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Kapitel 1: Öst är öst 
och väst är väst och nu 
måste de två mötas.
Och inrikes och 
partledardbatt.
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09 Öst är öst och väst 
är väst och nu måste de 
två mötas 
Global idéhistoria är ett relativt nytt, växande 
ämnesområde som drar in forskare från stora 
delar av världen. En viktig uppgift är att 
frilägga den bild som kulturerna gör sig om 
varandra – och därmed bidra till ökad 
förståelse, skriver Ronny Ambjörnsson. 

Väst har alltid varit nyfiken på öst. Folk i väst har 
undrat och gjort sig föreställningar om Österlandet, 
allt sedan det funnits skrivna källor. I de gamla 
grekernas föreställningsvärld framstod Indien som ett 
underland. Få västerlänningar hade varit där, men det 
fanns många hörsägner. I Indien levde enhörningen, 
vild och obändig (men känslig för kvinnlig mildhet), 
och människor med hundhuvuden. Där fanns inga 
slavar, alla människor var fria. Indien framstod nära 

nog som en utopi, långt innan begreppet hittat sin 
västerländske talesman. 

På 300-talet f Kr kom en tillnyktring. Då trängde 
makedoniern Alexander i spetsen för en grekisk-
makedonsk armé över de snötäckta bergen i 
Hindukush ner i Indus dalgång, och vidare mot 
Indiska oceanen. Det var ett ytterst märkligt företag, 
ett krigståg men samtidigt något av en vetenskaplig 
expedition. I armén ingick vad vi kan kalla geografer, 
historiker och etnografer – Alexander hade varit elev 
till filosofen Aristoteles och hade själv filosofiska 
intressen. Vad var det som drev honom? Inte bara 
erövringar, verkar det. 

Flera källor hävdar att han lockades av att lösa 
geografiska problem, andra att det var filosofiska 
frågor som intresserade honom mest. I Indien fanns 
det ”nakna filosofer”, män som av ideologiska skäl 
avvisade alla former av kläder. Dem ville han ha 
kontakt med. Hur resonerade de? Många ansåg att 
Alexander kanske inte hade så bestämda mål med sitt 
sökande. Det främsta skälet kan ha varit hans pothos, 
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en längtan efter att se vad som fanns bortom bergen. 
Öst har i väst alltid förknippats med längtan och 
önskningar. Under medeltiden tänktes Paradiset ha sin 
geografiska hemort i öst, där fanns sagolika skatter 
men också ett slags mål för längtan – till Österland vill 
jag fara, heter det i en svenska visa som inte alls har 
med Indien att göra. 

Under sin marsch anlade Alexander ett slags kolonier, 
grekisktalande städer bland vilka många kom att kallas 
Alexandria. Han tänkte sig kanske att stadsbefolk-
ningen i dess helhet skulle övergå till att tala grekiska 
och anta en grekisk kultur, men för de flesta blev 
utvecklingen den rakt motsatta: den grekiska 
befolkningen uppgick snart i den indiska och kvar stod 
några grekiska tempel, monument utan mening. 
Alexander dog ung, hans besittningar övertogs av hans 
generaler. Men han tycks in i det sista ha haft en 
strävan att förena öst och väst. Han lät sina ”officerare” 
ta sig persiska hustrur och gifte sig själv med en 
prinsessa från Samarkand. Han ville kanske ena 
världen, öst med väst, nord med syd. 

En fråga man som idéhistoriker ofta får är vem som 
påverkar vem. Är det öst som påverkar väst? Eller är 
det tvärtom. I såväl Kina, som Indien och den 
grekisktalande världen fanns föreställningar om att all 
materia går att reducera till ett slags grundämnen: 
jord, vatten, luft samt ett fjärde grundämne, vanligen 
trä eller eld. Världsalltet är alltså en blandning, ett 
slags hopfogande. Beror denna likhet på påverkan? 
Möjligen. Men kanske ändå inte. Tanken kan ha 
uppstått spontant. Den är inte så originell, det är som 
när man kokar gröt eller bakar bröd. Det man vill ha, 
maten, den jordiska materien uppstår genom bland-
ning. Det är en naturlig tanke i en jordbrukskultur. Det 
betyder att ingen är först, eller tvärtom, att alla är det 

Catay, Kina, kände man till i väst, men knappast så 
mycket mer. Genom Alexanders krigståg blev Indien 
bättre bekant. Mellan Grekland och Indien fanns också 
likheter, till exempel själavandringstanken (metem-
psykos). I Indien går själavandringen ut på att 
människans öde bestäms av ett tidigare liv som ”orm, 
insekt, fisk, fågel, lejon, galt, noshörning, tiger, 
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människa” – citatet är hämtat från en fornindisk text. 
Även bland de tidigaste grekiska naturfilosoferna (före 
Alexander) finns liknande tankar hos flera filosofer 
som Pythagoras och Empedokles. I ett fragment 
uttrycker sig den senare så här: ”Jag har redan varit 
pojke och flicka, buske, fågel, stum fisk”. Citaten låter 
ju ganska lika. Påverkan? 

I en nyutkommen bok av den brittiske Indienforskaren 
Richard Stoneman, ”The greek experience of India” -
(Princeton university press, 2019), hävdar denne att 
det lätt går att tänka sig en självständig skapelse både i 
Indien och Grekland. Föreställningar om själavandring 
är kanske inte så vanliga, men de finns dock i andra 
kulturer, i Västafrika och bland inuiter i Kanada. Samt 
alltså i Indien och Grekland. När Alexander tågar ner i 
Indusdalen är föreställningar om en själavandring 
redan etablerade i både Grekland och Indien. 

Men det finns naturligtvis skillnader mellan hur greker 
och indier föreställde sig själavandringen. För grekerna 
verkar det etiska perspektivet inte vara lika fram-
trädande som hos indierna. För indierna var själavand-

ringen ett sätt att lösa ett moraliskt problem, nämligen 
den grundläggande orättvisa som ligger i att den som 
levt ett oförvitligt liv ändå kan drabbas av motgångar. 
Felet läggs alltså på individen, men inte direkt. 
Medveten om en indirekt orätt strävar denne efter att i 
sin nuvarande existens gottgöra det fel hen tidigare 
gjort sig skyldig till.   

Själavandringstanken satte inte så djupa spår i vår 
kultur, till skillnad från i Indien där den kom att prägla 
flera av de stora religionerna. Det finns både skillnader 
och likheter mellan kulturerna. Det vore spännande att 
diskutera sådana likheter och skillnader i ett jämföran-
de globalt perspektiv.   

Global historia är ett växande ämnesområde, som drar 
in forskare från stora delar av världen. En uppgift som 
flera forskare tagit sig an är att frilägga den bild som 
kulturerna gör sig om varandra. När det gäller öst och 
väst sker det långt in i nyare tid. Kina uppfattades på 
1700-talet som en vis kultur, dominerat av kloka äldre 
män. För ett Europa som gått igenom 1600-talets 
blodiga religionskrig framstod Kina som något av ett 
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ideal, ett samhälle av sans och måtta. I verkligheten var 
det naturligtvis inte riktigt så, utan en bild av Kina. 
Sådana bilder blev med den ökande handeln allt 
viktigare i ett samhälles självförståelse. Ett sätt att lära 
känna sitt land var att ställa det i kontrast till ett annat 
land eller en annan kultur. Kontrasten väcker nyfiken- 
het på det som är annorlunda, och nyfikenheten vidgar 
vetandet. 

I början av 1800-talet blev det Indiens tur att 
uppmärksammas av europeiska författare. Bland de 
tyska romantikerna, hos författare som Friedrich 
Schlegel och Johann Gottfried Herder, ansågs den 
indiska kulturen uttrycka ett mer ursprungligt 
förhållande till tillvaron, inte så intellektualiserat och 
fyrkantigt som i Väst. Indien har också tid efter annan 
stått som föredöme för västerlänningar, som velat ta 
avstånd från vår materialism och anknyta till de 
mjukare värden som Indien antas ha stått för. Men 
verkligheten har, i hindunationalismens tid, blivit en 
annan.  

Det som fascinerar oss i andra kulturer är just deras 
olikhet mot vår egen kultur. Det kan gälla indiska, 
muslimska eller kinesiska kulturer och samhällen. Vi 
ser inte det som är likt, vi ser det annorlunda. Under 
senare hälften av 1900-talet har Kina framstått som ett 
land västerlänningar har fascinerats av. När det gäller 
den kinesisk kulturen är det, menar sinologen 
Torbjörn Lodén, vissa drag som ständigt återkommer. 
Kineser har, sägs det, lättare att tänka både och, 
medan västerlänningen gärna tänker i termer av 
antingen eller. Kineser har en holistisk världsbild, 
västerlänningar en atomistisk.  

Vad som vidare utmärker kinesiskt tänkande är, menar 
till exempel den tyske samhällsvetaren Max Weber, att 
det saknar en transcendent, översinnlig dimension 
som tänkandet har i väst. Kinesisk kultur kan därför 
uppfattas som ytlig. Kineser känner skam, inte skuld, 
när de gör ett moraliskt felsteg. De vill helst gömma 
sig, inte synas. Människor i väst gömmer felsteget i sitt 
inre där det ständigt gör sig påmint och måste 
bearbetas. Den underliggande tanken är att felsteget 
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inte så lätt glöms bort i väst, utan leder till ett 
förändrat beteende, medan den som känner skam strax 
kan återvända till sitt invanda liv, när fadäsen är 
glömd.  

Mänskliga rättigheter är ett begrepp som saknar 
relevans i kinesiskt tänkande, en brist som även den 
tillskrivs avsaknaden av transcendent perspektiv. 
Begreppet universella värden har nyligen förkastats av 
Kinas kommunistparti. Men det offentliga förkastandet 
förutsätter att tanken på universella värden redan 
verkar förekomma i Kina. Förkastandet blir samtidig 
ett erkännande. Det skall påpekas att P C Chang, 
kinesisk och diplomat, spelade en ledande roll i 
formuleringen av FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, en insats som lyfts fram av en svensk 
statsvetare, Hans Ingvar Roth. 

Det är möjligt att det mellan kulturerna finns ett slags 
dialektik, vi tar intryck de andra, de andra av oss. 1967 
befann jag mig i Kina på en studieresa. Det var i början 
av kulturrevolutionen och kollektivismen var mycket 
stark. Eftersom det mesta under denna tid i Kina gick 

till överdrift, värjde vi oss, svenska studenter, mot att 
bli indragna. Men vi fick samtidigt något att tänka på. 
Folkkommunerna drevs av en kollektivistisk anda, 
som, åtminstone jag, tog intryck av. I dag tycks det 
vara tvärtom. Torbjörn Lodén berättar om en kinesisk 
diplomat som av intresse besökt en svensk förskola och 
lagt märke till att eleverna i den svenska skolan fick 
arbeta mer i grupp än i Kina, där varje elev förväntades 
bli bättre än sina klasskamrater. Alltså kollektivism i 
Sverige, individualism i Kina. Det kan röra sig om 
enstaka exempel. Men exemplet stöds av stöds av 
liknande iakttagelser av journalister och andra 
resenärer i Kina.    

Ronny Ambjörnsson 
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10 USA:s 
demokrati hotas 
av starka inre 
krafter 
Flera republikanskt dominerade 
delstater har eller vill försvåra -
valdeltagandet, särskilt för minoriteter 
och yngre väljare. Man får gå tillbaka till 
inbördeskriget för att finna ett större 
demokratihot än det som USA står inför i 
dag, skriver Erik Åsard.  

Amerikanska akademiker engagerar sig gärna i 
politiken. Det kan handla om att medverka i 
diverse medier, delta i demonstrationer, 

underteckna protestskrivelser eller söka jobb i 
en administration vars politik man gillar. Den 
typen av aktiviteter ses ofta som en merit vid 
tillsättningen av akademiska tjänster, vilket inte 
alltid är fallet i Sverige. 

Några av mina amerikanska vänner har avbrutit 
sina karriärer för att periodvis arbeta på olika 
poster i departement och myndigheter. En 
kollega fick jobb inom Vita husets tunga 
budgetavdelning, en annan blev efter flera 
försök utnämnd till ambassadör. Den senare 
jobbade hårt för att senator Gary Hart skulle bli 
demokraternas presidentkandidat 1988. Det såg 
länge ljust ut, men Hart tvingades till slut att 
hoppa av kampanjen efter att hans 
utomäktenskapliga affär med en ung kvinna 
avslöjades. Kollegans dom var hård efteråt: ”Om 
bara den dumbommen hade förmått hålla 
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byxorna uppe kunde jag ha fått ett toppjobb 
redan då!” 

Jag erinrar mig dessa exempel när jag läser 
uppropet ”Statement of concern”, som ett drygt 
hundratal av USA:s främsta demokratiforskare 
nyligen publicerat. Bland undertecknarna 
märks världsnamn som Larry Bartels, Francis 
Fukuyama, Margaret Levi, Pippa Norris och 
Robert Putnam. De uttrycker stor oro för 
demokratins fortbestånd i landet efter det 
senaste presidentvalet. Oron gäller de många 
destruktiva åtgärder som genomförts eller 
föreslagits i republikanskt dominerade delstater 
i syfte att göra det svårare att rösta, ändringar 
som särskilt väntas drabba minoriteter och 
yngre väljare. 

Enligt Brennan Center for Justice vid New York 
University Law School har 14 delstater stiftat 22 

nya lagar med olika röstningsbegränsningar, 
och många fler är på gång. Senast försökte 
Republikanerna i Texas genomföra en liknande 
lag, som ursprungligen även innehöll en 
inskränkning av möjligheten att förtidsrösta på 
söndagar. Det är den dag i veckan då rader av 
svarta väljare brukar passa på att rösta efter 
kyrkobesöket, en aktivitet kallad ”souls to the 
polls”. Omröstningen kunde dock inte 
genomföras efter att Demokraterna samfällt 
lämnade salen i protest. Men den republikanske 
guvernören har lovat att kalla tillbaka 
församlingen för att driva igenom lagen. Allt 
sker under förevändning att skydda 
”valintegriteten”, trots att valet 2020 enligt 
ansvariga myndigheter var det säkraste 
någonsin. 

I uppropet skriver statsvetarna att lagarna 
sammantaget förändrar de politiska systemen i 
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ett växande antal delstater så att de inte längre 
lever upp till minimikraven på fria och rättvisa 
val. ”Därför är hela vår demokrati nu i 
riskzonen”, heter det. Stora ord, men korrekta. 
Efter att Republikanerna förlorade makten i 
kongressen och Vita huset har de fokuserat sina 
aktiviteter på delstaterna, där de har en stark 
ställning. I flera av de jämna delstaterna 
politiseras nu valprocessen genom att 
majoriteten i de valda församlingarna ges 
möjligheter att överpröva valresultaten. Partiets 
lagstiftare talar om att valens ”renhet” och 
”kvalitet” måste säkras, argument som 
påminner om retoriken under segregationseran. 

Vi ser ett parti som har försatt sig i en kollektiv 
psykos. I Arizona pågår en farsartad omräkning 
av rösterna i ett valdistrikt som vanns klart av 
Joe Biden. Den är beställd av delstatssenatens 
republikanska majoritet och inspirerar nu andra 

delstater att göra detsamma. En stor majoritet 
av partiets väljare – uppemot 70 procent i vissa 
mätningar – säger sig tro på Donald Trumps 
lögner om att han vann valet och att 
stormningen av Kapitolium den 6 januari 
genomfördes av vänsterextremister, inte av 
Trumpsupportrar och vit makt-anhängare. 
Partiledningen jamar med, skräckslagen att 
stöta sig med den store ledaren. 

För att hejda en hotande utveckling mot 
autokrati vädjar forskarna i uppropet till 
kongressen att rösta för två lagförslag som 
antagits av representanthuset och nu ligger på 
senatens bord för behandling. Det ena skulle 
väsentligt utöka möjligheterna att rösta medan 
det andra skulle återställa två viktiga 
bestämmelser i 1965 års rösträttslag, som 
Högsta domstolen annullerade 2013. De 
uppmanar också senaten att avskaffa 
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filibustern, taktiken att genom förhalning 
hindra ett lagförslag från att gå till omröstning. 
Men inget av detta lär ske, förslagen är 
omstridda även inom Demokraternas egen 
partigrupp. 

Statsvetarna undviker att göra några 
förutsägelser, men låt mig avsluta med ett 
tänkbart framtidsscenario. Inför mellanårsvalet 
2022 ska valdistrikten ritas om, utgående från 
resultatet av fjolårets folkräkning. I de flesta 
delstater är det majoriteten i delstatskongressen 
som gör det, och här har Republikanerna en 
stor fördel genom att de kontrollerar det stora 
flertalet (30) av dem. Om de lyckas vinna 
tillbaka majoriteten i kongressen är det den 
nuvarande partiledningen som styr processen 
när nästa presidentval ska bekräftas. 

I januari röstade hela 147 av kongressens 
republikaner emot certifieringen av 2020 års 
presidentval. De ville alltså ogiltigförklara det 
val som de ansvariga i alla 50 delstater hade 
godkänt, liksom ett 60-tal federala domstolar 
som unisont avvisade klagomålen från den 
trumpne förloraren. Till förnekarna hörde 
partiets nuvarande ledare i huset Kevin 
McCarthy, Steve Scalise och Elise Stefanik. Hur 
kommer de att ställa sig i en framtida 
majoritetsställning om Demokraternas kandidat 
skulle vinna igen 2024? Kommer de då att följa 
lagen eller ge efter för trycket från basen och en 
oförbätterlig expresident? 

En av uppropets undertecknare är 
Harvardstatsvetaren Daniel Ziblatt, 
medförfattare till den hyllade boken ”How 
democracies die”. I en intervju med Jake Tapper 
på CNN fick han nyligen frågan hur stor oro han 
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hyser för den amerikanska demokratin. På en 
skala från 1 till 10, där 1 står för ”inte orolig alls” 
och 10 för ”livrädd”, svarade han 8. Där vill jag 
också placera mig. Systemet har överlevt både 
krig och kriser, men man får gå tillbaka till 
inbördeskriget för att finna ett större inre 
demokratihot än det som landet i dag står inför. 

Erik Åsard  författare och professor emeritus i  

Nordamerikastudier. 

13 Rasets stora fallhöjd 
en av orsakerna till 
katastrofen 
Extremt hög fallhöjd för bergraset, rasmassor av 
sten och is som rörde sig extra snabbt samt 
olyckligt placerade vattenkraftverk. Det är 
huvudorsakerna till katastrofen i Himalaya som 
krävde mer än 200 människoliv, enligt en ny 
studie. 

På förmiddagen söndagen den 7 februari 2021 
lossnade ett stort parti av den branta nordsidan 
av berget Ronti Peak i Himalaya i 
Chamolidistriktet i den indiska delstaten 
Uttarakhand. 

Brottet skedde på 5 500 meters höjd. En 
blandning av sten och is rasade 1 800 meter ner 
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i dalen nedanför. Raset var gigantiskt, brottytan 
nära toppen var 550 meter bred och 180 meter i 
höjdled. Volymen av rasmassorna uppgick till 
cirka 27 miljoner kubikmeter, det motsvarar 
ungefär innehållet i 45 Globenarenor. 

Katastrofen ledde till att drygt 200 personer 
omkom eller saknas och att två vattenkraftverk 
fick stora skador. 

Den extraordinära fallhöjden pekas ut som en 
av huvudorsakerna till att raset fick så stora 
konsekvenser, i en ny studie publicerad i 
tidskriften Science. Den bekräftar en teori som 
har lanserats tidigare. 

– En enskild katastrof är alltid svår att koppla 
direkt till mer långsamma klimatförändringar, 
men med tanke på den snabba och stora 
uppvärmningen som sker globalt generellt, och i 

Himalaya-regionen i synnerhet, så är det klart 
att vi kommer att se mer av den här typen av 
katastrofer, säger Mats Eriksson, vatten- och 
klimatexpert på Stockholm International Water 
Institute, SIWI, och en av författarna till 
studien. 

Den andra huvudorsaken var att proportionerna 
av sten och is i rasmassorna var i det närmaste 
optimala för att isen skulle smälta av friktionen 
som uppstod. Det gjorde att massorna rörde sig 
extra snabbt och skapade en översvämningsvåg 
som vällde fram i floderna Rishiganga och 
Dhauliganga. 

Kraften var våldsam, stenar på åtta meter i 
diameter spolades 200 meter upp på dalens 
sidor. 
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De flesta människor som omkom var arbetare 
vid de vattenkraftverk som förstördes. 
Forskarna beskriver placeringen av vatten-
kraftverken som ”olycklig” och pekar ut den 
som den tredje huvudorsaken till katastrofens 
omfattning. 

– Investeringar i infrastruktur måste planeras 
noggrant och med höga säkerhetsmarginaler i 
bergsmiljöer som Himalaya. Lokalbefolkningen 
bör involveras från början i planeringen. De 
sitter ofta på viktig lokal kunskap om miljö- och 
naturförhållanden i området. 

Inga varningssystem fanns i området, om det 
hade funnits hade kanske några liv kunnat 
räddas. 

Regionen Hindu Kush Himalaya är extra utsatt 
för klimatförändringen. Området kallas ”den 

tredje polen” och är efter Antarktis och Arktis 
det område i världen som har störst permanent 
istäcke. I de höga bergstrakterna går 
förändringen snabbare än det globala 
genomsnittet. 

Om den globala uppvärmningen blir runt 1,5 
grader kommer en tredjedel av regionens 
glaciärer att vara borta år 2100. 

– Katastrofen är ett mycket tydligt, och 
varnande, exempel på vad vi kan se mer av 
framöver. Som alltid är det oftast de fattigaste 
som betalar det högsta priset, säger Mats 
Eriksson. 

– I Chamoli var huvudparten av arbetarna 
gästarbetare från andra delar av Indien och från 
Nepal. De jobbar ofta under dåliga förhållanden 
med inadekvata löner och utan sociala förmåner 
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eller tillräckliga försäkringar. I det här fallet fick 
de betala med livet. 

Artikeln har 54 författare, det är ovanligt många 
och den har även gjorts på ovanligt kort tid. 

– Idén är att visa på möjligheten att snabbt 
sätta samman ett internationellt team av 
forskare som på mycket kort tid kan ge värdefull 
information om bakgrund och händelseförlopp 
som är till nytta för samhälle och medborgare, 
säger Mats Eriksson. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 

Fakta. Rapporten från 
Himalaya 

Raset inträffade den 7 februari och 204 
människor omkom eller saknas. 
Videoinspelningar från katastrofen spreds 
snabbt i sociala medier och nådde stor 
internationell uppmärksamhet. 

Forskare pekar ut tre huvudorsaker till att raset 
fick så stora konsekvenser: 

Extremt hög fallhöjd för bergraset, ett fall på 1 
800 meter från 5 500 meter över havet till 3 
700 meter över havet. 

Sammansättningen av sten, 80 procent, och is, 
20 procent, var optimal för att isen skulle 
smälta, smältvattnet gjorde att rasmassorna 
rörde sig extra snabbt. 

Kraftverken i området var olyckligt placerade. 
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Forskarna har kommit fram till sina resultat 
genom att bland annat studera satellitbilder, 
seismiska mätningar samt videoinspelningar 
som ögonvittnen gjorde. 

13 ”Algoritmer 
fattar bättre 
beslut än 
människor” 
Nobelpristagaren Daniel Kahneman blev 
världsberömd för boken ”Tänka snabbt 
och långsamt”, en modern klassiker i 
skärningspunkten mellan psykologi, 
beteendevetenskap och ekonomi. I 
uppföljaren ”Brus” försöker han förklara 
hur människor kollektivt fattar felaktiga 
beslut. Flera kritiker menar att boken 
kan orsaka en revolution på företag och 
institutioner. 

19



Senast jag träffade Daniel Kahneman, för åtta år 
sedan här i New York, lovade han mig att aldrig 
mer skriva en bok igen. 

– Det var det värsta jag gjort. Fyra bortslösade 
år av mitt liv, sade han då. 

Men nu är vi här igen. Kahneman har nyligen 
fyllt 87, men har ägnat ytterligare två år av livet 
åt bokskrivande. Resultatet är ”Brus”, en -
ambitiös ny studie av mänskliga misstag i 
beslutsfattande. 

Så vad är det för fel på oss människor, som gör 
att vi fortsätter skriva böcker trots all möda och 
lidande? 

Daniel Kahneman bjuder på ett försiktigt leende 
i vardagsrumssoffan på Manhattan. 

– Senast vi sågs var jag så utarbetad. Det var 
precis efter att vi blivit klara med ”Tänka, 
snabbt och långsamt” och det var ett så oerhört 
krävande arbete att jag kände att det skulle 
behövas enorma benefits för att det skulle 
kännas värt det. Jag kunde inte föreställa mig 
att boken skulle få det mottagande den fick. Så 
jag måste nog säga att det faktiskt var värt det, 
säger han. 

– Men den här boken var inte alls lika smärtsam 
att skriva. Mina samarbetspartner gjorde det 
möjligt för mig att främst ägna mig åt tänkande 
och redigering, medan de gjorde mycket av 
själva skrivandet. Jag behövde inte sitta och 
klura över varje mening i evigheter. 

Daniel Kahneman har länge varit djupt 
respekterad bland forskare i gränslandet mellan 
ekonomi och psykologi. 2002 tilldelades han det 
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som brukar kallas Nobelpriset i ekonomi, efter 
ett halvsekel av forskning i gränslandet av 
psykologi och ekonomi.  

Men sedan vi sågs senast har han blivit 
världsberömd. ”Tänka, snabbt och långsamt” 
blev en global bästsäljare, en modern klassiker 
inom det område som kallas behavioral 
economics, ett fält som många anser att 
Kahneman uppfann. 

Flera tunga kritiker skrev att boken i sinom tid 
kan betraktas som ett lika betydelsefullt bidrag 
till vår förståelse av psykologi och ekonomi som 
klassiska verk av Freud, Marx och Adam Smith. 
Kahneman anses ha förändrat samtidens syn på 
mänskliga beslut och misstag och hur det i sig 
får ekonomiska och politiska konsekvenser.  

Kahneman tar emot i sitt penthouse intill Union 
Square på nedre Manhattan. Det är den första 
intervjun i New York på ett halvår där jag blivit 
hembjuden till en intervjuperson, i stället för 
ännu ett videosamtal. Eftersom Kahneman är 
87 vill jag vara extra försiktig, men när han 
förstår att vi båda är vaccinerade sedan länge 
slappnar han av och ber mig ta av munskyddet. 

Kahneman har varit här i lägenheten hela 
pandemin. En del äldre, välbärgade New York-
bor flyttade till sommarhus när pandemin 
drabbade staden förra våren, men själv har han 
i princip levt som vanligt. 

– Jag är så gammal så det vore ingen jättestor 
sak om jag smittades, säger han.  

Precis som förra gången vi sågs är han charmigt 
butter.  
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– Det är min personlighet. Det är genetiskt, 
säger han lite ursäktande när han kommer på 
sig själv med att låta lakonisk. 

När Kahneman nyligen gjorde en lunchintervju 
med Financial Times inledde han typiskt nog 
med att säga att han redan ätit lunch. 

I den populära boken ”The Undoing Project”, 
som handlar om Kahneman och hans långvariga 
kollega och vän Amos Tversky, skriver 
journalisten Michael Lewis att Kahneman aldrig 
drabbats av föreställningen att han själv skulle 
vara befriad från de mänskliga 
tillkortakommanden som han skildrat i sin 
forskning.  

I boken ”Tänka, snabbt och långsamt”, som blev 
hans breda internationella genombrott, gjorde 
Kahneman en distinktion mellan två sätt att 

tänka: dels det snabba och intuitiva, dels det 
eftertänksamma och noggranna. 

”Brus” kan närmast betraktas som en 
uppföljare, där författaren gör en distinktion 
mellan två sorters felaktiga beslut: 

”Somliga beslut lider av bias; de avviker 
systematiskt från målet. Andra störs av brus; de 
är utspridda trots att personerna som fattar 
besluten förväntas göra samma bedömning. 
Tyvärr påverkas besluten i många 
organisationer av både bias och brus”, skriver 
Kahneman och de två medförfattarna, Olivier 
Sibony, tidigare Europa-chef på konsultfirman 
McKinsey, och Cass Sunstein, en erfaren jurist 
och veteran från Barack Obamas 
administration. 
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– Den förra boken försökte beskriva hur 
människor fattar felaktiga beslut på individuell 
nivå. Den här boken handlar om felaktiga beslut 
på organisatorisk nivå. Målet är att den som 
leder en organisation eller institution ska kunna 
förbättra sina resultat genom att reducera brus. 

”Brus” kan nog få ett minst lika brett genomslag 
på företag, organisationer och konsultfirmor, 
men även för en bredare läsarkrets som är 
nyfikna på att förstå vart mänskligheten 
egentligen är på väg. 

Vad upptäckte ni under researcharbetet med 
boken? 

– Att det finns mycket mer brus än vi förut 
trodde. Och att det är svårt att mäta, då det ofta 
är ett osynligt problem. Vår slutsats var att 
väldigt intelligenta människor kan observera 

världen och komma till helt olika slutsatser om 
vilka åtgärder som krävs; de kan vara helt 
övertygade om att de har rätt och därmed kräva 
att alla ska förstå deras åsikt. 

– De misstag som folk gör handlar lika mycket 
om brus som om bias. Men de senaste åren har 
det varit för mycket fokus på bias, så jag tror att 
det är hög tid att titta närmare på brusets roll. 

Ett ofrånkomligt exempel är förstås pandemin 
och de spretiga metoder för att bekämpa den 
som vi sett i olika länder det senaste året. 

– Det är ett bra exempel på brus, eftersom vi såg 
mängder av regeringar som stod inför samma 
problem, men som kom med helt olika 
lösningar. Och alla verkade övertygade om att 
deras väg var den enda rätta vägen.  
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Han har svårt för alla de förhastade 
prognoserna som kom under det senaste året, 
med påståenden om att samhället kommer att 
förändras oåterkalleligt efter pandemin. 

– Jag tror inte att vi nödvändigtvis kommer att 
se några enorma förändringar efter pandemin. 
Inte jämfört med de förändringar som pågick 
redan tidigare, säger han. 

Ett konkret exempel på brus som tas upp i 
boken är lärare som betygsätter uppsatser. De 
har en tendens att övervärdera elever som 
tidigare presterat väl. Om de däremot läser 
uppsatserna utan att veta vem som skrivit dem 
är sannolikheten högre att de sätter rättvisa 
betyg. En sådan process kallar Kahneman 
”beslutshygien”, en process där organisationer 
rensar bort bias och brus, som beskrivs utförligt 
i bokens sista kapitel. Där visar de pedagogiskt 

hur detta kan förbättra och effektivisera beslut 
inom exempelvis rättsväsendet, 
anställningsintervjuer och 
rekryteringsprocesser. 

– Det är som att tvätta händerna, säger 
Kahneman. 

Kollegan Amos Tversky brukade säga att 
Kahneman ”inte är intresserad av artificiell 
intelligens, utan av naturlig dumhet”. 

Men den nya boken handlar till stor del även om 
beslut som fattas av just algoritmer och 
artificiell intelligens. Kahneman argumenterar 
konsekvent för att algoritmer är bättre på att 
fatta beslut än människor. 

– Men jag vill inte att boken missuppfattas som 
ett argument för att ersätta alla människor med 
algoritmer. Däremot kan vi lära oss göra bättre 
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beslut med hjälp av algoritmer. För algoritmer 
har inget brus. De gör konsekvent ett bättre 
jobb när ett beslut baseras på big data, 
exempelvis när det gäller beslut om borgen i 
amerikanska rättsfall.  

Hur ser du på de senaste årens forskning om 
bias i artificiell intelligens och algoritmer?  

– Personligen är jag inte särskilt oroad över 
detta. Det kan lösas relativt enkelt. Det är 
betydligt lättare att reducera bias i artificiell 
intelligens än att reducera bias hos människor. 

Martin Gelin 

11 
Klimatforskarna är 
överens om det 
viktiga men inte 
om allt 
Av krönikörer kan man få intrycket att 
vetenskapen är splittrad i fråga om den 
globala uppvärmningen. Det stämmer 
inte. Men alla är inte eniga om allt. 
Författaren Jonas Gren mejlar med 
världsledande klimatforskare om 
problemet tipping points. 
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Om min dotter får ett barnbarn, kommer det att 
börja skolan i slutet av det här seklet. Då kan 
havet ha lagt stora delar av Falsterbo och 
Bangladesh under sig. Men utvecklingen är inte 
given. Den beror både på vad människor väljer 
att göra och hur jordklotet reagerar på 
uppvärmningen. 

Men bara för att saker är oklara betyder det inte 
att vi inget vet. Journalister sviker sitt uppdrag 
och agerar civilisationskritiskt kring en fråga 
som inte ens är avgjord vetenskapligt, menade 
Lena Andersson nyligen i Svenska Dagbladet. 
Maciej Zaremba svarade i DN (25/5) att vi 
måste värna våra skeptiker, även när de råkar 
hamna snett i klimatfrågan. Jag menar att 
utgångspunken är felaktig. Summan av alla 
jordens väder, det vill säga klimatet, och hur det 
påverkar resten av planeten, kan inte redas ut i 
skeptiska skribenters hjärnor. 

Den senaste tiden har jag mejlat och pratat med 
ett tjugotal naturvetenskapliga klimatforskare, 
flera av dem världsledande. Tro mig, deras 
diskussioner handlar om något helt annat än 
huruvida problemet är människoskapat eller 
allvarligt. Det handlar om varianter av illa. 
Ingen av dem säger att det skulle vara för sent 
att agera. 

En av dem jag haft kontakt med är Thorsten 
Mauritsen vid Stockholms universitet. Han 
medverkar i FN:s klimatpanel IPCC men är 
noga med att påpeka att han talar för sig själv, 
inte för panelen. Mauritsen är skeptisk. Inte till 
att klimatförändringar finns, eller att de orsakas 
av mänskliga utsläpp, eller att jorden går en 
varmare framtid till mötes så länge utsläppen 
fortsätter. Allt detta är grundläggande fysik, lika 
lite omdebatterad inom akademin som att 
jorden kretsar kring solen. Däremot konstaterar 
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han att många forskningsartiklar på sistone 
behandlar så kallade tipping points. Alltså hur 
delar av jordklotet, som korallreven eller 
permafrosten på norra halvklotet, riskerar att 
knuffas över i nya tillstånd i takt med att de 
värms. I revens fall betyder det att de dör. I 
permafrostens att den tinar och börjar släppa ut 
växthusgaser. Det Mauritsen framför allt 
reagerat på är ett antal studier – varav en kom 
häromveckan – som varnar för dominokedjor 
av tipping points där uppvärmningen till slut 
blir självgående. Mauritsen skriver till mig: 
”Tipping point-diskussionen har spårat ur och 
jag och många av mina kollegor är ganska 
frustrerade över detta.” 

Ämnet är komplext. Egentligen för stort och 
rörigt för att reda ut i en kulturartikel. En stol 
får utgöra ett banalt exempel. Den har två 
jämviktslägen. Den kan stå och den kan ligga. 

Om du väger på stolen kommer den vid en viss 
vinkel – dess tipping point – att välta bakåt. Du 
har pressat stolen in i ett nytt jämviktsläge (och 
sannolikt fått ont i bakhuvudet). Liknande så 
kallade ”tipping elements” finns överallt i 
världen. Samma geografiska plats kan vara täckt 
av skog eller öken. Inlandsisar kan existera eller 
smälta bort. Det handlar om fenomen som 
antingen finns eller inte, beroende på 
förutsättningarna. 

”Tipping elements” existerar även i samhället. 
Fossilbränslebruket i världen befinner sig i ett 
jämviktsläge. Liksom andra komplexa system 
upprätthålls det av vad forskarna kallar 
förstärkande återkopplingar: subventioner, 
ovilja att reglera en lukrativ bransch och 
fossilberoende infrastruktur. Dessa 
återkopplingar skulle kunna bytas mot andra, 
som skatt på växthusgasutsläpp, subventioner 
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av förnybara material och förändrade livsstilar. 
Samhället (systemet) skulle då kunna knuffas 
över en tipping point till ett nytt, fossilfritt 
jämviktsläge. 

Det centrala här är att klimatforskarna inte 
betraktar tipping points på ett enhetligt sätt. 
Thorsten Mauritsen och flera av hans kollegor 
tittar på det meteorologiska klimatsystemet: 
solinflödet, gaserna, vattnet, luften. Det vill 
säga: fysiken och kemin. Grundhållningen är att 
klimatet fungerar hyfsat förutsägbart. Stoppar 
man in en viss mängd växthusgaser i 
atmosfären kommer medeltemperaturen att 
höjas gradvis. 

Men så finns också klimatforskarna bakom de 
allt mer frekventa studierna om tipping points. I 
dessa studier kartläggs processer som förstärker 
eller försvagar uppvärmningen. Ekosystem – 

som skogar – påverkas av medeltemperaturen, 
men systemen påverkar också i sin tur 
medeltemperaturen. Sambanden är svåra att 
förutsäga, förändringarna sker inte alltid 
gradvis. Och till skillnad från stolen, som kan 
resas upp igen, är det svårt att återskapa en 
skog som brunnit och blivit savann. 

I en uppmärksammad artikel i tidskriften PNAS 
2018 resonerar de ledande forskarna på 
området – Will Steffen, Katherine Richardson 
och svensken Johan Rockström med kollegor – 
att jordens uppvärmning på sikt skulle kunna 
slinka oss ur händerna. De beskriver ett 
scenario där mänskliga utsläpp tvingar upp 
medeltemperaturen två grader över 
förindustriell nivå (i dag har den stigit drygt en 
grad), vilket sätter några av jordens tipping 
points i rullning. Skogar dör och slutar ta upp 
växthusgaser; metan släpps ut från 
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permafrosten. Detta kan innebära ytterligare en 
halv grads uppvärmning, vilket i sin tur kan 
knuffa andra system, fler skogar, 
havsströmmar, över sina trösklar, så att den 
globala uppvärmningen far iväg som ett 
självspelande piano. För all överskådlig framtid 
skulle jorden vara fastlåst i en resa mot ett 
mycket varmt tillstånd, ett så kallat Hothouse 
earth. 

Steffens forskargrupp påstår inte att detta redan 
händer. Artikeln var en uppmaning till andra att 
testa hypotesen. Osäkerheten är stor. Thorsten 
Mauritsen och hans kollega, 
meteorologiprofessorn och klimatforskaren 
Michael Tjernström, tvivlar. ”Med en dåres 
envishet fortsätter jag att hävda att det saknas 
vetenskapliga belägg för att en uppvärmning 
skulle fortsätta av sig själv även om drivningen 

från ökade växthusgaser försvann”, skriver 
Tjernström till mig. 

Jag kontaktar Steffen, Richardson och 
Rockström. Enligt dem finns tydliga 
vetenskapliga bevis för att hypotesen om 
Hothouse earth måste tas på allvar. I den 
paleoklimatologiska historien existerar exempel 
på system som tippat över. Nya rön om den 
pågående uppvärmningens effekter på 
Amazonas, permafrosten och jordens växtlighet 
visar, menar de, att stora system på jorden 
håller på att destabiliseras. De bedömer att 
risken finns att IPCC underskattar hur mycket 
och oåterkalleligt jordsystemet förändras när 
det värms. Flera andra ledande klimatforskare 
jag har kontakt med anser att risken för tipping 
points är reell, även om vi i dag inte vet exakt 
när de kan passeras. 
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Klart är att IPCC:s riskanalys förändras i takt 
med att kunskapen ökar. För 30 år sedan, 
berättar Johan Rockström, bedömde 
klimatpanelen att tipping points möjligen kunde 
överträdas vid sex graders uppvärmning. I dag 
är bedömningen att vissa av dem kan passeras 
redan vid en till tre graders höjning av 
temperaturen. ”IPCC sammanfattar det globala 
kunskapsläget och är därmed den minsta 
gemensamma nämnaren i klimatforskningen. 
Det är det vetenskapliga golvet vi alla står på. 
Sedan har vi en spretig forskningsfront som rör 
sig framåt hela tiden och som ligger utanför 
IPCC. Så är det. Och så skall det vara”, skriver 
Johan Rockström i ett mejl. 

Dödliga värmeböljor, torka, stigande hav, 
påverkan på ekosystemen och att sårbara 
samhällen drabbas hårdare än andra, är några 

av svaren jag får när jag frågar klimatforskarna 
vad som oroar dem mest. 

I olika tappningar återkommer farhågan som 
Michael Tjernström formulerar så här: ”vår 
uppenbara oförmåga att agera kraftfullt 
tillräckligt snabbt”. 

Att agera resolut i osäkerhet är en svår konst. 
Det om något har coronakrisen visat. 
Klimatfrågan präglas dock i grunden inte av 
oklarhet. IPCC-rapporterna, byggda på 
tusentals studier, förmedlar en tydlig och 
allvarlig bild av framtiden. Klimatforskarna är 
entydiga: avskaffa fossilbränsleanvändandet så 
snart som möjligt för att minska riskerna. 

Ändå finns osäkerheter. Att ha koll på alla 
aspekter av jordsystemet i uppvärmningens 
tidevarv är inte möjligt. Jag menar att denna 
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insikt föranleder stora mått av ödmjukhet. 
Särskilt hos oss med pennans makt. Vad vi 
skriver och säger får följder. Trumpetar man ut i 
offentligheten att klimathotet är överdrivet, bör 
man ha täckning för det. Likaså den som påstår 
att uppvärmningen har passerat en global 
tipping point och redan nu skenar iväg bortom 
kontroll. 

Den samlade forskarbedömningen är att 
uppvärmningens allvarligaste konsekvenser är 
fullt möjliga att undvika. 

För att förstå var vi är, måste vi lyssna på 
experterna. Som alltså är överens om det 
viktiga, men inte om allt. Planetens 
förvecklingar kan däremot inte avgöras av 
enskilda fritänkare. Vi kan inte killgissa oss ur 
klimatkrisen.  Jonas Gren 

09 Frågorna som Biden 
och Putin kan enas 
kring 
Hur talar två ledare med varandra när den ene 
kallar den andre för mördare och den andre 
svarar med en axelryckning? Förväntningarna 
är inte höga när Joe Biden och Vladimir Putin 
träffas för första gången nästa vecka i Genève. 
Biden har flaggat för att han tänker pressa 
Putin om mänskliga rättigheter och rysk 
aggression. Men kommer Putin att bry sig?  

En Putin som vänder bort blicken och inte svarar. Det 
är inget bra utgångsläge för mötet, och det blir inte 
bättre av att Ryssland i Washington betraktas som allt 
mer irrelevant. Redan en av Bidens företrädare, Barack 
Obama, hävdade att Ryssland på sin höjd är en 
regional makt – en svidande skymf för Putin. 
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Sett från Moskvas horisont är USA inte mycket bättre 
– utan en stormakt på dekis. 

Någon symmetri präglar därmed inte mötet mellan de 
två kärnvapenmakternas ledare.  

Annat var det förr: under det kalla krigets period, då 
USA och Sovjetunionen tävlade om världsherraväldet, 
hängde allt på relationerna mellan dessa två 
ideologiska motpoler. Ofta förde de krig genom ombud 
– som i Korea och Vietnam. 

Sedan kom en period, från det sovjetiska imperiets 
sammanbrott för 30 år sedan till för ungefär sju år 
sedan, då den öppna fientligheten tycktes vara borta. 
Under det töväder som då rådde möttes träffar mellan 
USA:s och Rysslands ledare närmast av gäspningar. 
Ryssland hade tappat sina lydstater och sin status som 
supermakt och kunde inte hota den USA-ledda 
världsordningen.  

Allting förändrades med Rysslands invasion i Ukraina 
och annekteringen av Krim i början av 2014. Då 

började relationen steg för steg försämras. Året därpå 
inträdde Ryssland i Syrienkriget, och 2016 försökte 
Moskva påverka USA:s presidentval. 

Putin visade att han försökte återta rollen som global 
spelare. Världen fördes tillbaka till ett läge då ett 
toppmöte mellan en amerikansk och rysk statschef åter 
kunde betyda någonting. 

Senast det begav sig var i juli 2018, då Donald Trump 
mötte Putin i Helsingfors. Att Trump skulle vara 
undergiven mot Putin var väntat, han hade trots allt 
aldrig yppat ett kritiskt ord om Putin. 

Men att Trump skulle vara så krypande för sin ryske 
kollega var ändå en kalldusch. Under en gemensam 
presskonferens tog Trump tydligt Rysslands parti mot 
USA och Europa. Trump tog inte ställning mot den 
ryska aggressionen mot Ukraina och när Putin 
förnekade den ryska påverkansoperationen mot 
valkampanjen i USA fick han medhåll av Trump. På 
hemmaplan hördes röster om att presidenten hade 
gjort sig skyldig till landsförräderi.  
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Kreml kunde inte dölja sin förtjusning: ledaren för 
världens mäktigaste nation kapitulerade totalt för 
Ryssland. 

I Genève lär vi inte behöva bevittna en liknande 
underkastelse från Bidens sida. Bidens åtta dagars 
Europaresa inleds med en serie möten bland vänner 
och transatlantiska allierade i G7, EU och Nato. Biden 
vill visa att ”USA är tillbaka” efter fyra års 
ökenvandring med Trump. 

Men den bistra verkligheten är att Ryssland – och 
Europa – är nedprioriterade områden i Bidens 
världsbild. 

Nu är det den framväxande supermakten Kina som 
betraktas som det strategiska hotet, och i det avseendet 
är Biden på samma linje som Trump. Liksom att Biden 
fullföljer Trumps beslut att avsluta USA:s 20-åriga krig 
i Afghanistan. 

Skillnaden är att USA efter Bidens tillträde i januari 
2021 började fokusera på demokrati på ett helt annat 

sätt än Trump. Behovet är uppenbart: på senare år har 
demokratin i världen drabbats av bakslag, till förmån 
för auktoritära ledare och diktatorer. 

Biden planerar därför att kalla till ett möte med 
världens demokratiska stater – hur de nu definieras – 
som ska hålla emot auktoritärt styrda stormakter 
Ryssland och Kina. 

Som alltid i storpolitiken finns här ett mått av 
dubbelmoral. Omsorgen om mänskliga rättigheter är 
selektiv, och beror på hur det bedöms gynna USA:s 
intressen. 

Biden har infört sanktioner mot Ryssland på grund av 
giftattentatet och fängslandet av oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj och nu senast mot Belarus efter 
diktatorn Lukasjenkos kapning av ett passagerarplan.  

Biden har också fördömt Kinas förtryck mot uigurerna 
i Xinjiang. 

Däremot har Biden inte infört sanktioner mot 
Saudiarabien, trots att det står klart att kronprins 
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Mohammed bin Salman godkände operationen att 
mörda journalisten Jamal Khashoggi på konsulatet i 
Istanbul.  

Biden har inte heller satt käppar i hjulet för den 
omstridda ryska gasledningen Nord Stream 2, för att 
inte konfrontera Tyskland, som betraktas som en viktig 
bundsförvant mot Kinas expansion.  

Och på hemmaplan finns fängelset i Guantánamo, där 
det efter nära 20 år fortfarande sitter 40 fångar, av 
vilka många inte vet vad de anklagas för. 

Vad ska Biden och Putin då tala om? Finns det ens 
någonting de kan enas om? 

Inför mötet ger Moskva och Washington så olika svar 
att det ser ut som om de två presidenterna kommer att 
tala förbi varandra. 

Putin har sagt att mötets dagordning kan innefatta 
frågor där det finns gemensamma synsätt, som 
klimatet, pandemin, nedrustningen och kampen mot 
terrorismen. 

Biden har sagt att han ska ta upp en rad känsliga 
frågor, inte minst behandlingen av Navalnyj. Ukraina 
kommer också upp, där Biden väntas understryka 
USA:s stöd för Ukrainas territoriella integritet, liksom 
frågan om Belarus, som under Kremls beskydd nu 
blivit en laglös diktatur.  

Någon ”reset” (återställning) av den typ som Obama 
misslyckades med är det inte tal om. I stället handlar 
det om att få stabila och förutsägbara relationer, eller 
som den brittiske säkerhetspolitiske analytikern 
Edward Lucas beskriver det, att ”parkera” problemet 
Ryssland. USA har siktet inställt åt annat håll – Kina 
och Stilla havet. Därmed har Ryssland inte mycket att 
frukta i form av konkreta mothugg från Biden. Det 
innebär att Moskva får friare händer att dominera 
östra Europa. 

Omvärldens fördömanden av människorättsbrott är 
inget Putin bryr sig om. Däremot svider kännbara 
ekonomiska åtgärder. Men det har Biden inte visat 
någon avsikt att ta till. Han beslutade att – just inför 
toppmötet – lyfta USA-sanktionerna mot gasledningen 
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Nord Stream 2 i Östersjön, trots att Vita huset tidigare 
har kallat ledningen för ”Kremls geopolitiska projekt 
som hotar Europas energisäkerhet”. 

Här kunde Putin inkassera en stor seger. Nu kommer 
den ryska gasen inte som i dag behöva gå genom 
Ukraina, och Ryssland kan enklare utöva 
energiutpressning mot sitt grannland. Vid ett 
ekonomiskt forum i Sankt Petersburg i förra veckan 
kunde Putin belåtet konstatera att ”Ukraina måste visa 
god vilja om man vill transitera rysk gas till Europa”. 

Kritik mot att Biden ska möta Putin har inte saknats, 
inom och utom landet. Ukrainas president Volodymyr 
Zelenskyj sade sig vara besviken över att Biden inte 
stoppar Nord Stream 2. 

Bidens nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan 
försvarar toppmötet med Putin med att det inte ska ses 
som en ”belöning”, utan att det är nödvändigt att 
mötas ansikte mot ansikte. 

Michael Winiarski 

Flera svåra frågor står på dagordningen när USA:s och 
Rysslands presidenter träffas. DN:s 
utrikeskommentator Michael Winiarski bedömer 
förutsättningarna för Biden och Putin att komma 
överens. 

Demokrati 

Svårt. 

Putin avvisar blankt Bidens kritik av Rysslands 
bristande respekt för mänskliga rättigheter, Moskvas 
inblandning i amerikanska val och cyberattacker. 

Internationell rätt 

Svårt. 

Biden accepterar inte att Putin vill få det illegalt 
annekterade Krim erkänt som en del av Ryssland. 
Putin kommer inte backa från anspråken inflytande 
över Ukraina. 

Energi 
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Medelsvårt. 

Biden har sagt att den ryska gasledningen Nord Stream 
2 är ”Kremls geopolitiska projekt”, men lyfte nyligen 
USA:s sanktioner mot bygget, enligt Kreml ”en positiv 
signal” inför toppmötet. 

Syrien 

Medelsvårt. 

Biden och Putin stöder olika sidor i konflikten, men i 
och med att USA har avveckla mycket av sitt 
engagemang – medan Ryssland bombar syriska 
”rebeller” – lär den frågan inte bli den svåraste. 

Rustningskontroll 

Lätt. 

Här har de två ledarna redan kommit överens om att 
förlänga det sista stora avtalet om strategisk 
kärnvapennedrustning New START till år 2026. Ett 
problem är att avtalet inte omfattar 65 procent av de 
två ländernas icke-strategiska kärnvapen. Ett annat 

problem är att Kina, på väg att bli en militär 
supermakt, inte är part i rustningskontrollen. 

Miljö/klimat 

Lätt. 

Här kan ledarna för två av världens två största 
producenter och exportörer av olja och naturgas 
komma överens; Putin har förklarat att det är en ”myt” 
att Ryssland inte bryr sig om klimathotet. 
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10 
Ledare: Europa 
måste hjälpa 
Joe Biden att 
leda världen 
Utan tvivel är det ett rejält framsteg. Till 
skillnad mot vid förra besöket behöver Europa 
inte oroa sig för att USA:s president blir så 
missnöjd med vädret att han skrotar Nato eller 
drämmer till med någon ny strafftull. 

När Joe Biden landar för sin stora Europaturné 
har han en snitslad bana av toppmöten framför 
sig. På torsdagen står först Storbritanniens 

premiärminister Boris Johnson på programmet. 
Därefter ska presidenten hinna med G7, Nato 
och EU innan han nästa vecka sätter sig ned 
med sin ryska motpart Vladimir Putin i Genève. 

Biden har själv beskrivit resans syfte som att 
visa upp USA:s vänskap med sina nära allierade 
och samla världens demokratier mot tidens 
auktoritära hot. Den transatlantiska länken är 
inne igen, efter åren med Trump. Amerika är 
tillbaka, inte bara först. 

Det betyder inte att Frälsaren är kommen. 
Snarare återupprättar USA och Europa den 
normala relationen, med gemensamma 
strävanden såväl som käbbel om stort och 
smått. Men omvärlden har förändrats. Och 
européerna måste själva börja leverera. 
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Även om Biden tar på sig rollen som den 
liberala världsordningens beskyddare, är ”köp 
amerikanskt” en av hans paroller. Det innebär 
att gynna inhemska företag och jobb på andras 
bekostnad, och till exempel ge det egna laget 
företräde i offentliga upphandlingar. 
Händelsevis har den nye presidenten ännu inte 
upphävt Trumps tullar på stål och aluminium. 

EU har sina egna protektionistiska böjelser. Och 
att Biden inleder med att träffa Johnson, som 
presidenten tidigare jämfört med Trump, 
påminner om att britterna faktiskt nyss har 
avgått från unionen. 

Europeisk enighet innefattar heller inte 
nödvändigheten av att betala för sin säkerhet. 
Nato beslutade 2014 att alla medlemmar inom 
tio år skulle lägga 2 procent av bnp på försvaret, 
men dit är det långt för de flesta. Det gäller inte 

minst Tyskland, där löftet aldrig har varit mer 
än läpparnas bekännelse. Frankrike leker vidare 
med tanken på ”strategisk autonomi”, som låter 
misstänkt likt en utspädning av Nato. 

Trump var bara en i en lång rad amerikanska 
presidenter som har betraktat Europa som en 
fripassagerare. 

Också Bidens USA ser Kina som det växande 
hotet. Kommunistdiktaturen är redan en 
ekonomisk stormakt, som konkurrerar med 
ohederliga metoder, och skaffar sig allt större 
geopolitiska och militära muskler. Friheten har 
krossats i Hongkong, och i Xinjiang pågår en 
grym förföljelse av muslimska uigurer. 

EU står vanligtvis och velar. Angela Merkel 
dunkade före nyår igenom ett långtgående 
investeringsavtal med Peking, men det har lagts 
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i träda efter att EU infört sanktioner på grund 
av Xinjiang. Samtidigt är det inte bara tysk 
exportindustri som lever gott på den kinesiska 
marknaden. 

Här borde USA, EU och andra stora 
demokratiska marknadsekonomier, som Japan 
och Australien, förena sina krafter. Det är precis 
så Biden framställer det: med samfällda 
ansträngningar kan västvärlden ställa upp 
rättvisa regler för handel och teknologi, som alla 
gynnas av – inklusive Kina, om det spelar rent. 

USA och EU måste också hålla i dirigentpinnen 
om det ska bli något av försöken att rädda 
jordens klimat. Båda har mycket att bevisa när 
det gäller att begrava kolkraften, men Kina lär 
inte ta ledningen. 

Den globala kris vi ännu inte är igenom är också 
en möjlighet för väst. Det räcker inte med 
luftiga löften om att vaccinera planeten, det ska 
göras. Fattiga länder måste få frikostig hjälp av 
rika, allt annat vore ett moraliskt fiasko. USA 
och Europa behöver ta hand om varandra, men 
även om världen. 

DN 10/6 2021 
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11 Ukraina går 
till motattack i 
eskalerat 
propagandakrig 
Ukraina tar krafttag för att rensa ut rysk 
påverkan. Samtidigt uppstår ständigt nya 
plattformar. 

Propagandakriget mellan Ukraina och 
Ryssland är betydligt intensivare än det 
som pågår vid fronten.  

KIEV. De unga männen står på raka led, 
klädda i jeans och vita skjortor. Flaggorna de 
vecklar ut är klarblåa och på dem står inte ett 

ord på ryska. Bara på engelska och spanska: 
”Patriots for life.” ”No pasaran!” (Ungefärlig 
översättning: ”För evigt patrioter.” "Ingen ska 
komma förbi!”) 

Demonstrationen i Kiev ser internationell ut. I 
själva verket är den ordnad av det proryska 
partiet ”Oppositionsplattformen för livet”. Den 
framställs som en demonstration för att hedra 
de ukrainska veteranerna i andra världskriget 
på den så kallade Segerdagen den 9 maj. Det är 
vad till exempel Tetiana Lygina tror att hon ska 
delta i. Hon har gått hit tillsammans med sin 
granne Irina Jefimova, eftersom hon anser att 
det är viktigt att minnas andra världskrigets 
fasor.  

– Så många dog under andra världskriget. Och 
nu fortsätter våra bästa unga människor att dö 
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vid fronten i östra Ukraina. Det är dem jag vill 
hedra, säger Tetiana. 

Men faktum är att tillställningen inte handlar 
om att hedra någon. Den handlar om att 
upprepa samma rituella sätt att fira Segerdagen 
som Putinregimen har utvecklat i Ryssland. Det 
betyder att man sjunger sovjetmarscher och 
mobiliserar så kallade ”odödliga regementen” 
där människor bär på fotografier av anhöriga 
som varit med i kriget. De proryska partierna i 
Ukraina jobbar ofta via sovjetnostalgin.  

– Vi tillhör den generationen som alltid har firat 
Segerdagen den 9 maj. Att de nu har ändrat till 
den 8 maj är inte okej. Varför ändra på sådana 
saker? undrar Irina Jefimova. 

Sedan 2015 firar Ukraina minnet av andra 
världskriget både den 8 och den 9 maj. Att fira 

Segerdagen den 9 maj var en sovjetisk tradition, 
som dåvarande president Petro Porosjenko ville 
ta avstånd från. (När tyskarna kapitulerade 
hade det redan hunnit bli den 9 maj i Moskva.)  

Porosjenko gick in för att fira enligt 
västeuropeisk tidtabell istället för rysk. Vips fick 
det proryska partiet ”Oppositionsplattformen 
för livet” ett instrument för att mobilisera sina 
stödtrupper. I fem år har de jobbat för att den 9 
maj ska förbli den ”riktiga” Segerdagen. De 
marscherar varje år, och möts av ukrainska 
nationalister som hånar dem. Ibland har 
situationen urartat i handgemäng. 

Samtidigt har den ryska propagandan i Ukraina 
försvagats. 

I början av året stängde Ukrainas president 
Volodymyr Zelenskyj tre ryskspråkiga tv-
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kanaler, med motiveringen att de bedriver ett 
propagandakrig för Kremls räkning. Kanalerna 
NewsOne, Kanal 112 och ZIK ägdes alla av Taras 
Kozak, som sitter i det ukrainska parlamentet 
Rada. Men den person som egentligen anses stå 
bakom kanalerna är den proryska affärsmannen 
och politikern Viktor Medvedtjuk. Han är 
personlig vän med Putin, och till och med 
gudfar till en av hans döttrar. 

Länge var Medvedtjuks inflytande starkt 
eftersom alla kände till hans vänskap med 
Putin. Han hade en informell roll, där han inte 
syntes särskilt mycket men ständigt drog i 
trådar. Nu sitter han i husarrest, anklagad för 
högförräderi. Det är en allvarlig anklagelse. 
Samtidigt behöver Medvedtjuk inte sitta i 
vanligt häkte – något som har väckt kritik 
eftersom det tyder på att han får 
specialbehandling. 

I demonstrationståget står Tatiana Levtjenko 
med en svartvit bild av en avlägsen släkting – 
hennes mans morbror som var stridspilot. Hon 
anser att kriget i östra Ukraina är USA:s fel. 

– Vi är ett instrument i amerikanernas kamp 
mot Ryssland. Under sovjettiden var vi bland 
Europas högst utvecklade industriella nationer. 
Nu har vi blivit en koloni. Vi är en 
konsumtionsmarknad dit alla säljer sina 
produkter. Europa, USA, Kina… slitna åt alla 
håll hela tiden. 

– Så Ryssland är vår vän? undrar Tetiana 
Lygina torrt. 

– Ni får tycka vad ni vill. Jag anser att USA 
utnyttjar oss. Inte Ryssland.  

När demonstrationståget sätter igång är det 
tydligt att tillställningen är orkestrerad. 
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Svartklädda män springer fram och tillbaka och 
ordnar in folk i ledet. De vägrar svara på mina 
frågor. Längst fram går den proryska 
parlamentarikern Ilja Kiva, samt en grupp 
ryskortodoxa präster och nunnor. En inhyrd 
skåpbil leder tåget, utrustad med en jättelik 
högtalare. Sovjetmarscherna dånar.  

– En gång när jag gick i ledet den 9 maj fick vi 
potatis kastade på oss. Folk förolämpade oss. 
Jag vet inte som händer i dag. Om de tänker 
kasta saker på oss igen, säger Tatiana Levtjenko. 

Flera år i rad har den här marschen slutat i 
handgemäng då den har mötts av nationalister. 
Också i år står nationalistgrupperingar längs 
gatan och följer de marscherande. En kvinna 
ropar:  

– Ganba! Skam!  

Något våld uppstår inte. De marscherande har 
poliseskort. På vägen genom stan stöter jag ihop 
med Roman, en belarusisk student som filmar 
demonstrationen. Han är mycket upprörd. 

– Ukraina krigar mot Ryssland och de här 
förrädarna tillåts marschera på öppen gata! Att 
tillåta detta är att skjuta sig i foten, säger 
Roman. 

Han har flytt Belarus efter höstens 
demonstrationer mot Lukasjenko och vill inte 
uppge sitt namn av säkerhetsskäl.  

När Segerdagsmarschen är slut får jag på nytt 
syn på Tetiana Lygina. Hon säger att 
deltagandet var ett misstag. 

– Jag hade ingen aning om att det var en sådan 
här marsch. Jag ville hedra våra veteraner, jag 
visste inte att det där partiet hade kapat den. 

43



Enligt den politiska analytikern Volodymyr 
Fesenko är det omöjligt för Ukraina att förbjuda 
den här sortens marscher. 

– Vi har politisk pluralism i Ukraina. Man 
måste minnas att en stor del av den ukrainska 
befolkningen fortfarande känner lojalitet med 
Ryssland. Och ännu fler är kritiskt inställda till 
de politiker som har suttit vid makten sedan 
Majdanrevolutionen 2014. Vi har proryska 
partier i parlamentet. De utgör cirka tio procent, 
men de gör allt de kan för att påverka. Det är en 
del av demokratin att de sitter där. 

Samtidigt anser Fesenko att president 
Volodymr Zelenskyj gjorde rätt i att stänga de 
proryska tv-kanalerna. Det var annars ett beslut 
som väckte kritik inte bara i Ryssland. EU:s 
utrikeschef Josep Borrell varnade för att 

kampen mot desinformation ”inte får föras på 
bekostnad av det fria ordet”. 

– Vi befinner oss mitt i ett krig. Då stänger 
länder tv-kanaler, det är en del av krigföringen. 
De tv-kanalerna som stängdes ned spred en 
mycket aggressiv rysk propaganda. Jag tror det 
var bra för medielandskapet att de försvann, 
säger Fesenko. 

Ukraina har dessutom stängt ned ryska sociala 
medier, som odnoklasniki, vkontakte och den 
ryska sökmaskinen yandex. 

Samtidigt, konstaterar Fesenko, har kriget lett 
till att en majoritet av ukrainarna numera vill gå 
med i EU. Också stödet för Nato har ökat 
betydligt. 

– Före 2014 ville bara 20 procent av ukrainarna 
gå med i Nato. Över 70 procent var mot. Efter 
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annekteringen av Krim och kriget i Donbass är 
cirka 45 procent för medlemskap i Nato. Det har 
Putin själv ställt till med.  

Fakta. Ryska 
plattformar städas bort 
År 2015 beslöt Ukrainas dåvarande president 
Petro Porosjenko att Ukrana inte längre skulle 
fira Segerdagen (då man minns andra världs-
kriget) enbart den 9 maj som man gjort på 
sovjettiden, utan både den 8 och 9 maj. Han 
döpte också om dagen, som nu heter ”Dagen för 
segern över nazismen”. 

I februari 2021 stängde Ukrainas president 
Volodymyr Zelenskyj tre ryskspråkiga tv-
kanaler i Ukraina: NewsOne, Kanal 112 och ZIK. 
De ägs av parlamentsledamoten Taras Kozak, 
men anses allmänt vara ett instrument för 

Putins personlige vän, affärsmannen Viktor 
Medvedtjuk. 
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11 Putin säkrar 
makt när 
oppositionen 
förbjuds 
En domstol i Moskva har totalförbjudit 
den fängslade oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyjs 
antikorruptionsstiftelse med 
motiveringen att den är ”extremistisk”. 
Det är ett försök av Vladimir Putin att 
kväva de sista resterna av politiskt 
motstånd i Ryssland inför 
parlamentsvalet i september. 

KOMMENTAR 

Man kunde ha trott att Putinregimen redan 
hade strypt det mesta av det oberoende ryska 
medborgarsamhället. De stora massmedierna, 
liksom parlamentet och domstolarna, är sedan 
länge under Kremls kontroll. 

För att gå från auktoritärt styre till fullfjädrad 
diktatur återstår att pressa tillbaka och 
avskräcka vad som finns kvar av självständiga 
individer och institutioner.  

Allt som kan förknippas med Navalnyj och hans 
anhängare är den stora källan till Kremls 
irritation. Inte minst Navalnyjs många 
avslöjanden om korruptionen bland ryska 
politiker och höga tjänstemän. Det som sved 
mest var sannolikt när hans medarbetare i 
januari publicerade en undersökning om ett 
lyxpalats vid Svarta havet som påstods ägas av 
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Putin. Redan efter en vecka hade videon setts av 
över 85 miljoner tittare. 

Navalnyj överlevde på ett mirakulöst sätt ett 
giftmordsattentat i augusti 2020, som han 
anklagade Putin för att ligga bakom. Efter att ha 
vårdats i Berlin greps han vid återkomsten till 
Moskva och spärrades in i en straffkoloni. 

Men det har inte varit tillräckligt för att få bukt 
med den opposition Navalnyj leder. Ingenting 
av det hans rörelse står för ska få existera på 
Rysslands politiska scen. Därför har domstolen 
förklarat att FBK, den av Navalnyj grundade 
oberoende antikorruptionsstiftelsen, är en 
extremistisk organisation. 

Förbudet mot FBK och andra av Navalnyj ledda 
organisationer träder i kraft omedelbart. Det 
innebär att ingen information får spridas med 

dessa grupper som avsändare, medier får inte 
förmedla information om dem, inga 
ekonomiska transaktioner får genomföras, och 
att de som är anställda eller på något sätt kan 
knytas till en Navalnyj-grupp inte får delta i val. 

Ingen tvivlar på att domstolens utslag är ett 
beställningsverk från Kreml. Det av Putin 
stödda partiet Enade Ryssland har stadigt 
förlorat i popularitet, och det gäller att till varje 
pris förhindra att några oppositionella 
kandidater kommer in den ryska Duman.  

Domen är avsedd som tillämpning av en lag 
som Putin signerade för en vecka sedan, där 
”extremister” förbjuds att delta i val i tre år 
framåt. Det gäller bland annat följande 
kategorier:  
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Anhängare till Navalnyjs aktiviteter – det kan 
vara personer som bara en enda gång deltagit i 
en aktion eller demonstration – förbjuds att 
delta i val.  

Personer som offentligt uttalat sig positivt om 
någonting i Navalnyjs verksamhet, till exempel 
manat till ”smart röstning” på regimkritiska 
kandidater i tidigare valkampanjer.  

Personer som stödjer Navalnyjs eller hans 
anhängares verksamhet. 

Det blir också olagligt att ordna 
demonstrationer där det förekommer några 
symboler som kan knytas till Navalnyjs rörelse. 
Den som deltar i en sådan manifestation hotas 
av böter eller arrest i upp till 15 dygn. 

Värre straff, upp till åtta års fängelse och 700 
000 rubel i böter, hotar den som finansierar 

organisationer som har klassats som 
extremistiska. 

Den som fortsätter att vara aktiv i en av 
Navalnyjs ”extremistgrupper” kan dömas till sex 
års fängelse. 

För Navalnyj själv, och hans ledande 
medarbetare, utsträcks förbudet att delta i val 
till de sex närmaste åren. De får inte heller 
grunda några nya organisationer ända tills 
2031. Om de bryter mot det förbudet hotas de 
av tio års fängelse. 

På Navalyjs Instagramkonto kunde man i 
torsdags läsa kommentaren: ”När korruption är 
den enda grunden för statens makt är de som 
kämpar mot den extremister”. 

Michael Winiarski 

DN 12 juni 2021 delar
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12 Ordningen 
återställd på 
G7-mötet 
Helgens G7-möte är Angela Merkels sista och 
Joe Bidens första. Stafettpinnen lämnas från 
den tyska förbundskanslern tillbaka till den 
amerikanska presidenten. 

Donald Trumps tid i Vita huset innebar att USA 
abdikerade från rollen som den fria världens 
ledare. Presidenten lämnade klimatavtalet som 
företrädaren förhandlat fram. Hotade att överge 
Nato. Startade handelskrig med sina allierade. 

Något amerikanskt moraliskt ledarskap – att stå 
upp för demokrati och mänskliga rättigheter – 

var Trump över huvud taget inte intresserad av. 
I stället gullade han med Vladimir Putin och 
Kim Jong-un. 

Ingen världsledare såg med större bestörtning 
på detta än Angela Merkel. 

Tyskland kan aldrig ersätta USA. Landet är bara 
en fjärdedel så stort. Någon militär kraft att tala 
om har det inte. Men som ledare för en 
ekonomisk stormakt och i synnerhet som EU:s 
viktigaste spelare kunde Merkel i alla fall 
temporärt axla en del av ansvaret. 

Hon har sett till att Europa fungerat som motor 
i det internationella klimatarbetet och att 
unionen under pandemin agerat mer kraftfullt 
än på länge. Framför allt har Merkel passionerat 
försvarat den regelbaserade internationella 
ordningen. 
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När hon i höst lämnar kanslerposten kan hon 
göra det i förvissning om att ordningen är 
återställd. Det är dock inte detsamma som att 
allt är frid och fröjd. 

Joe Bidens stora löfte inför helgen, om en halv 
miljard vaccindoser till fattiga länder – de andra 
deltagarna lovar lika många till – lär nagelfaras. 
Är det tillräckligt? Kommer inte större delen av 
leveranserna ske först nästa år? 

Det är ändå bättre än när Donald Trump 2018 
lämnade mötet i vredesmod, vägrade skriva 
under slutkommunikén, och kallade värden, 
Kanadas Justin Trudeau, för ”ohederlig och 
svag”. 

Martin Liby Troein 

martin.liby-troein@dn.se 

12 Vaccingåvan 
ett sätt för G7 
att lätta sitt 
dåliga samvete 
Världen behöver 11 miljarder 
vaccindoser. Därför är den miljard doser 
G7-länderna nu lovar att skänka fattiga 
länder som bäst ett första steg på vägen 
ut ur pandemin. Motiven för gåvan är 
inte heller bara ädla. Det handlar också 
om de rika ländernas dåliga samvete. 

KOMMENTAR. 
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Under 2020, innan det ens stod klart att de nya 
vaccinerna fungerade, skyndade sig världens 
rika länder att köpa upp lagren i förväg. 

USA, Tyskland, Storbritannien, Israel och andra 
välbärgade länder tingade doser långt utöver 
vad som behövdes för skydda de egna 
befolkningarna. De betalade frikostigt. 

Resultatet är att av de cirka två miljarder doser 
vaccin som hittills har delats ut, har 85 procent 
gått till invånare i rika länder. Världens 
fattigaste länder har fått 0,3 procent av doserna, 
enligt en beräkning gjord av New York Times. 

Detta är en bakgrund till att de sju rika 
demokratierna i G7 nu basunerar ut att de 
tänker köpa upp en miljard doser – varav USA 
står för hälften – och skänka dem till främst 
länder i Afrika. 

Den rika världen har helt enkelt dåligt samvete, 
och detta är ett sätt att göra bot och bättring. 
Även om det förstås inte lanseras så. 

– Det handlar om att rädda liv, tack vare 
amerikanskt ledarskap, amerikanska arbetare 
och hårt arbete, sa Joe Biden när han 
offentliggjorde nyheten. 

– Vi gör det för att rädda liv, för att stoppa 
pandemin. Bara det. 

Naturligtvis är vaccinet välkommet i de fattiga 
länder där i vissa fall så få som en ynka procent 
har fått en spruta. 

Men epidemiologer och hjälporganisationer gör 
inte vågen. 

Många påpekar att Världshälsoorganisationen 
WHO nyligen beräknade att det behövs ungefär 
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11 miljarder doser för att verkligen stoppa 
pandemin. Och att det är bråttom – eftersom 
nya, mer smittsamma varianter hela tiden hotar 
att dyka upp. 

– Visst, detta kommer att hjälpa många, men 
det är ändå en droppe i havet, säger Niko 
Lusiani, vaccinchef på organisationen Oxfam. 
Han påpekar att med nuvarande 
vaccinationstakt kommer det att ta 57 år för de 
fattiga länderna att uppnå samma skydd som 
G7-länderna har i dag. 

Andra menar att enbart doser inte räcker. 
Enorma investeringar måste göras i 
infrastruktur och utbildning i fattiga mottagar-
länder. Ta bara en sådan sak som att Pfizers 
vaccin måste förvaras i 70 minusgrader – något 
som i nuläget är mycket svårt i exempelvis 
många afrikanska länder. 

Samtidigt finns också misstanken att både USA 
och andra rika länder agerar i egenintresse. Att 
gåvorna är ett sätt att stärka inflytande i 
mottagarländerna. 

Såväl Kina som Ryssland använder sedan länge 
vaccin som ett geopolitiskt verktyg. I Kinas fall 
har generositeten nästan bara riktats mot 
länder som deltar i landets ”Nya Sidenvägen”-
projekt, medan Ryssland har använt sitt 
Sputnik V- vaccin för att så split i Europa. 

Nu kommer de rika demokratiernas motdrag 
mot Peking och Moskva. Men den här gåvan till 
de fattiga har ”inga förbehåll” och innebär ”inga 
krav på politiska gentjänster”, säger Biden med 
en tydlig syftning på de auktoritära 
stormakterna. 
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Kanske är det så. Tidigare donationer av 
överskottsvaccin från USA och andra länder har 
dock följt ett mönster som varit politiskt 
betingat snarare än epidemiologiskt, påpekar 
tre forskare i tidskriften The Lancet. 

Länder i Asien och Oceanien har exempelvis fått 
mer än 60 procent av donationerna så här långt, 
medan länder i Sydamerika och Centralasien – 
där covidläget är som svårast – i många fall har 
blivit utan. 

Den inflytelserika tidskriften The Economist 
menar att just vaccineringen i fattiga länder är 
något av århundradets chans för G7-länderna, 
ett tillfälle att visa världen fördelarna med 
demokrati och fria marknader, men att de rika 
länderna håller på att missa den chansen. 

Internationella valutafonden, IMF, beräknar att 
det skulle kosta 50 miljarder dollar att vaccinera 
70 procent av världens befolkning till april 2022 
genom det internationella samarbetet Covax. 
Det motsvarar långt mer än en miljard 
vaccindoser – men skulle ändå bara kosta 0,13 
procent av G7-ländernas sammanlagda bnp. 

Ur det perspektivet är Bidens och de andra 
ledarnas gåva obegripligt snål, skriver The 
Economist. 

Dessutom är ”vaccinegoismen” knappast ett 
avslutat kapitel. För parallellt med det nyvakna 
talet om donationer har den rika delen av 
världen på sistone sett till att boka upp sig på 
enorma mängder vaccin för egen del. 

EU, med 445 miljoner invånare, tingade nyligen 
1,8 miljarder doser från Pfizer – varav 40 
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miljoner är öronmärkta för Sverige. G7-mötets 
värd Storbritannien, för sin del, har beställt fem 
gånger fler doser än vad landet behöver. 

Ingmar Nevéus 
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12 Boris 
Johnson: 
”Underbart att 
få träffa alla på 
det här viset” 
USA är tillbaka – och vill återuppbygga 
relationerna till de stora västliga 
demokratierna. Med det budskapet 
anlände president Joe Biden till Carbis 
Bay vid kusten i sydvästra England, där 
G7-länderna håller toppmöte i helgen.  

Men det innebär också att 
förväntningarna är högre ställda än när 
Donald Trump var president. 

I flera år har toppmötena i G7-gruppen – där 
USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Kanada och Japan ingår – präglats av 
påtaglig oro för Trumps oberäkneliga infall och 
vredesutbrott. Men när den traditionsenliga 
gruppbilden togs på stranden på mötet i Carbis 
Bay på fredagen var det gott om avslappnade 
leenden, armbågshälsningar och en och annan 
ryggdunk. 

Även EU-kommissionens ordförande Ursula 
von der Leyen och rådsordföranden Charles 
Michel var inbjudna.  

– Det känns underbart att få träffa alla på det 
här viset. Våra länder måste nu se till att 
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återuppbygga – bättre, grönare och rättvisare, 
sa Boris Johnson när han välkomnade de 
övriga. 

På agendan står hur ekonomin ska stabiliseras 
efter det senaste årets omvälvningar, en 
minimiskatt för multinationella bolag, hur 
vaccinering ska garanteras för hela världens 
befolkning – och konkreta åtgärder mot 
klimatförändringarna. 

Redan innan världsledarna satt sig ned kom 
dock kritik om att det förslag som ligger på 
bordet om en miljard vaccindoser i gåva till 
fattigare länder kan vara otillräckligt.  

Det återstår också att se vad de ”konkreta 
åtaganden” i klimatfrågan som Joe Biden 
aviserat inför mötet innebär. Och hur vattentät 
minimiskatten för stora bolag är. 

Men med Joe Biden som amerikansk president 
är förväntningarna högre ställda än tidigare.  

Senast G7-gruppen möttes var i Biarritz 2019, 
och då utmynnade mötet bara i en utfästelse om 
20 miljoner dollar till släckning av bränder i 
Amazonas. 

Förra året ställdes toppmötet in helt – formellt 
på grund av pandemin, men också för att de 
övriga inte ville ge Donald Trump hjälp i 
valrörelsen inför presidentvalet i USA. 

Pandemin är dock inte över, och mycket står på 
spel. I Storbritannien stiger smittotalen till följd 
av den så kallade deltavarianten av viruset, och 
återhämtningen är ännu skör. 

I nästa vecka fortsätter Biden rundresan i 
Europa med separata möten med Nato, EU och 
Rysslands president Vladimir Putin. 

Erik de la Reguera 

erik@delareguera.se 
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Fakta. G7- länderna 
G7 bildades 1975 och står för Group of Seven. 
Det är ett informellt forum för dem som brukar 
kallas världens rikaste: Frankrike, Italien, 
Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och 
USA. EU deltar också med representanter, samt 
i år även Australien, Sydafrika och Sydkorea 
som Storbritannien bjudit in som gäster. 

Kina, vars ekonomiska och politiska makt tog 
fart långt efter det att G7 bildades, ingår inte. 

Mellan 1997 och 2014 kallades klubben för G8. 
Då ingick även Ryssland, vars förtroende dock 
ansågs förbrukat i och med invasionen av Krim. 

Källa: Reuters, TT 

12 Lovisa 
Herold: 
Obekväma 
samtalsämnen 
när Merkel tar 
avsked 
Berlin. Hon har skrattat tillsammans 
med George W Bush, skålat med Barack 
Obama och kindpussats med Donald 
Trump. Joe Biden är den fjärde 
amerikanska presidenten under Angela 
Merkels tid vid makten.  
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G7-mötet i Cornwall blir 
förbundskanslerns sista. Men avskedet 
lär inte bli lättsamt.  

Den 17 juli 2006 poserade Angela Merkel för 
världspressen mellan Rysslands president 
Vladimir Putin och USA:s dåvarande president 
George W Bush. Det som senare blev ett G7-
möte var, i början av Angela Merkels tid som 
förbundskansler, ett G8-möte. Ryssland uteslöts 
från toppmötena efter annekteringen av Krim 
2014. 

Nu, nästan 15 år senare, deltar Angela Merkel 
vid sitt sista G7-möte som Tysklands 
förbundskansler. Efter valet i september 
kommer hon att gå i pension. Om det känns 
vemodigt för förbundskanslern lär det inte 
märkas. 

I stället förväntas hon ägna sitt sista toppmöte 
åt obekväma samtalsämnen. 

– Vi kommer att behöva prata om relationerna 
med Ryssland och Ukraina, och självklart även 
med Kina, sa Angela Merkel till nyhetsbyrån AP 
i maj.  

Vid mötet i Cornwall står Angela Merkel, precis 
som hon gjorde för 15 år sedan, mellan USA och 
Ryssland. Ja, bildligt förstås, inte bokstavligt 
talat. Tysklands strategi har länge varit att 
försöka påverka Ryssland genom att föra en 
dialog med regimen. Det är svårsmält för 
amerikanerna, som förespråkar hårdare tag mot 
landet i öst. I april i år införde USA vad som 
beskrivits som de hårdaste sanktionerna mot 
Ryssland på tio år.  
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Samtidigt närmar sig ett konkret resultat av det 
tysk-ryska relationsbygget sitt mål. 
Gasledningen Nordstream 2, som löper mellan 
de båda länderna, är nästan färdigbyggd. ”En 
dålig deal för Europa”, har Joe Biden sagt om 
ledningen. 

”Ett rent affärsmässigt projekt”, har Angela 
Merkel sagt i försvar. 

Även i relation till Kina vill Joe Biden se en 
hårdare linje än Angela Merkel. Julia 
Friedlander, före detta chef för Europafrågor i 
Vita husets säkerhetsråd, säger till den tyska 
tidningen Handelsblatt att frågan har 
topprioritet. 

– USA har stort intresse av att få med Tyskland 
på sin sida i fråga om Kina, säger hon. 

Ytterligare ett känsligt ämne rör vaccin. I början 
av maj meddelade Joe Biden att han ville släppa 
patenten för covid-19-vaccin fria, för att ge fler 
möjlighet att framställa dem. Tyskland, som har 
en stark läkemedelsindustri, protesterade mot 
beslutet. 

I Cornwall förväntas Tysklands förbundskansler 
ännu en gång fokusera på att hitta 
kompromisser. Att G7-mötet är hennes sista lär 
den pragmatiska ledaren inte fästa någon större 
vikt vid. Men världen utanför, som vant sig vid 
att se den kortklippta kvinnan i byxdress bland 
de många kostymklädda männen, undrar vem 
som kommer att kunna ta hennes plats.  

Bokstavligt, och bildligt, talat mellan världens 
mäktigaste män. 

Lovisa Herold lovisa.herold@dn.se 
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12 FN:s 
sändebud 
besökte Iran för 
att få fart på 
fredssamtal 
Det pågår intensiva ansträngningar för 
att få fart på den förlamade 
fredsprocessen i Jemen, från FN:s 
fredsmäklare och från Jemens grannland 
Oman. Regeringskoalitionen i Jemen 
säger att de upphört med sina 
flygattacker, men uppgifterna är 
motstridiga. 

I en intervju med saudiskt stats-tv säger Turki 
al-Maliki, talesman för den militärkoalition som 
stöder regeringen i Jemen, att flygattackerna 
mot huthiernas ställningar avslutats. 

– Vi försöker bereda vägen för en fredsprocess i 
Jemen, sade Turki al-Maliki enligt 
nyhetkanalen al-Jazeera. 

Men samtidigt kom på fredagen uppgifter om 
nya flyganfall mot Jemens huvudstad Sanaa, 
som kontrolleras av huthierna. Flera 
nyhetsbyråer rapporterar om en stor explosion 
som kan härröra från en ammunitionsdepå. 

Koalitionen, anförd av saudiska F-15-plan, 
började attackera Sanaa i mars 2015. Syftet var 
att driva ut huthierna som intagit Sanaa hösten 
2014 och jagat regeringen på flykt. 
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Den saudiske försvarsministern Mohammed bin 
Salman sade då att militäroperationen skulle 
vara över på sex veckor. Men nu har det gått 
över sex år, och den Saudiledda koalitionen 
försöker fortfarande bekämpa de så kallade 
huthirebellerna. Det enda som hänt är att 
huthierna utökat sitt territorium och att det 
mänskliga lidandet i Jemen förvärrats. 

FN har gjort tappra försök att medla, men utan 
påtagligt resultat. Visst hopp om ett genombrott 
väcktes efter det så kallade Stockholmsavtalet: 
huthier och Jemens regeringsföreträdare 
träffades utanför Stockholm i december 2018. 

Parterna kom bland annat överens om en 
vapenvila och tillbakadragande av styrkor från 
den viktiga hamnstaden Hodeidah, och att 
minska stridigheterna kring staden Taiz. 

Men Stockholmsavtalet har aldrig kommit att 
genomföras fullt ut. Kriget har fortsatt. 
Huthierna har stärkt sin vapenarsenal och 
avfyrar regelbundet missiler över gränsen mot 
Saudiarabien och mot regeringshållna städer 
och samhällen i Jemen. 

I dagarna har emellertid visst hopp väckts om 
att fredsprocessen i Jemen äntligen ska ta fart. 
Det handlar dels om att Saudiarabien ger 
signaler om att man vill avsluta stridigheterna, 
dels att FN:s särskilda sändebud i Jemen, 
engelsmannen Martin Griffiths, tillbringat två 
dagar i Teheran och bland annat träffat den 
iranske utrikesministern Mohammed Javad 
Zarif. 

Även om Iran inte erkänner det utåt är det ett 
faktum att iranierna har stort inflytande på 
huthirörelsen, som de bland annat utbildat 
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militärt. Zarif skrev i ett twittermeddelande att 
mötet med Griffiths var ”givande”, men gav inga 
detaljer eller utfästelser. 

I tillägg till detta har representanter för Oman i 
dagarna träffat representanter för huthierna i 
Sanaa. Sultanatet Oman, som gränsar till Jemen 
i öster, har den senaste tiden varit alltmer aktivt 
i att hitta vägar att få igång den jemenitiska 
fredsprocessen. 

Men fredsansträngningarna är sköra – det har 
hänt förr i Jemenkriget att vad som uppfattats 
som vägar framåt plötsligt stängts, och att 
strider blossat upp igen. Och det är inte mer än 
fem dagar sedan som huthierna raketbesköt en 
bensinstation utanför staden Marib i norra 
Jemen och dödade minst 17 civila. 

Erik Ohlsson 

Fakta. Kriget i Jemen 
Det pågående kriget i Jemen är inne på sitt 
sjunde år. I mars 2015 började en militärallians 
ledd av Saudiarabien att flygbomba områden 
kontrollerade av den regimfientliga 
huthimilisen. 

Sedan dess har omkring 130 000 människor 
dödats och tre miljoner har drivits på flykt. 
Därtill har tusentals dött i kolera. 
Coronapandemin har också drabbat Jemen 
hårt. 

Det har gjorts åtskilliga försök att medla i 
kriget, främst från FN, men den svenska 
regeringen har också varit aktiv. Hittills har 
dock inte fredsförsöken lett någonvart. 

63



13 Storsatsning 
ska ge vaccin på 
100 dagar vid 
nästa pandemi 
Inom hundra dagar ska det gå att få fram 
vaccin vid nästa stora pandemi. Det 
målet har G7-länderna – däribland USA, 
Storbritannien, Tyskland och Frankrike 
– enats om, säger toppmötets värd Boris 
Johnson.  

Samtidigt väntas G7-länderna kräva att 
Kinas roll i coronavirusets uppkomst 
granskas på nytt.  

De sju ledarna för G7-länderna möts i helgen i 
Carbis Bay i sydvästra England – ett toppmöte 
som är tänkt att bli startpunkten för 
återuppbyggnadsarbetet efter pandemin.  

– Vi måste lära oss av det som hänt de senaste 
18 månaderna och göra det annorlunda nästa 
gång. Jag är stolt över att världens ledande 
demokratier enats om att vi aldrig mer ska låta 
oss överraskas på det här sättet, sa Boris 
Johnson, som är värd för mötet. 

Enligt den brittiske premiärministern har Joe 
Biden, Emmanuel Macron, Angela Merkel och 
de övriga världsledarna kommit överens om att 
följa de rekommendationer som lagts fram i en 
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ny rapport som den brittiska regeringens 
chefsrådgivare i vetenskapsfrågor, Sir Patrick 
Vallance, och filantropen Melinda Gates varit 
redaktörer för: ”100 dagar för att svara på 
framtida pandemihot”. 

I rapporten, som publicerades på lördagen, 
föreslås skapandet av ett nytt globalt 
informationsnätverk som snabbt ska kunna 
upptäcka nya pandemihot och ha tillräcklig 
kapacitet för att genast börja utveckla och 
producera test, antivirala läkemedel och vaccin. 
Nya mRNA-vaccin ska finnas att tillgå inom 
hundra dagar, enligt planen, vars huvuddrag 
väntas finnas med i en politisk deklaration som 
offentliggörs på söndagen. 

”Carbis Bay-deklarationen utgör ett stolt 
historiskt ögonblick för oss alla”, twittrade Boris 
Johnson. 

Rapportförfattarna hävdar att ett system som 
detta skulle ha kunnat rädda hundratusentals 
liv och gjort nedstängningarna av samhällsliv 
och ekonomi betydligt kortare. 

Exakt hur stora belopp som ska avsättas till 
satsningen var oklart när denna text skrevs, 
men förslaget har fått stöd av en rad stora 
läkemedelsbolag, som Pfizer och Astra Zeneca. 

Den amerikanske presidenten Joe Bidens 
vetenskaplige rådgivare Eric Lander har tidigare 
sagt att 100-dagarsmålet är realistiskt. 

– På ett sätt är det otroligt att vi lyckades ta 
fram effektiva vaccin på mindre än ett år. Men 
för att verkligen göra skillnad måste vi klara 
detta på 100 dagar. Det är absolut möjligt att 
göra, sa Lander. 
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Världshälsoorganisationen WHO skulle behöva 
reformeras och få en lite annorlunda roll om 
initiativet blir verklighet. G7-ledarna vill också 
se en ny utredning om coronavirusets uppkomst 
”utan extern inblandning”, enligt ett utkast till 
slutkommuniké som Bloomberg News fått se – 
något som kan ses som en känga till Kina. 

WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom 
Ghebreyesus välkomnar Carbis Bay-
deklarationen och säger diplomatiskt att WHO 
är berett att ”söka svar på de utmaningar som vi 
gemensamt står inför”. 

Såväl WHO som hjälporganisationer som 
Oxfam påminner samtidigt om att det i många 
fattigare länder ännu bara är en bråkdel som 
har vaccinerats mot covid-19.  

Fler än 3,7 miljoner människor har hittills dött i 
sjukdomen i världen, och det är få forskare och 
politiker som vågar utropa seger i kampen mot 
viruset.  

Trots det tycks stämningen vid toppmötet i 
Carbis Bay vara god, och hittills har inte 
meningsskiljaktigheterna mellan Storbritannien 
och EU-ledarna om brexit ställt till någon 
diplomatisk fadäs. De närvarande verkar trivas 
med att få mötas öga mot öga och äntligen 
slippa videokonferenser, där det ibland är svårt 
att veta vem som lyssnar. 

På lördagskvällen var en middag inplanerad på 
stranden i Carbis Bay, och på söndagen – topp-
mötets sista dag – väntas mer konkreta besked 
om bland annat globala infrastruktursatsningar, 
klimatmålen, politiken gentemot Kina och 
Ryssland, och ett förslag om global bolagsskatt. 
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Erik de la Reguera 

erik@delareguera.se 
13 Katrine 
Marçal: Att 
träffa Biden är 
som en vanlig 
dag på jobbet 
för drottningen 
London. I dag dricker Joe Biden te med 
den brittiska drottningen på Windsor 
Castle. Det är en större sak för Joe Biden 
än för Elizabeth II. Samtidigt som det är 
en större sak för Storbritannien än vad 
det är för USA rent diplomatiskt. 
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Den brittiska drottningen har träffat 13 av de 
senaste 14 amerikanska presidenterna: från 
Truman till Trump. Det var bara Lyndon B 
Johnson som hon missade. Att träffa Joe Biden 
blir därmed mest som ytterligare en dag på 
jobbet för den brittiska monarken. Men för en 
amerikansk president är det alltid en stor sak 
med ett officiellt besök hos drottningen på 
Windsor Castle.  

I USA visar opinionsmätningar regelbundet att 
amerikaner oavsett partitillhörighet tycker 
bättre om brittiska kungligheter än sina egna 
politiker. Till och med en så populär president 
som Barack Obama hade lägre popularitets-
siffror än vad den brittiska drottningen hade. 

Joe Biden träffade den brittiska drottningen 
redan under fredagen i samband med G7-mötet. 
Men i dag blir det alltså officiellt te på slottet i 

Windsor. Alltihop är en del i den planerade 
brittiska charmoffensiven efter brexit.  

Storbritannien är ute efter ett handelsavtal med 
USA och på kortare sikt att gränsen ska öppna 
igen mellan länderna. 

Budskapet från den brittiska regeringen är att 
Storbritannien ”är tillbaka”. Okej, brexit må 
fortfarande skapa stora problem för handeln 
och kraven på självständighet i Skottland har 
långt ifrån tystnat och det är fortfarande rörigt 
inrikespolitiskt. Men Storbritannien är berett 
att åter spela en roll på världsscenen.  

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab 
talade inför G7-mötet om de ”fördomar” som 
han upplever fortfarande existerar mot landet. 
Han sa till The Atlantic att många ”buntar ihop” 
brexit med ”en massa andra fenomen”. Som 
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Donald Trump och europeiska 
högernationalistiska partier.  

Men Brexit handlar inte om den typen av 
nationalism eller främlingsfientlighet, sa 
Dominic Raab. Och nu på G7-mötet har 
Storbritannien möjlighet att visa upp detta för 
världen.  

För Boris Johnson är inte minst klimatkrisen en 
nyckelfråga. Inte bara för att det onekligen är 
bra om vi lyckas rädda världen från 
klimatkatastrof. Utan också för att det politiskt 
ger honom en möjlighet att återuppfinna sig 
själv på världsscenen.  

Och just gällande klimatfrågan är det lätt att 
hitta stöd i den brittiska kungafamiljen. Prins 
Charles har i decennier engagerat sig just i 
miljöfrågor. Enligt uppgifter till Tatler var han 

så entusiastisk när Joe Biden blev president på 
grund av vilken öppning det skulle kunna 
innebära för klimatet, att prinsen omedelbart 
ville hoppa på ett plan till Washington. 

Men det satte protokollet p för. 

Resten av kungafamiljen kan inte träffa Joe 
Biden förrän drottningen har gjort det. 

Men nu ska drottningen alltså göra det. 

Katrine Marçal 

katrine.marcal@dn.se 

69



13 Johnson 
”mindre 
optimistisk” om 
att öppna 
samhället 
Premiärminister Boris Johnson är 
”mindre optimistisk” när det gäller 
möjligheten att slopa de sista 
coronarestriktionerna den 21 juni. 
Regeringen i Storbritannien ska fatta det 
formella beslutet på måndag, men delta-
variantens framfart har förändrat 
förutsättningarna. 

I en intervju i Sky News på lördagen säger 
Johnson att det är uppenbart att deltavarianten 
är mer smittsam och att antalet nya fall och 
antalet patienter på sjukhus nu ökar. 

– Vi vet inte exakt hur det kommer att påverka 
dödstalen men det är väldigt tydligt att det finns 
skäl till stor, stor försiktighet. 

Till ITV säger premiärministern att man måste 
vara försiktig för att kunna leverera en 
oåterkallelig färdplan. Deltavarianten, som först 
blev känd som den indiska virusvarianten, har 
på kort tid blivit helt dominerande i 
Storbritannien. Den svarar för mer än 90 
procent av alla nya covidfall. 

Statistik från organisationen Public Health 
England visar att av de drygt 30 000 personer 
som smittats av deltavarianten den senaste 
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veckan är nästan två tredjedelar ovaccinerade. 
Av det totala antalet infekterade hade 6 procent 
fått två doser vaccin mot covid-19.  

Tidningen The Sun uppger att slopandet av de 
sista restriktionerna kommer att skjutas upp i 
två veckor – från den 21 juni till den 5 juli. The 
Times skriver att det förs diskussioner om att 
flytta fram återöppnandet en månad. 

Medicinska experter och läkarorganisationer 
som brittiska medier talat med säger 
samstämmigt att det är för tidigt att helt öppna 
samhället. Det sista steget innebär bland annat 
att nattklubbar och diskotek kan öppnas och att 
det blir tillåtet med stora folksamlingar.  

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

14 Michael 
Winiarski: Nato 
och G7 pekar ut 
Kina som 
största hotet 
Joe Biden träffar ingen före- trädare för 
Kina under sin resa i Europa. Ändå har 
Kina varit det dominerande ämnet under 
G7-mötet i Storbritannien. 

Även under måndagens toppmöte med 
Nato i Bryssel kommer utmaningen från 
den framväxande supermakten i Asien 
att stå högt upp på dagordningen. 
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Enligt rapporter från Cornwall ägnade ledarna 
för sju av världens rikaste demokratier en god 
del av helgen till att försöka hitta en formel för 
ett balanserat uttalande om Kinas 
människorättskränkningar. 

Stämningen mellan USA och de övriga G7- och 
Natoländerna är förvisso en helt annan än när 
Donald Trump satt i Vita huset. Trump stod 
isolerad på världsscenen. Och vid Natos senaste 
toppmöte i december 2019 blottades de öppna 
sprickorna mellan USA och Europa.  

Det slutade med en mindre skandal när en 
rasande Trump i förtid stormade ut från mötet 
utan att delta i den avslutande 
presskonferensen. Den snarstuckne Trump 
tålde inte att det kommit ut att tre andra 
Natoledare – Emmanuel Macron, Boris 

Johnson och Justin Trudeau – påstods ha hånat 
honom. 

Ingen lär skratta åt Biden när Natos stats- och 
regeringschefer möts i Bryssel under måndagen. 
Till skillnad från sin företrädare ser USA-
presidenten sina utländska allierade som en 
tillgång. 

I flera frågor i världspolitiken – Ryssland, 
Iranavtalet, Parisavtalet och Ukraina – har de 
motsättningar som rådde under Trump mildrats 
eller lösts upp. Och Bidens personliga relationer 
med ledare som Macron och Trudeau är goda. 

Men i andra frågor råder oenighet, däribland 
hur det geopolitiska och ekonomiska hotet från 
en diktatur som Kina ska bemötas. Hanteringen 
av Kina har skapat misstämning, särskilt mellan 
USA och Tyskland.  
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Inför den avslutande G7-deklarationen försökte 
USA:s president pressa de andra stats- och 
regeringscheferna om ett skarpt uttalande mot 
Kinas behandling av den uiguriska minoriteten i 
Xinjiang och demokratin i Hongkong. USA:s 
utrikesminister Antony Blinken kallar 
behandlingen av uigurerna för ”folkmord”. I den 
frågan vill Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel gå försiktigare fram, så det blev en 
kompromiss. I slutdeklarationen uppmanar G7-
ledarna Kina att respektera mänskliga 
rättigheter och friheter, liksom fred och 
stabilitet omkring Taiwansundet. 

G7 enades också om att skapa ett ”grönt” globalt 
infrastrukturprojekt som alternativ eller 
medtävlare till Kinas så kallade Belt and Road-
initiativ (”Nya Sidenvägen”).  

Kinas växande globala politiska, militära och 
ekonomiska ambitioner svävar också som ett 
orosmoln över Nato. Det visar hur 
Atlantpaktens roll åter är på väg att förändras. 

Under kalla krigets konfrontation mellan USA 
och Sovjet var Natos militära styrka 
koncentrerad på att försvara Europa. 

Efter kommunismens fall gick ett stort antal 
tidigare medlemsländer i den Moskvaledda 
Warszawapakten upp i Nato. Och så 
småningom utvidgades Natos uppdrag till 
Afghanistan och ”kriget mot terrorn”.   

Fokuset på Kina innebär inte att Nato är på väg 
att utvidga sitt operationsområde till Stilla 
havet eller östra Asien. I stället beror det på att 
Kina börjar betraktas som ett möjligt 
säkerhetshot, inte bara i Sydkinesiska sjön och 
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Sydostasien, utan också i Europa och den västra 
hemisfären. 

Sedan 2015 har Kina deltagit i årliga 
militärmanövrar med Ryssland, och kinesiska 
krigsfartyg har för första gången seglat i 
Medelhavet.  

Det finns också en oro för att Kina planerar att 
etablera militär-baser i Afrika. Kina har redan 
en marinbas i Djibouti vid Afrikas horn, sedan 
2017, vid sidan av USA:s Japans och Frankrikes 
baser.  

Särskilt bekymmersamt skulle enligt den 
amerikanska försvarsledningen vara ett 
kinesiskt fotfäste i Västafrika, som ger Kina 
militär närvaro i Atlanten. 

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har 
också varnat för att ”Kina kommer till oss”, 

inom såväl det digitala området (telebolaget 
Huawei) som Afrika och Arktis. 

Michael Winiarski 
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14 ”Korvbråket” 
kastade en 
skugga över 
toppmötet 
G7-toppmötet i Carbis Bay utmynnade i 
ökad pandemiberedskap, förnyade 
klimatmål, ett förslag om global 
bolagsskatt – och skärpt ton mot Kina.  

En triumf för diplomatin, enligt Boris 
Johnson. Men för värden finns också 
smolk i bägaren: bråket med Emmanuel 
Macron om Nordirland. 

Korvbråket. Så har den laddade konflikten 
mellan Storbritannien och EU om brexitavtalet 
om Nordirland beskrivits i brittiska tabloider.  

Frågan stod formellt sett inte på agendan när 
sju av världens rikaste demokratier – USA, 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, 
Kanada och Japan – samlades till toppmöte i 
Carbis Bay i sydvästra England. Men den 
uppges ändå ha kommit upp i flera av de möten 
som ägde rum bakom stängda dörrar i helgen. 

Vid ett möte på tu man hand ska Boris Johnson 
bland annat ha frågat Macron vad han skulle 
säga om någon försökte förbjuda 
korvtransporter mellan Paris och Toulouse. 
Macron ska enligt brittiska diplomat- källor ha 
svarat att det inte var en bra jämförelse, då 
Storbritannien och Nordirland är ”två olika 
länder”.  
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Franska diplomatkällor sa lite spydigt till olika 
medier att ”till och med Boris Johnson borde 
veta att Nordirland inte är en del av 
Storbritannien”. Men för Johnson är unionen av 
länderna (eller riksdelarna) i Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland 
(som är det officiella namnet) naturligtvis av 
största vikt. 

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab 
beskriver Macrons kommentar som ”anstötlig”. 

– En del EU-ledare har här i Carbis Bay 
beskrivit Nordirland som något av ett eget land 
– och det är fel. Det skapar bara ökade 
motsättningar. Vi skulle inte tala om Katalonien 
på det viset, eller om Korsika i Frankrike, sa 
Raab på söndagen. 

Macron tycktes försökte tona ned saken på 
söndagen, då han sa att Frankrike ”aldrig har 
ifrågasatt brittisk suveränitet över landets 
territorium”.  

Men frågan har kastat en skugga över G7-mötet 
som annars får anses ha varit en framgång, 
jämfört med de senaste fyra årens diplomatiska 
trippande på tå kring den tidigare amerikanske 
presidenten. 

”Diplomatin är tillbaka” skrev Joe Biden på 
Twitter när han anlände till G7-mötet, och det 
är också det starkaste intrycket efter mötet. En 
rad nya eller nygamla målsättningar sattes upp, 
bland annat om klimatpolitiken, som en direkt 
följd av att USA åter stöder Parisavtalet. 

G7-ledarna enades om att driva på för en global 
minimiskatt för bolag på 15 procent, vilket kan 
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få stor betydelse på sikt. Men många av de 
initiativ som aviserats, som en internationell 
satsning på grön infrastruktur och ett tidigt 
varningssystem för nya pandemier (”global 
pandemiradar”) behöver mer konkret form 
innan de kan bli verklighet. 

Erik de la Reguera 

erik@delareguera.se 

14 Katrine 
Marçal: De som 
ogillar Boris 
Johnsons gröna 
profil skyller på 
hans nya fru 
London. Boris Johnson har som värd för 
G7-mötet drivit på för en mer ambitiös 
klimatpolitik. Men den brittiska 
regeringen har också gett grönt ljus för 
en ny kolgruva och tilllåter privata 
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företag att expandera flygplatsen 
Heathrow. 

Kommentar. DN:s korrespondent i 
Storbritannien 

Premiärministerns vinglighet får konsekvenser 
för FN:s stora klimatkonferens Cop26 i 
november där Storbritannien står värd.  

De som ogillar Boris Johnsons nya gröna profil 
brukar skylla saken på hans nya fru. Den 
brittiske premiärministern är nämligen gift med 
Carrie Johnson, tidigare Symonds, en pr-kvinna 
och djurrättsaktivist som har blivit en politisk 
kraft att räkna med vid hovet på 10 Downing 
Street i London. 

Och Carrie Johnson är 33 år gammal. Hon hör 
till en generation som i den anglosaxiska 
världen associeras till en uppsättning 

värderingar som kallas för ”woke”. 
Sammanfattningsvis: feminism, antirasism och 
Greta Thunberg.  

En person som Carrie Johnson må rösta på de 
konservativa men på grund av generationen 
som hon tillhör – samt faktum att hon är 
välutbildad kvinna – är det ändå feminism, 
antirasism och vegetariska köttbullar med Greta 
Thunberg.  

Eftersom Boris Johnson har gift sig med en 
kvinna som är 33 år gammal har han också 
förändrats, menar de som gärna vill se Carrie 
Johnson som en klimatförändringarnas 
blondlockiga Anne Boleyn.  

Fast det är att göra det alldeles för enkelt för 
sig.  
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Boris Johnson har lovat att Storbritannien ska 
gå snabbare fram än alla andra länder och vill 
minska de brittiska koldioxidutsläppen med 68 
procent på ett decennium. Han har förbjudit 
bensin- och dieseldrivna bilar från att säljas i 
landet från år 2030 och lägger sig därmed i linje 
med det i Storbritannien inte alltid så populära 
EU. Han har gjort stora investeringar i 
vätgasteknik och vill göra de brittiska öarna till 
ett ”Saudiarabien för vindkraft”.  

Allt detta innebär att Storbritannien står inför 
stora förändringar.  

Och den konservativa regeringen inför politiskt 
komplicerade avvägningar.  

Övergången till elbilar kommer innebära att 
staten förlorar alla intäkter från bensin- och 
dieselskatter. De kommer att behöva ersättas. 

Enligt Financial Times tittar brittiska 
finansdepartementet i stället på vägavgifter och 
omfattande trängselskatter. Och det här kan bli 
impopulärt i stora delar av Boris Johnsons 
konservativa parti.  

Att ställa om de brittiska bostäderna kommer 
att bli ännu knepigare. Brittiska hus är 
världsberömt dragiga. Över en halv miljon 
privatägda byggnader är k-märkta och att till 
exempel sätta in dubbelglasade fönster i många 
av dessa är ett brott som är straffbart med upp 
till två års fängelse.  

Detta är så att säga den kulturella kontexten 
som omställningen kommer att behöva ske 
inom.  

Den brittiska regeringen tittar på skatte-
incitament för att få folk att lägga pengar på att 
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isolera vinden i stället för att renovera 
badrummet. Men framför allt handlar det om 
att brittiska hus måste byta värmesystem till 
miljövänligare alternativ. Och eftersom det här 
är en kostnad som delvis kommer att behöva tas 
av hushållen själva kan det bli politiskt knepigt.  

Vad som har förvånat många är hur Boris 
Johnson å ena sidan dundrar fram med väldigt 
ambitiös klimatpolitik. Men å andra sidan leder 
en regering som på flera områden verkar göra 
precis tvärtom.  

Regeringen gav till exempel grönt ljus för en ny 
kolgruva i nordvästra England. Och gällande 
infrastruktur är man exempelvis inte emot att 
expandera flygplatsen Heathrow utanför 
London. Bara för några veckor sedan godkände 
man dessutom ny utvinning av olja och gas i 
Nordsjön.  

Men framför allt anser många att regeringen 
har skjutit sitt eget ordförandeskap på FN:s 
stora klimatkonferens i Glasgow i november 
rejält i foten med finansdepartementets senaste 
budget. Där beslutade man nämligen att skära 
ner det brittiska biståndet från 0,7 till 0,5 
procent av bnp.  

Detta orsakade ramaskri internationellt.  

Rachel Kyte, som tidigare ledde klimatarbetet 
på Världsbanken, kallade det till exempel för 
”Det enskilt dummaste självskadebeteende 
inom klimatdiplomatin som jag har sett på 
mycket länge”.  

Även i det brittiska parlamentet är motståndet 
stort mot beslutet. Och det handlar naturligtvis 
om vilken signal det sänder. Internationella 
klimatförhandlingar brukar nästan alltid koka 
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ner till vilket ansvar den rika världen har mot 
den fattiga. Det är här som diskussionerna 
brukar bryta samman. Och inte hjälper det då 
att Storbritannien som värdland ett par 
månader innan konferensen skär ner sitt 
bistånd på det här sättet? 

Den brittiska regeringen försvarar sig med att 
man inte tänker röra just klimatbiståndet. Men 
kritikerna menar att detta inte spelar någon 
större roll.  

Skadan är redan skedd.  

Men hur går allt detta egentligen ihop? Hur kan 
Boris Johnson göra stora gröna investering – 
och samtidigt säga ja till en ny kolgruva?  

Det är nu vi kommer till varför de som uppfattar 
hans nya fru som ansvarig för klimatpolitiken 
har fel. Det brittiska konservativa partiet har en 

månghundraårig historia av miljöengagemang, 
det var inget som kom in med Carrie Johnson. 
Men den långa konservativa historien är också 
full av precis den här typen av paradoxer.  

Det brittiska konservativa partiet uppstod på 
1700-talet som ett intresseparti för 
landsbygdens markägande aristokrater. Mot 
dem stod vad som så småningom blev det 
liberala partiet: de representerade de nyrika 
köpmännen i städerna. 

Ända sedan dess har de konservativa varit 
landsbygdens parti. Man var för träd och mot 
utbyggnad av järnvägen. In i allt detta växte en 
romantisk miljömedvetenhet som exempelvis 
tar sig uttryck hos JRR Tolkien. Den engelske 
fantasyförfattarens stora epos ”Sagan om 
ringen” är ett exempel på ett djupt konservativt 
verk som samtidigt rasar mot miljöförstöring. 
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När ”Sagan om ringen” slog igenom stort i 
hippierörelsen på 1960-talet satt Tolkien själv i 
tweedkavaj i Oxford och fattade noll.  

Boris Johnsons far, Stanley Johnson, är en man 
i den här traditionen. Han ser inga problem i att 
hålla tal för Extinction Rebellion när de 
ockuperar Londons gator med anarkistiska 
slagord om klimatet.  

Men Stanley Johnson är samtidigt på alla sätt 
en konservativ expolitiker.  

Saken är bara den att det konservativa partiet 
också har en annan sida – den 
marknadsliberala. Från 1980-talet och framåt 
togs partiet över av det som brukar kallas för 
nyliberal ideologi. Margaret Thatcher predikade 
vikten av privatiseringar, ekonomiska 

incitament och allmän amerikaniserad 
framtidsoptimism.  

Thatcher kom ju också från den lägre 
medelklassen, vilket ofta surt påpekades.  

Och hennes arv finns också kvar i det 
konservativa partiet.  

När Boris Johnson sätter världens ambitiösaste 
mål för att minska de brittiska 
koldioxidutsläppen plockar han från JRR 
Tolkiens brittiska konservatism.  

När han inte stoppar privata företag från att 
expandera Heathrow plockar han från Margaret 
Thatchers. 

För omvärlden ser det förstås ut som om han 
vinglar. 
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Men för det konservativa partiet är detta 
vinglande en på alla sätt välbekant dans.  

Katrine Marçal 

katrine.marcal@dn.se 

Artiklar med fortsättning 
på G7-mötet finns på slutet, 
på sidan 750 
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Inrikes och 
partiledardebatt 
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11Deltavarianten 
oroar: ”Har visat 
sig vara 
annorlunda” 
Hittills har 71 fall av deltavarianten 
konstaterats i Sverige, med två utbrott i 
Värmland och Blekinge. Enligt 
statsepidemiolog Anders Tegnell är 
deltavarianten den mest oroande för 
både Sverige och Europa i stort just nu.  

– Den har visat sig vara annorlunda från 
andra varianter och har möjligen 
kapaciteten att ta över, säger Anders 
Tegnell. 

I Värmland smittspårar man även de 
som har fått en vaccindos för att hejda 
spridningen.  

Smittspridningen i Sverige minskar på nationell 
nivå, men det finns några undantag i den 
annars positiva utvecklingen.  

I Värmland och Blekinge har två smittoutbrott 
upptäckts, båda av dem drivs av den 
virusvariant som upptäckes i Indien och som 
WHO gett namnet Delta.  

– Den förekommer i stora delar av Sverige, men 
i låga nivåer. I Värmland har vi ett ganska 
omfattande utbrott och i Blekinge ett mindre 
sådant, sade Anders Tegnell på torsdagens 
pressträff. 

Totalt har 71 fall av delta hittats i elva regioner i 
Sverige. Utvecklingen är oroande, enligt 
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Folkhälsomyndigheten. Deltavarianten kan ha 
kapacitet att ta över i Sverige, enligt Anders 
Tegnell. 

– Delta har definitivt kommit att bli den variant 
som är mest oroande både i Sverige och Europa, 
säger statsepidemiologen.  

I Storbritannien har deltavarianten blivit helt 
dominerande – enligt landets hälsominister 
Matt Hancock står den för 91 procent av de nya 
konstaterade fallen.  

Med anledning utvecklingen har 
Folkhälsomyndigheten anpassat 
smittskyddsåtgärderna, bland annat utökas 
typningen av positiva prover. I Värmland och 
Blekinge har man satt in extra åtgärder i 
smittspårningen. 

– Successivt kommer vi även att skärpa 
hanteringen av covidfall över huvud taget för att 
möta det nya hotet som den här varianten kan 
innebära, säger Tegnell. 

– Man behöver vara ännu noggrannare i 
smittspårningen och kanske också göra som 
man nu gör i Värmland att man även 
smittspårar bland de som fått en dos vaccin, 
specificerar han.  

Studier från Storbritannien visar på något 
sämre effekt av första dosen vaccin på Delta.  

– Det har visat sig att vaccinationsskyddet efter 
en dos är lite påverkat, men efter två doser ger 
vaccinet ett bra skydd även mot denna variant, 
säger statsepidemiologen. 

Sverige har likt många andra länder förlängt 
intervallet mellan första och andra vaccindosen, 
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med hänvisning till det relativt goda skydd mot 
covid-19 som en spruta ger. I nuläget ser inte 
Folkhälsomyndigheten någon anledning att 
anpassa den rekommendationen på grund av 
deltavariantens intåg i landet.  

Utbrottet i Värmland är främst koncentrerat till 
skolmiljö. Även där tycker regionen sig se att 
Delta smittar fler än de andra varianterna.  

– Vi har ju haft rätt många mindre skolutbrott. I 
Värmland tycker man att man hittar fler fall än 
man gjort i liknande utbrott tidigare. Det stöds 
också av brittisk data som tyder på att 
spridningspotentialen är större. Men det verkar 
inte vara annorlunda i vilka kontakter som man 
smittas i, säger Anders Tegnell.  

Den så kallade brittiska varianten, som fått 
namnet alfa, tog över i Sverige under hösten. 

Alfa har konstaterats vara mer smittsam än den 
ursprungliga virusvarianten. I och med Delta 
tycks spridningspotentialen fått ytterligare en 
skjuts.  

– Jag tror att det har lyft sig ett snäpp till, säger 
Anders Tegnell.  

Sverige står dock bättre rustat att förhindra 
Deltavariantens framfart jämfört med när 
alfavarianten snabbt blev dominerande i höstas, 
enligt statsepidemiologen.  

– Nu befinner vi oss i en tid på året då vi vet att 
viruset sprids väldigt mycket mindre, och vi har 
även en ökad andel av befolkningen som är 
vaccinerad. Det är möjligt att det blir som i 
Storbritannien, att den tar över, men att det 
ändå blir på låga nivåer. 

Hamilton Steiner 
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hamilton.steiner@dn.se 

Amanda Dahl 

amanda.dahl@dn.se 

Fakta. 
Tidigare har de olika virusvarianterna benämnts 
utifrån vilket land de upptäckts i, men tidigare i 
juni gav WHO varianterna formella namn. 

Här är varianternas nya beteckningar: 

Alfa: Den brittiska varianten. 

Beta: Den sydafrikanska varianten. 

Delta: Den indiska varianten. 

Gamma: Den brasilianska varianten. 

12 Carlson: 
Tredje dos kan 
behövas 
Coronavirusets deltavariant är ett 
orosmoln, anser Folkhälsomyndigheten. 
Nu överväger man att ge riskgrupper en 
tredje vaccindos till hösten för att öka 
skyddet. 

– Det är ett möjligt alternativ som vi kan 
komma att föreslå lite längre fram, säger 
generaldirektör Johan Carlson. 

Även om smittspridningen minskar i Sverige är 
Folkhälsomyndigheten orolig över den 
virusvariant som upptäcktes i Indien och som 
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av WHO fått namnet delta. Utbrott av 
deltavarianten har upptäckts på flera håll i 
landet och myndigheten ser det som nödvändigt 
att trappa upp och utföra en mer noggrann 
smittspårning.  

Under en pressbriefing med socialminister Lena 
Hallengren (S) på fredagen pekade 
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan 
Carlson ut varianten som ett orosmoln.  

– Den tycks ha en högre 
smittspridningsförmåga. Det är viktigt att inse 
att det inte är läge att lätta på restriktioner och 
sitt eget förhållningssätt nu, särskilt gäller det 
personer som inte påbörjat sin vaccination. Vi 
ser framför allt en spridning i yngre 
åldersgrupper som kan spilla över till andra, 
säger Johan Carlson till DN. 

Flera mindre studier pekar, enligt Carlson, på 
att en första vaccindos inte skyddar lika bra som 
en andra dos mot deltavarianten. 

– Efter att det har gått en tid efter den andra 
dosen så har vaccinet en god effekt även mot 
den här varianten. Men vi har anledning att 
vara lite bekymrade under den här mellan-
perioden, säger han.  

Nu diskuterar myndigheten möjligheten att ge 
riskgrupper en tredje vaccindos under hösten 
för att stärka skyddet. 

– Man kan överväga att ge det lite tidigare till 
äldre och andra riskgrupper för att öka 
skyddsnivån. Det är fortfarande så att inga 
vaccin ger hundraprocentig skyddseffekt. Det är 
ett möjligt alternativ som vi kan komma att 
föreslå lite längre fram, säger han. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 
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11  Pandemin 
bidrog till 7 000 
fler döda 
Förra året bidrog covid-19 till att drygt 7 
000 fler dog i Sverige jämfört med åren 
2015–2019, visar Socialstyrelsens döds-
orsaksstatistik för 2020. Sjukdomen slog 
extra hårt mot vissa grupper av 
utrikesfödda. 

Totalt avled 98 229 personer, vilket kan 
jämföras med i genomsnitt 91 070 mellan 2015 
och 2019. 

En viktig förklaring var covid-19 som var den 
tredje vanligaste dödsorsaken med 9 441 
dödsfall. Toppade listan över de mest frekventa 

dödsorsakerna gjorde hjärt- och kärlsjukdomar, 
27 973 dödsfall, följt av tumörer, 23 485. 

Ungefär 60 procent av dödsfallen i covid-19 
inträffade under första halvåret och resterande 
40 under andra halvan. 

Hög ålder var den största riskfaktorn. Nio av tio 
som dog i sjukdomen var över 70 år. Sju 
personer var i åldrarna 0-19 år, varav fem under 
18 år. 

Socialstyrelsens siffror visar även att 
födelseland haft betydelse. Dödligheten i 
covid-19 var oproportionerligt hög hos personer 
födda i Turkiet, Syrien, Somalia, Irak, Iran, 
Grekland och Chile. 

Bland avlidna män födda i Somalia var det över 
50 procent som dog av covid-19, medan 
motsvarande andel bland män födda i Sverige 
var cirka 10 procent. 

DN 

90



11 Anna Bratt: 
Så kan du leva 
efter 
vaccineringen 
Snart har varannan person över 18 år i 
Sverige fått minst en dos covid-19-vaccin. 

Här är tre frågor och svar om hur 
vaccinet påverkar hur vi kan leva. 

1. Hur kan jag leva efter den första 
vaccinsprutan? 

De vaccin som ges i Sverige ger ett gott skydd 
mot allvarlig sjukdom ungefär tre veckor efter 
den första sprutan. 

Efter den tiden kan man börja umgås lite friare 
med människor utanför sitt eget hushåll, både 
inomhus och utomhus, och man kan gå till 
vårdcentralen eller frisören. Men man bör vara 
fortsatt försiktig om man träffar personer som 
hör till en riskgrupp. Det är också bra att 
undvika trängsel i butiker och kollektivtrafik. 

Den som hör till en riskgrupp och inte kunnat 
vara på sin arbetsplats kan nu enligt 
Folkhälsomyndigheten återvända till jobbet. 
Men man bör först fråga sin läkare om det är 
lämpligt.  

Det är viktigt att komma ihåg att man 
fortfarande kan få en mildare infektion och 
smitta andra. Vaccinets skyddseffekt kan också 
variera något mellan individer och vara lite 
sämre hos äldre personer. Så man bör fortsätta 
följa de allmänna rekommendationerna.  
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2. Blir livet som vanligt igen efter spruta två? 

Nej, kanske inte riktigt. Vi kommer fortfarande 
att behöva hålla avstånd och visa hänsyn till 
andra så länge smittspridningen pågår. Först 
omkring en vecka efter andra dosen får man ett 
maximalt och mer varaktigt skydd mot svår 
sjukdom. Då är också risken mindre för att man 
själv sprider smitta. 

Men vaccin kan aldrig ge ett fullständigt skydd. 
Att till exempel Pfizer/Biontechs vaccin visade 
på en skyddseffekt på 95 procent i den kliniska 
studien betyder att de vaccinerade hade 95 
procents lägre risk att bli sjuka i jämförelse med 
kontrollgruppen (placebo) som inte fick vaccin. 

Inget vaccin ger 100 procents skydd, som 
jämförelse har influensavaccin ett skydd på -
ungefär 60 procent. Om man trots vaccination 

får covid-19 är infektionen oftast lindrigare. 
Risken att man ska bli sjuk och smitta andra 
trots att man har tagit båda sprutorna är mycket 
låg men inte noll. Därför rekommenderas vi att 
fortsätta att hålla avstånd och visa hänsyn mot 
riskgrupper ett tag till, även efter dos två. 

Sedan har vi det här med vaccinernas skydd 
över tid. Forskarna vet inte med säkerhet hur 
länge skyddseffekten varar, men man talar om 
uppemot ett år. Effekten klingar dock av med 
tiden. Om farmor fick sitt vaccin i april, så har 
hon fortfarande ett bra skydd nu, men hur är 
det i början av nästa år? Det vet vi inte i dag, 
och ännu är det inte klart när vi får påfyllnad 
med dos nummer tre.  

3. Skyddar vaccinet mot de nya 
virusvarianterna? 
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Vaccinerna skyddar bra mot det virus (som 
kallas alfa) som nu dominerar i Sverige, men de 
har något sämre effekt mot vissa andra 
varianter (beta, gamma och delta). Om man har 
tagit båda vaccinsprutorna och följer 
rekommendationerna så har man gjort det man 
kan för att slippa bli sjuk och minska risken för 
att föra smittan vidare. 

Nu går smittspridningen ner i Sverige vilket är 
en lättnad, men man bör fortsätta att följa 
utvecklingen. 

Eller som Gunilla Karlsson Hedestam, professor 
i vaccinimmunologi vid Karolinska institutet, 
uttrycker det: 

Oavsett om man vaccinerats eller ej så bör 
smittspridningsnivån där man befinner vara en 
avgörande faktor i den personliga riskanalysen.  

Anna Bratt 

anna.bratt@dn.se 

11 Ökat sug efter 
droger banade 
väg för nya 
knarkhandlarna 
Framgångarna med Encrochat sänkte 
inte den svenska droghandeln. Nya 
aktörer klev snabbt in och tog över 
importen av kokain, cannabis och annan 
narkotika. Det är polisens slutsats efter 
måndagens razzia mot 155 svenskar. 

– Kokainmarknaden har vuxit nåt så 
djävulskt, säger polisens narkotikaexpert 
Lennart Karlsson. 
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Mängder av häktningsförhandlingar hölls i går, 
torsdag, mot de svenskar som gripits i Trojan 
Shield, den internationella jätteoperation som 
drogs i gång sedan amerikanska FBI infiltrerat 
krypteringstjänsten Anom. 

Den röda tråden i de totalt över 30 svenska 
utredningarna är droger. Och mer droger. 

Trots att coronapandemin begränsat rörligheten 
över världen har kokain, cannabis och annan 
narkotika fortsatt att strömma in i Sverige 
under 2020 och 2021. Inte heller den tidigare 
Encrochat-operationen, där ett par hundra 
misstänkta narkotikabrottslingar gripits, tros ha 
fått någon större betydelse för 
narkotikatillgången. 

Det framgår när detaljerna i den svenska delen 
av Trojan Shield nu börjat klarna. 

– Bara här i södra Sverige har vi beslagtagit ett 
halvt ton narkotika vid de här insatserna, 
berättar Mats Karlsson, som är chef för polisens 
underrättelseenhet i Region Syd. 

En av de misstänkta narkotikaorganisationer 
som nu avslöjats tack vare sina Anom-mobiler 
har haft sin bas i Kristianstad – en stad som 
tidigare inte förknippats med narkotikaaffärer 
på den här nivån. Tio män och en kvinna sitter 
häktade för delaktighet i synnerligen grovt 
narkotikabrott mellan januari och maj i år. 

– Mer än så kan vi inte säga eftersom 
utredningen fortfarande är inne i ett tidigt 
skede, säger åklagare Helena Ljunggren. 

Källor till DN tycker sig se ett mönster där 
narkotikahandlare väljer att etablera sig på nya 
orter. Ett annat aktuellt exempel är Nyköping, 
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där sju män och två kvinnor nu häktats för 
bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. 
En av de misstänkta är den flerfaldigt dömde 
narkotikabrottslingen Kjell Johansson, 72, 
sedan 1980-talet omskriven som ledare för 
Grodmansligan.  

– Det är nog ingen slump att vissa aktörer söker 
sig till orter där vi inte har lika stor närvaro och 
där man tror sig kunna vara mer ifred, säger en 
polis med god insyn i den lokala 
narkotikamarknaden. 

En kanske ännu viktigare förklaring till 
spridningen över landet kan vara att efterfrågan 
på narkotika bedöms ha ökat i breda lager. Som 
DN berättat tvingades svensk polis nyligen 
medge att man kraftigt underskattat den totala 
omfattningen av den svenska narkotikahandeln. 
Information från fjolårets hackning av den 

krypterade mobilappen Encrochat pekar på att 
den totala omsättningen uppgår till mellan 100 
och 150 ton årligen i stället för, som tidigare 
beräknat, 15 ton. 

De källor som DN pratat med är samstämmiga: 
det är kokainet som står för den stora ökningen. 

– Det finns hur mycket kokain som helst i 
landet just nu. Vad som klart och tydligt 
indikerar det är att inga grossister längre tar in 
en vara som är svagare än 85 procent. 

Det säger Lennart Karlsson, mångårig 
narkotikaspanare i Stockholm och ordförande 
för Svensk narkotikapolisförening. Som en 
jämförelse var den genomsnittliga 
renhetsgraden i början av 2010-talet så låg som 
30 procent. 
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– Kokainmarknaden i Sverige har vuxit nåt så 
djävulskt. Därför är det där väldigt många 
kriminella vill vara, plus att det även ger viss 
status jämfört med att handla med andra 
droger. 

Samtidigt har konsumentpriset legat kvar på 
samma nivå: runt 800 kronor per gram kokain. 
Svenska köpare får därmed en betydlig starkare 
drog för mindre pengar, inflationen inräknat. 
Följden har, enligt Lennart Karlsson, alltmer 
övergått från att vara en partydrog till att 
användas i vardagen. 

– Kokainet har flyttat till en arena som är 
betydligt mer svårupptäckt för polisen. Jag vet 
fall där hemmafruar tagit kokain medan de stått 
och lagat mat och en kille som dragit ett par 
linor inför nästa Teams-möte vid datorn. 

För att bibehålla vinstnivån har smugglarna 
successivt ökat sina importvolymer, vilket 
bekräftas av de aktuella Anom-utredningarna. 

– Det vi sett är att man tar in allt större partier. 
Och inte sällan kör man två laster på samma 
gång, för att vara säker på att åtminstone den 
ena kommer in i landet, säger Mats Karlsson, 
underrättelsechef i Region Syd. 

Först i nästa vecka väntas polisens Nationella 
operativa avdelning presentera de totala 
beslagssifforna från Trojan Shield. Men oavsett 
vilka volymer det rör sig om är 
narkotikaexperten Lennart Karlssons 
bedömning att det är ytterst svårt att påverka 
tillgången på narkotika genom polisiära 
insatser. 
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– Det finns för mycket pengar att tjäna för att 
inte nya aktörer ska ge sig in på marknaden så 
länge efterfrågan ser ut som den gör. 

Lasse Wierup 

lasse.wierup@dn.se 

Fakta. Gripna i Sverige 
Göteborg. Tretton män i olika konstellationer 
häktades under torsdagen, de flesta för 
narkotikabrott och två för grovt vapenbrott. 

Kristianstad. Tio män och en kvinna mellan 20 
och 46 år misstänks för synnerligen grovt 
narkotikabrott under våren 2021. 

Nyköping. Sju män och två kvinnor misstänks 
för synnerligen grovt narkotikabrott. En av de 
gripna är 72-årige Kjell Johansson, som sedan 

1980-talet återfallit i grova narkotikabrott. 
Bland de andra finns en tidigare företrädare för 
moderaterna på kommunal nivå. 

Stockholm. Tre män i 30-årsåldern misstänks 
ha planerat ett mord i Stockholm under maj 
2021. Två av männen är knutna till Bandidos 
MC. 

Stockholm. Två män misstänks ha utfört ett 
sprängdåd mot en bostadsfastighet i Skogås. 

Uppsala. 16 män i olika åldrar misstänks för 
grovt narkotikabrott och grov 
narkotikasmuggling. En av männen har nyligen 
åtalas för grovt näringspenningtvätt om två 
miljoner kronor. Ytterligare två män har gripits 
i Spanien. Flera handgranater har beslagtagits. 

Örebro. Tre män mellan 37 och 66 år misstänks 
för synnerligen grovt narkotikabrott. 37-åringen 
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är den utvandrade Maximilian Rivkin, som 
enligt FBI ska ha arbetat för mobilföretaget 
Anom Enterprise och sålt krypterade mobiler 
till svenska kriminella. 

11 Ligaledare 
greps hos ex-
polischef 
72-årige Kjell Johansson, en av Sveriges 
mest ökända narkotikabrottslingar, har 
gripits i polisoperationen Trojan Shield. 
Razzian skedde på den hästgård i 
Småland som ägs av den våldtäktsdömde 
före detta polischefen Göran Lindberg, 
75. 

– De brukade umgås och sa att de var 
gamla barndomsvänner, berättar en 
granne. 
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Polisbilarna rullade in på gårdsplanen till en 
jordbruksfastighet utanför småländska 
Vimmerby i måndags. Anledningen var att 
amerikanska FBI och svensk polis hade fattat 
misstankar mot en av gårdens hyresgäster – den 
flerfaldigt narkotikadömde Kjell Johansson. 

– Han är misstänkt för synnerligen grovt 
narkotikabrott under tiden januari fram till 
gripandedagen, säger kammaråklagare Jonas 
Peterson till Expressen. 

Enligt SR Kalmar ägs gården av den före detta 
länspolismästaren Göran Lindberg, ofta kallad 
”Kapten Klänning”, och som dömts för bland 
annat grov våldtäkt. Göran Lindberg ska ha hyrt 
ut en av gårdens byggnader till Kjell Johansson. 

Kjell Johansson, som sedan 1980-talet 
beskrivits som ledare för ”Grodmansligan”, 

flyttade, enligt folkbokföringen, till Göran 
Lindbergs fastighet 2014 – samma år som han 
släpptes från sitt senaste fängelsestraff. Även 
Göran Lindberg frigavs villkorligt 2014 efter att 
ha avtjänat ett sexårigt fängelsestraff för grov 
våldtäkt, våldtäkt, sexköp och misshandel. 

Obekräftade uppgifter pekar på att männen 
lärde känna varandra när de båda vårdades 
inom Kriminalvården. Till boende i området ska 
de dock ha presenterat sig som ”gamla vänner”. 

– Uppfattningen jag har fått är att de kände 
varandra sen barndomen eller kanske 
studietiden, säger en person. 

Kjell Johansson har återkommande dömts för 
grova narkotikabrott sedan början av 1980-
talet. Det senaste brottet, som resulterade i 14 
års fängelse, gällde smuggling av 30 kilo 
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amfetamin från Tyskland till Danmark 
tillsammans med en ledare för den kriminella 
grupperingen Bandidos MC. 

Lasse Wierup 

lasse.wierup@dn.se 
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11 Här slog polisen 
till mot Anom-
nätverken 
FBI, Europol, svenska polisen och 
myndigheter i alla deltagande länder 
beskriver insatsen Trojan Shield som ett 
av de värsta slagen någonsin mot 
organiserad brottslighet. Spaning 
genomfördes i över 100 länder och över 
800 personer – varav 155 i Sverige – 
greps i 16 länder.  

De gripna i den sprängda 
krypteringsplattformen Anom misstänks ha 
bedrivit ett sofistikerat upplägg av 
gränsöverskridande verksamhet med miljontals 
dollar i vinster på narkotikasmuggling, 

pengatvätt och systematiska övergrepp i 
rättssak.  

Insatsen Trojan Shield inleddes med FBI:s 
intresse för ett företag som sålde 
krypteringsmobiler uteslutande till personer 
med koppling till organiserad brottslighet i olika 
delar av världen. Efter ett framgångsrikt 
rättsfall lyckades den federala polisen smida en 
plan där de tog över verksamheten under 
namnet Anom. 

Kommunikationsapparaterna försågs med en 
digital huvudnyckel som dechiffrerade alla 
meddelanden till och från dem. Polis och 
åklagare skulle alltså kunna se all 
kommunikation i realtid utan att användarna 
hade en aning om det.  

102



Australisk polis var en tidig samarbetspartner, 
men allteftersom växte det internationella 
spaningsarbetet. Växte gjorde också Anoms 
popularitet i kriminella kretsar och när polisen 
genomförde ett globalt koordinerat tillslag 
under natten till i måndags hade man säkrat 27 
miljoner meddelanden mellan brottslingar i 
arbete, huvuddelen av dem är personer i 
nätverkens toppskikt. 

Över 800 personer greps och 700 
husrannsakningar genomfördes i 16 länder. 
Tonvis av olika sorters narkotika och så kallade 
prekursor-ämnen för drogframställning togs i 
beslag, liksom flera hundra skjutvapen, 55 
lyxbilar och 400 miljoner kronor i kontanter 
eller bitcoin. 

Svensk polis har sagt att man också har kunnat 
förhindra över tio mord – internationellt 

uppskattar den samordnande Trojan Shield-
gruppen att totalt 150 mord och ett stort antal 
omfattande narkotikaaffärer har förhindrats.  

Australiens federala polis AFP har publicerat 
filmer från flera gripanden och 
husrannsakningar där det framgår att många 
verkligen varit helt omedvetna om att de 
misstänkta har varit under övervakning under 
mycket lång tid. Under de senaste tre åren har 
224 personer gripits i Australien, 500 åtal 
väckts, 3,7 ton narkotika säkrats och miljontals 
dollar beslagtagits.  

Under insatsen Trojan Shield har hittills 155 
personer frihetsberövats i insatser som rör 
svenska förundersökningar, varav 70 i 
måndagens gryningsräd. 10 personer greps i 
polisregion Öst där en rad husrannsakningar 
också genomfördes.  
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21 personer anhölls i Västsverige där över 300 
poliser slog till på olika platser och i polisregion 
Syd sitter uppemot 30 personer frihetsberövade 
med koppling till Anom-fallet. Ett tjugotal 
personer greps också i Region Stockholm där 
polisen gjorde ”ett stort antal 
husrannsakningar”. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

12 Ledare: 
Bättre lyssna 
själv än bara 
höra på andra 
Utfallet av Operation Trojan Shield är lika 
häpnadsväckande som fantastiskt. Över 800 
personer har gripits världen över, misstänkta 
för ytterst grov brottslighet, varav 155 i eller 
med koppling till Sverige. Vapen, kontanter och 
tonvis med narkotika har beslagtagits. De 
svenska häktena klarar knappt tillströmningen, 
och gängkriminaliteten i landet har tillfogats ett 
hårt slag. 
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Amerikanska FBI försåg brottssyndikaten med 
en krypterad app, Anom, och kunde avlyssna 
deras konversationer i realtid. Likheter finns 
med Encrochat och Sky ECC, där bland annat 
fransk polis knäckte låset till tjänsterna. Båda 
var skräddarsydda för att ligorna skulle kunna 
skydda sig mot rättsstaten. 
Den rödgröna regeringen tar nu åt sig äran och 
hyllar svensk polis. Och polisen har i och för sig 
agerat utifrån den information fransmän och 
amerikaner fixat fram. 
En reflektion är ändå nödvändig att göra i 
kölvattnet av dessa tillslag: Svensk polis har inte 
lagliga möjligheter att genomföra den 
avlyssning, utan konkret brottsmisstanke, som 
kollegorna har stått för. Och som alltså har lett 
till en rad gripanden och förhoppningsvis 
kommer att resultera i många fällande domar. 
Situationen är otillfredsställande. 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) är alltså 
lycklig över de åtgärder amerikansk och fransk 
polis har vidtagit, väl medveten om att de är 
förbjudna i Sverige. Och regeringen vill inte ens 
utreda saken, med hänvisning till att det pågår 
en helt annan utredning om hemlig 
dataavläsning. Självklart måste det gå att göra 
både och. 
Damberg meddelar att han ”inte stänger 
dörren”, men det låter som att han inte tänker 
lyfta ett finger. Genom att förhala skjuter han 
undan en tänkbar strid inom regeringen, 
eftersom Miljöpartiet reflexmässigt brukar säga 
nej till utökade polisbefogenheter. Centern vill 
inte heller vara med. 
Svenska domstolar tillämpar fri bevisföring. 
Principen innebär att vad som helst kan anföras 
i en rättegång, även om bevis kan ha säkrats på 
olaglig väg. Det är därför det material utländsk 
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polis samlat in kan användas mot de 
gängkriminella, trots att metoderna är otillåtna 
här. När det gällde Encrochat sa sig åklagare 
inte veta hur Frankrike burit sig åt. 
Advokaterna protesterar, av naturliga skäl. Fri 
bevisföring gör det lättare att fälla åtalade, men 
samhällets dubbelmoral är uppenbar även här. 
Det går inte heller att undgå ekot från FRA-
striden för drygt tio år sedan. Frågan var i 
grunden om FRA skulle få tillgång till 
elektronisk kommunikation i kabel, som 
fullständigt hade tagit över den radiotrafik 
signalspaningen historiskt hade riktats mot. 
Många invändningar framfördes, inklusive från 
den här ledarsidan, innan alliansregeringen 
med knapp nöd fick igenom lagen. Debatten 
renderade en del förstärkta kontrollfunktioner, 
men gav också resultatet att bara regeringen och 
Försvarsmakten – inte polisen, Säpo eller tullen 
– fick använda sig av FRA. 

Men när verkligheten förändras måste också 
verktygen anpassas. Vårens tillslag har visat 
vilken verkan moderna metoder kan ha. 
Förhoppningsvis renderar de också i fällande 
domar. Det är i så fall befängt att utnyttja andra 
länders resurser till sådant vi inte vill göra 
själva. 
Framför allt: Genom att tillåta hemliga 
tvångsmedel får Sverige också chansen att 
bestämma – och begränsa – hur de används. I 
dag har vi alltså ingen aning. Här måste 
rättssäkerheten stärkas. 
Det är inte fråga om att skrota rättssamhället, 
utan om att ta upp kampen med den 
organiserade brottslighetens tekniska 
innovationer. Sverige måste slå vakt om både 
medborgarnas personliga integritet och deras 
trygghet. 
DN 12/6 2021 
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11 Kartläggning 
visar 
kommunerna 
som är bäst på 
klimatarbete 
Många kommuner anger att de har 
påverkats av klimatförändringar – 
samtidigt är det få som har avsatt 
resurser för att arbeta med 
klimatanpassningsfrågor. 

Det visar en kartläggning som gjorts av 
IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk 
försäkring. 

Lomma kommun är bäst i Sverige på att 
klimatanpassa sitt arbete, tätt följt av 
Norrköping. 

På delad tredje plats hamnar ytterligare två 
skånska kommuner: Ängelholm och 
Kristianstad, tillsammans med Arvika, Skövde 
och Söderhamn. 

Kartläggningen har gjorts i enkätform och 
skickats ut till samliga 290 kommuner i landet, 
varav 180 kommuner har svarat. Den visar att 
kommunernas klimatanpassningsarbete skiljer 
sig åt rejält, där en del kommit långt, medan 
andra knappt kommit igång med arbetet.  

Att det ser så olika ut beror på en bland annat 
på en otydlighet från regeringens håll. menar 
Staffan Moberg, expert på klimatskador på 
Svensk försäkring. 
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Enligt ett regeringsuppdrag ska varje kommun 
senast 2026 ta fram en risk- och 
sårbarhetanalys över de faror som finns 
relaterat till klimatförändringar och utefter 
dessa göra en klimatanpassningsplan – något 
som inte alla kommuner känner till.  

– Undersökningen visar att det är ungefär 30 
procent som inte alls vet om att det finns ett 
regeringsuppdrag. Här behövs det en tydlig 
vägledning och det här ansvaret tar inte 
regeringen, varken denna eller tidigare 
regeringar som har sysslat med den här frågan 
efter klimat- och sårbarhetsutredningen, säger 
Staffan Moberg.  

Enligt Staffan Moberg spelar även 
kommunernas storlek och även tidigare 
utsatthet för klimatrelaterade fenomen roll. 

– En del kommuner resonerar 
”klimatanpassning, det behöver inte göras i vår 
kommun, vi kommer inte beröras”. Men överallt 
i Sverige kan händelser inträffa som har med 
klimatet att göra. Ett enkelt exempel är kraftiga 
skyfall.  

Han fortsätter: 

– Och sen tror jag en väldigt bärande del i det 
hela är att vi ser att större kommuner, 
kommuner längs kuster och sådana kommuner 
som har råkat ut för händelser är bra på 
klimatanpassning.  

Små kommuner saknar ibland kunskap, eller 
resurser för att arbeta med klimatfrågor, menar 
han. 

– Det är ändå 89 procent som säger att man har 
påverkats av klimatförändringar, men bara 
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ungefär 40 procent som har avsatt finansiella 
eller personella resurser för att arbeta med det. 
Det är en väldigt stor skillnad, säger Staffan 
Moberg.  

Med regeringsuppdraget till kommunerna 
tillkom en summa pengar avsedd att gå till en 
risk- och sårbarhetsanalys. Men enligt Staffan 
Moberg försvann ofta de pengarna in i den 
allmänna budgeten – på grund av just 
uppdragets otydlighet. 

– Varje kommun ska fatta sitt eget beslut om 
tidshorisonten, om hur omfattande skyfall, eller 
hur många grader man behöver ta hänsyn till. 
Dessutom har pengarna styrts efter storlek på 
kommun, inte efter behov, vilket innebär att 
stora kommuner med stora resurser fått mer 
pengar i bidrag, säger han.  

Politisk vilja och samverkan såväl internt i 
kommunens olika förvaltningar, som externt 
med till exempel näringsliv, lyfts fram som 
framgångsfaktorer i de kommuner som fått 
höga poäng. 

Så även i Lomma, som legat i topp i flera år, där 
kommunen redan 2007 integrerade 
klimatanpassningsfrågorna i kommunens 
övriga planering.  

En kommun som sticker ut lite extra är Borås, 
som förbättrat sitt klimatanpassningsarbete 
avsevärt sedan den senaste undersökningen, 
från 7,5 poäng till 27,5. 

Framstegen förklaras främst av det politiska 
stöd som getts åt klimatfrågorna. 

Även i övriga kommuner som fått höga betyg 
beskrivs den politiska viljan och att 
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”klimatanpassningsfrågan legat högt på den 
politiska agendan” som avgörande för att de ska 
kunna arbeta ordentligt med frågan. 

När det gäller Ängelholm och Kristianstad 
spelar det geografiska läget också in – 
översvämningshotet är ständigt närvarande.  

Ett förbättringsområde som Staffan Moberg ser 
hos majoriteten av kommunerna – och som han 
menar går relativt snabbt att åtgärda – är 
bristen på informations- och 
kommunikationsmaterial kring vilka risker det 
finns.  

Han reagerade även på det faktum att enbart 11 
procent hade undersökt risken för gräs- och 
skogsbränder. Ytterligare 9 procent var på gång, 
men 80 procent hade över huvud taget inte 
tittat på det.  

– Det är ett fenomen som kommit upp de 
senaste åren ändå, och därför var vi 
intresserade av att undersöka om man tagit tag i 
det här i kommunerna. Skogsbränder och 
gräsbränder är också en sån fråga som kan 
inträffa var som helst i landet.  

Samtidigt visar undersökningen också att 
andelen kommuner som arbetar med 
klimatanpassning har ökat sedan tidigare 
undersökningar. Totalt ligger nu siffran på 89 
procent, jämfört med 87 procent 2019. I tillägg 
till detta har andelen kommuner som följer upp 
och utvärderar sina klimatanpassningsåtgärder 
ökat med 15 procent sedan 2019.  

– Sen kan man alltid fundera på, de som inte 
svarar, hur ligger de till? Det vet vi inte. 
Samtidigt tycker jag det är strongt av dem som 
är dåliga att ändå rapportera. Det kan vara en 
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signal också, om att ”vi behöver hjälp”, säger 
Staffan Moberg. 

Anna Skoog 

anna.skoog@dn.se 

Fakta. Undersökningen 
Kartläggningen har gjorts i form av en 
enkätundersökning som skickats till samliga 
290 kommuner i landet under våren 2021, 
varav 180 har svarat på enkäten. 

Enkäten rymmer frågor kring bland annat om 
det finns några specifika mål för 
klimatanpassningsarbetet i kommunerna, om 
det fattats ett politiskt beslut om att de ska 
arbeta med klimatanpassning, om kommunerna 
följer upp och utvärderar arbetet och om de 

gjort en analys över hur kommunen kan 
påverkas av framtida klimatförändringar. 

De olika frågorna poängsätts sedan och 
maxpoäng är 33. Hälften av de kommuner som 
svarat, 97 stycken, når inte upp till hälften av 
maxpoängen. 47 kommuner har fått under 10 
poäng. Endast 15 har fått mer än 30 poäng. 

Källa: IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk 
försäkring. 

Kommunerna i topp 

1. Lomma (32,2 poäng) 

2. Norrköping (32 poäng) 

3. Ängelholm, Söderhamn, Skövde, 
Kristianstad, Arvika (31,5 poäng) 
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4. Stockholms stad, Huddinge, Boden (31 
poäng) 

5. Västerås, Linköping, Karlstad, Göteborgs 
stad, Botkyrka (30,5 poäng) 

6. Umeå (29,5) 

7. Värnamo, Ljungby, Helsingborg, Götene (29 
poäng) 

8. Växjö, Malmö stad, Danderyd (28,5 poäng) 

9. Trelleborg, Södertälje, Lund (28 poäng) 

10. Ystad, Västervik, Vellinge, Järfälla, Eksjö, 
Borås (27,5 poäng) 

11 Ledare: Ett 
dråpslag mot 
svensk 
kulturpolitik 
I oktober 2014 poserade den nytillträdda 
kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP) på sitt 
tjänsterum framför ett inramat broderi med 
texten ”Visst behöver vi en kulturrevolution nu”. 
Och visst blev det en sådan, såväl under som 
före och efter hennes tid. 

Revolutionen har lett till att svensk kulturpolitik 
på statlig, regional och kommunal nivå nu 
präglas av stark styrning mot mer eller mindre 
konkreta politiska mål. Bland annat ska 
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kulturen leverera ökad jämställdhet, bättre 
hbtq-perspektiv och mindre rasism. Kulturen 
förväntas fungera som myndighet, skola och 
åsiktspolis. 

Protester har förekommit, men de har varit få 
och timida. Man biter inte den hand som föder 
en. Stöden från stat, kommun och region är ofta 
avgörande för om svenska kulturskapare alls 
ska kunna göra det de lever för och samtidigt 
betala hyran. 

På torsdagen kom en statlig rapport som är ett 
veritabelt dråpslag mot den febrila politiska 
styrningen av konst, musik, litteratur och film. 
Det är Myndigheten för kulturanalys som 
levererar 300 sidor av belägg för hur kulturen 
med hjälp av bidragsvapnet stryps av politiker 
och tjänstemän. Kritiken är delvis, för att vara 
myndighetsprosa, brännande: 

”Konstnärer och kulturskapare påverkas på ett 
sätt som inte är i enlighet med idealet om 
konstnärlig frihet”, slås det fast. Det kan vi låta 
sjunka in. I ett av värdens mest demokratiska 
länder inskränker politiker och tjänstemän ett 
av fundamenten för yttrandefrihet: konstnärlig 
frihet. 

Vad gäller statlig politik fokuserar utredningen 
på tre giganter i stödbranschen: Kulturrådet, 
Konstnärsnämnden och Filminstitutet. Föga 
förvånande får det genompolitiserade 
Filminstitutet skarpast kritik: 

”Hela 38 procent av de sökande av 
Filminstitutets stöd anser att bidragsgivaren 
inte alls eller i liten utsträckning lever upp till 
idealet om konstnärlig frihet. Motsvarande 
siffror för Kulturrådet och Konstnärsnämnden 
är 14 respektive 15 procent.” 
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Myndigheten för kulturanalys har sänt en enkät 
till såväl stödgivare som mottagare. Den ger 
nedslående resultat för den som förespråkar fri 
konst. Så här säger en ansvarig stödgivare: ”Det 
kan jag tycka är svårt, när det söker någon som 
inte har så hög konstnärlig nivå, men de kan 
uttrycka sig i ord, skriva jättefint, och det är 
mångfald, och det är jämställdhet, och det är 
intersektionellt perspektiv och bla bla bla. Men 
det finns inte så mycket substans i det.” 

Kulturen som en floskelmaskin som göder sig 
själv: floskler in, floskler ut. Tack för den 
revolutionen. 

Är det då något fel med feminism, antirasism 
och hbtq-rättigheter? Tvärtom. Felet är tanken 
att politiker ska ta sig rätten att detaljstyra 
kulturen, gå in i konstskapares huvud. Kulturen 
måste få vara spretig, bråkig, konträr – framför 

allt måste den få vara ett självändamål. Nästa 
gång kanske det är helt andra politiker och 
värderingar som tacksamt kliver in på den 
manege som krattats av dagens ansvariga. 

Det är sorgligt att detta vansinne fått pågå i 
åratal, och att inte någon av de alliansregeringar 
som kallade sig liberala gjorde något för att 
bryta utvecklingen. Vem har egentligen 
efterfrågat dessa idéer från början? Varför i all 
världen fick de så stor makt? Hur bryter vi 
utvecklingen, och hur hindrar vi att det händer 
igen? 

Må rapporten från Myndigheten för 
kulturanalys innebära att denna -
genompolitiserade mardröm för den fria 
konsten snart är över. 

DN 11/6 2021 
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13 
Ledare: Skolan 
måste lägga 
grunden 
för bra motions
-vanor 
Kommer ni ihåg när dåvarande 
folkhälsominister Gabriel Wikström (S) sa att 
sitta var bland det farligaste man kunde göra? 
”Det är det nya röka”, slog han fast, och var på 
många sätt rätt ute. Mellan fyra och fem 
miljoner dödsfall skulle kunna undvikas varje år 

om världens befolkning rörde sig mer och det 
behövs inte nödvändigtvis jättestora 
förändringar för att kurvan ska vända. 

Enligt ”Riktlinjer för fysisk aktivitet och 
stillasittande”, som Folkhälsomyndigheten 
presenterade förra veckan, minskar risken för 
ohälsa och förtida död mer än vad man tidigare 
trott bland personer som är lätt till måttligt 
aktiva jämfört med dem som inte är det. Därför 
är det övergripande budskapet i rapporten att 
all rörelse räknas enligt devisen: ”Det är bättre 
att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv 
alls.” 

Men det betyder inte att ett par minuter om 
dagen är tillräckligt för att lösa den pågående 
övervikts- och fetmaepidemin. 
Rekommendationen är att barn i snitt ska ha en 
pulshöjande aktivitet en timme per dag och en 
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fysisk aktivitet som stärker muskler och skelett 
minst tre gånger per vecka. Vuxnas behov är 
något lägre, men gemensamt för såväl yngre 
som äldre är att många är för inaktiva, vilket gör 
att antalet överviktiga och feta ökar. Bland 
mellan- och högstadieelever har andelen med 
övervikt eller fetma mer än fördubblats under 
de senaste 20 åren, förekomsten av fetma hos 
vuxna har tredubblats sedan 1980 och i dag är 
varannan svensk överviktig eller fet. 

Det leder dels till ökad risk för bland annat 
depression, cancer, diabetes och död. Dels till 
samhällskostnader. Bara fetman går på cirka 70 
miljarder kronor om året för hälso- och 
sjukvård och förlorad produktion. 

Det visar varför en god hälsa inte bara gynnar 
den enskilde, som har ett stort ansvar för sin 

egen situation. För givetvis ska ingen tvingas ut 
i löparspåret. 

Samtidigt är övervikt och stillasittande ofta inte 
resultatet av aktiva val – åtminstone inte enbart 
– och samhället kan göra mycket för att främja 
goda motionsvanor. Det gäller inte minst vid 
stads- och samhällsplanering, eftersom rörelse 
enklare blir en naturlig del av vardagen om det 
finns attraktiva gång- och cykelvägar, 
grönområden och platser för lek. 

Vidare kan skolans och förskolans roll inte 
överskattas, eftersom ungas stillasittande inte 
är jämnt fördelat. Barn till lågutbildade 
tillbringar mer tid framför skärmar och deltar i 
lägre utsträckning i organiserade 
idrottsaktiviteter än barn till högutbildade, 
vilket inte bara får konsekvenser här och nu. 
Mycket tyder på att att den som rör på sig som 
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ung får in en god vana och är fysiskt aktiv även 
som vuxen, och vice versa. 

Därför är det inte orimligt att motion och hälsa 
får en mer framskjuten plats i undervisningen. 
Bland annat eftersom det finns ett samband 
mellan träning och skolresultat, och för att 
pengarna lika gärna kan satsas i ett tidigt skede 
av problemkedjan. 

Dessutom har skolan ett kompensatoriskt 
uppdrag och ska ge alla barn goda möjligheter 
att forma sitt liv. Det inkluderar rimligtvis en 
god hälsa. 

DN 13/6 2021 

14 Ledare: Lita 
inte på att tillit 
räcker som 
styrmetod 
Debatten om det som med ett samlingsbegrepp 
kallas new public management (NPM) har rasat 
med stegrande intensitet länge nu. Få ting är så 
kritiserade som denna styrningsform av 
offentlig verksamhet, för vilka alla möjliga 
missförhållanden inom skola, vård och omsorg 
beskylls. 

Forskarna Gabriel Heller Sahlgren och Nima 
Sanandaji, som i veckan presenterade rapporten 
”Effekter av new public management i välfärden 
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– vad säger forskningen?” (Timbro), 
konstaterar också att det förekommer 
definitioner i vilka ”NPM inget mer blir än ett 
samlingsnamn för all styrning av offentlig 
sektor som anses icke önskvärd”. 

Just missnöjet med NPM var också skälet till att 
dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi (S) 
2016 sjösatte Tillitsdelegationen. Tanken var att 
skapa ett alternativ till det fokus på de 
näringslivsinspirerade metoder – till exempel 
mätning, målstyrning och konkurrens – som 
karakteriserar NPM, och i stället verka för 
”tillitsbaserad” styrning. 

Det bör sägas att det inte är märkligt att NPM 
drabbats av en backlash. Exemplen är många på 
när jakt på effektiviseringar med NPM-
verktygen gått ut över kvaliteten. Hemtjänstens 
minutscheman och polisens så kallade 

”pinnjakt” som ledde till att svårlösta brott 
bortprioriterades så att uppklarningsprocenten 
skulle höjas, är naturligtvis två sådana. 

Mycket av det som skapar kvalitet inom 
offentlig verksamhet – skola, vård och omsorg – 
kan inte mätas på ett enkelt sett. Och sektorn 
ska inte styras med dumsnålhet som ledstjärna. 

Det betyder dock inte att det alltid är 
styrningsformen som är problemet. Ibland är 
politiker helt enkelt inte beredda att lägga de 
resurser som krävs på en verksamhet. Eller att 
det är en god idé att överge NPM-verktygen rakt 
av för ett tillitsbaserat alternativ. 

Sanandaji och Heller Sahlgren har letat efter 
empiriska studier som visar på det förnuftiga i 
just tillitsbaserade styrmetoder och finner att 
”det finns oss veterligen faktiskt ingen 
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kvantitativ forskning alls som visar att fokus på 
professionella normer och tillit skulle generera 
positiva effekter på kvaliteten i välfärden”. 

Författarna beskriver detta ideal som vilande på 
”lös empirisk grund” vilket de finner 
”anmärkningsvärt givet den viktiga roll i 
debatten som tillitsbaserad styrning spelat 
under de senaste åren”. De föreslår i stället ett 
fortsatt fokus på att stärka existerande system 
”och inte på hur man bör ta bort incitament och 
ersätta det med något så grumligt som ’tillit’”. 

Deras råd är i stället att offentliga beställare bör 
mäta kvalitet med robusta metoder och 
publicera resultatet, ställa krav på utfall i stället 
för processer samt säkerställa att alla utförare 
av välfärdstjänster har incitament att 
upprätthålla kvalitet. 

Det är också viktigt att förstå utgångsläget vid 
den tid, någon gång under 1980-talet, när NPM 
började få genomslag i offentlig sektor i Sverige. 
Produktiviteten hade då fallit 1,5 procent om 
året 1970–1980. Varje satsad krona gav allt 
mindre utfall. Resursslöseriet var omfattande 
och ineffektiviteten uppenbar. Dit vill vi inte 
tillbaka. 

Kritiken mot NPM-styrning från professionen 
har många gånger varit välmotiverad. Men den 
otvetydiga effektivitetsvinst som 
resultatbaserad ledning inneburit ska inte 
kastas ut med badvattnet i en tid när pendeln 
riskerar svänga för långt åt föreställningen att 
blind tillit räcker. 

DN 14/6 2021Rikdagens snabbprotokoll 
2020/2021:137 
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Onsdagen den 9 juni 2021 kl 09.00-19,52 
Partiledardebatt.
 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
protokoll/protokoll-202021137-onsdagen-den-9-juni_H809137 

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! För ett år sedan stod jag i den här kammaren och tackade 
var och en i vårt land för de ansträngningar som görs under pandemin. 
Då hade vi genomlevt en lång vår. Nu har det gått ett år till. En normal 
tillvaro känns kanske avlägsen för dig som arbetar i vården, men jag 
hoppas att också du ser ljuset i tunneln.

Pandemin har blottlagt samhällets både styrkor och brister. Nu när 
restriktionerna stegvis avvecklas vill jag säga följande: Sverige ska 
inte tillbaka till hur det var före krisen. Vi ska tillsammans bygga ett 
starkare och bättre samhälle.

Herr talman! Vi har nu ett nytt politiskt läge. Som alltid är jobben 
grunden i ett starkt samhälle, och vi kunde ta oss an coronakrisen med 
300000 fler i arbete jämfört med 2014 och med 100000 nya 
utbildningsplatser i Kunskapslyftet.

När kriser slår till är det oftast vanliga löntagare som får ta smällen. 
Under coronakrisen har regeringen och samarbetspartierna levererat 
politik som värnar löntagare och företag. Nu ska vi använda styrkan i 
svensk ekonomi för att genomföra ett kraftfullt grönt återstartspaket. 
Och det finns gott om jobb som behöver göras. Vi behöver fler 

anställda i välfärden. Vi behöver dra ny bredbandsfiber. Vi behöver 
bygga bostäder och rusta upp vägar och järnvägar. Vi behöver 
utbildningsplatser så att människor kan nå längre eller kanske börja 
arbeta i en ny bransch.

Det är när människor arbetar som vi kan stärka välfärden, snabba på 
klimatomställningen och anställa fler poliser, lärare och socialarbetare. 
Då kan vi fortsätta arbetet med att steg för steg bygga ett starkare 
Sverige. Att ha ett jobb att gå till är också grunden för att kvinnor och 
män ska känna makt över sina egna liv och över sina barns framtid. 
Det ger självförtroende, och det skapar framtidstro.

Herr talman! Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Därför har Sverige 
tagit ledartröjan i klimatomställningen. Vi ska pressa ned utsläppen. Vi 
ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Vi gör nu de största investeringarna i miljö och klimat någonsin i vårt 
land. Vi hjälper industrin att ställa om. Just nu pågår en 
nyindustrialisering av Sverige med enorma investeringar och 
tiotusentals nya jobb. Industrin är inte basically gone – tvärtom.

Sveriges ledarskap i klimatfrågan är viktigt. Vi kan visa att det går att 
kombinera jobb och välfärd med minskade utsläpp. Redan i dag ger 
svensk export enorma klimatvinster. När de investeringar som nu görs 
i Norrbotten och Västerbotten ska börja leverera batterier och 
fossilfritt stål kommer det att ge svensk export nya möjligheter och 
dessutom göra en enormt stor klimatnytta.

Att värna mänskligheten och vår planets överlevnad är vår plikt. Men 
klimatomställningen är en enorm möjlighet för vårt land. Den ska vi 
ta.
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Herr talman! Pandemin har visat hur viktig en stark välfärd är både i 
vardag och i kris. Men pandemin har också visat hur sårbara vi alla är 
när välfärden brister.

Marknadsexperimentens tid måste vara förbi i vår välfärd. I dag är det 
få som ropar efter fler privatiseringar eller stora skattesänkningar. 
Några gör det fortfarande.

Svensk sjukvård, skola och äldreomsorg ska vara vårt lands stolthet. 
Det kommer att kräva fortsatta ordentliga satsningar, fler medarbetare 
och bättre anställningsvillkor. Därför genomför regeringen nu den 
största kompetenssatsningen i svensk äldreomsorg någonsin. Vi skjuter 
till resurser som på riktigt gör skillnad för våra äldre och också för den 
hårt arbetande personalen.

Herr talman! Det avskyvärda våldet som bryter ned samhället, förgör 
drömmar och släcker människoliv ska stoppas. Att bekämpa 
gängkriminaliteten och mäns våld mot kvinnor är två av regeringens 
viktigaste prioriteringar. Den plats som ska vara tryggast, hemmet, är 
för många kvinnor och barn förenat med våld och otrygghet, och det är 
vedervärdigt. Samtyckeslagstiftningen och mer resurser till polisen är 
några av de satsningar som regeringen har gjort. Från den 1juli blir det 
också straffbart att utsätta barn för att bevittna brottsliga gärningar i 
nära relationer, såsom vålds- och sexualbrott. Vi ska också bekämpa 
detta i rötterna fruktansvärda våld.

Herr talman! Vi ser att det enträgna arbete som polis och civilsamhälle 
bedriver har effekt. I går blev det offentligt att svensk polis har varit 
med och lett den hittills största internationella insatsen mot 
organiserad brottslighet. 155 personer har frihetsberövats i Sverige, 
och polisen säger att fler gripanden är att vänta. Det här är en stor 
framgång i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Men gängkriminaliteten har vuxit fram under decennier. Den tar tid att 
bekämpa och försvinner inte över en natt. Den intensiva kampen för 
att knäcka den grova kriminaliteten fortsätter. Vi har skärpt 60 olika 
straff. Polisen har fått nya, kraftfullare verktyg. Vi har över 5000 fler 
anställda i Polismyndigheten, och ungefär lika många till ska anställas. 
Men polisen säger själva att för det här krävs det starka polisiära 
insatser, ja, men samtidigt en stark skola och en stark socialtjänst. Den 
som tror att det räcker med enbart det ena eller det andra är naiv. 
Regeringen har tre prioriteringar för det här arbetet: Vi ska vara 
kompromisslösa mot gängen, vi ska se till att inte en krona går till de 
här nätverken och vi ska bryta nyrekryteringen. Samhället är alltid, 
alltid starkare än gängen.

Herr talman! Precis som med folkhemmet vill vi socialdemokrater än 
en gång ta Sverige framåt med ett rejält samhällsbygge, ett 
samhällsbygge där alla som kan arbeta är med och bidrar, ett 
samhällsbygge där alla har rätt att känna sig trygga, fria och jämlika.

Arbetarrörelsen ledde en gång Sverige från att vara ett av Europas 
fattigaste länder till att bli ett av världens rikaste. Vi gjorde det trots 
högerns ivriga motstånd. Nu vill arbetarrörelsen fortsätta vår tids 
samhällsbygge, trots dagens högerkonservativas ivriga motstånd.

Anf.  2  ULF KRISTERSSON (M):

Herr talman! Sveriges potential är enorm i det lilla landet som i 
generationer har präglats av stor tillit och jämlikhet. Vi har blivit rika 
och framgångsrika genom uppfinningar, företagande och många 
människors arbete. Listan på allt som är bra i vårt land kan göras 
riktigt lång.
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Ändå växer missmod och pessimism. En stor majoritet tycker att 
Sverige utvecklas åt fel håll. Listan på allvarliga problem blir allt 
längre.

Det vill vi ändra på och sätta Sverige på ny kurs. Det blir inga tomma 
löften och fromma förhoppningar utan konkreta reformer som steg för 
steg tar tag i Sveriges problem och tar fasta på Sveriges möjligheter. 
För att vända utvecklingen kommer det att krävas både ett nytt 
ledarskap och ett nytt medborgarskap, både politisk handlingskraft och 
personligt ansvar.

Socialdemokraterna har nu styrt Sverige i sju år, men när man lyssnar 
på dem kan man tro att Carl Bildt fortfarande är statsminister. Allt är 
alltid någon annans fel och ansvar. De skyller på någon myndighet, på 
kommuner, på regioner, på någon borgerlig regering för länge sedan 
eller möjligen på Axel Oxenstierna. Det går en röd tråd från 
Transportstyrelsen via LSS-haveriet och coronakrisen till 
Pisaskandalen. Regeringen vill alltid att någon ska ta ansvar.

Socialdemokraterna har sina brister och Miljöpartiet sina, men 
kombinationen leder till handlingsförlamning. Viktiga lagar fastnar i 
byrålådor. Utredningar presenteras, men inget blir gjort. Förslag dras i 
långbänk. Detta får konsekvenser.

Förra året skakades Sverige när två pojkar utsattes för ren tortyr på en 
kyrkogård i Solna. I domen står det i klartext att den gärningsman som 
fyllt 18 skulle ha fått ett nästan dubbelt så långt fängelsestraff utan 
ungdomsrabatten. Men Socialdemokraterna vill behålla rabatten. 
Redan 2018 fanns ett helt färdigt lagförslag om slopad ungdomsrabatt 
som skulle ha trätt i kraft före tortyren på kyrkogården. Då hade båda 
gärningsmännen dömts till nio års fängelse. I april i år fick en 19-årig 

man dömd för mord ett betydligt lägre straff på grund av rabatten. Så 
här fortsätter det, och det är ett hån mot brottsoffren.

När regeringen abdikerar och tar ett steg tillbaka tar riksdagen ett kliv 
framåt. Under de senaste åren har Moderaterna gång på gång samlat 
politisk majoritet för bättre politik. Aldrig förr har riksdagen enats om 
så många initiativ som kör över regeringen.

Tillsammans med Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna korrigerade Moderaterna den ogenomtänkta 
reformen av Arbetsförmedlingen. Vi stoppade friåret och lade i stället 
pengarna på välfärden. Efter Coronakommissionen tvingade samma 
partier fram 4½ miljard mer till äldreomsorgen. Tillsammans med 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har vi drivit 
regeringen framför oss i lag och ordning vad gäller tillträdesförbud till 
butiker, hårdare häktningsregler och skärpta straff för grov 
kvinnofridskränkning.

I går gjorde amerikansk lagstiftning att svensk polis fick tillgång till 
sådan avlyssning av kriminella som inte är laglig i Sverige, och 150 
misstänkta svenskar kunde gripas. Moderaterna har samlat majoritet i 
justitieutskottet för att ändra på precis denna lag, men 
Socialdemokraterna säger nej. Ett sådant hyckleri!

I socialutskottet har Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet 
samarbetat för bättre lagstiftning för att skydda socialt utsatta barn. Nu 
kommer riksdagen till och med att ta över hela utredningsarbetet. 
Regeringen vill inte, men det vill riksdagen. Regeringen bestämmer 
inte; det gör riksdagen.
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Herr talman! Detta är ett historiskt skifte i svensk politik. En svag 
regering utan bärande idé eller begriplig färdriktning möter en otålig 
riksdag som vill gå från ord till handling. Det vi ser är en renässans för 
svensk parlamentarism. Det är kanske dåligt för socialdemokratisk 
makt men definitivt bra för svensk demokrati.

Då spelar det roll vad man röstar på.

Förra året beslutade riksdagen med en enda rösts marginal att fortsätta 
avvecklingen av svensk kärnkraft. M, KD, L och SD röstade för att 
behålla kärnkraften.

Nu när regeringen trots våra enorma integrationsproblem vill öka 
invandringen till Sverige har samma fyra partier enats om ett skarpt 
motförslag för en vettigare invandringspolitik. Om Centern röstar som 
Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet här i kammaren den 22 
juni kommer det igen att skilja en enda röst.

Låt denna enda röst bli en ögonöppnare inför nästa års val. Om man 
vill ha en ny kurs och en ny regering måste man rösta på partier som 
vill ha ett maktskifte och ny kriminalpolitik, ny invandringspolitik, ny 
klimat- och energipolitik och en ny politik för att fler ska jobba. Om vi 
ska ta tag i Sveriges problem måste vi byta regering.

Den handlingskraft som Moderaterna har visat i riksdagen kommer vi 
också att visa i regering.

Herr talman! Varje regering som tillträder måste från och med nu 
kunna förankra sin politik i Sveriges riksdag. En svag regering som 
inte klarar det kommer att åka på stryk, precis som under de senaste 
sju åren.

Moderaterna kommer fortsätta att samla Sverige och Sveriges riksdag 
när vi bildar regering efter nästa val. När andra gräver diken bygger vi 
broar. Vi kommer att förena en ny färdriktning med handlingskraft och 
samarbetsförmåga.

(Applåder)

Anf.  3  JIMMIE ÅKESSON (SD):

Herr talman! Coronaviruset som har lamslagit vårt land och hela 
världen i nästan ett och ett halvt år är på väg att besegras, och det är 
givetvis mycket glädjande för oss alla.

Alla övriga misslyckanden och problem som regeringen har ställt till 
med under sina sju år vid makten har överskuggats av pandemin men 
givetvis inte försvunnit. De måste nu tillbaka högst upp på agendan.

Inte minst har de kriminella gängen flyttat fram sina positioner gata för 
gata och kvarter för kvarter. Stadsdel efter stadsdel har hamnat i 
händerna på grovt kriminella organisationer, och dödsskjutningarna 
fortsätter att ligga på en hög nivå. Sverige har fortsatt en av Europas 
absolut högsta nivåer av dödligt skjutvapenvåld. En gång låg Sverige i 
botten av denna statistik, men nu ligger vi i toppen. Vårt trygga land 
har förvandlats till Europas Chicago. Otrygghet, splittring och 
förslumning breder ut sig.

Hade regeringen bara uppvisat minsta tecken på självkritik och insikt 
om vad det är som har gått fel hade det varit möjligt att föra en 
konstruktiv debatt om hur vi ska lösa dessa problem. Men Stefan 
Löfven och hans regering är inte kapabla till självkritik och 
självrannsakan. De vill inte prata om det uppenbara i att en ansvarslös 
migrationspolitik och en i alla hänseenden naiv och kravlös 
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integrationspolitik är vad som ligger bakom i princip alla de allvarliga 
samhällsproblem som i dag drabbar vanliga, hederliga svenskar i deras 
vardag.

Denna slapphet och passivitet fungerar inte bara som en motor för 
grov brottslighet. Den utgör också en tändande gnista för den så 
kallade vardagsbrottsligheten, mängdbrotten. Bedrägerier, 
skadegörelse, stölder, inbrott och så vidare är i sammanhanget givetvis 
mindre allvarliga brott, men de har stor påverkan på människors 
vardag och känsla av trygghet.

Detta leder till att vanliga, hederliga svenskar tvingas anpassa sin 
vardag till efter brottslingarnas framfart. Det leder också till att 
småföretagare som har vigt sina liv åt att bygga en framtid för sig 
själva och sina familjer i vissa fall till och med tvingas ge upp.

Det har gått så långt att en majoritet inte ens anmäler när man blivit 
utsatt för inbrott, bedrägerier, skadegörelse eller stöld. Andelen 
företagare som har avstått från att polisanmäla den typen av brott har 
ökat från 42 till 65 procent. Vetskapen att polisen, trots att de gör vad 
de kan givet de resurser de har, saknar resurser att utreda den typen av 
brott förvärrar givetvis situationen ytterligare och förvärrar känslan av 
otrygghet och maktlöshet. Brottslingar går fria, och vanligt hederligt 
folk förblir otrygga.

Jag menar att detta är en stor skam för Sverige. Det är tydligt att 
förhoppningar om en effektiv, varaktig förändring, en förändring till 
det bättre, bara kan infrias av en annan regering än den som Stefan 
Löfven leder sedan sju år tillbaka.

Herr talman! Lika skamligt är det att se hur regeringen har behandlat 
Sveriges äldre och pensionärer. Medan det finns miljard efter miljard 

att satsa på vuxna afghaner och andra konsekvenser av en ansvarslös 
politik tvingas pensionärer i vårt land, framför allt de som har det allra 
sämst, att leva på smulor. När det gäller vissa saker finns det alltid 
pengar, men när det gäller annat finns det aldrig pengar. Det är inte 
värdigt ett land som Sverige att behandla sina äldsta medborgare på 
det sättet.

Herr talman! Jag hoppas att denna debatt och kommande debatter fram 
till valet kommer att handla om verkliga problem som måste lösas av 
en handlingskraftig regering.

Anf.  4  ANNIE LÖÖF (C):

Herr talman! Daniel, Lotten, Schani och Linda är namnen på några av 
alla de enastående krafter som under pandemin har burit vårt land på 
sina axlar och gett kraft åt andra att fortsätta framåt.

Daniel är företagaren från Värmdö som vägrat ge upp och som likt 
tiotusentals andra småföretagare har tagit av sina besparingar och ställt 
om verksamheten, räddat sitt livsverk och sina medarbetares jobb.

Lotten har jobbat ideellt på en kvinnojour i Mellansverige under 
pandemin, svarat på jourlinjen och gett våldsutsatta kvinnor en väg ut 
ur helvetet.

Schani är sjuksköterskan som sett till att vaccinera Göteborgs hemlösa 
och gett kraft och hopp även till dem som har det tufft i livet.

Linda har arbetat vid pandemins frontlinje på IVA-avdelningen i 
Kalmar, vårdat och värnat och varit skillnaden mellan liv och död.

124



På plats efter plats kliver människor fram och gör skillnad för sina 
medmänniskor, för bygden och för Sverige som land och visar prov på 
ledarskap, ansvar och handlingskraft och på hur vårt lands 
gemensamma kraft aldrig är starkare eller svagare än summan av de 
enskilda människornas kraft. Det är för dem och för alla andra 
människor i Sverige som vi nu måste fortsätta framåt, klara av att hålla 
i, trycka tillbaka smittan helt och se till att detta är slutet och att 
smittan inte kommer tillbaka.

Vi måste värna människors liv och hälsa och ge dem en trygg vardag, 
ge vårdpersonalen en chans till återhämtning och ett liv som innehåller 
mer än bara arbete, ge våra företag kraften åter och se till samhället 
kan återgå till en mer normal vardag där vi kan få igång svensk 
ekonomi igen.

Centerpartiet tar ansvar och visar handlingskraft under pandemin. Vi 
driver regeringen framför oss för att få på plats en mer effektiv 
testning och smittspårning, för att utforma de bästa möjliga stöden till 
våra företag och för att få en pandemilag som används effektivt och 
offensivt. Vi är med och ökar resurserna till kommuner och regioner i 
deras arbete mot covid. Om regeringen hade varit snabbare och agerat 
på våra förslag hade sannolikt också den andra och den tredje vågen 
kunnat hanteras bättre. Färre hade smittats och avlidit.

Herr talman! Vi är också en kraft för att ta Sverige framåt på andra 
områden. Vi visar hur det går att sänka skatten för vanliga människor 
och samtidigt investera i välfärden. Vi skjuter till rekordbelopp till 
kommuner och regioner, till välfärdens kärna. Vi investerar i 
förlossningsvården och i arbetet mot psykisk ohälsa. Vi inleder arbetet 
med en ny primärvårdsreform, för en närmare och tryggare vård i hela 
landet. Vi förbättrar villkoren för landets småföretag, sänker 

arbetsgivaravgifterna och gör en stelbent arbetsmarknad öppnare och 
mer tillgänglig.

Vi är en avgörande kraft för att ge landets tjej- och kvinnojourer en 
starkare och mer långsiktig finansiering och för att skärpa straffen och 
förbättra det förebyggande arbetet så att fler kvinnor och barn ska 
kunna lämna våld och hot bakom sig. Vi är en kraft för att få stopp på 
gängvåldet och dödsskjutningarna, för hårdare straff och för ett 
starkare förebyggande arbete.

Vi fortsätter framåt och utvecklar en ännu skarpare miljö- och 
klimatpolitik, investerar mer i ny grön teknik, stöttar våra företag i 
deras arbete med att bli ännu grönare och mer hållbara och fortsätter 
att investera i den svenska bioekonomin så att den svenska 
landsbygden och skogen är med och ersätter fossila bränslen.

Vi är en konstruktiv och samarbetsinriktad kraft i allt detta, för vi vet 
att den mest hoppfulla vägen framåt för Sverige inte går via enorma 
skattehöjningar för jobb och företag eller via nostalgiska 
tillbakablickar och heller inte via en främlingsfientlig högerpopulism 
eller misstänksamhet mot allt som är nytt och annorlunda.

Den hoppfulla vägen framåt går genom den politiska mitten, via 
liberala reformer, via ett tydligt, jordnära ledarskap och via en politik 
som bygger på utveckling och framåtanda, en politik som skapar en 
grön och trygg vardag för alla och en politik som ger kraft åt varje 
människa.

(Applåder)

Anf.  5  NOOSHI DADGOSTAR (V):
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Herr talman! När jag var tio år gammal gick jag från trapphus till 
trapphus och satte upp lappar i svalen. ”Hyresrätt sökes” stod det, och 
sedan var det små pappersfransar med telefonnumret på. Då, i mitten 
av 90-talet, hade skatteomläggningen lett till höjda hyror, och det blev 
svårare för vår familj att bo kvar.

Oron steg hemma hos oss när det blev allt svårare att klara hyran. Som 
barn känner man sina föräldrars oro, när något är fel och pengarna inte 
räcker till. Man vill hjälpa till men vet inte hur. Jag kunde i alla fall 
sätta upp lappar så att någon där ute, med en mindre lägenhet, kanske 
kunde byta med oss.

Inget barn ska känna klumpen i magen över hyresavin, över otrygghet 
i boendet, men regeringens och Centerpartiets förslag om 
marknadshyror, som presenterades i förra veckan, kommer att kraftigt 
höja hyrorna i Sverige. Det är ett chockbesked till Sveriges 
hyresgäster. De kommer att få betala tusenlappar mer i månaden till 
välbeställda fastighetsägare.

Beräkningar har redan gjorts på detta. Det kan handla om allt från 20-
procentiga hyreshöjningar till fördubblad hyra. Enligt Finanspolitiska 
rådet innebär marknadshyror att 80 procent av hyresgästerna får betala 
mer. Samtidigt är det just hyresgästerna i Sverige som betalar mest av 
alla i boendekostnader. Närmare var tredje krona av hyresgästernas 
inkomst går till boendet. Det är mycket mer än vad 
bostadsrättsinnehavare och husägare betalar. Varför ska just 
hyresgästerna betala mer?

Nio av tio kommuner har bostadsbrist. Förslaget innebär att så fort det 
blir bostadsbrist i ett område kan fastighetsägarna höja hyran för alla 
bostäder som är byggda efter ett visst datum. Detta är inte en liten sak. 
Sett till hur många bostäder som ska byggas de kommande åren 

kommer effekten att bli stor. Var femte stockholmare kan, inom bara 
ett par år, bo i en nyproduktion eller kommer att göra det.

Förslaget handlar om nya hyresrätter, men också det är en stor sak. Det 
innebär ett systemskifte.

Regeringen gläntar nu på systemet och låter marknaden komma in. Nu 
kämpar regeringen och nyliberalernas vänner som galningar för att 
inbilla oss att när dammluckorna öppnas kommer vattnet inte att forsa 
in och påverka alla hyresgäster. Men alla förstår att regeringens förslag 
snart sätter hela huset under vatten.

Jag har ägnat många år åt bostadsfrågan. Detta är ett systemskifte. I 
alla dessa år har de borgerliga partierna och Fastighetsägarna drivit 
just denna fråga, att avskaffa rätten att kollektivt förhandla om sin 
hyra.

Vänstern och Socialdemokraterna har satt stopp. Socialdemokraterna 
stod i valrörelsen och sa att den här typen av förslag kommer att höja 
hyrorna kraftigt för Sveriges hyresgäster. Detta är ett systemskifte.

Den svenska modellen innebär att det är parterna på bostadsmarknaden 
som förhandlar. Men den utredning som presenterades förra veckan är 
ett beställningsverk från den ena parten, Fastighetsägarna. Varför är 
det bara en part som har blivit hörd i denna utredning? Nu har 
remissrundan riggats. LO får inte svara. Men företaget Klarna ska få 
bestämma hur svensk bostadspolitik ska se ut.

Varför står denna regering inte upp för den svenska modellen där 
parterna förhandlar med varandra? Varför ska regeringen genom lag 
köra över hyresgästparten? Detta handlar om den svenska modellen 
och om att vi i Sverige har parter som förhandlar med varandra. Jag är 
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mycket bekymrad över att en socialdemokratisk regering nu vill 
avskaffa den svenska modellen.

Anf.  6  EBBA BUSCH (KD):

Herr talman! Om drygt ett år ska svenska folket välja väg framåt. Det 
finns två alternativ: Till vänster en brokig koalition av de motvilliga 
bestående av Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Centerpartiet. Till höger ett alternativ samlat kring Ulf Kristersson och 
bildandet av en KD-M-regering.

Hur ska man då utvärdera dessa alternativ? På policy, självklart. Men 
där finns problemet att vi inte riktigt vet vad de motvilliga faktiskt vill. 
Vi vet inget om vad de är för efter 2022, bara vad de är emot.

Vad får man då om röstar motvilligt? Är det de röda skattehöjningarna 
som man kommer att få eller de gröna skattesänkningarna? Är det ett 
rött nej till valfrihet eller ett grönt ja? Är det ett rött nej till 
marknadshyror eller ett grönt ja även i befintligt bestånd? Är det grön 
skogsfientlighet eller grön skogsvänlighet? Är det grön naivitet kring 
kriminalpolitiken? Eller kommer kanske naiviteten snarare att vara 
rödmålad? Den som röstar rödgrönt köper sannerligen grisen i säcken i 
fråga om det mesta utom på en punkt. Röstar man på Dadgostar, 
Bolund, Stenevi eller Annie Lööf röstar man i praktiken för 
statsminister Stefan Löfven. Det är det enda som tycks vara säkert.

Eftersom det inte går att få vettiga svar kring sakfrågorna måste vi 
utvärdera de två alternativen när det gäller vilket ledarskap de 
representerar. Vad får man då för ledarskap om man röstar rödgrönt, 
om man röstar för Stefan Löfven och hans regering? Jag tänkte att vi 
skulle titta på några exempel.

I april framkom det att arbetslösheten i landet nu tangerar 10 procent. 
Över en halv miljon människor är arbetslösa. Vi ligger i botten av 
EU:s arbetslöshetsliga. Och vad har då näringsminister Baylan att säga 
om detta? Jo, han tycker att man ska se det som att glaset är halvfullt. 
Han säger: Det är väldigt många som vill jobba i vårt land. Det är 
positivt.

Ett annat exempel handlar om de eskalerande skjutningarna. Trygga 
Sverige har nu näst flest dödsskjutningar i Europa. Vilket ledarskap 
uppvisar då justitieminister Morgan Johansson? Jo, när skjutningarna 
eskalerade underströk han: Risken att oskyldiga drabbas är väldigt 
liten.

Vinterns elbrist är ett annat exempel, då industriföretag fick stänga 
delar av sin produktion. Energiminister Anders Ygeman tyckte dock 
att det var gnälligt av dem som klagade på elpriserna. I stället var det 
bra för företagen eftersom de fått lära sig att reglera sin produktion 
efter elpriset.

Och låt oss inte glömma statsminister Stefan Löfven som, när hans 
regering avslöjats med att mörklägga stora problem med senaste 
Pisaundersökningen, tyckte att folk skulle sluta sura. Och nyligen 
tyckte han att han borde få beröm för brottsutvecklingen i landet när 
han sa: Fängelserna och häktena är ju fulla.

Vi har alltså en regering vars inställning till händelseutvecklingen i 
landet alltför ofta tycks vara inspirerad av slutscenen i Life of Brian: 
Always look on the bright side of life. Själv tänker jag mer på orden: 
Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.
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Sverige förtjänar bättre än en regering som ser varje samhällsproblem 
som en möjlighet att träna sig i positivt tänkande och inte något som 
ska lösas.

Den borgerliga oppositionen representerar en annan typ av ledarskap, 
där det väsentliga inte är vad man är emot eller att till varje pris hålla 
makten i egna händer. Vi blundar inte för problemen när de blir för 
besvärliga. Vi har samsyn kring vårdköerna, kring kriminaliteten, 
kring migration och integration, kring hur vi ska skapa fler jobb, kring 
behovet av infrastruktursatsningar och kring hur vi kan skapa fler 
bostäder. Och är vi inte överens i detalj är vi överens om riktningen för 
landet och vad målet är. Detta är centralt, för en borgerlig regering 
kommer inte att gå i baklås av denna sorts interna stridigheter. Vi 
kommer att kunna ta de beslut som krävs, stegvis och i samförstånd, 
för att vända utvecklingen i vårt land, för att Sverige ska fungera och 
för att du ska kunna lita på Sverige.

(Applåder)

Anf.  7  JOHAN PEHRSON (L):

Herr talman! Samhällsproblem kräver effektiva lösningar. Efter att ha 
lyssnat på föregående talare här kan jag dock konstatera att de 
politiska skillnaderna mellan partierna om hur:et fortsätter att vara 
stora så här i slutet av tunneln på den här pandemin – öppenhet eller 
slutenhet, fokus på allas livschanser eller på utfall oavsett 
ansträngning, självständiga individer eller politikens undersåtar.

Liberalerna är övertygade om att de grundläggande värden som en 
gång byggde Sverige starkt också är avgörande för framtiden. I går 
men också i morgon kommer Liberalerna att stå upp för individens 

frihet, socialt ansvar, jämställdhet, bildning, rättsstat och 
företagsamhet. Dessa välståndsskapande krafter är vår heliga graal.

Herr talman! Januariavtalet har haft tydliga förtjänster när det gäller att 
reformera arbetsmarknad och hyresmarknad, skatterna på arbete, och 
inte minst att sätta ned foten med lagstiftning mot medeltida 
företeelser som hedersrelaterat våld och förtryck eller annat våld mot 
kvinnor. På skolområdet har ett kunskapsfokus förstärkts, och ett 
förortslyft har inletts.

Men efter åtta år med nuvarande regering krävs ett nytt ledarskap för 
Sverige där det arrangerade äktenskapet nästa år går mot en lika 
planerad skilsmässa.

Liberalerna är borgerlighetens vänster. Vi har sett våra 
samhällsutmaningar växa under snart åtta år. Det är dags att vi möter 
dem med kraft, omsorg och från de mest utsatta människornas 
perspektiv. Det krävs en ny start för Sverige och en ny regering.

Herr talman! Det är ingen slump att liberaler återkommer till skolan. 
Det är inte utan risk att jag låter som en gammal major. Men det är 
faktiskt så att skolan är svaret på det mesta långsiktigt. Det finns inga 
genvägar.

Vi måste både höja golvet och lyfta taket. Alla barn ska klara de 
grundläggande kunskapsmålen. Ingen elev ska känna onödiga 
begränsningar när det gäller att nå stjärnorna på sin egen himmel.

Den kommande nationella planen för studiero och trygghet bygger 
uteslutande på krav från Liberalerna. Förmåga till koncentration är 
grunden för allt lärande. Det gäller alla skolor, offentliga eller fria. 
Men vi måste göra mer. Lärare och annan skolpersonal ska inte känna 
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sig oroad över att få sparken om de ingriper mot stök och våld i 
skolan.

Parallellt måste vi fortsätta öka fokuset på kunskap och förstärka 
lärarnas villkor. De miljarder vi nu skjuter till skolan för det vi kallar 
Förortslyftet måste flerfaldigas för barnens skull.

Ett statligt huvudmannaskap är avgörande för likvärdigheten. 
Mångfald är frihet, menar vi liberaler, Därför vill vi justera 
spelreglerna för de viktiga friskolorna.

Sverige lyckades skapligt att integrera människor fram till för ungefär 
20 år sedan. Därefter har det förvisso gjorts insatser, men de har varit 
missriktade, och välviljan har fått råda. Det handlar om jobb, språk 
och skötsamhet och om jämställdhet. Alla som lever i Sverige ska veta 
vad som förväntas av dem: Sköt dig, bilda dig och bry dig! Eller som 
det en gång stod på de röda fanorna: Gör din plikt, kräv din rätt! Nu 
verkar det mest stå: Höjd skatt på allt för alla!

Brottsligheten har sin grund i en rättsstat som har pressats tillbaka från 
de områden där den behövs som allra bäst. Det beror på polisbrist, 
otillräcklig verktygslåda i kampen mot de grova brotten och 
irrelevanta straff för människor som väljer brott som livsstil.

Herr talman! Förvaltarskapstanken är stark inom Liberalerna. Den är 
central allt sedan vi var med och grundade Naturskyddsföreningen. 
Inte minst handlar det om att vi ser skogen inte enbart som vår svenska 
motsvarighet till andra länders bananplantager. Ska vi klara 
klimatmålet krävs mer samarbete, handel och bistånd. Det behöver vi 
göra tillsammans med andra progressiva länder i EU och FN.

Elektrifieringen är avgörande för att klara framtiden, jobben och 
klimatet. Vi ser att det är dags att trycka plattan i mattan för de 
gigantiska investeringsprojekt som vi står inför. En del har inletts, 
annat står och väntar.

Herr talman! Liberalernas uppdrag är att försvara den enskilda 
människan och dess livsbetingelser och att lösa vårt samhälles 
utmaningar. Sedan 100 år har vi drivits av tanken att individens frihet 
är avgörande för möjligheternas Sverige. Med frihet, egenmakt och 
personligt ansvar skapas det starka Sverige som vi liberaler älskar.

Anf.  8  PER BOLUND (MP):

Herr talman! En varm sommarbris blåser in över oss. Detta år är det en 
bris som ger hopp om en bättre sommar.

För ett år sedan stod vi här, mitt uppe i en pandemi som det var svårt 
att se något slut på. Nu är vi många som nyligen har fått en ömmande 
överarm, men de enda bestående biverkningarna är glädje och 
framtidshopp. Med polisens hårda arbete och det tillslag som har skett 
mot gängkriminaliteten kan vi också alla sova lite tryggare om 
nätterna.

Men pandemin har gett oss anledning att inte bara reflektera över liv 
och död utan också över vårt förhållande till naturen. Under pandemin 
har vi sett hur naturen blivit en plats för både upplevelser och 
upptäcktsfärder med den närmaste familjen eller för promenader när 
fikarasterna på jobbet har uteblivit. Våra nationalparker och 
naturreservat har slagit besöksrekord. ”Hemester” är en folkrörelse.

Jag tror och hoppas att vi människor kommer att värna naturen lite mer 
efter pandemin än vi gjorde före. Och vi har goda skäl att göra det. 
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Pandemin har tydligt visat hur vi människor påverkar naturen. Det 
påverkar också oss alla – bokstavligen alla på hela jorden.

Ungefär 60 procent av alla smittämnen som drabbar människor 
kommer från djur. Pandemier uppstår oftast genom att virus sprids från 
djur till människa. Djurmarknader med vilda och tama djur packade på 
små ytor är ett hot mot alla oss människor på jorden. När vi avskogar 
och tar mer natur i beslag trängs också djuren närmare människor, och 
riskerna ökar.

Det räcker inte längre att tro att säkerhetspolitik bara handlar om 
militär makt. Från och med nu måste det också handla om smittskydd 
och om hur vi behandlar djuren och naturen.

Pandemin har också ställt krav på oss i politiken att prioritera och gå 
samman och fundera på vad vi ska göra med vår stund på jorden och 
vår stund i politiken. Vissa bildar partier för att rädda planeten och ge 
hopp till våra unga. Andra bildar partier för att sänka skatterna. En del 
gör det för att bekämpa jämställdhetspolitiken eller med viljan att 
skapa ett samhälle byggt på vi och dom, byggt på rädsla.

Min stund i politiken vill jag ägna åt att bygga ett rättvist och 
solidariskt samhälle inom de ramar som naturen sätter. Och vi är på 
väg.

Just nu pågår omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle runt om 
i hela Sverige. I Gällivare, Luleå, Boden, Kiruna och Skellefteå 
investeras nu hundratals miljarder kronor i fossilfri teknik för att 
producera grönt stål, klimatsmart järnmalm eller elbilsbatterier. Och 
det ger jobb – upp till 100000 jobb i norra Sverige, rapporterar SVT. 
Eller som Marita Lundgren på Arbetsförmedlingen i Norrbotten 

uttryckte det: Förr sa man ”vi flytt’ int’”. Nu måste folk tänka ”vi flytt’ 
hit”.

Detta är ingen välgörenhet. Det är ingen skönmålning – inget fjutt, 
som Bodens kommunalråd uttryckte det. Företagen räknar med fortsatt 
utbyggnad av vindkraften och att den ska ge den billiga el som behövs. 
Kärnkraften är för dyr, precis som kolet. Det säger företagen själva, 
inte bara jag och Miljöpartiet.

När vi nu ska satsa oss ur pandemin ska vi också ta chansen att 
investera oss bort från en klimatkris. Med rätt investeringar blir 
omställningen inte bara en vinst för de företag som skapar nya 
affärsmodeller, utan det blir en vinst för planeten med minskade 
utsläpp. Det blir också en vinst för alla dem som får en arbetsplats att 
gå till och där jobbet också blir en del av lösningen på klimatkrisen.

Miljöpartiet är i dag det nya industripartiet i svensk politik. Det är tack 
vare Miljöpartiets politik som det är olönsamt att investera i kolkraft 
och lönsamt att bygga ut den förnybara energin. Det är tack vare 
Miljöpartiets industripolitik som den fossilfria tekniken lämnar 
pilotstadiet och nu blir världsledande för exempelvis stål utan kol.

Det är Miljöpartiets politik som ser till att marknaden för eldrivna bilar 
i Sverige ökar snabbare än någon annanstans i EU.

Modernisering är mycket mer än bara ny, häftig teknik. I en värld som 
ställer om är modernisering också att människor får nya jobb.

För oss miljöpartister är den gröna omställningen inget fritidsintresse. 
Den är vårt huvuduppdrag varje dag och varje timme. Nu ser vi också 
de positiva effekterna av en ambitiös miljö- och klimatpolitik med 
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stora satsningar för klimatet, för jobben och för svensk 
konkurrenskraft. Det är så vi prioriterar vår tid på jorden.

(Applåder)

Anf.  9  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vi har ett nytt politiskt läge. 
Antingen tar vi Sverige fortsatt framåt med fler sjysta jobb, kraftfull 
klimatomställning, starkare välfärd och en kompromisslös kamp mot 
våldet, eller så kommer Sverige att styras av den mest 
högerkonservativa och mest löntagarfientliga regering Sverige har haft 
i modern tid – en regering helt beroende av Sverigedemokraterna.

Det är en tydlig skiljelinje som nu går i svensk politik mellan å ena 
sidan fler jobb, investeringar i utbildning, förstärkningar av a-kassa 
och sjukförsäkring och å andra sidan en höger som är kvar i tanken att 
arbetare bara kan anstränga sig om de får det dåligt först.

Det står mellan en regering som genomför den största 
klimatomställningen någonsin och en höger utan vare sig plan eller 
intresse för vår tids största ödesfråga.

Det står mellan en regering som lyssnar på polisen, som säger att det 
krävs både polisiära insatser och ett starkt förebyggande arbete för att 
bekämpa den grova brottsligheten, och en höger som ignorerar detta 
och mer eller mindre struntar i hur nyrekryteringen till de kriminella 
gängen ska brytas.

Det står mellan en regering som vill bygga välfärden starkare och mer 
jämlik och en höger som vill fortsätta att utsätta välfärden för 
misslyckade marknadsexperiment, nedskärningar och privatiseringar.

Det råder kort sagt ett nytt politiskt läge i Sverige. Vi behöver sätta 
jobben först. Det är så vi kan prioritera välfärden, investera i ökad 
trygghet och i en klimatomställning som också stärker landets 
konkurrenskraft. Vi behöver kort sagt mer av socialdemokratisk 
politik.

(Applåder)

Anf.  10  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! Nästan 200000 människor är nu långtidsarbetslösa. Om 
ett halvår kan de vara 300000. Varje år kostar det välfärden 36 
miljarder kronor. Det leder till utanförskap. Det betyder mindre pengar 
i plånboken för den som är arbetslös, men också mycket mindre 
pengar till polisen, skolan och sjukvården.

Om inte fler börjar jobba och betala skatt måste alla andra betala högre 
skatt. Höjd skatt verkar nu vara Socialdemokraternas enda ekonomiska 
strategi. Det kommer hela tiden nya förslag om höjda skatter: ta bort 
jobbskatteavdraget, återinför fastighetsskatt för hus och lägenheter, ny 
skatt på investeringssparkonton och högre skatt för småföretagare.

Socialdemokraternas historia förmåga att höja skatter är helt 
oomtvistad, Stefan Löfven. Min fråga är: Finns det en enda skatt just 
nu som ni inte vill höja?

Anf.  11  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Arbetslösheten var när vi gick in i pandemin lägre än när 
vi tillträdde. Vi har den högsta sysselsättningsgraden i EU. Vi har det 
högsta arbetskraftsdeltagandet i EU. Arbetslösheten är fortfarande för 
hög. Men det är genom att knäcka arbetslösheten, 
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långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten som vi också får 
råd med välfärd.

Under pandemin såg vi, till skillnad från finanskrisen 2008–2009, till 
att löntagare inte behövde gå en masse från jobben och sina företag. 
De kunde stanna kvar med bland annat korttidspermitteringar. Efter 
pandemin ska vi nu med en grön kraftfull återstart se till att göra 
samma sak igen.

Det är investeringar. Men det är utbildning som gör att människor kan 
få jobb och inte i första hand jobbskatteavdrag eller att människor ska 
bli fattigare. Varför, Ulf Kristersson, måste du göra arbetare fattigare? 
Är det vad du tror leder till jobb?

Anf.  12  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! Det är bra att statsministern åtminstone säger att 
arbetslösheten i vårt land är för hög. Vi har den femte högsta i hela EU 
och inte Europas lägsta. Vi har 200000 långtidsarbetslösa. Om ett 
halvår kan de vara 300000. Vi har 675000 utrikes födda som inte är 
självförsörjande.

Svaret är ja. Arbetslösheten är för hög. Vilken av de skattehöjningar 
som man de senaste veckorna har talat om kommer att göra att fler 
människor går till arbete, fler människor blir riktiga skattebetalare och 
fler människor står på egna ben? Vilken skattehöjning kommer att lösa 
arbetslöshetsproblemet?

(Applåder)

Anf.  13  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Här har vi svaret på frågan. Det enda som 
moderatledaren kan tänka sig att diskutera när det gäller arbetslöshet 
är skatter. Det finns bara det.

En arbetslös får inte ett jobb för att hen har fått ett jobbskatteavdrag. 
En arbetslös får inget jobb för att ersättningen från a-kassan har blivit 
lägre. En arbetslös får jobb när hen kan visa: Jag kan har 
kvalifikationer, meriter och utbildning för detta jobb. Då får man jobb. 
Det är så det ska gå till. Det är därför vi satsar så mycket på utbildning. 
Vi kommer att fortsätta att satsa på utbildning. Det är det som ger 
arbetslösa människor jobb.

Jag gör gärna jämförelsen med EU. Det mål vi satte upp byggde på två 
saker. Det byggde på sysselsättningsgrad och arbetade timmar. Båda 
dessa har gått framåt under vår regeringstid. Om Kristersson väljer ett 
land som han helst skulle vilja se som förebild så ska vi jämföra och se 
att det har en helt annan bild.

(Applåder)

Anf.  14  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Vi hörde nyss Stefan Löfven i sitt första anförande säga 
att samhället alltid är starkare än gängen. Det är ingen naturlag, herr 
talman. Det är uppenbart för var och en i det här landet att Stefan 
Löfvens samhälle inte är starkare än gängen, utan gängen flyttar fram 
sina positioner för varje dag som går. Så har det sett ut under de sju år 
som Stefan Löfven har varit statsminister i det här landet.

Under hela den här perioden har vi hört i princip samma budskap från 
Stefan Löfven. Gängkriminaliteten ska knäckas. Den organiserade 
brottsligheten ska knäckas. Vi ska bryta gängens våldsutövning och så 

132



vidare. Det är floskler som har staplats på varandra, herr talman, i sju 
år. Väldigt lite, för att inte säga ingenting, har hänt.

Herr talman! Om det nu är så att ingenting har hänt, vad är det då som 
statsministern och den här regeringen tänker göra nu för att samhället 
ska bli starkare än gängen? Jag ser inga som helst tecken i den 
riktningen.

Anf.  15  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Med den retoriken blir det naturligtvis konstigt. Men nu 
är det så att det har hänt saker. Det borde kanske till och med Åkesson 
se. Polisen själv säger att man nu har varit med och lett en av de 
största internationella insatserna som någonsin har gjorts. Vi har nu 
1000 fler människor från de gängkriminella som är frihetsberövade. Vi 
har höjt 60 straff. Vi har tillfört polisen resurser så att man nu har 
anställt 5000 fler, och ytterligare 5000 ska anställas.

Det som saknas i såväl SD:s som hela det högerkonservativa blockets 
analys är: Hur stoppar vi nyrekryteringen? Det måste nu till. Det är 
satsningar på skolan, äldreomsorgen, sjukvården och välfärden. Det 
handlar om att se till vi har en sjyst a-kassa och en sjyst sjukförsäkring 
så att människor känner framtidshopp, och det handlar inte minst om 
utbildning. Den delen måste också de högerkonservativa lära sig.

(Applåder)

Anf.  16  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Jag kan tycka att det är lite förmätet att under sina sju år 
som statsminister och regeringschef avväpna svensk polis, bjuda 
gängkriminella på saft och bullar, pizza och så vidare och samtidigt ta 

äran för sådant som andra länders polis lyckas göra. Det är nästan 
pinsamt, herr talman.

Det är inte Stefan Löfvens regering, Stefan Löfvens straffskärpningar, 
som han kallar det, eller Stefan Löfvens satsningar på polisen, som 
inte blivit de satsningar som de rimligen borde bli, som har lett fram 
till att vi har så många frihetsberövade i dag. Det är därför att andra 
länders polis har resurser och befogenhet att göra saker.

Om Stefan Löfven inte har fråntagit svensk polis de resurserna och de 
befogenheterna så har han sett till att de inte har de resurser och 
befogenheter som de behöver för att knäcka gängen och 
gängkriminaliteten.

Herr talman! Jag litar inte på Stefan Löfvens förmåga, tvärtom. Han 
har haft sju år på sig att visa sin totala oförmåga att knäcka gängen.

(Applåder)

Anf.  17  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Äras den som äras bör. Det är polisen som har gjort en 
fantastisk insats. Men det är också så att polisen har 5000 fler 
anställda. Det är också så att vi har höjt straffen. Det senaste tillslaget 
som gjordes i går är inte det som har lett till att det är 1000 fler i 
fängelse, utan det är ett fantastiskt arbete från polisen.

Jag stör mig på att inte ens det kan man glädjas åt. Inte ens det kan 
man se som en framgång. Man måste naturligtvis som ett populistiskt 
parti hålla i att det bara är mörkt. Titta på Polisregion Syd. Där har 
skjutningarna nu minskat sedan 2017.
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Är vi färdiga? Nej, men vi måste fortsätta och inte ge oss. Det handlar 
om två saker. Det är hårdheten mot de kriminella här och nu. Det är 
därför vi fortsätter med det. Men det är också att stoppa 
nyrekryteringen. Där står Sverigedemokraterna fullständigt tomt på 
svar. I ert samhälle kommer klyftorna att öka ytterligare. Det hjälper 
inte i frågan.

(Applåder)

Anf.  18  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Herr talman! Jag tänkte fortsätta på det skattetema som Ulf Kristersson 
inledde. De senaste veckorna har Socialdemokraterna jobbat hårt på 
sin vänsterflank och presenterat förslag om kraftigt höjd skatt på 
sparande, entreprenörskap och företagande.

Det är ett antal fria skattefantasier i dagens parlamentariska läge – 
fantasier som Centerpartiet säger bestämt nej till.

Ledaren för den interna arbetsgruppen och Socialdemokraterna är 
ingen mindre än finansminister Magdalena Andersson, som samtidigt 
ansvarar för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av en pandemi 
som har slagit stenhårt mot just jobb, ekonomi och företag.

Vad är det som får Socialdemokraterna att tro att svenska jobb, 
svenska företag och människors ekonomiska trygghet blir bättre 
genom att man kraftigt höjer skatten på entreprenörskap, företagande 
och enskilda människors sparande när vi är på väg ut ur en pandemi?

Anf.  19  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! Först och främst finns det inga konkreta förslag på 
skatter. Vi kommer nu att använda det här som ett underlag i 
partistyrelsen. Det ska in i kongressarbetet. Vi återkommer i god tid 
före valet, och vi ska precis som alla andra prata skatter.

Men en sak konstateras i rapporten och i gruppen: Vi kommer att 
behöva väldigt mycket resurser till välfärden. Vi ska ha fler människor 
i arbete, men vi kommer också att behöva se till att vi säkerställer 
äldreomsorgen, sjukvården, skolan, sjukförsäkringen och a-kassan. 
Allt detta måste det finnas medel för.

När vi tittar på hur ojämlikheten har brett ut sig i landet över lång tid 
ser vi att det är ett ställe, en inkomstkälla, som det sker mest på, och 
det är kapitalinkomster. Det är där vi ser det stora, och det är där det 
drar iväg. Jag och mitt parti tycker att de som har det bäst faktiskt kan 
bidra lite till. Det handlar inte om inte vanliga löntagare men om dem 
som faktiskt är välbeställda.

Anf.  20  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Herr talman! Ett starkare Sverige vill vi nog alla här inne se.

Det är vanliga löntagare som kommer att betala en höjd skatt på 
investeringssparkonton. Det är vanliga löntagare som bor i villor som 
kommer att få betala en höjd fastighetsskatt.

Socialdemokraterna och Centerpartiet har tillsammans visat att det går 
att sänka skatten och kraftigt investera i välfärden. Vi har tillsammans 
slopat värnskatten, sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare, 
sänkt arbetsgivaravgifter och sänkt skatten för pensionärer.
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Det finns ingen motsättning i detta, utan tvärtom. Starka företag och 
fler människor som jobbar och betalar skatt och får en ökad ekonomisk 
trygghet är själva kärnan i svensk välfärd. Men nu aviserar 
Socialdemokraterna att man vill chockhöja skatten på viktiga delar i 
ekonomin, och vi säger tydligt nej till denna ogenomtänkta väg framåt.

Vilka har Socialdemokraterna tänkt höja skatterna på sparande, kapital 
och företag tillsammans med? Hur ska ni ens få majoritet i riksdagen? 
Det här känns som ett kraftfullt vänsterslag i luften.

Anf.  21  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Eftersom Annie Lööf inte har en susning om vilka 
förslag det handlar om utan bara i en retorisk piruett drar till med vad 
det ska bli blir det lite svårt att debattera. Det finns alltså inga färdiga 
förslag; vi återkommer till det.

Men jag tycker fortfarande – och det tycker också Socialdemokraterna 
– att i ett samhälle där vi ska hjälpas åt är det rimligt att de som har det 
allra bäst bidrar lite mer. Det är inget konstigt i det. Det är enkel 
solidaritet.

Det är också ett samhälle som är bäst för dem som har det bäst. Att öka 
klyftorna i ett samhälle är farligt inte bara för dem som är fattiga. Det 
är farligt också för dem som är mer välbeställda. Titta på de samhällen 
ute i världen där man har höga murar med krossat glas ovanpå – det är 
för att man är rädd för omgivningen!

Vi ska bygga ett samhälle som håller ihop, och då ska vi naturligtvis 
inte öka bördan för vanliga löntagare. Men vi ska göra det möjligt 
också för dem som är mest välbeställda att bidra lite till. Det vill de 
säkert.

(Applåder)

Anf.  22  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Herr talman! Marknadshyror är en attack på Sveriges hyresgäster. Det 
kommer på sikt att driva människor från hus och hem. Den svenska 
modellen att ha rätt att kollektivt förhandla om sin hyra – det är den 
rätten som nu krossas.

Stefan Löfvens väljare är emot det här. Svenska folket är emot det här. 
Sju av tio svenskar säger absolut nej till marknadshyror. SSU säger: 
”Det är en skitidé.” Stockholms socialdemokratiska kommunalråd 
säger absolut nej till detta förslag, som regeringen lade fram förra 
veckan.

Kan statsministern förklara varför han har misslyckats med att 
övertyga de egna partimedlemmarna? Vad är det statsministern förstår 
som inte de socialdemokratiska väljarna och partimedlemmarna har 
begripit? Berätta gärna det, Stefan Löfven!

Anf.  23  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Nooshi Dadgostar och jag är överens om att vi inte ska 
ha marknadshyror. Det finns inget regeringsförslag. Det vet Nooshi 
Dadgostar. Det finns ett utredningsförslag som nu ska skickas ut på 
remiss, och så ska vi se vad de olika remissinstanserna tycker om det 
förslag som föreligger.

Morgan Johansson har redan sagt att det finns sådant som vi har 
kommit överens om i januariavtalet som vi tycker är bra. Men det 
finns också inslag som vi inte tycker är bra. Vi får återkomma till det 
när vi väl ska utforma förslaget.
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Men det är bättre att Nooshi Dadgostar och jag krokar arm. Nu ska 
Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet i stället kroka arm med det 
högerkonservativa blocket i denna fråga – de som absolut vill ha 
marknadshyror. Hur går det ihop? Om jag vore hyresgäst nu skulle jag 
vara väldigt rädd för detta.

Så hyresgäster – se upp för Vänsterpartiet så länge de vill göra upp och 
rikta misstroendeförklaring i samråd med de högerkonservativa! Det är 
det farligaste man kan göra.

Anf.  24  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Herr talman! Men herregud, statsministern vill ju inte prata med mig! 
Han vill inte förhandla med mig. Det är därför han har försatt sig själv 
i den här situationen.

Hur kan det socialdemokratiska partiet ha gått med på de här extrema 
centerförslagen? Inte ens Fredrik Reinfeldt gick med på de här 
förslagen, för även då drevs de fram. Vem ska någonsin kunna lita på 
Socialdemokraterna nu? Hur ska någon som går till vallokalen nästa år 
veta om det är socialdemokratin som är dörrmatta åt Centerpartiet eller 
om det är Moderaterna som gör störst skada för det svenska 
förhandlingssystemet?

Herr talman! Mitt parti har under historien använts som dörrmatta; det 
ska jag inte sticka under stol med. Men vi kommer inte att vara det 
längre. Det är tragiskt att se att statsministerns parti har axlat den 
manteln. Som vän av den breda vänstern skulle jag vilja säga till 
statsministern: Stå upp för er politik, för du kan vara säker på att vi 
kommer att stå upp för vår!

Anf.  25  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Jag är inte så säker på det när V är berett att ansluta sig 
till det högerkonservativa blocket. Vi vet inte riktigt var V står här.

Vi är emot marknadshyror; det har jag sagt hela tiden. Det finns en 
anledning, Nooshi Dadgostar, till att ordet marknadshyror inte står i 
januariavtalet, och det är för att vi inte vill ha det.

Nu ligger förslaget från utredaren, som varken parti eller regering har 
tagit ställning till, på bordet. Det är det som ska remitteras. I det ingår 
bland annat en möjlighet för detta i det nyproducerade, som är – lyssna 
nu – 1 procent av beståndet. Detta målar nu Nooshi Dadgostar och 
Vänstern upp som marknadshyror för hela beståndet. Det är 
oansvarigt. Ni skrämmer hyresgästerna i onödan.

Låt oss samarbeta för att få till någonting som gör att vi inte får 
marknadshyror! Det vore bättre än att Vänstern ansluter sig till de 
högerkonservativa.

Anf.  26  EBBA BUSCH (KD) replik:

Herr talman! Jag tänkte att vi skulle tala lite om 
arbetskraftsinvandring.

Sverige tillåter nämligen en hög arbetskraftsinvandring till 
okvalificerade och relativt lågbetalda jobb. Systematiskt fusk 
förekommer i stor skala, och slavliknande villkor har rapporterats från 
flera håll.

Samtidigt är arbetslösheten nu skyhög, delvis kopplat till pandemin, 
men framför allt kopplat till de stora grupper som har anlänt till 
Sverige under tidigare år. Samtidigt som vi har hög arbetslöshet bland 
personer med svag anknytning till det svenska samhället kan även de 
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enklaste arbeten förmedlas till personer som befinner sig utanför 
Europa. Det är ohållbart.

Jag vet att KD och S är relativt ense om detta, men det finns två frågor 
som jag önskar att Löfven skulle svara på.

Med vilka partner tänker sig S genomföra en reform av 
arbetskraftsinvandringen? Och hur tänker sig S att arbetslösa här ska 
förmås att ta de här arbetena?

Anf.  27  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Angående det sista, att man ska ta anvisade arbeten: I 
Sverige är det plikt och rätt som gäller. Finns det ett arbete som är 
ledigt ska man ta det. Om man inte har kvalifikationer för det ska man 
få utbildning eller någon annan åtgärd som gör att man blir 
kvalificerad för jobbet.

Men jag delar Ebba Buschs uppfattning att det är någonting som är 
galet i det här. Om vi nu har arbetskraft här som skulle kunna utbildas 
eller kanske redan nu kan ta jobb, varför hämtar man då den 
arbetskraften från andra sidan jordklotet? Men det krävs också ett 
parlamentariskt stöd för det. Dit har vi inte kommit. Det finns det inte 
stöd för.

Jag menar dock att vi måste göra allt vi kan under tiden för att se till 
att människor behandlas värdigt. Det är därför vi ökar kontrollerna och 
ökar straffen för dem som missbrukar människor. Men i grunden borde 
det vara så att de som finns här och kan ta jobben ska ta jobben. Vi 
behöver inte hämta dem från andra sidan jordklotet om vi har dem här.

Anf.  28  EBBA BUSCH (KD) replik:

Herr talman! Om vi tittar på verkligheten är det dock uppenbart att det 
inte fungerar så. Sista kvartalet förra året hade vi ungefär en halv 
miljon svenskar som inte hade ett arbete att gå till och knappt 80000 
lediga arbeten. Då säger det sig självt att någonting är fel i systemet, 
och det kan inte bara handla om utbildning. Vi vet också att det lönar 
sig för lite att ta de arbeten som faktiskt finns kontra att gå på bidrag.

Det efterlystes stöd. Om man lägger ihop Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna och Moderaterna – jag uppfattar att det finns ett 
intresse också hos dem av att förändra arbetskraftsinvandringen, 
liksom hos de här Sverigedemokraterna – borde det finnas en 
möjlighet att faktiskt se till att fler svenska mammor och pappor som i 
dag inte har ett jobb att gå till men som borde ta dessa arbeten ges 
möjlighet till det, framför en arbetskraftsinvandring som har havererat, 
som konkurrerar ut arbetstillfällen här i Sverige och som också leder 
till att människor utnyttjas under slavliknande villkor.

Anf.  29  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Vi har i grunden samma uppfattning. Det är också så att 
vi precis har arbetat fram ett migrationspolitiskt paket med 23, tror jag, 
olika förslag. En kommitté här i riksdagen arbetade men kom inte 
överens, röstade om ett antal förslag och röstade fram ett paket. Vi har 
hanterat det och remitterat det, och nu ligger det som en proposition på 
riksdagens bord. När vi nu kommit överens om ett paket efter så långt 
arbete ska vi värna denna överenskommelse, som skapar stabilitet.

Nu ändrar vi hela migrationspolitiken från ett läge som gav oss den 
situation vi hade 2015 till ett läge där vi faktiskt har en rejält minskad 
invandring till Sverige.
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Jag håller inte med om resonemanget att det lönar sig för lite. Jag är 
trött på att höra att vanliga löntagare är lata och inte vill arbeta för att 
det lönar sig för lite. Jag tycker genuint illa om det.

Anf.  30  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Herr talman! Det är väl ingen som är lat.

Jag har en fråga till statsministern om arbetslösheten och 
brottsligheten, men jag tänkte ta avstamp i duktiga människor med en 
yrkesutbildning.

Om människor har ett jobb att gå till löser sig det mesta, men då måste 
man ha en bra utbildning. Vi vet att vi i närtid kommer att sakna 
kanske uppemot 200000 duktiga yrkesmänniskor, alltifrån svetsare och 
maskinförare till rörmokare.

De här maskinförarna träffade jag faktiskt häromdagen. De pekade på 
den akuta bristen när man nu ska industrialisera delar av norra Sverige 
på ett fantastiskt sätt, som vi liberaler tycker. Det saknas medarbetare.

Min gamle partisekreterarkollega Lars Stjernkvist har kommit med en 
utredning som säger att vi behöver styra yrkesutbildningen bättre – 
dels på gymnasiet, dels på komvux – för att få fram dessa viktiga 
medarbetare så att de kommer i jobb. De är inte slöa, men de är 
outbildade. Vad tänker statsministern göra åt detta?

Anf.  31  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Johan Pehrson vet ju att vi under det här samarbetet 
också har sett till att öka antalet utbildningsplatser i Kunskapslyftet. Vi 
gjorde det redan innan pandemin, under förra mandatperioden, och vi 

har fortsatt så att vi nu faktiskt har över 160000 utbildningsplatser 
ytterligare som möjliggör för människor att komma vidare.

Det är därför jag säger att detta är nyckeln till framgång. Det är så 
människor får arbete. Det duger inte med jobbskatteavdrag. Det duger 
inte med försämrad a-kassa. Det är utbildning som behövs.

Vi behöver göra mer. Jag plockar gärna upp uppgifterna i Stjernkvists 
rapport. Jag har också i samtal med Svenskt Näringsliv sagt att vi 
behöver få en bättre överensstämmelse mellan behovet på 
arbetsmarknaden och utbildningarnas utformning. Där är jag definitivt 
beredd. Vi måste gå vidare.

Men då är det detta som gäller. Det är investeringar i utbildning som 
nu gör att människor kommer i arbete, inte att man gör dem fattigare. 
Jag hoppas att vi kan vara överens om detta också.

Anf.  32  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Herr talman! Ja, verkligen – hundra procent!

Det är utbildning och det är satsningar, men det krävs ju också 
styrning. Det måste liksom bli lite pang för pengarna. Liberalerna 
pratar väldigt gärna om att förstatliga huvudmannaskapet för skolan. 
Ett klockrent exempel på det är när vi trycker in pengar till våra 
kommuner som sitter på detta huvudmannaskap. Precis som 
Stjernkvist pekar på måste vi styra upp det här. Det är ju inget fel, vill 
jag understryka, på nageltekniker, stylister, influencers och allt det där. 
De behövs. Det är jätteviktigt för många – jag ser faktiskt några 
influencers här inne, men många av dem är självutbildade. Men vi 
måste också ha dessa yrkeskunniga människor.
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Då är det som Stjernkvist säger: Vi måste förstatliga ansvaret och styra 
bättre så att vi får fram duktiga yrkesmänniskor. Då löser vi 
arbetslösheten, vi löser utanförskapet, vi minskar trycket från 
kriminaliteten och vi får möjligheternas Sverige för fler.

Anf.  33  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Då utgår jag till att börja med från att Liberalerna inte 
vill sänka a-kassan och inte vill göra människor fattiga. Det är bra.

Vad gäller utbildning är det helt rätt: Vi behöver ha en bättre styrning. 
Det sa jag i min förra replik. Låt oss alltså fundera på och komma 
överens om hur det bäst ska göras. Men jag tror inte att bara 
förstatligande är lösningen. Det kan hända att det måste styras bättre, 
men jag tror lika mycket, om inte mer, på att det handlar om de lokala 
krafterna, om det nu är Skellefteå, Kiruna eller var det är. Det är lokalt 
och regionalt, i kommunen eller regionen, som samarbetet och 
maskineriet måste igång. De ska få resurser från staten, men de vet 
bäst – inte vi här i Stockholm – vilken utbildning som behövs och hur 
den ska organiseras på bästa sätt.

Däremot tror jag att resurserna behöver komma mer från staten. Det är 
rätt. Det är så det ska gå till: Staten ser till att det finns resurser; 
kommuner, regioner, arbetsgivare, arbetsförmedling och 
utbildningsanordnare får möjligheter att göra verkstad där ute.

Anf.  34  ULF KRISTERSSON (M):

Herr talman! Sverige har ett akut och unikt problem med den grova 
brottsligheten. Det är akut för att sprängningar, dödsskjutningar, rån 
mot barn och öppen knarkhandel sätter skräck i bostadsområden och 
urholkar förtroendet för rättsstaten. Förra året sköts 47 människor till 

döds. Den yngsta hette Adriana och var tolv år gammal. Det är unikt 
för att Sverige är det enda landet i hela EU där dödsskjutningarna nu 
ökar.

Bussar som ställs in efter stenkastning, ambulanser som behöver 
polisbeskydd, skolor som stängs i rädsla för gängkonflikter, vägspärrar 
och avrättningar mitt på dagen – den här brottsligheten är 
systemhotande.

I februari sa Mikael Damberg nöjt att trenden vänder. Maj blev den 
dödligaste månaden på flera år. Åtta människor sköts till döds – en 
dödsskjutning var fjärde dag.

Vi har hört detta förut. Efter ett mycket tillfälligt trendbrott 2018 sa 
Morgan Johansson: Skjutningarna ser nu ut att minska kraftigt. År 
2020 slog vi rekord både i skjutningar och i dödsskjutningar.

I går kom nyheten att svensk polis har gripit 150 misstänkta efter ännu 
en internationell insats – mycket bra! Men polisen i Sverige har inte 
laglig rätt att själv genomföra den sortens operationer eftersom 
Socialdemokraterna gång på gång sagt nej till rätten att avlyssna 
kriminella i förebyggande syfte. Det här måste förändras.

Moderaternas krav på att ändra lagstiftningen får nu stöd av L, KD och 
SD. Om bara några få sekunder kan Stefan Löfven svara på hur 
Socialdemokraterna kommer att rösta i justitieutskottet i morgon, när 
frågan avgörs på riktigt. Spänningen är olidlig.

(Applåder)

Anf.  35  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

139



Herr talman! Vi går nu mot en återstart efter den djupaste krisen sedan 
andra världskriget. Under den här krisen har vi kunnat rädda 
hundratusentals jobb, och företagen är kvar i Sverige. Nu ska vi ta oss 
vidare. Då är det jobben, jobben, jobben och utbildning, utbildning, 
utbildning som gäller. Det är så det fungerar, Ulf Kristersson. Man ska 
ställa krav. Det är rätt. Men man ska också ge stöd. Plikt och rätt, 
utbildning och omställning är vägen framåt.

Vi hade kunnat hantera den här pandemin som den moderatledda 
regeringen hanterade finanskrisen. De försämrade a-kassan kraftigt, 
vägrade att införa korttidsarbete, trots att i princip alla andra länder 
gjorde det, och stramade åt. Många förlorade jobbet i onödan, och 
långtidsarbetslösheten ökade. Unga fick gå länge utan ett första jobb, 
och de som förlorade jobbet blev fattigare.

När vi nu gör återstarten är en utgångspunkt väldigt tydlig: Gör inte 
som man gjorde då! Det är lika sant nu som då att vägen till arbete går 
via utbildning, inte fattigdom.

Anf.  36  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! Jag gläds inte bara med min svärmor som är 89 år och 
har fått båda sprutorna och nu kan krama våra barn igen. Jag gläds 
också med mina barn som till skillnad från de som nu tar studenten får 
en chans att göra det på riktigt. Jag gläds åt att vi kan öppna upp 
samhället.

Det är vaccinet som är återstarten, Stefan Löfven. Hade Sverige varit 
lika bra som Storbritannien och Israel på att köpa vaccin hade vi redan 
varit ur detta. Det är vaccinet som är återstarten.

Ekonomin tog självklart stryk av pandemin. Vad gjorde vi åt det? Jo, 
den här riksdagen, från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna, såg 
till att skapa majoritet för de krispaket och stödpaket för att rädda jobb 
och företagande som ni inte ville lägga fram. Ni har administrerat den 
här pandemin. Det är riksdagen som har fattat de skarpa besluten.

(Applåder)

Anf.  37  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Nu gör man samma fel igen; det finns bara vaccin. Det är 
viktigt och är en bra start. Men sedan måste vi starta ekonomin. 
Människor måste komma i arbete.

Nu gör Moderaterna precis samma misstag igen. De vill göra folk 
fattigare. För ett år sedan lät det annorlunda. Då var generositeten 
obegränsad. Då skulle arbetsgivarna få 100 miljarder kronor i 
månaden i sänkta arbetsgivaravgifter, utan koll dessutom. De skulle 
bara slängas ut.

Ni mötte finanskrisen med en mycket kraftigt försämrad trygghet, Ulf 
Kristersson. Nu vill ni sänka a-kassan så snabbt det någonsin går. De 
som har förlorat jobbet i pandemin ska enligt Moderaterna bli 
fattigare. I er värld ger det fler jobb. Det är gammal, klassisk 
högerpolitik. Den har aldrig fungerat och kommer inte att fungera nu 
heller.

Er politik är densamma. Det enda nya nu, när ni har suttit i opposition, 
är att ni vill genomföra den tillsammans med Sverigedemokraterna.

(Applåder)
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Anf.  38  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! Jag tror inte att pandemin imponeras av statsministerns 
plötsliga klasskampsretorik.

Jag tror att det var helt nödvändigt att ge massiva stöd till företagen 
under pandemin, för att undvika de konkurser som annars hade lett till 
arbetslöshet som hade krävt a-kassa. Ni ville prata om a-kassa. Vi ville 
prata om att slippa konkurser och arbetslöshet, Stefan Löfven.

Det stora problemet just nu är, om vi ska vara ärliga, att en väldigt stor 
andel av landets arbetslösa är utrikes födda. Vad behöver de? De måste 
lära sig svenska språket. De måste förväntas lära sig svenska språket 
så pass bra att de kan komma in på arbetsmarknaden. Då kan vi inte ha 
ett bidragssystem som inte gör det riktigt lönsamt för människor att gå 
från bidrag till arbete. Det är därför vi har 675000 utrikes födda som 
inte är självförsörjande.

Ni vill göra mer av det gamla vanliga, som har lett oss till att ha 
Europas femte högsta arbetslöshet. Spanien, Italien, Grekland och 
kanske även Litauen har högre arbetslöshet. Alla andra har lägre 
arbetslöshet. Hur kan statsministern stå här och vara nöjd med det 
resultatet?

(Applåder)

Anf.  39  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Herr talman! Jag tänkte ta upp lite skolfrågor.

Nästa år har det gått 30 år sedan Moderaterna sjösatte sin skolreform 
där kommersiella bolag fick tillträde till den svenska skolsektorn. Då 

sa man att det skulle vara små kooperativ, byskolor och ideella krafter 
med alternativ pedagogik som skulle komma in i skolans värld och 
bidra till mångfalden.

I dag ser vi att enorma kommersiella aktörer har tagit över stora delar 
av skolan. Det är banker och fonder med säte i Qatar, Indien och 
Brasilien som äger de stora kommersiella bolag som nu finns i skolans 
värld. De har blivit investeringsobjekt och gör sina vinster genom att 
minska antalet behöriga lärare och sortera bort elever som behöver 
extra hjälp.

Segregationen har ökat kraftigt, och vi ser en galopperande 
betygsinflation.

Har vi nu nått det moderata skolnirvanat, Ulf Kristersson?

Anf.  40  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! Det är uppfriskande att ni i Vänsterpartiet säger sådant 
som Socialdemokraterna inte vågar säga men som de tycker, Nooshi 
Dadgostar. Det tycker jag hedrar er. Ni hjälper dem på traven.

Ni vill avskaffa valfriheten, ta bort friskolorna, riva upp reformen och 
återgå till ett Sverige som det var på 70-talet. Jag tycker inte att man 
ska göra det. Men det är bra att ni i alla fall säger vad ni vill.

Det ni säger just nu är att vi ska avskaffa Internationella Engelska 
Skolan, som är en landets absolut bästa och mest populära skolor. 
Skriv brev till föräldrarna till de barn som går där och berätta det!

Ni vill avskaffa den internationella skolan i Akalla. Där går 500 elever 
varav en har svenska som modersmål. Jag pratade med rektor Johan 
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häromdagen. Han sa att det som gäller är ordning och reda och 
svenska språket. Alla går ut nian med godkända betyg och kan komma 
in på gymnasiet.

Så ser riktiga klassresor ut. Ni har klassresor i retorik. Vi har 
klassresor.

Anf.  41  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Herr talman! Det är ingen som har talat om skolelevernas valfrihet. 
Det som jag säger tycker ju majoriteten av moderatväljarna och 
majoriteten av de svenska väljarna där ute. Det är Ulf Kristersson som 
sätter sig på sina höga hästar och talar om för svenska folket vad de 
ska tycka och inte. De tycker att vi behöver ta bort vinstintresset på 
den svenska skolmarknaden.

I tre decennier har andra länder kommit på besök. Ulf Kristerssons 
egna partikamrater har kommit från hela världen för att titta på det 
svenska skolexperimentet. Inte ett enda land har följt efter det svenska 
marknadsexperimentet i skolan, herr talman.

Svenska lärare startar nu kampanjer eftersom de dignar under detta 
marknadsexperiment.

Eleverna lär sig också alldeles för lite i skolan. Det vet Ulf Kristersson 
som har talat om Pisamätningen.

Segregationen är för kraftfull. Nu spelar det större roll vilka föräldrar 
man har och inte vad man lär sig i skolan.

Är inte detta ett problem? Vad är det moderatväljarna inte har förstått, 
Ulf Kristersson?

Anf.  42  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! De länder som inte avskaffade ordning och reda i skolan, 
de länder som inte avskaffade synen att kunskapsförmedling är skolans 
främsta uppgift behöver inte åka runt i världen och titta på alla andra. 
De har en skola som fungerar.

Det har inte Sverige just nu. Det beror på två saker. Det är för lite 
ordning och reda i skolorna; de elever som vill lära sig någonting störs 
av dem som inte vill det. Det är också för lite fokus på riktiga 
kunskaper i den läroplan som riksdagen har bestämt och som friskolor 
och kommunala skolor måste följa.

Det är också för många invandrarelever som inte klarar av skolan, 
vilket den här regeringen försöker dölja i en Pisamätning som är en 
veritabel skandal.

De sakerna tror jag att de allra flesta svenskar är djupt bekymrade över. 
Låt oss lösa de riktiga problemen.

(Applåder)

Anf.  43  PER BOLUND (MP) replik:

Herr talman! Ulf Kristersson har inte sagt många ord om jobb och 
företagande, vilket kanske säger någonting.

Att vara företagare handlar ofta om att värdera risker inför en 
investering. Nu ser vi hur kända riskkapitalister och många andra 
investerar i en ny grön basindustri som kommer att skapa nya jobb och 
framtidstro runt om i hela Sverige. Men en sak är de rädda för, och det 
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är osäkerhet. Denna osäkerhet står nu Moderaterna för tillsammans 
med sitt nya konservativa sällskap i Sverigedemokraterna.

Om Moderaterna hade lett regeringen hade vi inte haft världens mest 
ambitiösa klimatlag, som nu sporrar till klimatinvesteringar. Vi hade 
inte haft något statligt industrikliv eller klimatkliv, som lett till 
investeringar i batterifabriker och grönt stål. Den osäkerhet som just 
nu är allra allvarligast är osäkerheten om utbyggnaden av billig 
förnybar el ska bli av.

Frågan är varför Moderaterna inte vill ge stabilitet och trygghet. Varför 
slaktar ni miljöpolitiken så fort ni får chansen? Varför är ni mer rädda 
för klimatpolitiken än för klimatkrisen, Ulf Kristersson?

(Applåder)

I detta anförande instämde Annika Hirvonen (MP).

Anf.  44  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! Det vore mig främmande att börja jämföra röstsiffrorna 
bland företagare för Moderaterna respektive för Miljöpartiet. Jag 
känner dock att vi har ett betydande stöd för vår politik bland landets 
företagare.

Jag tror att landets företagare just nu oroar sig för tre saker. Det ena de 
oroar sig för är en galopperande kriminalitet. Den gör dem rädda att 
driva sina verksamheter. I går träffade jag en apotekare i Rinkeby. Det 
hon pratade mest om var denna risk. Det andra de oroar sig över är en 
skattepolitik som återgår till en romantisk syn från 70- eller 80-talet på 
att man kan lösa alla problem med högre skatter och högre bidrag. Det 
tredje de oroar sig för är elbrist. Nu kommer Per Bolund snart att säga 

att det inte finns någon elbrist och att vi exporterar mer än vi någonsin 
ha gjort. Berätta det för de företagare som inte får el när de behöver 
det! Dessa tre saker uppfattar jag att de företagare som jag talar med är 
djupt bekymrade över.

(Applåder)

Anf.  45  PER BOLUND (MP) replik:

Herr talman! Återigen kom det inga svar till alla dem som nu vill 
investera hundratals miljarder.

I debatt efter debatt, år efter år, har Ulf Kristersson och Moderaterna 
kraxat om hur höga klimatkrav kommer att utgöra en risk för 
konkurrenskraften och hur de kommer att driva företagare ut ur 
Sverige. Därmed har de också stoppat, försökt stoppa och kämpat hårt 
för att stoppa alla klimatreformer.

Nu ser vi resultaten. Hundratals miljarder investeras i Sverige, inte i 
andra länder, för klimatsmart produktion, för hållbara industrilösningar 
och för att göra Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Det ger stora 
möjligheter. Man talar om hundra tusen nya jobb bara i norra Sverige. 
Det här är en fantastisk möjlighet, som dock riskeras av Moderaternas 
blindhet.

Det måste komma ett svar från Ulf Kristersson. Vad svarar du dem 
som nu investerar hundratals miljarder när de är oroliga över att 
Moderaterna kommer att dra undan mattan genom att sänka 
ambitionerna och ta bort de investeringsstöd som nu finns? Varför är 
du inte beredd att släppa på handbromsen och ta klimatkrisen på allvar, 
Ulf Kristersson?
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(Applåder)

I detta anförande instämde Annika Hirvonen (MP).

Anf.  46  ULF KRISTERSSON (M) replik:

Herr talman! Jag förstår inte varför Per Bolund först målar upp en 
nidbild och sedan klistrar den på mig. Vad dessa företag behöver är bra 
och pålitlig tillgång till billig ren el. Ni lägger ned kärnkraften, den 
enskilda energikälla som bredvid vattenkraft dessutom ger oss 
möjlighet att bygga mycket förnybart. Andra länder investerar nu i ny 
kärnkraft. Det är ni som bokstavligt talat med berått mod, som det 
ibland brukar heta, är ansvariga för att Sverige inte har en pålitlig 
tillgång till ren fossilfri el. Det bekymrar sig dessa företag om på goda 
grunder.

(Applåder)

Anf.  47  JIMMIE ÅKESSON (SD):

Herr talman! Samhället är alltid starkare än gängen, hörde vi Stefan 
Löfven säga i debatten. Per Bolund sa att han och alla andra 
medborgare kan sova lite bättre på natten just nu.

Herr talman! Jag ser regeringens inställning som en arrogant 
optimism. Denna arroganta optimism har präglat regeringen i sju år. 
Det är en självgodhet som saknar motstycke. Det är en oblyg fräckhet 
som blir en spottloska, ursäkta uttrycket, rakt i ansiktet på alla de 
människor som i sin vardag tvingas till otrygghet och oro.

Arbetslöshet, bostadsbrist, gängkriminalitet, skjutningar, människor 
som dör i vårdköer, vardagsbrottslighet mot privatpersoner och 

företag, splittring och segregation, välfärdskollaps, kravlöshet, naivitet 
och handlingsförlamning – vi har, herr talman, en regering som aldrig 
ser någonting komma och som alltid blundar så länge det bara går tills 
verkligheten kommer och tvingar upp ögonlocken på den.

Vi behöver ett nytt ledarskap i vårt land. Det behövs ett ledarskap som 
har kraft och vilja att lösa de samhällsproblem som vanliga, hederliga 
svenskar upplever i sin vardag i dag. Den här regeringen kommer inte 
att göra det. Det har den visat under sju års tid. Det är nu dags för en 
ny regering och ett nytt ledarskap.

Anf.  48  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Många fick sig ett gott skratt när Jimmie Åkesson sa: ”Vi 
vill vara det sociala samvetet i en regering med Moderaterna och 
Kristdemokraterna.” Jag kan förstå taktiken bakom uttalandet, 
eftersom breda väljargrupper bestämt avvisar högerexperiment med 
privatiseringar och löntagarfientliga förslag. Det behövs utan tvekan en 
motvikt mot högerkonservativ politik.

Det är bara det att Sverigedemokraterna saknar all trovärdighet. Vi vet 
redan att de inte är att lita på. I intervjuer i affärspressen säger 
företrädare som sitter i finansutskottet att en politik för större 
ekonomisk rättvisa är ”ett konstigt feltänk”. Och när vi resonerar om 
att de som har byggt upp stora förmögenheter kan bidra mer till 
folkhushållet kallas idén äcklig. De företag som tjänar stora pengar på 
äldreomsorg och välfärd kan räkna med att SD skyddar deras vinster. 
Själv lovar Åkesson att han inte kommer att ställa några tuffa krav vid 
en eventuell regeringsförhandling med de högerkonservativa partierna. 
Så här ser det ut.

Anf.  49  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:
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Herr talman! Det är alltid skoj att tala om trovärdighet, i synnerhet i 
dessa frågor. Om jag säger värnskatt, LAS och marknadshyror, vad 
säger Stefan Löfven då? ”Ojdå, vad var det som hände?”

Herr talman! Här har vi en statsminister som i valrörelse efter 
valrörelse har beskyllt det så kallade högerkonservativa blocket – de 
högerkonservativa partierna, för att använda Stefan Löfvens uttryck – 
för en massa hemskheter som kommer att ske. Till exempel ska vi 
sänka skatten för de rikaste, ta bort anställningstryggheten och införa 
marknadshyror.

Sedan fick Stefan Löfven chansen att regera i ytterligare fyra år, och 
vad gjorde han då? Han avskaffar värnskatten, försämrar 
anställningstryggheten och inför marknadshyror. Tala inte med mig om 
trovärdighet, Stefan Löfven!

(Applåder)

Anf.  50  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Herr talman! Vad gäller anställningstrygghet får jag påminna Åkesson 
om att parterna har gjort upp om de förändrade reglerna i lagen om 
anställningsskydd. Här står alltså Åkesson och gör ned 
arbetsmarknadens parter. Han borde skämmas! I stället borde han 
respektera detta.

Marknadshyror finns det inget förslag på.

Sverigedemokraterna är pålitliga vänner till de vinstdrivande företagen 
i skolan och deras ägare. Sverigedemokraterna vill avskaffa de 1700 
regionala skyddsombuden som varje år gör över 50000 
arbetsplatsbesök, och vill därmed göra jobbet farligare för vanliga 

jobbare. De vill avskaffa de så kallade pappamånaderna och åter införa 
ett vårdnadsbidrag, som vi med säkerhet vet driver kvinnor bort från 
arbetsmarknaden och in i hemmen igen.

SD är och förblir ett utpräglat högerpolitiskt parti. Det ska vi inte 
glömma. De motarbetar dessvärre det som de allra flesta svenskar är 
stolta över, nämligen jämlikhet och inte minst jämställdheten. Detta 
motarbetar den så kallade Sverigevännen Åkesson.

(Applåder)

Anf.  51  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Stefan Löfven far ju med osanning när han till exempel 
säger att vi vill avskaffa pappamånaderna. Det vill inte 
Sverigedemokraterna. Vi vill ha hur många pappamånader som helst, 
men vi tror att familjerna själva kan bestämma hur många 
pappamånader och hur många mammamånader man ska kunna ha. Det 
finns dessutom ett väldigt starkt stöd för detta bland väljarna, så där 
skäms jag inte det minsta.

Herr talman! Sverigedemokraterna är ett parti som väldigt starkt står 
upp för den svenska modellen. Stefan Löfven, däremot, är nu, trots att 
han tillhör den så kallade arbetarrörelsen, på väg att stegvis försvaga 
eller till och med avveckla den svenska modellen genom att man till 
exempel skänker makten över den svenska arbetsmarknaden till 
Bryssel, vilket Stefan Löfven lovade att man absolut inte skulle göra. 
På vilket sätt kommer svenska löntagare att gynnas av att det är 
Bryssel som bestämmer över den svenska arbetsmarknaden? Inte på 
något sätt – tvärtom, vill jag hävda.

Det är Stefan Löfven som gör sådant och en lång rad andra saker.
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Anf.  52  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Herr talman! En nollvision för asylsökande. Ett nettominus för 
invandring. Människor som fått uppehållstillstånd ska lämna landet 
om de, som Sverigedemokraterna själva formulerar det, saknar 
tillhörighet till det svenska samhället. En kraftig åtstramning av 
möjligheten till familjeåterförening. Detta är bara några exempel på 
bärande punkter i Sverigedemokraternas migrationspolitik.

Senast för några veckor sa Jimmie Åkesson i en intervju med 
Expressen att det politiska innehållet avgör om de ens är intresserade 
av att samarbeta med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Min fråga till Jimmie Åkesson är hur viktigt det är för 
Sverigedemokraterna att få genomslag för sin migrationspolitik i ett 
framtida samarbete med M, KD och L.

Anf.  53  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Jag kan väl ta fasta på att det politiska innehållet trots allt 
är det viktigaste; det är väl någonstans rimligt att det är detta som 
ligger i botten i något slags politisk överenskommelse.

Annie Lööf, Stefan Löfven och de andra förhandlade fram 
januariavtalet, som ju inte byggde på politiskt innehåll utan på hat och 
avsky mot ett politiskt parti i Sveriges riksdag. Men så gör inte vi, utan 
vi fokuserar på det politiska innehållet. Det är detta som är avgörande.

Naturligtvis är migrationspolitiken och integrationspolitiken helt 
avgörande för Sverigedemokraterna och för Sverigedemokraternas 
väljare. Jag vågar också påstå att detta är frågor som är helt avgörande 
för hur vi ska lyckas lösa en lång rad samhällsproblem som Annie 

Lööf, Stefan Löfven och andra har varit med om att skapa under de år 
som de haft inflytande över Sveriges riksdag och över regeringens 
politik.

Det är klart att våra väljare prioriterar migrationsfrågan väldigt högt. 
Det beror på att migrationsfrågan har varit oerhört eftersatt. 
Hanteringen av den har byggt på naivitet, kravlöshet och ansvarslöshet 
i decennier. Nu är det dags att vi ändrar riktning och gör det bättre. Det 
är detta vi vill, och det kommer vi att slåss för.

Anf.  54  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Herr talman! Det var ett klargörande svar från Jimmie Åkesson.

Ebba Busch sa dock så sent som för bara några veckor sedan att hon 
tog Jimmie Åkessons krav på ett avtal och en gemensam 
handlingsplan inför valet med en klackspark. Hon har också avfärdat 
tanken att samarbetspartier ska ha inflytande över en eventuell 
regerings politik beroende på storlek, med tydlig hänvisning till just 
Sverigedemokraterna. Liberalerna har som sagt röda linjer gentemot 
samarbete med Sverigedemokraterna.

Bara för tydlighetens skull: Instämmer Jimmie Åkesson i Ebba Buschs 
syn på att det inte är valresultat och partiers storlek som ska vara 
avgörande när det gäller inflytande? Och kommer 
Sverigedemokraterna att acceptera en situation där de inte ges 
betydande inflytande över migrationspolitiken i ett samarbete med M 
och KD?

Anf.  55  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:
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Herr talman! Det är en lite märklig fråga. Det är väl ganska naturligt i 
en parlamentarisk demokrati att det är partiernas storlek som avgör 
vilket inflytande ett parti har. Vi är ju ett levande bevis på detta i alla 
avseenden, så jag förstår inte varför man ens frågar om det – det är väl 
bara självklart att det är så.

Detta är också en viktig signal till väljarna. Vill man ha 
sverigedemokratisk politik ska man rösta på Sverigedemokraterna. Vill 
man ha en ansvarsfull invandringspolitik och en kravbaserad 
integrationspolitik ska man rösta på Sverigedemokraterna, för 
Sverigedemokraterna är det parti som har högst trovärdighet i dessa 
frågor och som prioriterar dem allra högst.

Herr talman! Jag är väldigt trygg med att vi naturligtvis kommer att 
vilja ha inflytande över det som vi tycker är viktigt om vi ska ingå i 
någon form av samverkan efter nästa val – annars är det inte så 
intressant med någon samverkan. Jag tror också att alla partier i denna 
riksdag förstår dessa spelregler. Vill man samverka måste man se till 
alla parters intressen. Jag är helt övertygad om att det är så.

Anf.  56  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Herr talman! Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. Folk som har 
slitit ett helt arbetsliv, till exempel byggnadsarbetare och 
undersköterskor, får en chock när de går i pension.

Sverige har ett av EU:s sämsta pensionssystem. Det är ett experiment 
från 90-talet, från en tid då alla partier ville privatisera sönder våra 
system. Det är en alldeles för liten andel av slutlönen som i dag går till 
pensionen. Detta är oacceptabelt – vi vill kraftigt höja pensionerna.

Det är Pensionsgruppen som har tystat debatten i Sverige och som 
hemlighåller de debatter som finns för att det inte ska komma ett 
folkligt tryck på att höja pensionerna. Det är detta som är det stora 
problemet i dag.

Varför, Jimmie Åkesson, röstade du i veckan för att behålla 
Pensionsgruppen i Sverige?

Anf.  57  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Det är inte så länge sedan – kanske någon vecka eller 
möjligen två veckor sedan – jag gick ut väldigt tydligt med min syn på 
både Pensionsgruppen och pensionssystemet framöver. Jag menar att 
vi, åtminstone på kort sikt, behöver tillföra systemet mer pengar, så att 
vi får in mer pengar och så att pensionärer kan få ut mer pengar. Jag 
menar att detta är den kortsiktiga möjligheten att hantera sen här 
situationen.

Det finns de som vägrar att göra detta. Det finns de som tycker att det 
är bättre att vi sänker skatten för pensionärer eftersom vi då snabbt kan 
få effekt. Jag tror att man bör sänka skatten för pensionärer, men för 
den som har 10000 kronor i månaden är en skattesänkning inte värd 
särskilt mycket. Vi måste få in mer pengar i pensionssystemet för att 
människor – också de som har de allra lägsta pensionerna – ska kunna 
leva på sin pension.

Om Nooshi Dadgostar och jag nu är överens om detta borde vi kanske 
prata om det. Varken jag eller Nooshi tillhör ju Pensionsgruppen. Då 
borde vi kunna prata om detta i stället för att debattera och låtsas att 
det finns en konflikt som kanske inte finns.

Anf.  58  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:
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Herr talman! Jag noterar att Jimmie Åkesson inte svarade på frågan.

Sverigedemokraterna röstade i veckan för att behålla Pensionsgruppen, 
som tystar debatten om pensionerna bara för att sänka dem. Det är en 
pensionssänkargrupp, och denna hyllar Sverigedemokraterna. Det är ju 
detta som är problemet, herr talman – Sverigedemokraterna går i 
Moderaternas ledband.

Det förslag som Sverigedemokraterna beskriver här ger mest till dem 
som har högst lön. Att bara höja avgifterna kommer inte att ge mer till 
medelsvensson eller till lågbetalda personer. Detta går väl ihop med 
Moderaternas politik.

Sverigedemokraterna pratar och pratar, men i praktiken lägger de sig 
platt. I veckan såg de till att behålla Pensionsgruppen i Sveriges 
riksdag.

Herr talman! Jag är förvånad.

Anf.  59  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Det förvånar mig att Nooshi Dadgostar menar att vi går i 
Moderaternas ledband när det gäller pensionsfrågan. 
Sverigedemokraterna och Moderaterna är inte särskilt överens när det 
gäller pensionerna, åtminstone inte så här långt, utan det blir snarare 
en utmaning.

Vi tänker stå på oss. Vi tänker se till att vara en garant för att Sverige 
pensionärer ska få det bättre. Framför allt ska de pensionärer som har 
det sämst i Sverige i dag få det bättre. Detta har varit en bärande del av 
vår ekonomiska politik sedan vi kom in i riksdagen för tio år sedan, 

och det kommer att fortsätta att vara det även den dag då vi får ett 
betydande inflytande över politiken i det här landet.

Det är inget tomt prat. Varenda budget som vi har lagt fram i denna 
församling under de här åren har gått ut på att de pensionärer som har 
det sämst ställt ska få det bättre.

Jag förstår inte den konfliktyta som Nooshi Dadgostar försöker hitta. 
Det finns inte någon konfliktyta. Låtsas inte att den finns! Konstruera 
inte en konfliktyta i onödan! Låt oss i stället prata om vad vi kan göra 
gemensamt för att göra det bättre för landets pensionärer!

Anf.  60  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Herr talman! Jimmie Åkesson och jag firade nog båda nationaldagen 
häromsistens. Vi kanske stämde in i Du gamla, du fria. Men jag tror 
att vi betonade den lite olika. Jag har en känsla av att Jimmie Åkesson 
gärna betonar det gamla. Liberalerna brukar betona det fria. Det är vårt 
Sverige.

Vi tror på internationellt samarbete. Där är vi lite olika. Våra olika 
partier har i och för sig bildats av helt olika skäl. Men ser Jimmie 
Åkesson någon fördel med att vi till exempel kom överens inom EU 
och sedan med G7-länderna om lägsta bolagsskatter för att se till att vi 
har råd med välfärden och så att vi kan tygla de globala jättarna? När 
vi senast debatterade var Jimmie Åkesson inne på techjättarna och hur 
de domderar i världen. Det är väl bra att vi har en gemensam 
skattesats. Vad tycker Jimmie Åkesson?

Anf.  61  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:
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Herr talman! Du gamla, du fria – jag brukar betona båda. Jag tror att 
det är en väldigt bra kombination. Å ena sidan handlar det om att ta 
hänsyn till traditioner och beprövad vetenskap. Man gör då inte om 
misstag utan lär, tvärtom, av historien. Det blir inte för snabba 
politiska svängningar och så vidare. Å andra sidan handlar det om 
frihet. Det handlar naturligtvis om individuell frihet, som jag tror är 
det som Johan Pehrson fokuserar på, men också om nationell frihet.

I vårt land har generationer av svenskar slagits och kämpat för just 
friheten att få bestämma över sin egen situation, friheten att få stifta 
sina egna lagar och friheten att få beskatta sig själva. Det är också 
viktigt.

Det är inte så mycket frihet om man nu ska flytta beslut över 
skattepolitik och skattesatser till Bryssel. Då är det andra länders 
politiker som bestämmer hur svenskar och svenska företag ska 
beskattas. Det tänker jag aldrig ställa upp på, Johan Pehrson.

Anf.  62  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Herr talman! Ja, men när världen förändras så förändras vi med den. 
Det kommer nya utmaningar av en globaliserad värld. Svenska företag 
är starkt globaliserade. Människor reser i hela Europa – ja, i hela 
världen. Brottslighet kommer till oss.

Då måste vi lösa detta med mer samarbete med de länder som vi gillar. 
Eller ska vi bygga en mur mot Danmark och en mur mot Rumänien 
eller Polen? Det verkar otroligt obekvämt och rätt dumt.

Då måste man fördjupa samarbetet med dessa länder. Jag förstod det 
som att Jimmie Åkesson är ointresserad av att vi gör någonting med 
bolagsskatterna globalt. Jag beklagar det. Hur ser han på 

rättssamarbetet? Det har ju pratats lite om de tillslag som gjordes i går. 
Det är också ett europeiskt samarbete för effektivitet, som ökar 
tryggheten och, herr talman, kraftigt minskar brottsligheten. Det gäller 
inte minst narkotikans profitörer.

Anf.  63  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Det senare är ett alldeles lysande exempel på hur man 
bör samarbeta för att komma åt den organiserade brottsligheten. Sedan 
kan jag beklaga att den här regeringen, som vi har haft i sju år, inte har 
gett svensk polis de befogenheter och de verktyg som andra länders 
polis har. Då hade man kunnat vara lika effektiv i Sverige som man är 
i till exempel Frankrike eller USA eller var det nu kan vara 
någonstans. Men det har inte så mycket med EU-samarbetet att göra, 
utan det handlar snarare om en ansvarslös och handlingsförlamad 
svensk regering.

Liberalerna är ett parti som vill flytta makt över snart sagt allting till 
Bryssel. Det är det som är frihet, menar man. Vi har en annan syn på 
det. Vi menar att vi ska samarbeta med länder som vi tycker om och 
länder som vi är gynnade av att samarbeta med i frågor där vi är 
gynnade av att samarbeta.

Men att andra länders politiker ska stifta lagar, sätta skattesatser och 
bestämma över svensk arbetsmarknad eller svensk familjeförsäkring 
eller sjukförsäkring kommer jag aldrig att gå med på, Johan Pehrson.

Anf.  64  PER BOLUND (MP) replik:

Herr talman! Att bygga på det gamla är Sverigedemokraternas modell, 
som vi har hört, vilket inte fungerar så bra mitt i en brinnande 
klimatkris.
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Riktigt små barn brukar tro att de inte syns om de blundar. Logiken är: 
Jag kan inte se dig. Då kan du inte se mig. Samma logik använder sig 
Jimmie Åkesson av hela tiden, även här i talarstolen, när det gäller vår 
generations största utmaning: klimatkrisen.

Jimmie Åkesson har här haft två chanser att ge svar till väljarna. Varje 
gång har han lagt händerna för ögonen och hoppats att det räcker för 
att gömma sig för krisen. Det är inte ett ord om hur vi ska se till att den 
nya svenska basindustrin kan få den förnybara el som den vill ha. Det 
är ingenting om hur vanligt folk ska kunna köpa en ny modern elbil 
och ladda den hemma eller om hur järnvägen ska byggas ut. Det är 
ingenting om hur de stora nedskärningar som Sverigedemokraterna 
hela tiden genomför i sina miljö- och klimatbudgetar ska minska 
utsläppen.

Det är gulligt när barn tror att de försvinner om de blundar. Det är inte 
lika gulligt när vuxna människor tror att problem försvinner när de 
håller för ögonen. Är det inte dags, Jimmie Åkesson, att öppna ögonen 
för klimatkrisen nu?

(Applåder)

Anf.  65  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! I mitt senaste anförande här lade jag fram en lista på en 
lång rad av samhällsproblem som Per Bolund och hans 
regeringskollegor har blundat för i sju års tid. De blundade för det 
även innan de fick regeringsmakten. Vi kan väl ha en blundatävling, 
jag och Per Bolund, och se vem som orkar blunda längst. Jag är 
ganska säker på att Per Bolund kommer ut som vinnare i en sådan 
tävling.

Hur ska svensk industri få el? Hur ska vi få el till alla elbilar och allt 
annat som elektrifieras i en framtid? Ja, inte är det genom att lägga ned 
den stabila elproduktion som vi trots allt har haft i det här landet och 
som vi kunde ha haft kvar om inte Miljöpartiet och övriga regeringen 
hade valt att lägga ned kärnkraften i förtid.

Det är ett alldeles lysande exempel, menar jag, på hur man blundar för 
verkligheten. Man tycker att saker och ting borde vara på ett visst sätt. 
Då försöker man styra skutan dit, men man glömmer verkligheten. 
Man blundar för verkligheten. Det är typiskt för den här regeringen, 
herr talman.

Anf.  66  PER BOLUND (MP) replik:

Herr talman! Det stämmer inte. Vem som helst kan se att vi gör stora 
insatser när det gäller kriminalitet och trygghet och skolans problem 
och många andra utmaningar i välfärden.

Men det är så här det brukar låta när Jimmie Åkesson pratar om 
klimatet. Det är mycket munväder men inga hållbara lösningar. 
Olönsam kärnkraft är inget svar på någon fråga.

Men när man lyssnar till industrin kan man höra vad de vill ha. H2 
Green Steel, som ska producera grönt stål i Boden, säger att det är 
billig vindkraft som de vill ha. LKAB säger att de kan få mer betalt för 
sina produkter med vindkraftsel och lagrad vätgas. Scania säger att det 
är förnybart som gäller. De behöver el här och nu och inte någon gång 
långt in i framtiden.

Kärnkraften är en borgerlig snuttefilt att hålla i, men marknaden satsar 
väldigt tydligt på det förnybara. Det är verkligen tragiskt att Jimmie 
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Åkesson inte bara håller för ögonen. Det verkar som att han inte heller 
vill lyssna på företrädarna för de stora industrierna.

Jimmie Åkesson! Räcker det inte med att hålla för ögonen? Måste du 
hålla för öronen också?

(Applåder)

I detta anförande instämde Annika Hirvonen (MP).

Anf.  67  JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Jag är ganska säker på att man vill ha stabil tillgång till 
el, precis som jag vill ha. När jag stoppar sladden i väggen vill jag att 
det ska komma el in i den sladden så att mina apparater i mitt hem 
fungerar. På samma sätt fungerar det i en industri, om än i lite större 
skala. Man vill veta att man kan köra sin produktion på de tider man 
har bestämt att man ska köra sin produktion. Det tror jag är det absolut 
viktigaste.

Men för Per Bolund och regeringen är det inte det som är det 
viktigaste, utan det viktigaste är symbolen. Det viktigaste är Sverige 
som internationell symbol för en drömsk naiv politik. Jag menar att det 
är ansvarslöst. Jag menar att det försämrar svensk konkurrenskraft. Jag 
menar att det försämrar svensk tillväxt långsiktigt. Det Sverige 
behöver när det gäller energipolitiken är stabil tillgång till billig el, och 
det får vi inte med vare sig Miljöpartiet eller Socialdemokraterna.

(Applåder)

Anf.  68  ANNIE LÖÖF (C):

Herr talman! För att ta Sverige framåt krävs förmågan och modet att se 
helheten, att inse att utan välmående företag inga pengar till välfärden, 
att förstå att klimatförändringarna inte går att stoppa om vi inte har 
med oss företagen och att tro på människors egen förmåga.

Centerpartiet har slagits för ett grönare, tryggare och mer företagsamt 
Sverige i över 110 år, men det finns ännu mer att göra. Vi vill fortsätta 
framåt för ett ännu bättre företagsklimat i hela landet. Vi vill sänka 
kostnaderna för våra företag, göra det enklare och billigare att anställa 
och öppna upp arbetsmarknaden för fler. Vi vill fortsätta framåt på den 
väg som Centerpartiet har visat möjlig, där vi sänker skatterna på jobb 
och företag och samtidigt investerar i välfärdens kärna och där vi gör 
än mer för att du ska känna dig trygg och sedd oavsett var i landet du 
bor.

Vi vill se till att vården kommer närmare människor, att ambulans och 
polis kommer när man ringer oavsett om det är i Hjällbo, Härnösand 
eller utanför Haparanda. Vi vill se till att varje kvinna kan känna sig 
trygg i sitt eget hem, skärpa straffen för den som slår och hotar och ge 
landets kvinnojourer en stabil och permanent finansiering.

Vi ska fortsätta att utveckla en stark, resultatinriktad klimatpolitik. Vi 
ska fortsätta att satsa på ny, grön teknik och investera i den svenska 
bioekonomin. Vi ska jobba vidare för ett land som håller samman, 
fortsätta att rusta upp befintliga vägar och järnvägar och investera i nya 
och ge fler ett snabbt och stabilt bredband.

Centerpartiet kommer att fortsätta att vara en röst för fler liberala kloka 
reformer som gör Sverige starkare som land – reformer som ger kraft 
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åt varje människa och leder vårt land in på en hoppfull väg mot en 
ljusare framtid.

(Applåder)

I detta anförande instämde Johan Pehrson (L).

Anf.  69  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Var är Annie Lööf? Var är Annie Lööf? Hallå, hallå! Var är 
Annie Lööf?

Det har gått fem dagar sedan Annie Lööf gav ett chockbesked till 
Sveriges hyresgäster: Nu höjer vi hyrorna! Men inte med ett ord har 
hon kommenterat det eller svarat på frågor från hyresgästernas 
organisationer. Hon vill inte tala om varför det är så viktigt att införa 
marknadshyror i Sverige att hon till och med är beredd att ställa till 
med regeringskris.

Jag förstår instinkten. Jag förstår den. Centerpartiets väljare vill inte ha 
marknadshyror. En förkrossande majoritet av svenska folket säger 
absolut nej till marknadshyror. Annie Lööfs kommunalråd kan 
svårligen vara för marknadshyror, för det kommer att bli ännu svårare 
än vad det är i dag att bygga bostäder ute på landsbygden om 
marknadshyror införs.

Är det inte dags nu, Annie Lööf, att släppa prestigen och se till att vi 
inte riskerar en regeringskris och kraftigt höjda hyror?

Anf.  70  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Nooshi Dadgostar måste sluta att ljuga. Det finns en 
majoritet i riksdagen för att införa fri hyressättning i nyproduktion. De 
här förslagen kommer att genomföras. Det här innebär att vi får 
möjlighet att skapa fler bostäder i hela landet. Jag tycker att det är 
ovärdigt Sverige att vi med dagens bruksvärdessystem får stå tiotals år 
i kö för att få en lägenhet, att vi har svartkontrakt och ockerhyror på en 
alltmer utbredd andrahandsmarknad.

Vi måste se till att det byggs fler hyresrätter, och av den anledningen 
har vi fått igenom ett flertal olika förslag i januariavtalet som gör det 
möjligt. Det förslag som en utredning nu har lagt fram kommer att 
genomföras under det kommande året, och detta är anledningen till att 
vi har en socialdemokratisk statsminister: Januariavtalet är grunden för 
att vi tolererade Stefan Löfven som statsminister.

Anf.  71  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Nu blir jag bekymrad. Annie Lööfs egen utredning har ju 
sagt att de inte kan se om det här leder till några nya hyresrätter. Detta 
har ju utretts om och om igen, och det vet Annie Lööf.

Det skulle vara intressant att veta hur många gånger Annie Lööf har 
träffat hyresgästerna och Hyresgästföreningen kontra hur många 
gånger hon har suttit i möten med Fastighetsägarna. För det här är väl 
ändå en beställning rakt från Fastighetsägarnas kongresser och 
konferenser?

Det kan inte vara rimligt att kraftigt höja människors hyror när det inte 
finns en enda positiv effekt av det. Utredningen visar ju det. 
Anledningen till att vi inte bygger är att vi inte har en statlig 
bostadspolitik med kraftfulla finansierings- och investeringsstöd. Då 
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hade vi kunnat bygga bort bostadsbristen, men det kämpar ju 
Centerpartiet med näbbar och klor emot.

Hur kan det vara så viktigt att ställa till med en regeringskris att man 
är beredd att höja människors hyror på denna fråga, Annie Lööf? Vill 
hon inte undvika en regeringskris?

Anf.  72  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Jag har några tips till Nooshi Dadgostar: Sluta gasta från 
vänsterkanten! Dessutom finns det inga marknadshyror som höjer 
hyran för dem som bor i hyresrätter. Det här är en reform som innebär 
friare hyressättning i nyproduktion. Hyran höjs inte för en enda 
hyresgäst. Nooshi Dadgostar tog i sitt inledningsanförande upp oro 
och en klump i magen hos barn och människor som bor i hyresrätter. 
Sluta ljug, Nooshi Dadgostar! Det är du som skapar den oron!

Vi behöver se till att ha omfattande paket för fler hyresrätter i det här 
landet så att unga får möjlighet till en lägenhet och kan flytta hemifrån. 
Så får vi en ökad rörlighet och därmed fler hyresrätter.

Jag har träffat Hyresgästföreningen många gånger. De brukar vara med 
på våra partistämmor och våra kommundagar. Vi tror på ett öppet 
samtalsklimat. Men det här är Centerpartiets politik sedan en lång tid. 
Sverige behöver liberala reformer, och nu kommer de att genomföras.

Anf.  73  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! I söndags meddelande Centerpartiet att de vill att staten 
tecknar ett ramavtal med privata vårdgivare i hela landet för att avlasta 
regionerna och få ned de enorma vårdköerna. Det är i praktiken 

ungefär samma förslag som den nationella vårdförmedling som vi 
föreslog i höstas, så gärna för mig.

Utöver vårdköerna är vårt föråldrade sjukvårdssystem dessutom 
katastrofalt dåligt för landsbygden. Ojämlikheten mellan olika 
landsändar är oförsvarlig. För oss är en nationell vårdförmedling ett 
steg mot att ge staten ansvaret för vården och dess finansiering så som 
Danmark och Norge redan har gjort. Det skulle stärka inte minst 
landsbygdens förutsättningar att erbjuda god vård.

Frågan är därför: Kan vi hoppas på att Centerpartiet också kommer att 
joina oss i det avseendet? Regionerna behöver nämligen inte avlastas. 
De behöver avskaffas.

Anf.  74  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Jag har faktiskt väldigt svårt att se hur gles- och 
landsbygden ska gynnas av att beslut fattas här i riksdagen i 
Stockholm. Se bara på andra förstatliganden och vad det har inneburit 
för polisen i gles- och landsbygd. Ta Arbetsförmedlingen, ta 
Försäkringskassan – det har snarare blivit färre kontor och minskad 
tillgänglighet och närvaro än en ökad närvaro.

För oss är det jätteviktigt att sjukvården är nära och trygg och att 
besluten fattas så lokalt och så nära medarbetare och patienter som 
möjligt. Däremot krävs det en ökad statlig styrning inom till exempel 
den högspecialiserade vården men också möjlighet att kunna välja 
sjukvård i hela landet.

Ett allmänt sjukhusval, där man kan välja den kortaste vårdkön för att 
på det sättet beta av vårdköerna och ge den som ska opereras till 
exempel för höften en snabbare tid till operation, är en politik som 
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Centerpartiet haft länge. Det är viktig, bra och resultatinriktad 
centerpolitik.

Anf.  75  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Jag förstår inte. Patienter och personal kommer i kläm i 
Sverige, därför att vi är 10 miljoner invånare i ett jättestort, praktfullt 
men avlångt land med 21 olika självstyrande regioner. De fattar många 
gånger beslut för egen del i stället för att samverka över en större yta. 
De skulle kunna göra gemensamma insatser för att säkerställa att man 
inte får köra hur långt som helst för att få tillgång till en säker och 
trygg förlossning, för att förhindra att regioner håller på med den typ 
av revirtänkande som vi kan se nu, där aktörer förbjuds att leverera 
mer vård och beta av vårdköerna, eller för att en läkare ska kunna 
öppna egen låda i den lilla orten i glesbygden. Det skulle frigöra 
kraften i svensk sjukvård.

Beslut ska inte fattas i Stockholm, utan i stället ska regionpolitikerna 
avskaffas och vårdproffs sättas in för att leda vården.

Anf.  76  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Jag tror, som sagt, inte på en enorm administrativ 
jätteförändring i efterverkan av pandemin – och inte heller senare.

I ljuset av förstatliganden till enmyndigheter, till exempel 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten, har vi 
sett vad det har inneburit för glesbygden i Norrbotten, Västernorrland 
och även på det småländska höglandet. Jag vill att det ska finnas en 
nära och bra service och välfärd i hela landet. Av den anledningen tror 
jag på starka och väl fungerande regioner, men man ska på nationell 
nivå se till att det är möjligt att välja vård, att det ska finnas öppna 

vårdval och ha fokus på den högspecialiserade vården – viktigt inte 
minst för forskningen. Men att göra en stor omorganisation nu är inte 
rätt väg.

Vi ska fokusera på medarbetarna, ge dem bättre villkor, korta vårdköer 
och se till att Sverige även i fortsättningen har världens bästa vård och 
omsorg.

Anf.  77  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Fru talman! Jag tänkte prata med Annie Lööf om energi. Vi vet att en 
stor omställning är att vi behöver mer el. Elen är fantastisk för vår 
välfärd, och hela vår utveckling bygger på el. Behovet kommer att öka 
med nästan det dubbla från dagens 140 terawatt, eller vad det ligger på 
just nu. Jag såg att priset är rätt dyrt just nu, och det är väl för att 
vindkraftverken står stilla, helt enkelt.

Frågan om kärnkraften är lite känslig. Även om Centern har gjort en 
liten resa tror jag att framåt i tiden är vätgas bra. Det ska kanske inte 
vara blått eller grått utan det ska vara den gröna vätgasen. Då är det 
bra om man kan komplettera vindkraft och solkraft med lite modern ny 
kärnkraft också i Sverige för att trycka på vätgasproduktionen, som 
ändå är bra för till exempel stål utan kol.

Anf.  78  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Centerpartiet står bakom energiöverenskommelsen, inte 
minst den som Alliansen slöt för snart tolv år sedan och som den här 
regeringen har bekräftat. Det innebär faktiskt att man får bygga 
kärnkraft i Sverige. Tankeförbudet är borta, och man får byta ut 
befintliga reaktorer. Man får till och med uppgradera effekten i dagens 
befintliga reaktorer. Problemet är att det inte finns några privata aktörer 
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som ser den vägen, utan man väljer i stället att investera i det 
förnybara.

För ett antal månader sedan föreslog jag på våra kommundagar att 
Sverige borde höja målsättningen för ökad energiproduktion till 200 
terawattimmar. Det är helt nödvändigt framåt i tiden. Vi behöver också 
se till att öka lagringskapaciteten och satsa på vätgasteknik för att just 
kunna lagra energi som produceras på sommaren för att användas på 
vinterns mörka dagar. Givetvis ska en storsatsning göras på att bygga 
ut elnäten. Vi vill att Svenska kraftnät ska få ett uttalat uppdrag att 
säkerställa just detta.

Anf.  79  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Fru talman! Vi är överens om att det behövs stabil produktion, nät och 
kapacitet för att elektrifiera Sverige. Inte minst måste våra transporter 
bli fossilfria. Även laddningen av bilen, bussen eller lastbilen ska ske 
fossilfritt. Då är det hoppfullt med vätgasen.

Vi liberaler konstaterar att den enorma utbyggnaden av vindkraften har 
skett med omfattande statligt stöd. Vi kan se på alla möjliga 
energikommissioner historiskt hur otroligt mycket pengar som indirekt 
eller direkt subventionerat vindkraften.

Jag tror att det vore bra att satsa rejält. Annie Lööf och jag ska snart 
budgetförhandla – snart blir det äktenskapsskillnad i januariavtalet – 
och då ska vi fokusera på de gröna investeringarna och att det finns 
rejält med gröna krediter så att vi kan utveckla och satsa på vätgas. Är 
du med?

Anf.  80  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Det Johan Pehrson säger låter lovande. Vi har faktiskt 
gemensamt fått igenom en nationell vätgasstrategi med tillhörande 
pengar. I förra årets budgetförhandling fick vi faktiskt öronmärkta 
pengar till att satsa på inte minst vätgas. Vi fyller gärna på den 
pengapåsen för att skapa långsiktighet.

Om Sverige ska vara konkurrenskraftigt, att det finns långsiktiga och 
stabila förutsättningar för investeringar, krävs breda 
energiöverenskommelser mellan många partier så att förhållandena 
inte förändras efter olika maktskiften. Det vill Centerpartiet garantera.

Av den anledningen är det viktigt med långsiktiga 
energiöverenskommelser med flera partier som håller kursen. Det är 
fråga om  mångmiljardbelopp för det förnybara och för lagring av 
vätgas. Då måste förutsättningar finnas. Jag ser gärna breda anslag för 
långsiktiga investeringar framåt.

Anf.  81  NOOSHI DADGOSTAR (V):

Fru talman! Det går att läsa om hur planen för systemskiftet som 
marknadshyror innebär ser ut. Det finns yttranden till statliga 
utredningar, och det finns interna dokument hos Fastighetsägarna.

Det utredningsförslag som kom i förra veckan har Fastighetsägarna 
beställt av Centerpartiet. Först ska marknadshyror införas på 
nyproducerade lägenheter. Det sätter sedan stor press på övriga 
hyresgäster och driver fram en debatt om hur olika hyrorna för 
likadana bostäder har blivit. Det kommer inte att hålla. Sedan kommer 
de att gå vidare till att införa marknadshyror för de tomställda 
lägenheterna, de lägenheter som människor flyttar från, och därefter 
kommer resten av marknadshyrorna.
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Inget annat land, som jag känner till, har kunnat isolera marknadshyror 
till enbart nyproduktion eller lyckats genomföra detta utan att börja 
bygga stora, statliga fattigbostäder. Unga barnfamiljer, pensionärer och 
unga vuxna drivs ut ur sina hem med detta förslag. Då måste staten 
bygga fattigbostäder på samma sätt som vi gjorde i gamla 
Fattigsverige. Detta kommer att kosta enorma summor pengar i 
bostadsbidrag, och segregationen kommer att öka.

Vore det inte bättre att skapa mer jämlika bostadsförhållanden i 
Sverige? Som Fastighetsägarna själva konstaterar är deras förebild 
Finland, som har gjort precis denna resa. I dag står hundratusentals 
personer i bostadskö, och de har redan nu inte råd att flytta till de nya 
bostäderna. Jag kan inte för mitt liv förstå hur det ska hjälpa att de blir 
ännu lite dyrare.

Vi har gett 3miljoner hyresgäster ett löfte om att detta förslag aldrig 
ska se dagens ljus, och vi kommer att hålla det löftet – det kan jag lova 
denna församling.

(Applåder)

Anf.  82  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Nooshi Dadgostar var innan hon blev partiledare för 
Vänsterpartiet partiets bostadspolitiska talesperson. Hon om någon vet 
hur viktig bostadsfrågan är för människor och vilken oro missvisande 
argument och påståenden kan skapa. Mot denna bakgrund är frågan 
varför Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet uttrycker sig som man gör 
om förslaget om fri hyressättning i nyproduktion.

Vid upprepade tillfällen, även här i kammaren, senast vid vårt 
replikskifte, har Dadgostar och Vänsterpartiet farit med direkta 

osanningar. Ett vanligt och återkommande påstående är att 3 miljoner 
hyresgäster skulle få högre hyra trots att utredningen är tydlig med 
detta: Det finns inte någon som i dag bor i hyresrätt som får sin hyra 
höjd när det här förslaget blir verklighet. Inte någon. Ingen. Noll.

Varför ljuger Vänsterpartiet? Har Vänsterpartiet hittat på den här 
siffran om 3 miljoner på sitt eget kansli? Har argumenten tagit slut, 
eller är Vänsterpartiet bara inte intresserat av att ha en seriös debatt i 
frågan?

Anf.  83  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Jag har jobbat med den här frågan i åratal. Det är därför 
jag vet att det är så här systemskiften går till.

Man börjar med nyproduktionen, precis som jag föredrog i mitt 
anförande. Sedan går det inte att upprätthålla dessa två system.

Här ska ni redan avskaffa förhandlingssystemet. Det verkar självklart 
för Annie Lööf att de kommande hyresgästerna ska tycka att det är 
okej. Vilka ska de då vara? Vad är det för slags varelser som ska ha en 
klump i magen och tycka att det är okej med så höga hyror?

Till slut blir hela systemet omöjligt att hålla ihop. Det kommer att bli 
precis som i Finland, som är Liberalernas och Centerpartiets 
favoritexempel.

Det är svårt att stoppa den fors som rinner in och ser till att det blir 
marknadshyror i hela detta bestånd. Jag känner inte till något land – 
det kanske Annie Lööf gör – som har kunnat isolera det här fenomenet 
till enbart nyproduktionen. Det är precis så här systemskiften går till. 
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Man börjar med nyproduktionen, men sedan rinner det alltid över till 
de övriga hyresgästerna.

Jag tycker att vi ska ha två parter på bostadsmarknaden som förhandlar 
med varandra.

Anf.  84  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Då fick vi i alla fall svar på en av mina frågor. 
Vänsterpartiet är uppenbart inte intresserat av en seriös bostadsdebatt.

Ingen som i dag bor i en hyresrätt kommer att få sin hyra höjd genom 
det förslag som utredningen nu har presenterat. Ingen. Vänsterpartiet 
saknar belägg för sin skräckpropaganda och sprider oro.

Centerpartiet vill se fler hyresrätter byggas över hela Sverige. Vi vill 
att hyresgästerna ska ha rätt att känna både trygghet och delaktighet i 
sin egen boendesituation. Det är därför tydligt för oss att de 
bostadspolitiska reformer som finns i januariavtalet – och de är många 
– verkligen behövs, för det är så vi kommer framåt. Det är så vi ser till 
att fler kan flytta hemifrån och anpassa boendet efter hur livet 
utvecklas.

Vi är beredda att ta en seriös debatt och försvara dessa reformer. Men 
Vänsterpartiet verkar mer intresserat av att höja tonläget och begrava 
frågan under hittepåargument och grundlösa påståenden.

På vilket sätt tror Dadgostar att egna tolkningar och påhittade siffror 
minskar oron och skapar fler bostäder? Och när ska Dadgostar sluta 
ljuga?

Anf.  85  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Det är hårda ord från en person som precis är på väg att 
skapa en regeringskris bara för att få genomdriva detta lilla förslag. 
Om det är så litet och inte påverkar någon, varför är det då så viktigt 
för Annie Lööf att gå fram med det och skapa en regeringskris?

Jag har sökt Annie Lööf för att försöka tala med henne, samtala, prata 
om hur vi löser frågan. Men Annie Lööf tackar nej. Vad är det då vi 
ska samtala om, om Annie Lööf aldrig vill tala med mig om hur vi 
löser den här frågan?

Det är inte Vänsterpartiet som har sagt att det här kommer att innebära 
marknadshyror. Det är Hyresgästföreningen. Det är alla de som kan 
någonting och har funnits i de här utredningarna som förstår att det här 
är första steget mot ett systemskifte. Precis det här har alltid varit 
första steget.

Låt oss då sätta oss ned och tala om mina argument och Annie Lööfs 
argument. Jag sträcker ut en hand till Annie Lööf för att förhindra en 
regeringskris för ett förslag som tydligen inte betyder så mycket för 
Annie Lööf eftersom det knappt kommer att påverka någonting över 
huvud taget. Då kan vi vara överens. Då lägger vi ned förslaget och 
undviker en regeringskris.

Anf.  86  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Vänsterpartiet har sagt sig vilja bilda regering med 
Socialdemokraterna, och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har 
den senaste tiden funnit varandra i en skattehöjningsagenda. 
Socialdemokraterna har gått radikalt vänsterut, kanske för att 
kompensera för tidigare mandatperioder.
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En uppmärksammad punkt på denna nya skattehöjaragenda har varit 
att beskatta småsparare och pensionssparare genom att sätta ett tak för 
hur mycket man får spara på ett ISK-konto.

Tidigare har Vänsterpartiet drivit på för höjd skatt på alla ISK-konton. 
Partierna till vänster gillar att i sin retorik trumma fram att man ska 
beskatta de rika, the one percent. De räknar antalet nya miljardärer och 
ojar sig. Men i deras konkreta reformförslag är definitionen av vem 
som är rik väldigt vid. S arbetsgrupp uttryckte att det kunde räcka med 
att ha 150000 kronor på sitt sparkonto.

Min fråga är därför var Dadgostars gräns går. När hör man till de rika 
som ska klämmas åt? När man har sparat 100000? 300000? Vem är rik 
i Dadgostars värld?

Anf.  87  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Vi kommer inte att höja några skatter för småsparare. 
Däremot tycker vi att om man äger väldigt mycket kapital ska man 
bidra mer till välfärden.

Vi har precis genomlidit en pandemi, där över 14000 människor har 
avlidit därför att äldreomsorgen är så underbemannad, därför att de 
som jobbar där har timanställningar och därför att det saknas resurser 
att ha bra scheman, kontinuitet för personalen och löner som gör att de 
kan vara kvar i detta jobb och jobba länge i äldreomsorgen och få den 
kunskap som behövs för att arbeta med dementa och svårt sjuka äldre 
personer.

Vi behöver stärka vår välfärd. Jag tycker att unga människor som inte 
klarar skolan behöver få den hjälpen.

Varför vill Ebba Busch dra ned ännu mer på svensk välfärd? Det är 
den jag är stolt över. Jag kommer alltid att försvara svensk välfärd. Jag 
är bekymrad över att Ebba Busch inte gör detsamma.

Anf.  88  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Kristdemokraterna är ju det parti som prioriterar välfärden 
mest i sitt alternativ till statsbudget.

Det är i så fall ett nytt besked om Vänsterpartiet inte längre vill höja 
skatten för alla ISK-sparare, som tidigare har varit linjen. Men ni 
fortsätter hålla linjen om de allra rikaste.

I sin budget föreslår Vänsterpartiet bland annat höjd inkomstskatt för 
tjänstemän i privat sektor som har medellön och höjd inkomstskatt för 
grupper som barnmorskor, operationssjuksköterskor och 
personalvetare. Vad hjälper det dem att ni med ena handen ger högre 
lön om ni med andra handen beskattar dem hårdare?

Man höjer skatten för alla som använder rot och rut. Man höjer 
fastighetsskatten för det stora flertalet av dem som äger ett hus i 
storstadsområden. Och för dem som vill skifta ett företag, ett hus, ett 
jordbruk eller ett större skogsinnehav till nästa generation vill 
Vänsterpartiet återinföra arvsskatten.

Då undrar jag: Är verkligen Sveriges barnmorskor en del av the one 
percent som ska beskattas hårdare? På vilket sätt är det bättre välfärd?

Anf.  89  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Både jag och min mamma och många andra i min familj 
och släkt har jobbat inom den offentligfinansierade välfärden.
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Hela Ebba Buschs lön är finansierad av skattebetalarna.

Även barnmorskorna och sjuksköterskorna och alla andra som jobbar i 
det offentliga har en hundraprocentig finansiering av skattemedel till 
sin lön, så om vi tar in mer skatt får de en fördel. Det är en 
självklarhet.

Sverige har blivit ett land med enorma ekonomiska klyftor därför att 
de som ärver mycket pengar av föräldrar som var väldigt rika själva 
blir väldigt rika.

Detta sociala arv, detta klassamhälle, ska vi inte ha i Sverige. Jag 
kommer att bekämpa det i min roll som Vänsterpartiets ledare. Jag 
kommer att se till att vi har ett jämlikt Sverige där varje ung människa 
kan känna framtidshopp och varje äldre kan känna trygghet i svensk 
äldreomsorg. Så är det inte i dag. Det kommer vi att förändra.

Anf.  90  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Fru talman! Liberalerna och Vänsterpartiet delar nog passionen för en 
väl fungerande välfärdssektor och vikten av att vi har resurser 
långsiktigt. Men när vi liberaler närmar oss det här har vi en enorm 
passion för höga skatteintäkter. Det är något helt annat än höga 
skattesatser.

Det kan faktiskt vara så att om man har 100 procent i skatt leder det till 
noll kronor i intäkter. Att ägna sig åt att driva företag, spara, arbeta och 
satsa på risker kanske inte blir så intressant om det är väldigt höga 
skatter.

Det är min fråga: Föredrar Nooshi Dadgostar 0 procent i skatt eller 
100 procent i skatt? Båda alternativen är ju dåliga. Och varför är ni så 

fokuserade på höga skatteinsatser i stället för höga skatteintäkter? Det 
är ju intäkterna som betalar din och min lön, Nooshi Dadgostar, och 
dessutom alla människors som gör nytta och står för välfärden?

Anf.  91  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Det är självklart att det är skatteintäkterna som är det 
viktiga. Det är solklart så. Det skulle vara intressant att veta vilket land 
Johan Pehrson ser framför sig där man har väldigt låga skattesatser 
men väldigt höga skatteintäkter – är det Malta eller Bulgarien? Vilka 
är dessa framgångsrika länder som inte har någon skatt alls?

För mig är det centralt att man i Sverige ska kunna lita på skolan 
oavsett vilken skola man skickar sina barn till. Som äldre ska man 
känna tryggheten att det på ett äldreboende finns fast anställd personal 
som tar hand om en. Det var det Sverige jag växte upp i, och jag tycker 
att det är en sorg att jag inte ser detta Sverige i dag.

För oss kommer det aldrig att vara så viktigt att höja skatten. Att stärka 
svensk välfärd är det viktiga. Jag hoppas att Johan Pehrson instämmer 
i att den svenska välfärden alltid ska prioriteras och försvaras.

Anf.  92  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Fru talman! Jag delar helt den inriktningen. Jag kan säga att inte är 
Kuba, Venezuela eller Nordkorea som är mina förebilder på något sätt, 
och det är inte Nooshi Dadgostars förebilder heller, vill jag 
understryka. Men vi vet att länder som har starkt näringsliv och drivs 
av utbildning och forskning lockar till sig kapital, välutbildade 
människor och innovativa företag. Det är på det sättet man skapar 
tillväxt. Det är så man får höga skatteintäkter. Då krävs det kanske 
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också att man inte har de högsta skattesatserna. Det är inte den vägen 
vi ska gå.

På de ställen i Sverige där det verkligen råder ett utsatt läge i skolan 
och inom omsorgen är det ofta kommuner som sliter, inte sällan i norra 
delen av landet, med enormt höga kommunala skattesatser. De höga 
skattesatserna gör att människor inte har råd att flytta dit, men de 
kanske är lägre i Örebro eller Solna. Ser inte Nooshi Dadgostar risken 
för att höga skatter driver bort människor och investeringar?

Anf.  93  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Jag instämmer helt i det som Johan Pehrson säger. 
Anledningen till att kommuner tvingas höja skatten på det sättet är ju 
att Johan Pehrsons parti har sänkt den statliga värnskatten. Det är ju 
här de skattesänkningarna faller ut, i Stockholms innerstad, och sedan 
måste kommunerna höja sina kommunalskatter. Det är förstås helt fel.

Jag är helt emot att glesbygdskommunerna nu måste höja skatterna. Vi 
tycker att värnskatten skulle ha varit kvar. Kapitalskatterna behöver 
höjas för de absolut rikaste i Stockholms innerstad men absolut inte 
för folk ute i landet.

Det centrala är det som Johan Pehrson också säger: För att få företag 
och näringsliv att blomstra behöver vi göra stora och delvis 
kostsamma statliga investeringar i elnät, ny elproduktion, vägar och 
räls för att det fossilfria stålet ska komma någon vart. Det ska ju också 
exporteras, och bilarna ska exporteras. Människor behöver komma 
fram och det behövs utbildning för att industrin ska blomstra. Det 
kostar pengar.

Anf.  94  EBBA BUSCH (KD):

Fru talman! Vi står som nation inför mycket svåra problem. Jag tror 
faktiskt inte att någon förväntar sig att politiken i mötet med alla dessa 
problem ska leverera perfekt – att man alltid ska ha precis det rätta 
förslaget som når exakt rätt effekt. Men det människor väntar sig och 
har rätt att vänta sig är att ledarskapet i landet möter problemen, väljer 
att agera och genom sina beslut också visar att man ser problemen.

Detta är också min främsta kritik mot januaripartierna. Ledarskapet är 
slut. Man orkar inte genomföra de reformer som krävs, för man är låst 
av gamla skrivningar och interna konflikter. Politiken styrs då mer av 
egna prestigestrider än av vad som händer ute i verkligheten, vad 
svenska folket verkligen behöver.

Det finns hopp. Den borgerliga oppositionen har en alltmer samkörd 
agenda, och vi kristdemokrater kommer att driva på för avgörande 
reformer som kan bidra till att vända utvecklingen.

Det handlar om århundradets vårdreform, som skulle avskaffa 
regionerna, korta vårdköerna och ge mer likvärdig vård i hela landet, 
och om en äldreboendemiljard, så att vi kan bygga bort 
äldreboendebristen genom att premiera dem som prioriterar de äldre. 
Det handlar om inträdesjobb, så att man kan lära sig jobbet på jobbet, 
och om höjt jobbskatteavdrag. Det handlar om införandet av 
Adrianalagarna, som sätter hårt mot hårt i kampen mot gängen. Det 
handlar om en trygg energiförsörjning, där kärnkraften är en naturlig 
del, och om infrastruktursatsningar i hela landet, som möjliggörs 
genom att vi stoppar gökungen höghastighetståg.

Detta skulle bara vara de första stegen, och jag lovar att om vi inte når 
målen kommer vi att fortsätta agera tills vi gör det, inte bli liknöjda. 
Du ska kunna lita på Sverige.
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(Applåder)

Anf.  95  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Fru talman! Det är välkommet att Kristdemokraterna också engagerar 
sig i svensk sjukvård. Att stärka sjukvården är en mycket viktig 
uppgift för oss, inte minst att korta köerna. Kristdemokraterna talar 
ofta om att förstatliga den svenska sjukvården.

Det som dock gör mig lite förvånad är just den höga tonen i debatten 
från Kristdemokraterna. Om man ser sig omkring i landet kan man se 
att nästan 75 procent av dem som väntar längre än gränserna i 
vårdgarantin – det som Ebba Busch brukar betrakta som olagligt länge 
– finns i en region där kristdemokraterna är med och styr. Då blir 
frågan: Är det för att slippa ta detta ansvar som Ebba Busch och 
Kristdemokraterna talar så mycket om att förstatliga sjukvården?

Anf.  96  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Nej. Här går en tydlig skiljelinje. Det är egentligen ett 
praktexempel på olika typer av politiskt ledarskap: ett politiskt 
ledarskap som vill värna systemet oavsett om det är röda eller blå 
styren i regionerna, och ett politiskt ledarskap som vill sätta 
människan i centrum, framför systemet. Det är skillnad på 
socialdemokratisk välfärdspolitik och kristdemokratisk välfärdspolitik.

Vi behöver göra den hemläxa som Nederländerna, Belgien, Frankrike, 
Storbritannien, Danmark och Norge har gjort och se att små 
självstyrande regioner inte kan hantera högspecialiserad sjukvård på 
ett sätt som gagnar patienterna och personalen på bästa möjliga sätt. 
De kommer i kläm i dagens Sverige och dagens system. Jag vill inte 

försvara det. Statsminister Löfven får gärna fortsätta att göra det. 
Väljarna kommer att stå för domen.

Anf.  97  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S) replik:

Fru talman! Det är bara det att här och nu får kommuner och regioner 
rejäla stöd. Kommunerna får över 40 miljarder från nationellt håll för 
att klara av att stärka välfärden. Kommunerna får från och med i år 
dessutom 4 miljarder årligen bara till äldreomsorgen. Detta ger 
kommunerna bättre förutsättningar att leverera en stark äldreomsorg 
och trygghet för de anställda.

Vi har sett många fina exempel på hur det går till – Arvika, Kalmar, 
Uddevalla och Luleå. Här blir det fler undersköterskor, bättre 
grundbemanning, heltid blir norm och delade turer avskaffas. Kort 
sagt: De äldre får det bättre.

Dessa kommuner har en sak gemensamt: Kristdemokraterna är inte 
med och styr där. Det är de däremot i Huddinge, Danderyd och 
Värmdö. Det är kommuner som helt avstår från att satsa på 
äldreomsorgen. Ebba Busch borde ta ansvar för sitt eget partis politik 
här och nu i stället för att bara prata om systemet.

Anf.  98  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Jag kommer tillbaka till det faktum att det är olika typer 
av politiskt ledarskap. Det här är som att lyssna till en blek kopia av 
Göran Perssons recept att bara ösa mer pengar på svensk äldreomsorg 
och svensk sjukvård och tro att det ska lösa problemen.

I stället har vi under Löfvens ledarskap sett att vårdköerna 
fördubblades före pandemin. Nu står man med samma recept som gav 
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fördubblade vårdköer, som inte hade en plan för att lösa 
äldreboendebristen, och tror att det ska ge ett annat resultat. Det som 
är själva definitionen av dårskap är att göra samma sak gång på gång 
och förvänta sig ett annat resultat. Att göra samma misstag som Göran 
Persson gjorde för svensk välfärd i början på 2000-talet och tro att det 
ska ge bättre äldreomsorg och bättre sjukvård är dårskap.

Vi står för en annan väg framåt som sätter människan i centrum 
framför systemet, oavsett politiskt styre lokalt.

Anf.  99  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Kristdemokraterna och Ebba Busch säger sig vara stolta 
över att de har öppnat upp för samarbete med Sverigedemokraterna 
och därmed fört in Sverigedemokraterna i värmen.

Alldeles nyss, i ett replikskifte med mig, hörde vi Jimmie Åkesson 
själv vara väldigt tydlig med att Sverigedemokraterna kommer att 
kräva ett stort inflytande på migrationsområdet i ett framtida samarbete 
och att det är självklart att man har inflytande i kraft av sin storlek. Då 
handlade det om nollvision för asylsökande, att skicka ut människor 
som redan har uppehållstillstånd, att kraftigt begränsa 
anhöriginvandring och försvåra för familjer att återförenas i Sverige. 
Det här ligger ju egentligen ganska långt ifrån Kristdemokraternas syn 
på migrationsområdet.

När vi nu har hört de här kraven från Jimmie Åkesson i dagens debatt 
undrar jag om Ebba Busch kan lova att Kristdemokraterna inte 
kommer att acceptera en nollvision för asylsökande, asylstopp, 
nettominus för invandring och slopade möjligheter till 
familjeåterförening i utbyte mot att få stöd för en framtida budget.

Anf.  100  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Det vore, skulle jag säga, ett välkommet skifte i svensk 
politik om vi såg ett plötsligt genomslag för politiken i relation till 
storlek kontra den ordning som vi har i svensk politik i dag, där 
Miljöpartiet är det parti som är avgörande för vilken riktning svensk 
politik tar kring migrationen, integrationen, klimatpolitiken, delar av 
sjukvården och energiförsörjningen och därmed förutsättningarna för 
hela den svenska industrin.

Vi vill bilda en regering tillsammans med Moderaterna, och det är vi 
som kommer att utgöra kärnan. Sedan träffar vi gärna uppgörelser, 
bland annat om migration, med alla partier i Sveriges riksdag, men vi 
delar ambitionen med Sverigedemokraterna att kraftigt strama åt den. 
Vi har olika, konkreta policyförslag, men det kommer att bli en kraftigt 
minskad migration till Sverige med en KD-M-regering som förhandlar 
med Sverigedemokraterna.

Anf.  101  ANNIE LÖÖF (C) replik:

Fru talman! Jag tolkade Buschs svar som att det vore välkommet om 
man får inflytande över en regerings politik i kraft av sin storlek.

Vi har nu hört av Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson här i dag 
att de kommer att prioritera inflytande över migrationspolitiken och att 
de just kräver inflytande i förhållande till sin storlek. Jimmie Åkesson 
sa att det är självklart.

Det betyder att de kommer att ställa krav på saker som asylstopp, 
nettominus för invandring, att skicka hem människor som har 
uppehållstillstånd och långtgående inskränkningar i möjligheten till 
anhöriginvandring och familjeåterförening.
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Kan Ebba Busch och Kristdemokraterna här och nu lova att de inte 
tänker kompromissa bort flyktingars rätt att återförenas med sina barn 
eller att människor som bor och lever i Sverige tvingas hem igen, för 
att de, som Sverigedemokraterna själva säger, ”saknar tillhörighet till 
det svenska samhället”?

Anf.  102  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Jag vill börja med att understryka att de som har släppt in 
Sverigedemokraterna i värmen är väljarna. Det är väljarna som röstar, 
det är väljarna som avgör hur proportionerna ser ut här i kammaren. 
Sedan kan man vara olika skickliga på att förhandla, vilket båda våra 
partier har visat i flera olika sakfrågor. Och nej, Sverigedemokraterna 
kommer inte att få igenom alla sina konkreta förslag. Men vi förenas i 
ambitionen att vi ska få en kraftigt minskad migration till Sverige.

Vi kommer inte att lämna värnandet av att man ska kunna söka asyl på 
ett rättssäkert sätt. Vi kommer inte att lämna principen om att små barn 
ska kunna återförenas med sina föräldrar. Vi kommer inte att lämna 
principen att den människa som är i nöd och söker skydd också ska 
ges möjlighet att få det. Men vi kommer inte att försvara det här 
systemet, som många gånger utvisar människor som har försökt göra 
rätt för sig och låter människor som inte har rätt att vara i landet vara 
här och bete sig illa. Det blir det ändring på.

Anf.  103  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:

Fru talman! Om förslaget om marknadshyror drivs igenom kommer 
unga, gamla, barnfamiljer och singlar att tvingas leva i ovisshet om 
nästkommande års hyra och om den kommer att öka väldigt kraftigt.

Ebba Buschs företrädare, Göran Hägglund, sa att gamla ska kunna bo 
kvar tills de själva väljer att flytta, inte tvingas bort från sin hembygd 
på grund av orimliga skatteregler. Han talade då om Stina 72, vars 
fiskarstuga skulle upptaxeras om grannarna hade sålt dyrt.

Varför, fru talman, är det så att om Stina hade bott i en hyresrätt hade 
det varit okej att hon drevs från hus och hem?

Anf.  104  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Vi skulle egentligen kunna leja ut hela den här debatten 
till Annie Lööfs tidigare replikskifte som förtjänstfullt redogjorde för 
just detta.

Det här är en lite fascinerande debatt. Från såväl vänsterpolitiker som 
också vissa liberaler, får man ändå säga, låter det just nu som att 
Sverige har omvandlats till något slags Ayn Rand-roman, och så är det 
ju inte riktigt.

I själva verket handlar det som sagt om relativt begränsade justeringar 
av ett system som väl ingen påstår fungerar bra i dagsläget. Menar 
Vänsterpartiet att det är ett välfungerande system som vi har i dag, där 
så många människor inte har möjlighet att köpa sin egen bostad för att 
det är svårt att skrapa ihop till en kontantinsats, om de inte har rika 
föräldrar? Dessutom vill Vänsterpartiet att de ska beskattas hårdare i 
ena änden. Därtill är det redan nu svårt att få tag i hyresrätter, då det 
byggs för lite därför att det är dyrt att bygga.

I realiteten blir skillnaden väldigt liten med den förändring som 
kommer att ske.

Anf.  105  NOOSHI DADGOSTAR (V) replik:
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Fru talman! Ebba Busch sa många ord, men hon svarade inte på min 
konkreta fråga: Varför skulle det vara okej att Stina 72 drivs från hus 
och hem därför att Ebba Busch tycker att marknadshyror är bra? Det är 
ju precis samma sak för hyresgästerna. Beroende på områdets karaktär 
och om bostadsbristen ökar kan hyrorna gå upp väldigt kraftigt. Det är 
vad som sägs i utredningen. Och utredningen påstår inte att det 
kommer att bli en massa nya hyresrätter utan endast mycket höga 
hyror. Det är den enda effekten av detta förslag.

Varför är det så stor skillnad mellan de som äger sin villa och de som 
hyr? Ska inte båda dessa grupper känna sig trygga i sitt boende? Varför 
ska hyresgästerna alltid känna oro över att bostadsbristen kan öka 
nästa år och att de då kommer att få höjd hyra?

Priserna för att bygga kommer ju att öka om man höjer hyrorna. Det är 
det som är kopplingen. Det blir bara försämringar.

Anf.  106  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Nu är det inte riktigt så förslaget ser ut. Vi har redan i dag 
presumtionshyror. Hyrorna för hyresrätter i dag är väldigt höga och 
ligger ofta i paritet med det marknadsmässiga värdet, och det är dyrt 
att bygga nytt i Sverige, oavsett om det är bostadsrätter eller 
hyresrätter.

Svaret på den konkreta frågan om det är okej att äldre drivs från sina 
hus och hem, oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt, är nej.

Lösningen handlar varken om friare hyressättning i nyproduktion eller 
om att höja skatter på sparande. Det handlar om att få en fungerande 
bostadsmarknad som helhet och att underlätta mer småhusbyggande. 
Det skulle göra stor skillnad.

Anf.  107  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Fru talman! Jag tänkte prata om brottsbekämpning. Jag tog nyss med 
ett annat parti upp vikten av att vi samarbetar över gränserna, och det 
är otroligt skönt för oss liberaler att veta att Kristdemokraterna är 
varma anhängare av EU-samarbetet. Det har ju visat sig vara effektivt.

Europol arbetar dagligen med annan polis runt om i världen. Det är 
inte helt problemfritt på grund av säkerhetsfrågor och omfattande 
sekretess. Men vid tillslaget i går fungerade det bra, och det gjordes 
fantastiska insatser av poliser över hela världen.

Polissamarbetet inom EU behöver dock fördjupas. Liberalerna ser 
gärna att samarbetet med Europol och Eppo fördjupas och att man går 
vidare med samarbetet mot terrorism och grov brottslighet.

Har vi Kristdemokraterna med oss i detta gemensamma arbete framåt 
för minskad brottslighet och ökad trygghet?

Anf.  108  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Om vi unnar oss ett rakt svar på frågan är svaret ja.

Som jag har haft förmånen att upplysa tidigare liberala företrädare, 
framför allt Jan Björklund, om många gånger var det faktiskt tre 
kristdemokrater som lade grunden till dagens europeiska union. En 
viktig del var att säkra fred genom friare handel men också att 
samarbeta i gränsöverskridande frågor.

Den grova brottslighet vi ser lamslå så många delar av länderna inom 
Europeiska unionen är en sådan gränsöverskridande fråga där vi vill se 
ett fördjupat samarbete på EU-nivå. Samtidigt vill vi hålla EU borta 

164



från frågor om till exempel svensk välfärd och arbetsrätt. Här ser vi 
dock gärna ett fördjupat samarbete – och gärna ett fördjupat samarbete 
med Liberalerna.

Anf.  109  JOHAN PEHRSON (L) replik:

Fru talman! Jag blir alldeles rörd. Det är fantastiskt skönt att höra 
detta.

Idén med EU-samarbetet är ju att tillsammans är vi starka. Ensam är 
man just bara ensam.

När EU-projektet drogs igång av tre framsynta kristdemokrater var 
tanken att samarbetet skulle fördjupas alltmer. Ibland möter vi kritik 
om att det går för långt på vissa områden. Med sociala pelaren blev det 
ett himla liv för att rumäner ska ha betalt och att romer inte ska 
misshandlas i Bulgarien och Rumänien.

På polisområdet är samarbetet viktigt, för öppna gränser kan bara 
finnas om vi också har en gemensam brottsbekämpning. Oavsett om 
gäng och ligor utför grova brott eller andra brott, såsom inbrott och 
stölder, måste samarbetet fördjupas. Jag ser fram emot detta, för här 
har såväl justitieutskottet som en ny regering en hel del att göra.

Anf.  110  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Låt oss fortsätta med folkbildningen. Adenauer, De 
Gasperi och Schuman hette de tre herrar som lade grunden.

Apropå sociala pelaren: Det är när vi hamnar för långt i dessa 
diskussioner som stödet för en europeisk union som kan hålla för 
framtiden och kommande generationer riskerar att minska, för det är 

frågor som länderna sköter bättre själva eller som ligger inom ramen 
för internationella konventioner.

Men när det gäller brottsbekämpning och när vi får ta del av en sådan 
presskonferens som var i veckan tror jag att stödet för Europeiska 
unionen och internationellt samarbete ökar. Då ser man att samarbete 
mot gängen kan göra skillnad.

Jag säger så här: Kan ni inte bli färdiga med separationen någon gång? 
Jag håller nämligen med dig om att tillsammans är vi starka.

(Applåder)

Anf.  111  PER BOLUND (MP) replik:

Fru talman! Det är spännande att höra att Kristdemokraterna verkar 
vilja göra Miljöpartiet till huvudmotståndare. Det är sorgligt att 
Kristdemokraternas kamp mot miljöpolitiken och att vårda skapelsen 
tycks fortsätta.

Ett exempel: Oändliga stålskogar kallar Ebba Busch det som den nya, 
gröna industrin ser som själva förutsättningen för att göra 
investeringar som ger jobb och framtidstro långt borta från både 
riksdagen och Uppsala. Utan investeringar i vindkraft kommer svensk 
industri att behöva dra i nödbromsen, och konsekvenserna blir 
arbetslöshet och utarmad landsbygd.

Kristdemokraterna har blivit Sveriges svar på Don Quijote, ni vet 
romanfiguren som slåss mot väderkvarnar i tron att de är jättar. Don 
Quijote är som tur är bara en saga, och det förstår det näringsliv som 
vill se mer förnybar energi.
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Kan vi hoppas på att Kristdemokraternas motstånd mot vindkraften 
också blir en saga?

Anf.  112  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! Jag tycker att Miljöpartiet ska se mitt tidigare inlägg om 
Miljöpartiets inflytande som beröm. Jag är visserligen inte nöjd med 
att Miljöpartiet har så stort inflytande och, i mitt tycke, agerar som en 
stor bromskloss i flera för Sverige avgörande frågor, men det var 
faktiskt beröm.

Vi tänkte dock ändra på detta, inte minst för just energiförsörjningens 
skull och för att vi ska få till en grön omställning.

Jag älskar vindkraft, vågkraft, vattenkraft, solkraft och kärnkraft. För 
mig är det viktiga inte tekniken utan att det är leveranssäkert, levererar 
mycket och är utsläppsfritt. Jag menar att det finns en övertro på 
vindkraften i Miljöpartiet som innebär att vi kommer att ersätta vacker, 
grön barrskog med skogar av stål, och det är inte rimligt. Vi måste ha 
balans: mer kärnkraft och lite vindkraft.

Anf.  113  PER BOLUND (MP) replik:

Fru talman! Det var i alla fall tydligt.

Låt mig påpeka att ingen här inne hävdar att vindkraft ska byggas 
överallt. Tvärtom finns det gott om platser där det inte är lämpligt, och 
det är också den politiken vi för.

Grundfrågan är om Kristdemokraternas motstånd leder till att man 
stoppar svenska industriinvesteringar för klimatet. Om vi vill att 
industrin ska våga investera i svenska jobb behöver industrin också 

tydliga besked om de satsningar som kommer att behövas. Än så länge 
har 100 miljarder investerats i svensk vindkraft, och industrin vill 
investera ännu mer.

Om Ebba Busch verkligen brydde sig om dem som bor där vindkraften 
byggs ut hade hon kunnat ställa sig bakom Miljöpartiets förslag om att 
låta en del av vinsten återgå till bygden. Det skulle göra att varje gång 
bladen snurrar kan kommunen börja planera för mer personal i 
förskolan och bättre mat på äldreboendet. Det skulle ge framtidstro 
långt borta från de talarstolar Ebba Busch och jag står i.

Är detta något Ebba Busch och Kristdemokraterna kan tänka sig att 
stödja?

Anf.  114  EBBA BUSCH (KD) replik:

Fru talman! För att svara på den konkreta frågan: Ja, det kan vi väl 
tänka oss att titta på, men vi tror inte att det är avgörande.

Låt mig vända mig till dem som lyssnar på debatten och ställa frågan: 
Har ni någonsin stått under ett stort vindkraftverk, under de fantastiska 
rotorblad som Bolund nämnde? Det låter nämligen något enormt när 
det väl blåser, och det vill man ju gärna med vindkraft. Men på många 
ställen låter det så illa att det skadar djur och natur och driver bort 
företag och gårdsägare.

Därför måste man bygga med måtta, och då kan inte ett primärt ben i 
svensk energiförsörjning vara vindkraft. Det måste ses som ett 
komplement.
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Det svensk industri behöver veta är att vi kommer att ge dem 
utsläppsfri, leveranssäker el i mängder och att vi inte snor all el från 
Norrland, som just nu är strategin.

(Applåder)

Anf.  115  JOHAN PEHRSON (L):

Fru talman! Den svenska skolan kan som sagt vara svaret på nästan 
alla våra utmaningar. Det handlar om jämlikhet, frihet, hälsa, 
utanförskap, trygghet och välstånd. Mycket har gjorts, men det finns 
mer att göra.

Jag vet inte hur det ser ut i år, även om jag ska på en nias avslutning 
senare i dag, men förra året gick 115000 elever ut grundskolan. De 
flesta men långt från alla gick vidare till gymnasieskolan. Förra året 
lämnade 15000 elever grundskolan utan gymnasiebehörighet. Dessa 
unga människor saknar en viktig förutsättning för att kunna forma sina 
egna liv och sin egen framtid.

För att fler ska lyckas i skolan behövs en fortsatt fokuserad 
reformagenda som kan bereda väg för en likvärdig kunskapsskola.

Pandemins följdverkningar för skolan har både blottat och fördjupat de 
brister som fanns tidigare. Hemmasittare behöver få mer stöd för att 
kunna komma tillbaka till skolan. Oroliga och utagerande elever 
behöver möta lärare som vågar vara vuxna som med varm hand leder 
dem framåt.

Vi behöver också fortsätta att stärka elevhälsan för de unga. Inför den 
nya skollagen drev Liberalerna på för att upprioritera elevhälsan och 

för att alla skolor, såväl offentliga som fria, ska se till att man har en 
fungerande elevhälsa. Detta har blivit bättre.

Vi vill att man ska koppla in socialtjänsten i skolans elevvårdsteam, 
för skolan är kanske viktigast för de barn som har det tuffast. Vi vill att 
vetgiriga elever ska kunna köra om och inte bara ställa sig på bromsen 
när de har nått sina kunskapsmål. Fler elever som behöver mer tid ska 
kunna få gå i lovskola denna sommar men också kommande somrar.

När vi står bakom våra lärare, fru talman, står vi också bakom 
Sveriges elever och möjligheternas Sverige.

Anf.  116  PER BOLUND (MP):

Fru talman! Nu börjar vi närma oss slutet på denna debatt. Jag har 
suttit och fört protokoll över hur många gånger Ulf Kristersson, Ebba 
Busch och Jimmie Åkesson kom med konkreta förslag här ifrån 
talarstolen på hur man ska minska utsläppen och värna miljön, nu när 
de hade chansen. Resultatet är ganska magert: Jag fick tyvärr inte ned 
någon enda kråka på mitt papper. Det här verkar vara en blind fläck, en 
icke-fråga, för de konservativa partierna.

Politik är att prioritera. Det vet alla som har sysslat med det mer än i 
några dagar. Vi prioriterar mellan olika intressen. Vi väljer väg i 
politiken. I valet om lite drygt ett år kommer valet att stå mellan olika 
syn på våra medmänniskor. Det kommer också att stå mellan väldigt 
olika prioriteringar.

Denna debatt har blivit ännu ett bevis på hur det nya konservativa 
blocket i svensk politik tänker prioritera om det i värsta fall skulle bli 
så att de bildar regering ihop. Detta tycker jag är bra eftersom det gör 
det tydligt för väljarna vad som i så fall väntar.
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Men jag tror att de konservativa partierna bedrar sig. Jag tror att de har 
blandat ihop vanligt folk med arga troll med Twitterkonton. Jag är 
övertygad om att det i Sverige finns en tyst majoritet för anständighet, 
som inte är rädda för solidaritet, som inte är rädda för verkliga åtgärder 
för miljön och klimatet och som vill att vi tillsammans ska satsa mer 
på att lämna fossilberoendet bakom oss.

Jag vill därför ge de konservativa partierna chansen att testa att samlas 
runt något annat än deras vanliga köttbulleluncher. Unga människor 
runtom i världen kräver nu ett globalt nedrustningsavtal för fossila 
bränslen. Våra barn och unga kräver av oss att vi ska stopp nytt 
sökande efter och utvinning av de fossila bränslen som förgiftar deras 
framtid. Miljöpartiet har drivit denna fråga, och vi kommer nu att 
verka för ett stopp.

Jag vill fråga Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmie Åkesson: Kan 
ni ställa er bakom ett sådant nedrustningsavtal, eller prioriterar ni 
annat än planetens framtid?

Partiledardebatten var härmed avslutad.
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07 ”Sverige är 
inte ett land 
med stor och 
växande 
ojämlikhet” 
Bilden av Sverige som ett land med stor 
och växande ojämlikhet är många gånger 
överdriven och ibland direkt felaktig. En 
del av dessa fel beror på brister i den 
officiella statistiken. Det visar vi i en ny 
rapport där vi gått igenom ett antal 
påståenden i debatten, skriver 

nationalekonomerna Anders Björklund 
och Daniel Waldenström. 

DN. DEBATT 210607 

Frågor om inkomst- och 
förmögenhetsskillnader har länge präglat 
svensk samhällsdebatt, och på senare tid har 
intresset stegrats markant. 
Jämlikhetskommissionen 2020 och Långtids-
utredningen 2019 handlade uteslutande om 
dessa frågor. 

Nyligen publicerades också två böcker på temat, 
”Klass i Sverige” och ”Världens jämlikaste 
land?”, vilka har fått stor medial 
uppmärksamhet (till exempel på DN Debatt 
(9/9 2020 och 24/1 2021). 

Debatten är viktig. Men den bild som förmedlas 
är många gånger vilseledande och ibland direkt 
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felaktig. Vi har i en ny rapport gått igenom ett 
antal påståenden om inkomst- och 
förmögenhetsfördelningen som har fått fäste i 
debatten. Flera av dem håller inte för en 
närmare granskning. 

Några av de felaktiga påståendena som 
förekommer i debatten är: 

1 Sverige har blivit ”ett mediokert land i 
jämlikhetsligan”. Vi har jämfört data från OECD 
och EU över ojämlikhet i disponibla 
årsinkomster, det vill säga samtliga inkomster 
av både arbete och kapital plus bidrag och 
minus skatter. Gini-koefficienten är det 
vanligaste måttet på inkomstskillnader. Ett 
värde på 0 innebär total jämlikhet och ett värde 
på 1 innebär maximal ojämlikhet. Om vi 
begränsar oss till 2010-talet och de 15 länder 
som blivit EU-medlemmar fram till 1995 

(inklusive Storbritannien) plus Norge och 
Schweiz, visar OECD:s data att Belgien, 
Danmark, Finland och Norge har lägst Gini-
koefficienter på runt 0,26 följt av Sverige kring 
0,275. I EU:s data har Norge lägst Gini (kring 
0,24), följt av Belgien och Finland och därefter 
Sverige med 0,27 tillsammans med ytterligare 
fyra länder. 

Sverige tillhör alltså de 5–7 länder – av 17 rika 
länder – med mest jämlika disponibla 
årsinkomster. Med undantag för några före 
detta socialistländer i Östeuropa, som uppvisar 
besynnerligt låga inkomstskillnader, har låg- 
och medelinkomstländer i allmänhet betydligt 
större inkomstskillnader än rika länder. Därför 
är en rimlig slutsats att Sverige fortfarande 
tillhör gruppen länder med minst 
inkomstspridning i världen. 
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2 Sverige var i början av 1980-talet världens 
jämlikaste land. Detta påstående är vanligt i 
debatten. Brister i historiska data gör det dock 
svårt att jämföra länder. Forskningsdatabasen 
LIS antyder att Sverige och de övriga nordiska 
länderna var de mest jämlika länderna under 
denna period, men Danmark och Finland kom 
med först 1987 och då hade Sverige faktiskt 
större inkomstskillnader än Finland. 

Men är utgångspunkten 1980 alls rimlig när 
inkomstfördelning ska diskuteras? Sveriges 
ekonomi, och särskilt skattepolitiken, befann sig 
då i en djup strukturkris. Marginalskatterna på 
arbete var mycket höga för breda grupper. 

Problem med fusk och minskat arbetsutbud 
ökade så att till och med socialdemokraten 
Gunnar Myrdal hävdade att svenskarna hade 
blivit ”ett folk av fifflare”. Den reala skatten på 

sparande översteg tidvis 100 procent för breda 
grupper. De reformer som senare genomdrevs 
blev därmed en sorts normalisering av 
ekonomin och det tidiga 1980-talet blir därför 
en problematisk startpunkt för analyser av 
inkomstfördelningens utveckling. 

3 Inkomstskillnaderna har blivit mycket stora. 
Detta påstående har motiverats med att 
skillnaden i årsinkomst mellan toppen och 
botten har blivit stor med åtföljande skillnader i 
levnadsstandard. Här är det viktigt att begrunda 
att statistiken bygger på årsinkomster, vilka har 
ett betydande inslag av tillfälliga 
(”transistoriska”) faktorer. I Sverige inkluderas 
oftast årets reavinster i inkomsten och ingen 
skillnad görs mellan studenter och personer 
som står på toppen av sin karriär och därför har 
högre inkomster. 
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4 Inkomstskillnaderna ökar snabbt. Ofta sägs 
att inkomstskillnaderna ”ökar” och att ökningen 
”skenar”. Vi håller inte med. Visserligen var 
disponibla årsinkomster mer ojämlika 2019 än 
på 1980- och 1990-talen. Men ökningen har 
skett gradvis under 30–40 år. 

Under senare år har dessutom 
inkomstskillnaderna legat nästan stilla. SCB:s 
Gini-koefficient (inklusive reavinster) 2015–
2019 varierar mellan 0,311 och 0,322, det 
relativa fattigdomstalet mellan 14,4 och 15,1 
procent, och andelen höginkomsttagare (2 
gånger medianinkomsten) mellan 6,4 och 7,2 
procent. Utan reavinster är siffrorna lägre och 
stabilare. Om man sedan betänker att andelen 
utrikes födda har ökat från 15,3 till 18,1 procent 
under dessa år är det snarare 
inkomstojämlikhetens stabilitet som bör lyftas 
fram. 

5 ”Botten går ur, toppen drar ifrån, 
mellanskikten pressas och krymper.” Denna 
sammanfattning på DN Debatt (24/1 2021) är 
en olycklig beskrivning av utvecklingen i 
Sverige. Även de låga inkomsterna har ökat över 
tiden. Vi har gjort beräkningar för perioden 
1995–2019 för att kunna använda enhetliga 
inkomst- och hushållsbegrepp. De som 2019 
hade en inkomst vid den tionde percentilen i 
fördelningen hade 48 procent högre inkomst än 
de som befann sig vid motsvarande punkt 1995. 
Det motsvarar en ökning med 1,7 procent per år. 
För inrikes födda var motsvarande ökning 2,0 
procent. 

Däremot är det korrekt att ju högre upp i 
fördelningen man kommer desto högre har 
inkomstökningen blivit, även om vi har svårt att 
förstå vad det innebär att ”mellanskikten 
pressas”. För gruppen med de 10 procent högsta 
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inkomsterna var ökningen hela 3,9 procent, 
men här väger reavinsterna tungt och de 
överskattas i den officiella statistiken. 

6 ”Sverige tillbaka på 1940-talets 
ojämlikhetsnivå.” Detta häpnadsväckande 
uttalande i ”Klass i Sverige” rimmar illa med 
historiska fakta. Ludvig ”Lubbe” Nordströms 
skildringar av Lort-Sverige visar hur mycket 
större skillnaderna i bostadsstandard var, och 
detsamma gäller andra utfall som exempelvis 
spädbarnsdödlighet och utbildning. 
Inkomstfördelningsjämförelser är svårare att 
göra, men befintlig statistik antyder att 
ojämlikheten i disponibel inkomst var betydligt 
större då än i dag. 

7 Kapitalet har blivit starkare på arbetskraftens 
bekostnad. Kapitalinkomsternas ökade 
betydelse för inkomstskillnaderna har visats i 

flera studier (däribland våra egna). Men att 
tolka detta som en kamp mellan två klasser 
leder lätt fel. Sverige har löntagare som tjänar 
mer än företagare, kapitalister som har en lön, 
och många löntagare äger kapital i fastigheter 
och aktier. 

Man kan dock studera arbetsinkomsternas del 
av nationalinkomsten, löneandelen. Grafiken 
här intill visar löneandelens utveckling sedan 
1960. Den har varierat utan någon tydlig trend 
sett över hela perioden. Sedan 1990-talets mitt 
har den dock ökat från 70 procent till dagens 80 
procent, och ännu mer ifall fåmansbolagens 
utdelningar räknas som arbetsinkomst. 

8 Förmögenhetsskillnaderna har ökat och blivit 
mycket stora. Förmögenhetsfördelningen är 
tyvärr ännu svårare att mäta på grund av 
statistikens brister. Trots detta florerar starka 
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påståenden, som att ”den rikaste procentens 
andel av de samlade förmögenheterna ökat från 
20 till 40 procent” sedan 1980 (”Klass i 
Sverige”). Detta stämmer inte alls. 

Befintliga skattningar antyder snarare att 
koncentrationen inte har ökat särskilt mycket. 
Förklaringen är att, trots fler miljardärer, har 
värdeökningar på bostäder och fondsparande 
lyft hushållens tillgångar lika mycket. 
Emellertid har förmögenhetsskillnaden ökat 
mellan de som äger sin bostad och har ett jobb 
med avtalspension, och de som inte har detta. 

Sammanfattningsvis välkomnar vi debatten om 
den svenska ojämlikheten, men beklagar att den 
ofta förs i alltför dramatiska termer. Risken 
finns att detta även påverkar de politiska slut-
satserna negativt. 

Anders Björklund, professor emeritus i 
nationalekonomi vid Institutet för social 
forskning, Stockholms universitet 

Daniel Waldenström, professor i national-
ekonomi vid Institutet för näringslivsforskning. 
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08 ”Starkt stöd 
för att sätta in 
militär mot grov 
kriminalitet” 
Det finns ett starkt folkligt stöd för att 
låta försvaret bistå polisen vid insatser 
mot grov kriminalitet. Förtroendet för 
försvaret är också det största på 
åtminstone 35 år och det finns ett tydligt 
stöd för höjda försvarsutgifter. Det visar 
vår nya studie från SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet, skriver forskarna 
Ulf Bjereld, Joakim Berndtsson och Karl 
Ydén. 

DN. DEBATT 210608 

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges 
närområde och i Europa har skärpts. Rysslands 
olagliga annektering av Krim och spänningen 
mellan Ukraina och Ryssland påverkar även 
hotbilden mot Sverige. Ett väpnat angrepp mot 
Sverige kan inte uteslutas, ansåg regeringen i 
sin försvarspolitiska proposition hösten 2020. 

Samtidigt som hotbilden mot Sverige skärpts 
finns bred partipolitisk enighet om behovet av 
kraftiga förstärkningar av det militära försvaret. 
Värnandet av Sveriges territorium blir en 
starkare prioriterad uppgift för försvaret, 
samtidigt som betydelsen av Sveriges 
deltagande i internationella insatser har 
nedtonats. Värnplikten har återaktiverats. 
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Parallellt med denna utveckling syns tecken på 
en intensifierad debatt om Sveriges 
förhållningssätt till Nato. Tillsammans med 
Sverigedemokraterna har de fyra borgerliga 
partierna i riksdagen röstat igenom ett 
tillkännagivande där regeringen uppmanas att 
uttala en så kallad Natooption. En sådan option 
innebär att Sverige – på samma sätt som 
Finland – deklarerar att man upprätthåller 
möjligheten att söka medlemskap i Nato. 
Utrikesminister Ann Linde betonar i stället att 
det är regeringen som slår fast Sveriges 
säkerhetspolitiska linje och att en så kallad 
Natooption inte är aktuell. 

Hur förhåller sig då diskussionen om en 
förändrad hotbild, mer pengar till försvaret och 
Sveriges relationer till Nato till svensk opinion i 
försvars- och säkerhetspolitiska frågor? 

I kapitlet ”Det kalla krigets återkomst?” i den 
kommande volymen ”Ingen anledning till oro 
(?)” från SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet visar vi att svenska folkets 
förtroende för försvaret aldrig har varit så starkt 
sedan mätningarna påbörjades 1986. 

På frågan ”Hur stort förtroende har du för det 
sätt försvaret sköter sitt arbete?” svarade 46 
procent att de hade ett mycket eller ganska stort 
förtroende. Endast 16 procent svarade att de 
hade ett ganska eller mycket litet förtroende. 
Förtroendebalansen (andelen som har ett stort 
förtroende minus andelen som har ett litet 
förtroende) för försvaret blir därför rekordhöga 
+30. Allra störst förtroende för försvaret 
återfinns hos sympatisörer till 
Socialdemokraterna och Liberalerna. Minst 
förtroende för försvaret återfinns hos 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

177



SOM-undersökningen visar också att det finns 
ett folkligt stöd i Sverige för att öka 
försvarsutgifterna. Av de tillfrågade anser 37 
procent att det är ett mycket eller ganska bra 
förslag att ”öka försvarsutgifterna”, medan 22 
procent anser att det är ett ganska eller mycket 
dåligt förslag. Hela 41 procent anser att det är 
ett varken bra eller dåligt förslag. Starkast stöd 
för ökade försvarsutgifter återfinns hos 
sympatisörer till Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna samt 
Liberalerna. Motståndet mot ökade 
försvarsutgifter återfinns främst hos 
sympatisörer till Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet. 

Varje år sedan 1994 har SOM-institutet 
undersökt svenska folkets inställning till 
Natomedlemskap. Fram till och med år 2012 var 
opinionsläget i frågan stabilt – andelen som 

ansåg att Sverige inte skulle söka medlemskap i 
Nato var två till tre gånger så stor som andelen 
som ansåg att Sverige borde ansöka om 
medlemskap. Men år 2013 förändrades 
opinionen. Natomotståndet minskade och 
andelen som ansåg att Sverige borde ansöka om 
Natomedlemskap ökade. Sedan några år 
tillbaka är grupperna som förespråkar 
respektive avfärdar ett svenskt 
Natomedlemskap ungefär lika stora. 

Opinionsläget i Natofrågan är fortsatt stabilt. 
Natomotståndarna är något fler än 
Natoanhängarna, men skillnaden är liten. 
Andelen som anser att det är ett bra förslag att 
Sverige söker medlemskap i Nato uppgår till 27 
procent, vilket är en minskning med 2 
procentenheter. Andelen som anser att det är 
ett dåligt förslag uppgår till 32 procent, jämfört 
med 33 procent föregående år. Andelen som 
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anser att förslaget varken är bra eller dåligt 
uppgår till 41 procent, en liten ökning från 38 
procent föregående år. 

Förändringarna är små. Vi kan ändå notera att 
andelen som anser att Sverige ska söka 
medlemskap i Nato – 27 procent – är den 
minsta sedan 2012. Natomotståndet är störst 
bland vänsterpartister, miljöpartister och 
socialdemokrater. Natomotståndet är lägst 
bland moderater, kristdemokrater, 
sverigedemokrater och liberaler. 

Bland centerpartister är Natomotståndarna fler 
än Natoanhängarna, 30 mot 19 procent. 
Centern (som är för Natomedlemskap) och 
Sverigedemokraterna (som är emot 
Natomedlemskap) har en position som skaver 
mot den dominerande uppfattningen bland 
respektive sympatisörer. Det är viktigt att 

komma ihåg att när resultaten bryts ner på 
enskilda partier blir antalet ibland mycket litet, i 
synnerhet för de mindre partierna. 

I synen på försvarets viktigaste uppgifter 
betonas, likt tidigare år, försvaret av svenskt 
territorium, skydd av centrala 
samhällsfunktioner samt att bistå civila 
myndigheter vid krissituationer. Deltagande i 
fredsbevarande och humanitära insatser anses 
också viktiga, dock mindre än de nationella 
uppgifterna. 

För första gången ingår frågan om att låta 
försvaret bistå polisen vid insatser mot grov 
kriminalitet. Försvarets medverkan i polisiära 
uppgifter är alltsedan Ådalshändelserna 1931 en 
känslig fråga i Sverige. Då sköts fem personer i 
samband med en arbetskonflikt ihjäl av militär 
som stod under polismans befäl. Resultaten 
visar att det finns stöd i opinionen för 
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samverkan mellan polis och försvar i kampen 
mot grov brottslighet. Av svarspersonerna anser 
78 procent att det är en viktig uppgift för 
Försvarsmakten att bistå polisen vid insatser 
mot grov kriminalitet. 

Stödet för den förda försvarspolitiken är således 
relativt starkt. De förändringar som genomförs 
påminner om en återgång till positioner och 
idéer som formade svensk försvarspolitik under 
det kalla kriget. Förändringen är i sin tur 
förankrad i en bred uppfattning om ett 
försämrat säkerhetsläge i vårt närområde. 

Vilken roll kommer försvarsfrågorna att få i 
nästa års valrörelse? Innebär väljarnas relativa 
nöjdhet med den förda politiken att dessa frågor 
blir svåra att politisera? I svensk politik finns en 
tradition att undvika öppna konflikter om 
utrikes- och säkerhetspolitiken och dessa frågor 
har endast sällan en avgörande betydelse för 
väljares partival. 

Samtidigt kan utrikes- och säkerhetspolitiska 
frågor vara ett sätt för partierna att mobilisera 
sina egna väljare och profilera sig i förhållande 
till politiska motståndare. Särskilt frågan om 
Sveriges relationer till Nato innehåller en 
konfliktpotential som de politiska partierna kan 
frestas att utveckla i en kommande valrörelse. 

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid 
Göteborgs universitet 

Joakim Berndtsson, docent i freds- och 
utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet 

Karl Ydén, fil dr, institutionen för tillämpad 
informationsteknologi vid Göteborgs 
universitet. 

Artikelförfattarna har också skrivit den SOM-
studie som refereras i artikeln. 
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09 ”Föräldrar i utsatta 
områden gillar det fria 
skolvalet”
Vi har frågat föräldrar till barn i 29 
utanförskapsområden om vad de tycker 
om skolvalet och kvaliteten på skolan. 
Resultatet visar att dessa föräldrar har 
god kunskap om den svenska skolan 
samt att de känner till, använder och 
uppskattar det fria skolvalet, skriver 
Thomas Erséus, Stefan Koskinen och 
Andreas Åström, Almega. 

DN. DEBATT 210609 

Sedan valfriheten i skolan infördes på 1990-
talet har antalet elever som väljer att gå i en 
fristående skola ökat successivt. I dag går drygt 
384 000 barn och elever i en fristående förskola 

eller skola. Samtidigt är företeelsen föremål för 
en omfattande debatt. 

En aspekt av det fria skolvalet som diskuteras 
flitigt handlar om kopplingen till invandring och 
integration. Det görs bland annat gällande att 
stora grupper av befolkningen inte vill använda 
det fria skolvalet och att språkförbistring gör att 
de inte känner till det. Friskolemotståndarna 
driver även linjen att skolvalet bidrar till 
segregationen samt att stora grupper låter sina 
barn gå i skolor med religiös inriktning. Båda 
dessa argumentationslinjer tar ett 
utifrånperspektiv och talar om människor som 
bor i utanförskapsområden i stället för att tala 
med dem. Vi väljer att göra tvärtom. 

Förvånansvärt nog har ingen tidigare frågat 
dem om hur de ser på valfriheten i skolan. 
Almega kan därför presentera helt nya uppgifter 
som ifrågasätter argumentationen ovan. Vi har 
låtit Demoskop genomföra en undersökning i 29 
områden runt om i Sverige som klassas som 
särskilt utsatta. 500 vårdnadshavare till barn i 
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grundskoleåldern fick svara på frågor om vad de 
anser om skolvalet och kvalitet i skolan. En del 
av intervjuerna genomfördes på arabiska för att 
garantera god förståelse. 

Resultaten visar att föräldrar i de särskilt 
utsatta områdena har en positiv uppfattning om 
friskolor och det fria skolvalet. Bland annat är 
det vanligare här än bland befolkningen i 
allmänhet att barnen går i en friskola. 19 
procent av de svarande anger att deras barn går 
i en friskola, vilket kan jämföras med 15 procent 
av eleverna på riksnivå. 

Nyligen avslutades Järvaveckan, som handlar 
om förmåga och möjligheter för människor i 
utanförskapsområden att påverka 
samhällsutvecklingen. Att 35 procent av 
föräldrarna i Järva har valt en friskola åt sina 
barn visar att det finns en stark vilja att vara 
med och forma de egna levnadsvillkoren, även 
om det statistiska underlaget inte tillåter alltför 
långtgående slutsatser. 

Undersökningen ger dessutom en bild som 
sällan förekommer i debatten. Det visar sig 
nämligen att föräldrarna i de utsatta områdena 
har god kunskap om den svenska skolan samt 
att de känner till, använder och uppskattar det 
fria skolvalet. 

En mycket stor majoritet av de svarande vet att 
man har rätt och möjlighet att välja skola. Hela 
92 procent av föräldrarna har denna kunskap. 
De har dessutom använt sig av valfriheten 
eftersom 82 procent uppger att de har valt skola 
för sina barn. Två resultat som ytterligare 
bekräftar denna bild är att 31 procent anger att 
de någon gång bytt skola åt sitt barn utan att 
flytta, medan 38 procent har funderat på att 
byta skola. 

Föräldrarna i de särskilt utsatta områdena 
känner dock inte bara till och använder 
valfriheten i skolan. De anser också att denna 
frihet är väsentlig. Hela 88 procent tycker det är 
viktigt att kunna välja skola. Endast 12 procent 
tycker det är oviktigt. En överväldigande 
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majoritet av föräldrarna lägger alltså stor vikt 
vid rätten att välja skola. 

Det är också intressant att titta på vilka faktorer 
som föräldrarna tycker är viktigast när det 
gäller val av skola till sina barn. Här visar det sig 
att endast en av hundra ansåg att det allra 
viktigaste är att skolans elever har liknande 
bakgrund som det egna barnet. Farhågan att 
skolvalet skulle bidra till att ett stort antal elever 
skulle hamna i självvalt utanförskap verkar 
alltså vara överdriven. I stället prioriterar 
föräldrarna sådant som en hög andel behöriga 
lärare, en trivsam miljö samt att skolan 
uppvisar goda resultat. 

Vidare har vårdnadshavare bosatta i de särskilt 
utsatta områdena och med barn i friskolor 
överlag en positiv uppfattning om friskolor. 
Exempelvis tycker de i högre utsträckning än 
andra att det egna barnets skola är bra. Fyra av 
tio föräldrar med barn i friskolor anser att 
barnets skola är mycket bra, jämfört med endast 

tre av tio föräldrar vars barn går i en kommunal 
skola. 

Friskoleföräldrarna är också mer benägna att 
rekommendera barnets skola till andra. 92 
procent av föräldrarna i de särskilt utsatta 
områdena skulle rekommendera sitt barns 
friskola, att jämföra med 82 procent bland 
föräldrar med barn i kommunal skola. I 
Skolinspektionens stora skolenkät från 2020, 
som täcker hela befolkningen, svarade 79 
procent att de skulle rekommendera sitt barns 
skola. Jämförelsen med Skolenkäten är 
illustrativ även ur andra perspektiv. 86 procent 
av friskoleföräldrarna i de särskilt utsatta 
områdena anser att barnet har studiero i skolan, 
jämfört med endast 63 procent i 
Skolinspektionens enkät. 

Det finns ett antal olika förslag och utredningar 
som på olika sätt syftar till att göra det svårare 
att driva friskolor. Mest aktuell är utredningen 
En mer likvärdig skola vars förslag skulle leda 
till att elever i fristående grundskolor riskerar 
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att få skolpengen sänkt med upp till 8 procent 
och i vissa fall mer. Syftet är uppenbart – att få 
bort friskolorna, genom att helt enkelt göra det 
ekonomiskt omöjligt att driva friskolor. 

Om dessa förslag blir verklighet slår man undan 
benen för alla friskolor, särskilt som dessa 
redan i dag är underfinansierade jämfört med 
de kommunala skolorna. Därmed undergräver 
man basen för det breda utbud av skolor som är 
en förutsättning för människors skolval. Det 
finns nämligen inget annat sätt att skapa ett 
sådant utbud av skolor än att låta friskolor gå 
med överskott och därmed säkra en buffert. Att 
bestraffa hundratusentals barn och att 
underkänna deras och deras föräldrars val vore 
ohyggligt oklokt. Det skulle också gå stick i stäv 
med uppfattningarna hos föräldrarna i de 
särskilt utsatta områdena. 

I grunden handlar detta om en skillnad mellan å 
ena sidan valfrihetens vänner och å den andra 
sidan dess motståndare. Antingen tror man att 
människor, inklusive de som bor i 

utanförskapsområden, har vilja och förmåga att 
påverka sina liv. Eller så tror man det inte. Våra 
siffror pekar på att den förra synen stämmer 
bättre överens med verkligheten, åtminstone 
när det gäller barnens skola. Då vore det oklokt 
att utforma en politik för motsatsen. 

Thomas Erséus, vd Almega 

Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega 
Tjänsteföretagen 

Andreas Åström, näringspolitisk chef 
Almega 
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10 ”Slå ihop 
sjukskrivningar och 
sjukvård i samma budget”
Vi kristdemokrater vill att staten ska 
överta ansvaret för sjukvården. Men det 
kommer inte räcka att förbättra 
sjukvården. Vi föreslår i dag ytterligare 
tre reformer. Bland annat vill vi att 
budgetansvaret för sjukskrivningar och 
sjukvården samlas för att tvinga fram ett 
bättre förebyggande arbete, skriver Ebba 
Busch (KD) och Jakob Forssmed (KD). 

DN. DEBATT 210610 

Sveriges nästa regering har stora problem att 
hantera: långtidsarbetslöshet, gängbrottslighet 
och en vårdskuld som tillåtits växa både före 
och under pandemin. Detta behöver mötas med 
genomtänkta reformer. 

I dag presenterar Kristdemokraterna tre tunga 
förslag för att hantera sjukskrivningarna ur 
både mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Så 
att alla människor åter ska kunna lita på 
Sverige. Det kommer att krävas omfattande 
offentliga utgifter, samtidigt som kontrollen 
över Sveriges finanser måste bevaras. 

Kostnaden för ohälsan – i såväl mänskliga som 
ekonomiska termer – är hög och riskerar att 
sätta ytterligare tryck på ekonomin. 
Uppskattningar av de totala 
samhällsekonomiska kostnaderna för ohälsa 
och sjukfrånvaro – direkta och indirekta – 
pekar mot 700–900 miljarder kronor årligen. 
Den psykisk ohälsan, ofta kopplad till stress, 
utgör en allt större andel av nya sjukfall. Bara 
den psykiska ohälsan beräknas komma att kosta 
samhället 345 miljarder kronor år 2030. 

Sveriges sjukfrånvaro är internationellt sett hög. 
Periodvis har vi legat i delad ledning i den 
europeiska sjukfrånvarotoppen – en inte 
särskilt smickrande position. Sjukfrånvaron 
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påverkas av olika faktorer, men hänger nära 
samman med ohälsa. För den enskilde innebär 
sjukfrånvaro ofta utdragen smärta och oviss 
väntan på utredning, operation eller 
rehabilitering. Leda, ensamhet och en känsla av 
att inte vara behövd följer ofta i dess spår. 
Relationer och familjer drabbas. 

För samhället innebär ohälsan både direkta 
kostnader för sjukvård och ersättningar, men 
även indirekta kostnader för 
produktionsbortfall. När vårdköerna växer så 
växer även kostnaderna: sjukskrivningsperioder 
förlängs, personalförsörjning försvåras och 
hälsotillstånd förvärras. 

Coronapandemins uppskjutna och uteblivna 
vård tillsammans med redan långa vårdköer kan 
bli en utdragen kris i dagens trasiga 
sjukvårdssystem, med fortsatt höga 
sjukskrivningstal som följd. Ändå har 
regeringen inte presenterat några långsiktiga 
reformer för att hantera de stora och 

strukturella problemen med stigande sjuktal 
och växande vårdköer. 

Vi kristdemokrater har tidigare presenterat en 
stor och nödvändig sjukvårdsreform, där staten 
ska överta ansvaret för sjukvården. Men det 
kommer inte räcka att förbättra sjukvården, vi 
måste även förbättra det förebyggande arbetet 
så att fler sjukdomstillstånd undviks och 
påfyllnaden av sjukfall minskar. 

För trots att vi vet att det är billigare att 
förebygga än att behandla så satsas bara cirka 3 
procent av vårdbudgeten på preventiva 
åtgärder. Den psykiska ohälsan, men även 
somatiska diagnoser som hjärtsvikt, kan 
minskas med kloka förebyggande insatser som 
sparar både liv och pengar. 

Varför satsas då inte mer av samhällets resurser 
på att människor ska slippa bli sjuka? En viktig 
förklaring är att ansvar och finansiering fördelas 
mellan olika myndigheter och politiska nivåer. 
Det är alltså en aktör som ska investera i att 
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förebygga sjukdom medan en annan får skörda 
frukterna av investeringen. Och på samma sätt: 
om en aktör avstår från att förebygga, eller 
behandla i tid, är det en annan som plockar upp 
sjukskrivningsnotan. Dessutom är 
återbetalningstiden på preventiva åtgärder lång, 
vilket gör att de inte prioriteras i budgetarbeten 
som i huvudsak sker för ett år i taget. 

Därför kommer vi att till vår partistyrelse lägga 
fram följande omfattande reformförslag för att 
bygga bort systemfelen, banta byråkratin och 
stärka det svenska hälso- och sjukvårdsarbetet: 

1 Kostnaderna för sjukskrivningar och hälso- 
och sjukvården ska kopplas samman. Med ett 
samlat budgetansvar för dessa två tätt 
sammanflätade och ömsesidigt beroende delar 
tvingar vi fram ett bättre förebyggande arbete 
som minskar de kostnader som annars uppstår i 
andra änden. Det kan handla om att främja 
fysisk aktivitet eller andra kostnadseffektiva 
åtgärder för att minska ohälsa och förebygga 
kostnadsdrivande sjuktal. 

Men även operationer och annan behandling 
kommer sannolikt att påskyndas, då 
möjligheten uppstår att, så att säga, betala för 
en tidigarelagd behandling med resurser som 
frigörs med en förkortad eller utebliven 
sjukskrivning. Denna förändring vill vi 
genomföra i samband med att staten övertar 
ansvaret för sjukvården från regionerna. 

2 Budgetsamordning måste genomföras redan 
före denna reform. De försök som gjorts har inte 
varit feltänkta. Men skälen till att de upphört är 
att de varit alltför begränsade och inte 
genomdrivits med kraft. Därför föreslår vi ett 
återinförande av den så kallade 
sjukskrivningsmiljarden, men i väsentligt större 
omfattning och dessutom i den utformning som 
var tänkt från början: ett statsbidrag till 
regionerna som är helt prestationsbaserat 
utifrån en minskning av, eller en begränsning av 
en trendmässig ökning i, sjukfrånvaro. 

En viktig skillnad jämfört med tidigare är dock 
att den sjukfrånvaro som bör tas med i 
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beräkningen av regionernas del av 
sjukskrivningsmiljarderna begränsas till den 
som härrör från de 90 första dagarna, vilket är 
den del av sjukfrånvaron som regionerna har 
störst chans att påverka. 

3 Hälso- och sjukvårdens verktyg för att 
förebygga ohälsa ska förstärkas. Därför föreslår 
vi att fysisk aktivitet på recept – ett system som 
är bevisat verkningsfullt men som inte alltid 
används ute i regionerna – ska ingå i 
högkostnadsskyddet. Genom att göra aktiviteter 
som skrivs ut på recept kostnadsfria, kommer 
fler patienter att kunna aktiveras. 

Till skillnad från nuvarande friskvårdsbidrag 
kan fysisk aktivitet då komma alla grupper till 
del – inte bara de som har ett jobb. 
Högkostnadsskyddet saknar också 
marginaleffekter, vilket gör att människor då 
kan gå från bidrag till arbete, utan att förlora sin 
subventionerade fysiska aktivitet. 

Det här är reformer som skulle kunna spara 
samhället enorma resurser och öka antalet 
arbetade timmar. Men de skulle också bidra till 

en bättre tillvaro för människor, med mindre av 
det lidande, passivitet och isolering som följer 
med långa sjukskrivningsperioder. Det handlar 
om att bota den som är sjuk, men även om att 
hjälpa den som är frisk att fortsätta vara frisk. 
Så möter vi en av de farligaste samhälls-
trenderna just nu, nämligen klyftan mellan de 
som har både arbete och god hälsa – och de som 
saknar både och. 

Människor ska kunna lita på välfärden och på 
Sverige. Inte bara på att resurserna finns, utan 
även på att de används på rätt sätt. 
Kristdemokraterna kommer därför att arbeta 
från båda hållen. Dels med att hjälpa de som 
blivit sjuka, dels med att bygga nya system som 
förebygger sjukdom. Alltmedan vi stärker 
landets ekonomi och rustar oss för de många 
kända och okända utmaningar som väntar runt 
hörnet. 

Ebba Busch (KD), partiledare 

Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk 
talesperson 
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11 ”Låt ansvar 
för artskydd bli 
naturlig del av 
skogsbruket” 
Artskyddsutredningen, som tillsattes 
som en del av januariavtalet föreslår nu 
bland annat två nya möjligheter till 
ersättning för skogsägare. Vi lämnar 
också förslag på hur mer kunskap om 
biologisk mångfald kan göras tillgänglig 
och hur myndigheternas arbete med att 
utreda och lagföra artskyddsbrott kan 
stärkas, skriver utredaren Lars Tysklind. 

DN. DEBATT 210611 

Artskyddsutredningen överlämnar nu 
betänkandet ”Skydd av arter – vårt 
gemensamma ansvar” (SOU 2021:51) till miljö-
departementet. 

Vi har haft två huvuduppdrag: 

Det ena uppdraget har fokuserat på att utreda 
fridlysningsreglerna och hur skyddet av 
fridlysta arter ska tillämpas i samverkan med 
mänskliga verksamheter som exempelvis skogs- 
och jordbruk. 

Det andra uppdraget har fokuserat på frågor 
kopplade till artskyddsbrottslighet, exempelvis 
olaglig handel med skyddade arter eller olagliga 
samlingar av fågelägg. 

Utredningen tillsattes i maj 2020 som en del av 
januariavtalet mellan S, MP, L och C. Enligt 
punkt 26 i överenskommelsen – Värna och 

189



stärk den privata äganderätten till skogen – ska 
artskyddsförordningen ses över för att effektivt 
och rättssäkert kunna skydda hotade arter och 
vara tydlig gentemot markägare om när man 
har rätt till ersättning. Frågan om skydd för 
fridlysta arter har diskuterats mycket under 
senare år, främst kopplat till skogsbruket. Det 
är vår förhoppning att utredningens betänkande 
kan bidra med klargöranden och konstruktiva 
förslag som leder framåt. 

Ungefär samtidigt som utredningen tillsattes 
lade EU-kommissionen fram en strategi för 
biologisk mångfald för 2030, som syftar till att 
motverka förlusten av biologisk mångfald på 
global nivå. Vi menar att utredningens förslag 
verkar i strategins riktning och därmed bidrar 
till att Sverige tar ansvar för sin del i 
genomförandet av EU:s mål. 

Vi drar slutsatsen att nuvarande svenska regler 
för skydd av fridlysta arter i stort sett uppfyller 
de krav som ställs på medlemsländerna enligt 
EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv (art- och 
habitatdirektivet). 

En annan slutsats är att reglerna behöver bli 
tydligare för att underlätta för markägare och 
verksamhetsutövare. Det ska klart framgå hur 
reglerna kan påverka olika verksamheter, vilka 
anpassningar som kan krävas och när det finns 
möjlighet att få ersättning. Utredningen föreslår 
bland annat att fridlysningsreglerna ska framgå 
direkt av miljöbalken, att reglerna tydligt ska 
återspegla EU:s fågel- och livsmiljödirektiv och 
att listorna över nationellt fridlysta arter ska ses 
över, men också förenklingar i markägares och 
verksamhetsutövares kontakter med 
myndigheter. 
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En sådan förenkling som vi föreslår är att 
Skogsstyrelsen ska få rätt att pröva undantag 
(dispens) från fridlysningsreglerna, i samband 
med handläggning av ärenden som gäller 
skogsbruksåtgärder. Länsstyrelserna föreslås att 
ha kvar sitt ansvar för sådan prövning. 

Utredningen konstaterar att kunskap om arter 
och biologisk mångfald är centralt för ett 
effektivt artskydd. Det är också viktigt att 
markägare och verksamhetsutövare har tydliga 
spelregler att förhålla sig till. Enligt nuvarande 
regler ska den som planerar en åtgärd eller 
verksamhet ha den kunskap som behövs för att 
bedöma verksamhetens miljöpåverkan. 
Utredningen konstaterar att miljöbalkens 
kunskapskrav omfattar alla situationer där 
miljöbalken gäller, alltså även i situationer när 
fridlysta arter kan påverkas. En markägare eller 
verksamhetsutövare måste alltså ha tillräcklig 

kunskap för att kunna bedöma om en åtgärd 
kan få sådana konsekvenser för fridlysta arter 
att åtgärden inte är tillåten. 

Vi föreslår därför att sådana åtgärder alltid ska 
anmälas till tillsynsmyndigheten för samråd 
enligt miljöbalken. Tillräcklig kunskap är också 
en förutsättning för att anpassningar och 
hänsyn till fridlysta arter ska kunna läggas på 
minsta möjliga nivå. Om kunskap saknas ska 
miljöbalkens försiktighetsprincip gälla, och alla 
anpassningar för att skydda fridlysta arter 
måste göras med goda marginaler. I övrigt 
föreslår vi inga ändringar i miljöbalkens 
nuvarande regler om kunskapskravet. 

Vi menar att ansvaret för kunskap om arter och 
biologisk mångfald är delat mellan enskilda 
verksamhetsutövare och staten. Staten bör ha 
ansvar för att ta fram mer övergripande 
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kunskap om biologisk mångfald, till exempel 
genom nationella inventeringar, 
miljöövervakning, stöd till forskning, etcetera. 

Vi föreslår därför en rad åtgärder och uppdrag 
som kan bidra till att ta fram sådan kunskap och 
göra den lätt tillgänglig. Denna kunskap kan 
användas av alla som behöver förstå hur den 
egna verksamheten eller den egna åtgärden kan 
påverka fridlysta arter. Närmare kunskap om ett 
område eller hur den egna verksamheten 
påverkar måste dock markägaren eller 
verksamhetsutövaren ta ansvar för. 

Ett av utredningens uppdrag har varit att 
klargöra när staten ska betala ersättning, om en 
pågående verksamhet måste anpassas av 
hänsyn till fridlysta arter. Eftersom frågan 
främst har varit aktuell inom skogsbruket drar 
vi slutsatsen att sådana ersättningsregler ska 

spegla de principer som slagits fast inom den 
svenska skogspolitiken. 

Skogsbruket har i dag två jämställda mål: 
miljömålet och produktionsmålet, som ska 
uppnås genom frihet under ansvar. Eftersom de 
båda målen är jämställda konstaterar 
utredningen att ansvaret för biologisk mångfald 
bör ingå som en naturlig del av skogsbruket. Det 
innebär i sin tur att åtgärder och verksamheter 
måste anpassas till naturmiljön och till de arter 
som lever där. I de fall det krävs så omfattande 
hänsyn att verksamheten inte kan bedrivas, 
oavsett vilken metod som används, ska det 
finnas möjlighet att söka ersättning. Staten kan 
dock aldrig ge ersättning till någon för att denne 
ska följa lagen. Det skulle vara oförenligt med 
ersättningsrättsliga principer och sannolikt 
också med EU:s regler om statsstöd till 
kommersiella verksamheter. 
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Målet för bevarande av biologisk mångfald 
måste rimligen vara att flertalet arter ska kunna 
samexistera med mänsklig verksamhet. 
Skyddade områden blir då ett viktigt 
komplement, men behovet av områdesskydd 
minskar när arter har möjlighet att leva kvar i 
de betydligt större arealer som utgör ett brukat 
vardagslandskap. 

Utredningen föreslår två nya möjligheter till 
ersättning. För situationer där arternas 
skyddsbehov är sådant att verksamhet inte kan 
bedrivas, oavsett metod, föreslår vi en ny form 
av biotopskydd för fridlysta arter. Ersättning 
ska då lämnas enligt befintliga regler för 
områdesskydd. Vi föreslår också att ersättning 
ska kunna lämnas om en verksamhet inte kan 
anpassas med någon rimlig metod, som 
minskar risken för skador på fridlysta arter. En 
förutsättning för sådan ersättning är att man 

har ansökt om dispens från artskyddet, men fått 
avslag. I andra fall där verksamhet behöver 
anpassas utöver rimlig hänsyn finns möjlighet 
att ingå naturvårdsavtal. 

Vi lämnar en rad förslag som ska stärka 
myndigheternas arbete med att utreda och 
lagföra artskyddsbrott. Till exempel föreslår vi 
ett totalförbud mot äggsamlingar. Det är redan i 
dag förbjudet att samla fågelägg i naturen, men 
det är svårt och resurskrävande att bevisa brott. 
Ägg från livsmedelsproduktion ska vara 
undantagna från förbudet, liksom konstnärligt 
utsmyckade ägg från sådana fåglar. 

Trots den stora mängd förslag vi lägger återstår 
många frågor att lösa. Flera förslag handlar 
därför om kommande myndighetsuppdrag och 
fortsatta utredningar. Vi tror och hoppas ändå 
att det svenska artskyddet kan ta ett steg framåt 
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genom vårt betänkande. Det är en stark önskan 
från vår sida att slutsatserna kan bidra till en 
konstruktiv och framåtsyftande debatt rörande 
hur biologisk mångfald ska kunna skyddas. 

Viktigast är att möjliggöra en samexistens där vi 
alla tar vårt gemensamma ansvar för biologisk 
mångfald och skydd av arter. 

Lars Tysklind, särskild utredare, -
Artskyddsutredningen 

12 ”Tillsätt en 
skogsberedning 
för att bromsa 
polariseringen” 
Debatten kring skogen har varit intensiv. 
Men förändringar av svensk skogspolitik 
måste ske i en noggrann och brett 
förankrad process. Riksdagens partier 
bör därför tillsätta en parlamentarisk 
skogsberedning. Annars riskerar 
polariseringen att öka tills all möjlighet 
till samsyn har försvunnit. Det vore den 
verkliga tragedin, skriver Håkan Buskhe 
och Göran Persson. 
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DN. DEBATT 210612 

Den senaste tiden har det pågått en intensiv 
debatt om skogen och skogsnäringen, som det 
så ofta blir när olika intressen möts i ett 
komplext ämne. Användningen av skogen måste 
med nödvändighet innebära rimliga 
avvägningar kring olika intressen och näringar. 
Bolaget FAM, som ägs av 
Wallenbergstiftelserna, har för sin del och mot 
bakgrund av sina stora intressen i svensk 
skogsnäring därför tagit initiativ till ett projekt 
som går under namnet ”Framtidens 
skogsnäring”. Det är tänkt att vara en plattform 
för samtal, kunskapsutbyte och samverkan 
kring skogsfrågor. 

Få saker är större och viktigare för Sverige än 
hur vi brukar vår skog. Det har stora 
ekonomiska, regionalpolitiska, kulturella, 

miljömässiga och klimatpolitiska konsekvenser. 
Därför har vi historiskt sett endast ändrat vår 
skogspolitik efter ordentliga parlamentariska 
beredningar, där alla olika intressen kan 
komma till tals. Nuvarande skogsvårdslag från 
1993 tillkom efter en sådan genomgripande 
process. För skogen är tiden som har förflutit 
sedan dess inte lång, men vi kan trots det se 
positiva effekter. 

Till exempel har vi dubbelt så mycket skog i dag 
som för 100 år sedan. Andelen äldre skog och 
volymen död ved ökar också varje år, vilken är 
hem för många skogslevande arter. Utan aktiv 
skötsel av skogarna skulle dominansen av gran 
bli ännu större, på bekostnad av lövträd som är 
särskilt viktiga för biologisk mångfald. Andelen 
lövträd har ökat de senaste tjugo åren, även om 
mer kan göras på det området. Samtidigt 
återstår många utmaningar – och det finns en 
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kunskapsbrist som måste åtgärdas genom mer 
forskning. 

Värnandet och utvecklandet av skogens 
biologiska mångfald är helt uppenbart en 
nyckelfråga för dagens och framtidens 
skogsnäring – och en förutsättning för att 
skogsråvaror ska kunna fortsätta spela en 
avgörande roll för att ersätta fossila råvaror i 
samhället. Utmaningen är att uppnå båda dessa 
målsättningar, samtidigt som skogsnäringen 
kan fortsätta utgöra en viktig ekonomisk resurs 
för det svenska samhället. 

Debatter tjänar till att belysa vad som skiljer 
olika aktörer åt – men efter ett tag bidrar de 
även till att synliggöra det som förenar. Vår 
uppfattning är att följande punkter kan utgöra 
grund för vad vi hoppas blir ett brett och 
konstruktivt samtal om Sveriges skogar: 

1 Skogen är en strategisk resurs för det svenska 
samhället. Därtill bär den på stor betydelse för 
många näringar och intressen – för 
skogsnäringen, för rennäringen, för 
turistnäringen, för miljörörelsen, för 
friluftsintresset, och så vidare. När dessa olika 
perspektiv på skogen kolliderar uppstår 
konflikter. Dessa konflikter måste hanteras med 
respekt, men också med insikt i att 
kompromisser kontinuerligt krävs mellan olika 
näringar och intressen. 

2 Det är både nödvändigt och möjligt att 
kombinera produktionsperspektivet med en 
offensiv klimatagenda och biologisk mångfald. 
Det konstlade motsatsförhållandet mellan 
skyddad skog och produktionsskog måste 
nyanseras. Dagens hållbara skogsbruk är 
beroende av såväl miljömässig, social som 
ekonomisk hållbarhet – och dessa dimensioner 
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är dessutom förutsättningar för varandra. I 
denna del har FSC- och PEFC-
certifieringssystemen tjänat och tjänar oss väl. 
Med grund i skogsvårdslagens jämställande av 
produktions- och miljömålen har certifieringen 
tillkommit som en stark drivkraft för ökad 
hänsyn i skogsbruket. Denna utveckling 
fortsätter, och i det arbetet är miljörörelsen en 
viktig part. 

3 Användning av skogsråvara bidrar till 
cirkularitet i ekonomin och till att fossil energi 
och fossila råvaror kan ersättas, vilket är en 
förutsättning för att vi ska klara av målen i 
Parisavtalet. Vi har respekt för debatten om 
systemgränser och om behovet av att på kort tid 
minska utsläppen av koldioxid till atmosfären, 
men ser samtidigt att skogens främsta bidrag till 
klimatfrågan är den stora inbindning av 
koldioxid som sker i den växande skogen, och 

den substitution av fossila råvaror som 
skogsindustrins produkter bidrar till. En 
framtidsinriktad skogspolitik måste med andra 
ord ha blicken fäst både i mossan och i 
atmosfären. 

4 Det är tydligt att Sverige inte kan fortsätta att 
betrakta sin skog som enbart en nationell fråga. 
Den svenska skogens betydelse sträcker sig 
långt utanför landets gränser. Tillsammans med 
Finland står Sverige för nästan en tredjedel av 
all skog i hela EU och för mer än hälften av all 
strikt skyddad skog. Vår kompetens på 
skogsområdet står sig väldigt stark, men vi 
måste fullt ut engagera oss i de europeiska 
institutionerna för att få gehör för vår syn på 
skogsbruk och miljövård – samt lyssna och lära 
på områden där vi kan utvecklas. Den hemläxan 
behöver göras av både näringen och av 
beslutsfattare. 
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Dessa fyra punkter – skogen som strategisk 
resurs, behovet att värna biologisk mångfald, 
skogens betydelse för klimatet samt en mer 
internationell syn på skogen – är de hörnstenar 
som vi tror måste utgöra grunden för en 
konstruktiv diskussion om skogens framtid. 

Innan detta kan göras behöver vi dock diskutera 
problematiken som ligger i att Sverige 
rapporterar skyddad skog med en helt annan 
metodik än andra EU-länder. Tyskland anger 
exempelvis att 81 procent av den tyska skogen 
är skyddad, jämfört med Sveriges dryga 8 
procent. Detta är missvisande. Gapet beror till 
mycket stor del på att Tyskland rapporterar 
skog med landskapsskydd – där skogsbruk är 
tillåtet – som skyddad, medan Sverige inte gör 
det. Skulle Sverige använda den tyska 
metodiken skulle vi kunna klassificera uppemot 
hälften av den svenska skogen som skyddad. På 

goda grunder gör vi inte det – men det innebär 
att alla jämförelser med andra länder blir 
felaktiga och att Sverige konsekvent hamnar på 
bottenplats. 

Vår syn på frågan är att en rimlig utgångspunkt 
för en diskussion om skydd av skog vore de 26 
procent av skogsarealen som är undantagen 
från skogsbruk. Vid sidan av de formellt 
skyddade områdena ingår då även så kallade 
skogliga impediment, hänsynsytor samt 
frivilliga avsättningar. Den sistnämnda 
kategorin uppgår i dagsläget till en yta stor som 
Skåne. Oavsett vilken nivå vi till slut landar på 
bör vi säkerställa att den metodologi vi 
använder inte avviker från den som används i 
de länder vi vill jämföra oss med. Annars är 
risken att en felaktig syn får styra 
beslutsfattandet kring de svenska skogarna – 
både i Bryssel och på hemmaplan. 
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Efter den intensiva debatt som pågått och pågår 
kring skogen är det nödvändigt att alla 
förändringar av svensk skogspolitik sker efter 
samma typ av noggranna och brett förankrade 
process som vid tidigare tillfällen. Vi menar att 
det svenska politiska systemet har ett absolut 
ansvar att hantera skogsfrågorna. Riksdagens 
partier bör därför komma överens om att 
tillsätta en parlamentarisk skogsberedning. Om 
inte detta sker finns en risk att polariseringen 
fortsätter att öka tills all möjlighet till samsyn 
har försvunnit. Det vore den verkliga tragedin. 

Skogliga impediment är mark vars 
virkesproducerande förmåga är låg. Till 
impediment brukar räknas fjäll, berg 
(hällmarker), mossar och kärr och liknande för 
skogs- eller jordbruksproduktion olämplig 
mark. 

Hänsynsyta är ett mindre område med 
skyddsvärda biotoper. Exempel på hänsynsytor 
är bryn mot våtmark, alkärr eller bryn mot 
annat ägoslag. 

Håkan Buskhe, vd FAM, ett bolag som ägs av 
de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM är en 
av de större privata skogsägarna i Sverige via 
det helägda Kopparfors Skogar och som näst 
största ägare av Stora Enso 

Göran Persson, fd statsminister och 
skogsägare. Han var med på 1990-talet när den 
nuvarande skogspolitiken utformades efter 
insatser av två olika regeringar och en 
parlamentarisk utredning 
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13”Nya las kan 
leda till mer 
oförutsägbara 
uppsägningar” 
Förslaget till nytt las-paket som nyligen 
presenterades kommer inte att göra det 
enklare för arbetsgivare och arbetstagare 
att veta vad som gäller vid uppsägningar 
av personliga skäl. Trots en uttalad 
målsättning om att det skulle bli så. 
Regeringen måste nu ge välformulerade 
och tydliga svar på oklarheterna, skriver 
arbetsrättsforskarna Niklas Selberg och 
Erik Sjödin. 

DN. DEBATT 210613 

Det första steget för att genomföra 
principöverenskommelsen om las som 
arbetsmarknadens parter ingått presenterades 
nyligen av regeringen och samarbetspartierna. 
En uttalad målsättning med förslaget är att öka 
förutsägbarheten vid uppsägningar av 
personliga skäl, alltså att göra det enklare för 
arbetsgivare och arbetstagare att veta vad som 
gäller. 

Men det liggande förslaget kommer inte att 
förverkliga den målsättningen. Tvärtom innebär 
det en lägre grad av förutsägbarhet. Det 
kommer, om förslaget genomförs, att bli svårare 
för arbetsgivare och arbetstagare att veta vad 
som blir följden av olika handlingar på en 
arbetsplats eller i en anställning. Förklaringen 
är lagförarbetenas låga kvalitet: De är kalkerade 
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på en partsöverenskommelse och det anges inte 
vilken betydelse Arbetsdomstolens befintliga 
rättspraxis ska tillmätas vid tolkning av den 
”moderniserade” las. 

Förslaget är genomgripande, och den mest 
centrala ändringen är att sakliga skäl ersätter 
saklig grund vid uppsägning på grund av 
personliga skäl. Avsikten är att få till en 
betydande ändring av innebörden att fokus i 
rättstillämpningen ska vara på allvaret i 
arbetstagarens överträdelse, i stället för som i 
dag där fokus på en prognos över framtida 
lämplighet. 

Lagförslaget rör alla arbetstagare i Sverige och 
syftar till att uppnå ökad förutsägbarhet ifråga 
om uppsägning exempelvis med anledning av 
misskötsamhet eller bristande prestationer. Det 
anges att bristande förutsebarhet i den här 

frågan ger upphov till tvister som är skadliga för 
både arbetsgivare och arbetstagare. 

Parterna på arbetsmarknaden får genom 
förslaget utökade möjligheter att ingå 
kollektivavtal som avviker från den kommande 
nya las. Det är tydligt att avsikten är att de 
föreslagna lagändringarna ska gälla under lång 
tid. Parterna på arbetsmarknaden får med 
förslaget makt att reglera också vad som ska 
vara skäl för uppsägning. Ändringar i syfte att 
möta nya utmaningar ska ske genom att 
parterna förhandlar nya kollektivavtal. När 
lagförslaget presenterades betonade 
arbetsmarknadsministern att ”Staten” nu gör 
sin del för att möjliggöra nya överenskommelser 
mellan parterna på svensk arbetsmarknad. 

Tillkomstsättet för dessa förändringar avviker 
kraftigt från hur lagstiftning normalt kommer 
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till. I det här fallet är det parterna på 
arbetsmarknaden som har presenterat en lista 
på ändringar de efterlyser. Den utredning som 
först tillsattes och som leddes av Gudmund 
Toijer (SOU 2020:30) kom alltså att läggas till 
handlingarna till förmån för nuvarande förslag. 
En avgörande skillnad mellan de båda är att 
Toijerutredningen inte föreslog någon ändring 
av saklig grund för uppsägning vid personliga 
skäl. 

För den som regelbundet läser kollektivavtal är 
det tydligt att partsöverenskommelsen som 
ligger till grund för lagförslaget uppvisar stora 
likheter med det sätt på vilket frågor hanteras i 
kollektivavtal. Att skriva lag är emellertid något 
helt annat än att förhandla och ingå 
kollektivavtal. Tolkningen av kollektivavtal 
utgår från avtalstexten och syftar till att 
identifiera avtalsparternas gemensamma avsikt. 

Tolkningen utgår från att texten har sin grund i 
två parter med en gemensam uppfattning, och 
från att parterna själva bestämmer över 
tolkningen. 

Lagtolkning följer andra principer: här handlar 
det om att ta fasta på lagens ordalydelse och 
tolka den i ljuset av förarbetena. Förarbetena är 
vanligen mycket utförliga och i praktiken 
nödvändiga hjälpmedel vid lagtolkning. I 
lagförslaget saknas dessa utförliga analyser. 
Detta kommer att orsaka problem vid 
lagtolkningen, särskilt om den nya regeln om 
sakliga skäl för uppsägning på grund av 
personliga skäl. I det stora flertalet av 
Arbetsdomstolens domar om saklig grund – 
även de som avgjorts under 2020-talet – finns 
hänvisningar till lagförarbetena, som alltid har 
varit och alltjämt är av avgörande betydelse för 
att tolka las. Även i framtiden kommer vi att 
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behöva förarbeten av hög kvalitet – men det 
saknas i det föreliggande förslaget. 

Antalet domar från Arbetsdomstolen som rör 
uppsägning på grund av personliga skäl räknas i 
dag i tusental och handlar om det mesta som 
kan förekomma i mellanmänskliga relationer. 
Rättspraxis är i sig en oerhört viktig källa till 
kunskap om hur las ska tolkas. Domarna från 
Arbetsdomstolen är lika viktiga för tolkningen 
av arbetsrättslig lag som förarbetena är. Det är 
därför av avgörande betydelse för 
förutsägbarheten att det i framtiden står klart 
hur denna rättspraxis ska bedömas i förhållande 
till det nya som förslås. 

När vi nu tagit del av den nyligen presenterade 
departementspromemorian kan vi konstatera 
att den efterfrågade förutsägbarheten kommer 
att utebli. Detta beror på att parternas 

överenskommelse får tjäna som förarbete. Det 
är till och med så att den text som parterna 
enats om används som författningskommentar, 
vilket normalt är den mest auktoritativa 
förklaringen av lagtextens innebörd. Men också 
för att lagförslaget inte tydligt förklarar hur man 
ska se på den befintliga rättspraxisen från 
Arbetsdomstolen. Promemorian är här tvetydig 
då förklaringen av förslaget gör olika 
jämförelser med vad som gäller i dag och på 
något ställe rent av uttalar att ”Sammantaget är 
ingen ändring avsedd”. Det upprepas till 
exempel att ”Även bakgrunden och orsaken till 
de omständigheter som läggs arbetstagaren till 
last ska beaktas i bedömningen” – det vill säga 
det som gäller i dag, men som alltså skulle 
ändras. Förarbetena förklarar inte heller hur 
bakgrund och orsak till arbetstagarens agerande 
ska beaktas i rättstillämpningen. 
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Ju fler oklarheter om rättsläget som kvarstår i 
förarbetena, desto fler frågor kommer att 
överlämnas till Arbetsdomstolen att avgöra. 
Detta förskjuter fokus i rättsbildningsprocessen 
på arbetsmarknaden från både parterna och 
lagstiftaren till domstolen – och detta är i sig i 
strid med idealen bakom den svenska modellen. 

De föreslagna ändringarna av las är inte det 
största som hänt svensk arbetsmarknad i 
modern tid men de är de största och mest 
genomgripande ändringarna sedan 
lagstiftningen trädde i kraft. Det finns 
anledning att tro att de ändringar som nu 
förutskickats kommer bli sista gången på lång 
tid som ändringar av dessa delar av las kommer 
att ske. De förarbeten som låg bakom 1982 års 
las har haft stor betydelse för förståelsen av 
innebörden av det svenska anställningsskyddet. 
Om ökad förutsebarhet ska förverkligas behöver 

ett betydande arbete ägnas åt att tydliggöra 
innebörden av det nya begreppet sakliga skäl. 
Ska rättstillämparen, parter och enskilda börja 
om på nytt, från noll, eller ska den tidigare 
praxisen bestående av tusentals mål alltjämt 
beaktas? Om lagstiftaren inte ger tydligt besked 
i den frågan kommer förutsebarheten att 
minska. 

Av omsorg om regleringen av arbetsmarknaden 
hoppas vi att den ”moderniserade” las kommer 
bli så tydlig som möjligt. Vi efterlyser att 
regeringen tar ansvar för att förklara 
innebörden av den regel som de nu föreslår 
genom att skriva ordentliga förarbeten som ger 
välformulerade och tydliga svar på hur vi ska se 
på Arbetsdomstolens hittillsvarande praxis. En 
hänvisning till parternas förslag är härvidlag 
otillräckligt. Som lagförslaget om 
anställningsskydd ser ut i dagsläget kommer 
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förutsägbarheten i tvister om uppsägningar på 
grund av personliga skäl minska avsevärt – 
tvärtemot parternas och politikernas önskemål. 

Niklas Selberg och Erik Sjödin, forskare i 
arbetsrätt verksamma vid Lunds respektive 
Stockholms universitet 
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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

Tillsammns bidrar vi till en bättre värld
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med 
civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för 
hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor 
som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv.

Webbplatskarta för sida.se

Söker du något på vår webbplats? Här får du en överblick 
över alla sidor som finns på webbplatsen och hur 
webbplatsen är uppbyggd.

• Så fungerar biståndet
◦ Syftet med biståndet
◦ Två sorters bistånd
◦ Finansiering av biståndet
◦ Globala målen för hållbar utveckling
◦ Aktörer i biståndet

▪ Civilsamhället
▪ Offentlig sektor
▪ Multilaterala organisationer
▪ Näringslivet
▪ Forskare och universitet

◦ Så mäter Sida resultat
▪ Resultat av svenskt bistånd 2020
▪ Resultat av svenskt bistånd 2019

◦ Kontroll av biståndet
▪ Sidas arbete mot korruption
▪ Openaid ger insyn i biståndet

◦ Prioriteringar i biståndet
• Sida i världen
• Samarbetspartner till Sida

◦ Samarbeta med Sida
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https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/syftet-med-bistandet
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/tva-sorters-bistand
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/finansiering
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/bistandet-och-globala-malen
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/aktorer-i-bistandet
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/aktorer-i-bistandet/civila-samhallet
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/aktorer-i-bistandet/offentlig-sektor
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/aktorer-i-bistandet/multilaterala-organisationer
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/aktorer-i-bistandet/naringslivet
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/aktorer-i-bistandet/forskning
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/sa-har-mater-sida-resultat
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/sa-har-mater-sida-resultat/resultat-av-svenskt-bistand-2020
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https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/kontroll-av-bistandet/openaid-ger-insyn-i-bistandet
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https://www.sida.se/partner-till-sida/samarbeta-med-sida


▪ Så blir en insats till
▪ Genomförande och uppföljning
▪ Mål- och resultatstyrning
▪ Utvärdering av svenskt 

utvecklingssamarbete
◦ Civilsamhället och organisationer
◦ Forskare och universitet
◦ Näringslivet

▪ Swedish Leadership for 
Sustainable Development

▪ Garantier
▪ Challenge Funds
▪ Power Africa

◦ Offentlig sektor
▪ EU-Twinning
▪ TAIEX

◦ Multilaterala organisationer
◦ Metoder och material

▪ Gender Toolbox
▪ Green Toolbox
▪ Human Rights Based Approach – 

rättighetsperspektiv
▪ Peace and Conflict Toolbox
▪ Poverty Toolbox

◦ Utlysningar
◦ International Training Programmes

• Seminarier och kurser
◦ Kurser

▪ Praktisk information om Sida 
Partnership Forum

◦ Development Talks och seminarier
◦ Sida Alumni-föreläsning

• Jobba med bistånd
◦ Jobba på Sida

▪ Rekryteringsprocessen på Sida
▪ Medarbetare berättar
▪ Tillsatta jobb
▪ Praktik på Sida
▪ Traineeprogram

◦ Internationella tjänster
◦ Sidas stipendier

• Om Sida
◦ Så styrs Sida

▪ Miljöledning
◦ Organisation

▪ Generaldirektörens stab
▪ Avdelningen för ledningsstöd
▪ Avdelningen för HR och 

kommunikation
▪ Avdelningen för verksamhetsstöd
▪ Avdelningen för internationella 

organisationer och tematiskt stöd
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https://www.sida.se/seminarier-och-kurser/kurser/infor-din-kurs-praktisk-information
https://www.sida.se/seminarier-och-kurser/development-talks-och-seminarium
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https://www.sida.se/om-sida/organisation/avdelningen-for-internationella-organisationer-och-tematiskt-stod


▪ Avdelningen för partnerskap och 
innovation

▪ Avdelningen för Afrika
▪ Avdelningen för Asien, 

Mellanöstern och humanitärt 
bistånd

▪ Avdelningen för Europa och 
Latinamerika

▪ Internrevision
▪ Sidas vetenskapliga råd

◦ Kontakta oss
▪ Fakturera Sida
▪ Anmäl misstankar om korruption, 

oegentligheter och 
missförhållanden

◦ Publikationer
◦ Upphandlingar
◦ Nyheter
◦ Presskontakter

▪ Pressmeddelande och 
pressinbjudningar

▪ Pressbilder
▪ Logotyper

◦ Opinion om biståndet
◦ Om webbplatsen

▪ Webbplatskarta för sida.se

▪ Om kakor
▪ Användning av personuppgifter
▪ Tillgänglighet

Hitta snabbt
• Publikationer

• Anmäl korruption och oegentligheter

• Presskontakter

• Tillgänglighetsredogörelse

• Användning av personuppgifter

• Hantera kakor

Sidas webbplatser
• Openaid. Observera många samband

• Sidas frågeforum

• Lediga tjänster

• Sida Alumni
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Kontakt
• Kontakta oss

Utrikes artiklar om 
USA 4 - 7 juni  2021
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05 Facebook 
stänger av 
Trump i två år 
USA. Facebook stänger av USA:s tidigare 
president Donald Trump från plattformen i två 
år. Beskedet kom på fredagen och det har 
inväntats med spänning eftersom det ger en 
indikation om hur det sociala mediebolaget kan 
komma att agera gentemot världsledare som 
bryter mot företagets regler. 

Nätjättar som Facebook, Instagram, Twitter och 
Youtube stängde av Trump från sina 
plattformar kort efter det att hans anhängare 
stormat kongressbyggnaden Kapitolium den 6 
januari i år. 

I februari meddelade Twitter, som Donald 
Trump använde flitigt, att Trump aldrig 
någonsin kommer att få tillträde till plattformen 
igen. 

TT-Reuters 
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07 I bästa fall 
görs USA:s 
ekonomi inte 
om i grunden, 
men reformeras 
till det bättre 
Vad är Bidenomics? Med andra ord, vad är 
syftet med de satsningar på tusentals miljarder 
dollar på alltifrån järnvägar och bredband till 
förskolor och forskning som USA:s president 
Joe Biden presenterat under våren? 

Den profilerade Financial Times-skribenten 
Martin Sandbu konstaterade häromveckan att 
det inte i första hand handlar om stimulanser, 
att få hjulen att snurra som före pandemin. I 
stället är syftet att göra om den amerikanska 
ekonomin i grunden. Utgångspunkten är att 
satsningar på infrastruktur, utbildning och 
välfärd har positiva bieffekter som ger upphov 
till produktivitetsvinster. 

En helt ny typ av ”supply-side economics”, 
hävdar Sandbu att det är. 

Det är alltså inte efterfrågan som ska ges en 
skjuts, utan utbudet som ska stärkas. Men till 
skillnad från den gamla (ny)liberala varianten 
som söker åstadkomma detta genom lägre 
skatter och avregleringar – för att locka ut fler 
på arbetsmarknaden samt dem med pengar till 
att investera – är det en större stat som gäller. 
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Just för att fokus ligger på utbudssidan är 
inflationsvarningarna överdrivna, menar 
Sandbu. En produktivitetschock pressar ju 
priserna. 

Han har en del poänger. För det första är det 
nog så här resonemangen ser ut i Bidens team – 
bland många av stödtrupperna gör de definitivt 
det. För det andra kan, till exempel, satsningar 
på utbildning ge en mer kvalificerad arbetskraft 
och öka produktiviteten i ekonomin. Däremot 
handlar det inte om särskilt nya idéer. 

För egen del kan jag inte låta bli att tänka på en 
artikel som jag stötte på i en kurs i 
Latinamerikastudier för ett antal år sedan. Den 
handlade om debatten mellan ekonomer om 
orsaken till regionens ihärdiga inflation under 
1960- och 70-talet. 

”Monetaristerna” hävdade att problemet 
bottnade i för stora statliga utgifter och 
budgetunderskott, finansierade av sedelpressen. 
”Strukturalisterna” pekade i stället på 
flaskhalsar på utbudssidan, som staten kunde 
knäcka genom satsningar på framför allt 
infrastruktur. Budgetunderskotten spelade 
ingen roll om man genom dessa lyckades öka 
produktiviteten. 

Monetaristerna fick rätt den gången. Först efter 
att regeringarna ställt statsfinanserna i ordning 
fick länderna bukt med inflationen och kunde 
skapa förutsättningar för stabil tillväxt. 

Det betyder alltså inte att idén om att statliga 
investeringar kan höja produktiviteten är galen. 
Det är värt att notera att parallellt med de 
latinamerikanska ländernas misslyckanden tog 
de asiatiska tigrarna – Sydkorea, Taiwan och 
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sedermera Kina – jättelika språng. Stora 
satsningar på infrastruktur och utbildning, som 
just knäckte flaskhalsar på utbudssidan, var en 
viktig del av policymixen där. 

Föräldraförsäkringen och den utbyggda 
förskolan här i Sverige utgör för övrigt gamla 
exempel på Sandbus ”nya” supply-side 
economics, som bidragit till ett högre 
arbetskraftsutbud och tillväxt. 

Vilka är då förutsättningarna för att Biden ska 
lyckas med sitt projekt? 

Om målet är en positiv utbudschock så är en bra 
början att stå emot de protektionistiska 
impulser som finns i delar av det egna partiet: 
Välkomna arbetskraftsinvandrare, i synnerhet 
välkvalificerade sådana; låta amerikanska 
företag köpa de bästa insatsdelar, produkter och 

tjänster som världsmarknaden har att erbjuda, 
inte tvinga dem att ”Buy American”. 

Vad gäller själva reformpaketet så 
karakteriseras satsningarna, utöver storleken, 
av två saker: Att de är tillfälliga och 
ofinansierade. Ska presidenten lyckas krävs 
ändring på båda punkterna. Förlängs de inte så 
förvandlas Bidenomics i praktiken till de 
temporära stimulanser det alltså inte skulle 
vara. Permanentas de utan att de svällande 
underskotten täpps till väntar sannolikt 
antingen ihärdig inflation eller skarpa 
räntehöjningar. 

Det hela är lättare sagt än gjort. Om två år är det 
inte säkert att Joe Bidens parti kontrollerar 
kongressen. Inte ens när Demokraterna nu gör 
det är det lätt att få igenom allt som behövs. 
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Vad bör man då hoppas på? Dels att Biden 
avstår från hinder för migration och handel. 
Dels att inte alla men väl en del av satsningarna 
– inte minst när det gäller barnomsorg, som 
stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden 
– verkligen blir permanenta, och att 
finansiering skakas fram. 

Den amerikanska ekonomin görs i så fall inte 
om i grunden. Men den reformeras till det 
bättre. 

Martin Liby Troein 

martin.liby-troein@dn.s 

07 Trump fyller 75 
– men 
ålderskrisen 
drabbar partiet 
Nästa vecka ska Donald Trump fylla 75 år 
– han har många anledningar att fira och 
har redan fått dyrbara presenter. 
Ålderskrisen kan drabba hans parti 
Republikanerna i stället. 

Donald Trumps födelsedag infaller först på 
måndagen den 14 juni, men partikamraterna 
har redan fyllt presentborden till brädden. 
Republikanerna i representanthuset levererade 
ett stort paket en hel månad före 
bemärkelsedagen. Då utsåg de Elise Stefanik 
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från New York till ny gruppledare efter Liz 
Cheney. 

Cheney petades för att hon så ihärdigt höll fast 
vid kritiken mot Trump, hans lögner om 
presidentvalet 2020 och hans ansvar för 
stormningen av Kapitolium den 6 januari i år. 
Stefanik var en av republikanerna som vägrade 
godkänna Joe Biden som president timmarna 
efter upploppet i kongressen. 

Det är klart att Trump uppskattade den gåvan 
från partiet. Elise Stefanik ”har mitt 
FULLSTÄNDIGA och TOTALA stöd”, 
meddelade han i ett skriftligt uttalande. 

Ett par veckor senare kom nästa present från 
partitopparna i Washington till den blivande 
jubilaren på Mar-a-Lago i Florida. En klar 
majoritet av republikanerna i senaten röstade 

nej till en oberoende kommission om 
stormningen av Kapitolium. Det var bara de 
gamla vanliga Trumpkritikerna – med senatorer 
som Mitt Romney och Susan Collins i spetsen – 
som ställde sig bakom planerna på en 
granskning. Därmed föll förslaget. 

Partitopparna säger att kommissionen om 
Kapitolium inte skulle ge något nytt och ta fokus 
från det viktiga mellanårsvalet nästa år, när de 
har stora förhoppningar om att återta makten 
över kongressen. De vill alltså leda 
uppmärksamheten bort från Trump. 

Men den strategin tycks fungera sådär. 

Även partivänner ute i landet har nämligen 
överöst den före detta presidenten med 
presenter den här våren. Enligt oberoende 
Brennan Center for Justice har 14 delstater – 
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Montana, Wyoming, Idaho, Utah, Arizona, 
Arkansas, Kansas, Oklahoma, Iowa, Kentucky, 
Indiana, Alabama, Georgia och Florida – antagit 
sammantaget 22 nya lagar med restriktioner 
runt rösträtten. Fler skärpningar är på gång 
runtom i USA. 

Den blivande 75-åringen har fått många paket 
att gå omkring och klämma på. Lita på att han 
gör det. 

Hans stödtrupper går på offensiven: Matt Gaetz 
och Marjorie Taylor Greene som är kongressens 
två mest skandalomsusade ledamöter 
kampanjar nu gemensamt för att inskärpa att 
Donald Trump är USA:s rättmätige president. 
Det är i linje med de vrickade profetiorna från 
konspirationsnätverket Qanon, som förutspått 
att Trump ska återinstalleras i Vita huset. 

CNN uppger att militärkuppen i Myanmar har 
hyllats på olika sajter för Qanonföljare och 
extrema Trumpanhängare under de senaste 
månaderna. Även den före detta nationella 
säkerhetsrådgivaren Michael Flynn verkade leka 
med tanken på att återta makten med våld, när 
han besökte For God and Country Patriot 
Roundup – en konferens med kopplingar till 
Qanon – i Dallas förra helgen. Flynn fick frågan 
om varför det som hände i Myanmar inte kan 
hända i USA. ”Ingen orsak, jag menar, det borde 
hända här”, svarade han. Han har senare 
försökt dementera alla planer på en kupp, men 
har inte gjort klart vad han egentligen ville säga. 

Enligt New York Times 
Washingtonkorrespondent Maggie Haberman 
går Trump själv omkring och berättar för 
omgivningen att han förväntar sig att installeras 
på nytt som president någon gång i augusti. 
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Så lever lögnerna om valfusket 2020 vidare. Det 
republikanska partiets presenter till Trump 
framstår som Pandoras ask, den som i den 
grekiska mytologin var fylld av förstörelse. Med 
den skillnaden att Pandora blev förskräckt när 
hon öppnade den. Donald Trump verkar 
snarare exalterad. 

Det är fortfarande oklart vad som egentligen är 
hans mål med att hålla liv vid alla påståenden 
om presidentvalet 2020. Kanske är hans 
främsta syfte att undkomma åtal i 
utredningarna om hans tidigare 
affärsverksamhet, möjligen har han sikte på en 
comeback som president om tre och ett halvt år. 

Men statsvetare som David Ziblatt och Steven 
Levitsky – författare till den uppmärksammade 
boken ”Så dör demokratier” – hävdar nu att det 
finns en risk att Republikanerna helt enkelt stjäl 

valet 2024. Över 100 framstående forskare – 
med specialiteter som statskunskap, historia 
och förvaltning – har ställt sig bakom varningar 
om att demokratin är i fara. 

Kanske har Republikanerna hittat en väg mot 
ett evigt maktinnehav. Kanske tar partiet 
snarare steg mot undergången. I fem år har 
strategerna brottats med polariseringen runt 
Trump, som har så hängivet stöd bland 
kärnväljarna, men som också kan stöta bort nya 
väljargrupper. 

Dagarna runt valet i höstas, medan 
rösträkningen fortfarande pågick, träffade DN:s 
Lotta Härdelin och jag unga väljare i Pittsburgh 
i vågmästarstaten Pennsylvania. Kenna Jeffries, 
en student och servitris på ett hak mitt i 
rostbältet, var en av dem. Hon definierade sig 
själv som republikan men hade ändå lagt sin 
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röst på Joe Biden. Hon kunde inte med tanken 
att rösta på Trump. 

”Jag gillar verkligen inte hur han beter sig mot 
kvinnor, mot hbtq-rörelsen och mot svarta i 
USA”, berättade hon. 

Väljare som Jenna spelade stor roll för 
valutgången i USA. Millennium-generationen 
och generation Z – det vill säga personer som är 
födda efter 1980 – utgör i dag mer än en 
tredjedel av den amerikanska väljarkåren. 
Vallokalsundersökningarna visar att en klar 
majoritet av dem gav sin röst på Joe Biden. Och 
enligt en analys från Tuft University spelade de 
ungas röster stor roll för Demokraternas 
framgångar i vågmästarstater som 
Pennsylvania, Georgia, Arizona och Michigan. 

Detta borde inte vara någon överraskning för 
Republikanerna i allmänhet. Det kan inte vara 
någon överraskning för den nya toppkraften 
Elise Stefanik i synnerhet. Hon kom själv in i 
kongressen 2016 som en rekordung kvinna och 
som en av representanterna för 80-talisterna 
som skulle modernisera partiet. 

Hon och hennes generationskamrater 
uppfattade att unga väljare hade en annan blick 
på politiken – att de stod mer i mitten i synen 
på invandring, att de stod upp för hbtq-
rättigheter och att de hade ett större 
engagemang för kampen mot rasism och 
kampen mot klimatförändringarna. 

Stefanik samarbetade med andra unga 
republikaner som Carlos Curbelo för att få fram 
reformer för yngre migranter och för att få 
näringslivet och de amerikanska innovatörerna 
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att ta sig an utmaningen från den globala 
uppvärmningen. Hon jobbade också hårt för att 
värva fler kvinnliga politiker till kongressen. 

”Vi i millennium-generationen har en känsla för 
samarbete över partigränserna och vi ska kavla 
upp ärmarna och få saker gjorda”, förklarade 
hon i intervjuer med den politiska reportern 
Charlotte Alter, som arbetade med boken ”The 
One’s We’ve Been Waiting For: How a New 
Generation of Leaders will Transform America”. 

Men förnyelsen kom av sig. Flera av Stefaniks 
generationskamrater lämnade kongressen. Själv 
gjorde hon en U-sväng och anslöt sig till 
Trumplägret. Hon har valt makten på kort sikt 
framför partiets välgång på lång sikt, hävdar 
Charlotte Alter i en debattartikel i New York 
Times. 

Ingen kan tvivla på att Trump är på alerten vid 
75 – det är Republikanerna som kämpar med 
åldrandet. 

Karin Eriksson 
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07 Vita huset 
slutar jaga 
mediers källor 
USA. Regeringen uppger att man kommer att 
sluta att driva hemliga rättsprocesser för att få 
tillgång till journalisters samtals- och 
mejlhistorik i samband med utredningar av 
läckor. Löftet ges efter avslöjanden den senaste 
tiden om flera sådana fall. The New York Times 
rapporterade i veckan att justitiedepartementet 
under expresidenten Donald Trump, och med 
fortsättning under den nuvarande Joe Biden-
regeringen, drivit en process för att få tillgång 
till mejlhistorik för fyra av tidningens reportrar 
i jakten på en källa. 

Justitiedepartementet skriver att man ändrar 
sin ”långvariga praxis” och inte ska ”driva 
tvingande rättsliga processer vid utredningar av 
läckor för att få fram källinformation från 
personer inom nyhetsmedierna”. 

TT-AFP 
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07 Ex-
presidenten gav 
inga besked 
inför valet 2024 
Det blev många mörka budskap när 
Donald Trump klev ut på scenen i North 
Carolina natten mot söndag. Den före 
detta presidenten gick till attack mot 
alltifrån Kina till efterträdaren Joe 
Biden. 

Men han lämnade inget tydligt besked 
om sina framtidsplaner. 

Det blev många hårda ord men få 
överraskningar när Donald Trump talade på ett 
partiarrangemang i Greenville, North Carolina i 
helgen. Precis som i sina pressutskick 
upprepade Donald Trump sina ogrundade 
påståenden om fusk och korruption i 
presidentvalet 2020. Han anklagade 
efterträdaren Joe Biden för att vansköta allt 
från ekonomin till migrationspolitiken. 

– Vårt land förstörs mitt framför våra ögon, sa 
Trump i talet. 

– USA:s överlevnad hänger på att vi väljer 
republikaner på alla nivåer, med start vid 
mellanårsvalet nästa år. Vi måste fixa detta. 

I talet gick Donald Trump också till hårt 
angrepp mot Kina. Han krävde att 
kommunistregimen skulle betala skadestånd till 
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USA och andra länder för spridningen av det 
nya coronaviruset från kinesiska Wuhan. 

– Kina måste betala. De måste betala, sa Trump. 

Han påstod också att han fått rätt om att viruset 
uppstod i ett laboratorium i Wuhan. Och han 
raljerade över Vita husets smittskyddsexpert 
Anthony Fauci, som hamnat i blåsväder sedan 
hans mejl från förra våren blivit offentliga. 
Breven visar att det tidigt fanns uppgifter om att 
viruset uppstod i laboratoriet. 

– Han har haft fel om nästan allt. Och han hade 
fel om Wuhan och laboratoriet också. Mycket 
fel, sa Trump. 

Som väntat kom han inte med några raka 
besked om huruvida han ställer upp i 
presidentvalet om tre och ett halvt år. Den före 

detta presidenten höll sig till antydningar om 
att han ”ser fram emot” år 2024. 

Han bad också svärdottern Lara Trump – som 
är född och uppvuxen i North Carolina – kliva 
in på scenen. Hon har övervägt att kandidera till 
senaten för delstaten nästa år. Men beskedet på 
lördagskvällen var att hon avstår, med hänsyn 
till familjen. 

– Eftersom mina små barn är väldigt små skulle 
det vara mycket svårt. Men jag säger nej nu, inte 
nej för evigt. Bara så ni vet. 

Därefter meddelade Donald Trump att han står 
bakom kongressledamoten Ted Budd i 
kampanjen till senaten. 

Talet i North Carolina var Donald Trumps 
andra stora framträdande efter sortin från Vita 
huset i januari.Karin Eriksson 
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04 Koalitionen med 
åtta partier vacklar 
innan den har svurits 
in 
Den israeliska koalition av åtta partier som såg 
ut att ta form vid midnatt vacklade redan på 
torsdagsmorgonen. Om den nya regeringen 
svärs in som planerat om elva dagar sätter den 
punkt för Benjamin Netanyahus tolvåriga 
styre. 

När regeringsbildaren, oppositionsledaren Yair Lapid, 
och den tilltänkte premiärministern Naftali Bennett en 
halvtimme före utsatt tid meddelade presidenten att de 
lyckats bilda regering, så var detta inte helt korrekt. 
Det de hade lyckats med var att samla in underskrifter 
från alla de åtta partier som måste skriva på, enligt 
föreskrifterna. Men svåra tvister mellan koalitionens 
olika partier förblev olösta. 

Detta gynnar Netanyahu och hans krets, som med all 
kraft försöker stjälpa det rangliga bygget; dels genom 
att lova knessetmedlemmar bättre villkor om de byter 
sida och sluter sig till hans läger, dels genom hotfulla 
demonstrationer utanför nationalistpolitikers 
bostäder.  

På torsdagsmorgonen bar dessa mödor frukt, då 
bosättarledaren Nir Orbach från Naftali Bennetts parti 
Yamina deklarerade att han inte tänker stödja 
koalitionen i valet av ny talman, och kanske ej heller ge 
den nya koalitionen sitt förtroende. Netanyahu 
instruerade genast sina anhängare utanför Orbachs 
bostad att förvandla hot-demonstrationen mot denne 
till en hyllning. 

Utan Orbachs röst då regeringen ska sväras in är 
ställningen i Knesset 60–60. För att rädda situationen 
måste då Lapid och Bennett locka till sig ännu ett parti, 
utöver koalitionens åtta, och övertala det att bryta 
dödläget. Detta nionde parti är arabernas Den 
gemensamma listan, som innehåller en militant 
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antisionistisk rörelse som stödjer väpnad kamp mot 
Israel. 

Men detta blir sannolikt för mycket för flera 
medlemmar av Yamina, och för ett par till i 
koalitionens andra ultranationalistiska parti, Det nya 
hoppet. Dessa olika nationalistpolitiker uthärdar 
tanken på samarbete med islamistpartiet Ra’am, 
eftersom dess ledare Mansour Abbas under de senaste 
veckornas våldsvåg i Israel hela tiden pläderat för lugn 
och frid.  

Han besökte nedbrända synagogor och fördömde 
hatbrotten mot judar. Men flera av den nya 
koalitionens nationalistpolitiker vägrar allt samröre 
med Den gemensamma listan – som också fördömt 
våldet men mindre kraftfullt än Abbas. 

Mycket tyder på att den nya regeringen, som för att 
fungera skulle ha behövt överbrygga hisnande 
ideologiska avstånd, kommer att falla på sina inbyggda 
motsättningar innan den kommer till.  

Rasar regeringsbygget ihop så går uppdraget att bilda 
regering till knesset, där vilken som helst hågad 
medlem har 21 dagar på sig att försöka sig på 
uppgiften. Att någon skulle lyckas med det bedöms 
som föga troligt, vilket i så fall betyder nyval i 
september. 

Men dramat är långt ifrån över, eftersom flera av de 
åtta partier som förflyttat berg för att nå fram till 
denna koalition är vettskrämda för ytterligare ett 
nyval. Under alla kompromisserna med sina svåraste 
motståndare har de brutit mot alla upptänkliga 
vallöften. Flera av dem löper risk att försvinna. 

Under en och samma månad har Israel nu upplevt 
civilt judiskt-arabiskt våld värre än något sedan det 
palestinska upproret mot britterna 1936 – och kort 
därefter detta historiska politiska närmande mellan 
judar och araber i form av denna koalition. 

Strax innan Mansour Abbas gav Yair Lapid klartecken 
för en ny regering på onsdagskvällen skrev Netanyahu 
till Abbas på Whatsapp, att om denne bytte sida och 
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anslöt sig till honom skulle Netanyahu ge honom allt 
han begärde av Lapid. ”Allt” betyder här dels att skrota 
den gällande lagen ifråga om olagliga byggen, nästan 
alla i den arabiska sektorn, dels erkännande av 
beduiners kåkstäder i Negevöknen och deras 
förvandling till regelrätta kommuner. 

Så mycket har Abbas inte kunnat utverka av Lapid. 
Varför går han då inte över till Netanyahu? Därför att 
Netanyahu inte kan bilda regering. Den extrema, delvis 
rasistiska listan Religiös sionism, som Netanyahu 
legitimerade och hjälpte fram i marsvalet, har till 
premiärministerns förtret vägrat all beröring med 
arabiska partier. 

Netanyahu har nu drygt en vecka på sig att fortsätta 
sitt mullvadsarbete kring den nya koalitionen. Det 
skulle förvåna om han går tomhänt ur striden. Pressen 
på ultranationalistiska knesset-medlemmar är inte 
bara ideologisk – ”Ni sviker fosterlandet” – den är 
också personlig.  

Flera av de extrema högernationalister som nu 
förväntas sätta punkt för högernationalismens 
hegemoni förstår att det inte bara är deras politiska 
karriär som står på spel. De och kanske deras barn 
hotas med utstötning och isolering i de kvarter och de 
bosättningar där de levat. 

För Netanyahu själv är det hela minst lika laddat. 
Korruptionsrättegången mot honom fortsätter och om 
han nu mister kontrollen över staten och över 
utnämningar inom polis och rättsväsende så försämras 
hans prognos. Utan hetsen och smutskastningen av 
domare och åklagare som bedrivs från hans residens – 
under ledning av sonen Yair – så kommer rättegången 
att ändra karaktär. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

Fakta. Brokig maktkamp 
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Vid valet den 23 mars i år fick Benjamin Netanyahus 
Likud 30 av parlamentet knessets 120 platser. Partiet 
tappade 7 platser. 

Partiet Yesh Atid, med partiledare Yair Lapid, fick 17 
platser och blev därmed Israels andra största parti. 
Sammanlagt 13 partier och konstellationer fick platser 
i Knesset. 

Benjamin Netanyahu är misstänkt för bland annat 
mutbrott, bedrägeri och trolöshetsbrott, och står åtalad 
i flera fall. En första rättegång inleddes i maj 2020, 
men det kan ta år innan dom faller. 

Källor: The Economist, NE, TT 

04 Öppnar för vaccin 
till barn 
Italien. Efter att den europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA gett grönt ljus för att 
använda Pfizer-Biontechs vaccin på barn mellan 12 och 
15 års ålder har Italien öppnat registreringen för barn 
att vaccinera sig. 

TT-AFP 
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04 Danska barn till IS-
kvinnor kan föras till 
Iran 
Syrien/Danmark. Flera barn med danskt 
medborgarskap som befinner sig i läger för IS-
anhängare i Syrien kan komma att skickas till Somalia, 
Marocko och Iran. 

Det handlar specifikt om fem barn, vars mammor har 
fråntagits sina medborgarskap i Danmark och kan 
komma att föras till sina ursprungsländer, skriver den 
danska tidningen Politiken. 

Samtliga tre länder tillämpar dödsstraff. 

TT-Ritzau 

04 2 
miljarder doser covid-19 vaccin har givits i världen ett 
halvår efter att de första vaccinationskampanjerna 
drog i gång, visar sammanställningar gjorda av 
nyhetsbyrån AFP och amerikanska Johns Hopkins-
universitetet. 

Bara 0,3 procent av alla doser har getts i världens 
fattigaste länder medan över 40 procent har getts i de 
rikaste länderna. 

TT 
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04 Brokig 
regeringskoalition. Israel 
har numera en tradition av 
hastigt uppblossande 
partier och kortlivade 
valallianser. Men den nuvarande 
koalitionen slår alla rekord i spretighet. Här är 
de åtta partier som behöver samsas för att 
kunna bilda en regering. 

Allians av småpartier har varit beredd att stödja 
Netanyahu också 

Parti: Yamina 

Ledare: Naftali Bennett 

Yamina (”Åt höger”) bildades inför valet i september 
2019 av en rad småpartier på högerkanten. 
Valalliansen har sin bas bland bosättare och 
högernationalister. Yamina gick till val på att ”stärka 

den judiska identiteten och staten Israel” och fick sju 
mandat i parlamentet knesset. Partiledare är Naftali 
Bennett. 

Alliansens korta historia har kantats av avhopp och i 
den pågående politiska krisen har Yamina visat sig 
berett att stödja både premiärminister Benjamin 
Netanyahu och hans motståndare 

Bosättarvänligt parti med väljare från de forna 
Sovjetrepublikerna 

Parti: Yisrael Beiteinu 

Ledare: Avigdor Lieberman 

Yisrael Beiteinu (”Israel vårt hem”) är sprunget ur en 
väljarbas bestående av judiska flyktingar och 
immigranter från de forna Sovjetrepublikerna, och 
partihistorian går tillbaka till senaste sekelskiftet. 
Partiets profil är högernationalistisk och 
bosättarvänlig. 
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Den 62-årige Avigdor Lieberman, som ursprungligen 
var Likudpolitiker och nära medarbetare till Benjamin 
Netanyahu, är partiets starke man och profil utåt. 
Numera är Lieberman svuren fiende till Netanyahu. 

Succépartiet från valet 2019 har solkats av en 
svekdebatt 

Parti: Kahol Lavan 

Ledare: Benny Gantz 

Kahol Lavan (”Blåvitt”) är en liberal allians som har sin 
bakgrund i partiet Hosen L’Yisrael (”Styrka för Israel”), 
som den före detta överbefälhavaren Benny Gantz 
bildade i början av 2019. Blåvitt gjorde succé i valet i 
april 2019 då det fick lika många mandat som 
Netanyahus Likudparti – då i en allians med framför 
allt Yesh Atid. 

Gantz profilerade sig som ”en officer och en 
gentleman”, obefläckad av politiskt mygel. Numera har 
hans image solkats av en svekdebatt sedan han, stick i 

stäv med tidigare uttalanden, gjort upp om 
regeringssamarbete med Benjamin Netanyahu. 

Tv-journalistens parti har ingått i en koalition med 
Likud 

Parti: Yesh Atid 

Ledare: Yair Lapid 

Yesh Atid (”Det finns en framtid”) grundades inför 
valet 2013 av den populäre tv-journalisten och 
programledaren Yair Lapid. Partiet fick en oväntad 
framgång efter att ha kampanjat om en rättvisare 
bostadspolitik och kamp emot de ultraortodoxa 
judarnas många förmåner. 

Det sekulära Yesh Atid ingick i en kortlivad 
regeringskoalition med Netanyahus Likud, där Yair 
Lapid var finansminister. Men parterna hamnade 
snabbt i luven med varandra, koalitionen sprack och 
det blev nyval i mars 2015, ett val där Yesh Atid gick 
kraftigt bakåt. 
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Islamistiskt parti är redo att förhandla med 
nationalister 

Parti: Ra’am 

Ledare: Mansour Abbas 

Ra’am (förkortning för Förenade Arabiska Listan) är 
ett parti som vänder sig till Israels arabiska befolkning 
och som tidigare ingått i olika valallianser med andra 
arabiska partier. I det senaste valet gick dock Ra’am 
fram på egen hand, under ledning av veteranpolitikern 
Mansour Abbas.  

Ra’am har en islamistisk profil och sympatiserar med 
den allarabiska islamiströrelsen Muslimska 
brödraskapet. Inte desto mindre har partiledaren 
Abbas nu förklarat att han är öppen för förhandlingar 
med alla partier, även judiska nationalister. 

Vänsterradikalt parti med rötter i de kvarvarande 
kibbutzerna 

Parti: Meretz 

Ledare: Nitzan Horowitz 

Meretz (”Vitalitet”) bildades som en valallians av tre 
mindre vänsterpartier i början av 1990-talet. Partiet 
har en vänsterradikal profil och räknas som 
fredsvänligt men sionistiskt. Det har en väljarbas inom 
de ”klassiska” kibbutzer som fortfarande drivs i Israel. 

Vid det senaste valet försökte Meretz och dess ledare 
Nitzan Horowitz profilera sig som ett alternativ för de 
väljare som vill rösta bort Benjamin Netanyahu, under 
parollen ”Om du inte röstar på Meretz kommer Bibi 
(Benjamin Netanyahu) att få 61 mandat.” (Vilket skulle 
ge honom majoritet i knesset). 

Högerparti bildades efter maktkamp med Netanyahu 

Parti: Tikva Hadasha 

Ledare: Gideon Saar 

Tikva Hadasha (”Det nya hoppet”) är ett högerparti 
som leds av Likudpartiets förre utbildningsminister 
Gideon Saar. Den 54-årige Saar utmanade Benjamin 
Netanyahu om makten i Likud men förlorade, och 
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deklarerade i december förra året att han bildat ett 
eget parti. Han fick sällskap med några andra 
parlamentsledamöter från Likud. 

Partiets program är konservativt och nationalistiskt, 
profilen är snarast anti-Netanyahu än specifikt 
politisk. Det nya hoppet fick sex mandat i valet i mars. 

Arbetarpartiet dominerade innan väljarna började 
svika 

Parti: Labor 

Ledare: Merav Michaeli 

Labor (”Arbetarpartiet”) var i årtionden den 
dominerande politiska kraften i Israel. Legendariska 
israeliska politiker som Yitzhak Rabin, Shimon Peres 
och Golda Meir finns bland raden av partiledare.  

Men sedan början av 2000-talet har väljarna svikit 
Labor och partiet är numera ett i raden av småpartier. 
Vid det senaste valet fick Labor sju mandat. Sedan 
årsskiftet leds partiet av den kvinnliga före detta 
journalisten Merav Michaeli. 

Erik Ohlsson 

04 Över hundra barn 
kidnappades 
Nigeria. Över hundra barn fördes bort från en skola i 
delstaten Niger i centrala Nigeria i söndags. 
Inledningsvis var antalet okänt men nu uppger 
myndigheter att det rör sig om 136 skolbarn som 
kidnappades av beväpnade män. President 
Muhammadu Buhari uppmanar alla som arbetar med 
räddningsinsatsen att göra sitt yttersta för att få 
tillbaka barnen. Elva barn ska ha släppts – de ansågs 
var för små och skulle inte klara av att gå längre 
sträckor. 

TT-AFP 
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04 Rysk sajt måste 
stänga – kallas 
utländsk agent 
Ryssland. Ytterligare en rysk nyhetssajt lägger ned. 
Tidningen Vtimes har beslutat om publiceringsstopp 
den 12 juni – på Rysslands nationaldag. Beskedet 
kommer efter det att ryska myndigheter förra månaden 
beslutade att klassa Vtimes som ”utländsk agent” – en 
beteckning som används på utlandsfinansierade 
organisationer som anses ägna sig åt politisk 
verksamhet. Märkningen har skrämt bort sajtens 
samarbetspartner. 

TT-AFP-Reuters 

04 Anna-Lena Laurén: 
Lukasjenkos regim vill 
skapa mer förvirring 
kring Pratasevitj 
Sankt Petersburg. Den statliga belarusiska tv-
kanalen ONT har publicerat ett 55 minuter 
långt program om hur gripandet av den 
belarusiska journalisten Raman Pratasevitj 
gick till. Programmet visar nya intervjuer med 
honom. Av allt att döma har de läckts av KGB. 

KOMMENTAR. DN:S 
KORRESPONDENT Tidigare försökte 
Lukasjenkoregimen få omvärlden att tro att den 
palestinska terrorstämplade islamiströrelsen Hamas 
verkligen hade hotat med att spränga Ryanairplanet 
där Raman Pratasevitj befann sig. 

Nu går man in för en ny strategi: Det var EU som 
provocerade fram en situation där de belarusiska 
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flygtrafikmyndigheterna var tvungna att uppmana 
planet att landa i Minsk. 

– Alla visste att om man varnar för en bomb på planet 
kommer Belarus att reagera. Man kan få planet att 
landa i Minsk. Då blir Pratasevitj helt säkert gripen, 
säger journalisten i den så kallade dokumentären. 

Teorin, som det statliga belarusiska tv-bolaget 
lanserar, är att EU behövde en ursäkt för att 
introducera fler sanktioner mot Lukasjenko. 
”Bevisföringen” går ut på att Pratasevitj inte greps 
omedelbart på flygplatsen i Minsk. Han fick gå genom 
säkerhetskontrollen innan han greps. 

– Under tiden hann alla hans medarbetare fylla Twitter 
och sociala medier med hysteriska varningar om att 
Pratasevitj hade gripits i Minsk. Först då insåg de 
belarusiska myndigheterna att han var på planet, säger 
man i programmet. 

Lögnen är grov, vilket är legio när det gäller 
Lukasjenkoregimen. Att Pratasevitj var skuggad redan 

på flygplatsen i Aten vittnade han om i ett meddelande 
till en vän redan innan han steg på planet. En okänd 
man försökte bland annat fotografera hans pass. 

Först påstod alltså Lukasjenko att det handlade om ett 
bombhot av Hamas. Lögnen avslöjades på ett pinsamt 
sätt då det kom fram att mejlet med hotet skickades 
efter att Ryanairplanet redan hade svängt och tagit 
kurs mot Minsk. 

Nu försöker alltså Lukasjenko, via sin högra hand 
ONT, sprida teorin att den som sände ut meddelandet 
var EU. Man ville lura stackars Lukasjenko att tvinga 
ned planet i Minsk, där en present väntade honom: En 
fiende till regimen, som det bara är att plocka in. 

När Lukasjenko väl har gått i fällan och gripit 
Pratasevitj samt hans flickvän Sofia Sapega har Bryssel 
en utmärkt orsak att föreslå nya sanktioner mot 
Belarus. 

– Protesterna från i höstas har ebbat ut, allt är lugnt i 
Belarus, utropar journalisten i dokumentären, 
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samtidigt som man visar bilder från grönskande parker 
i Minsk. 

Sedan kommer en intervju med Pratasevitj som bär 
alla tecken på att vara filmad av KGB. 

– Jag har redan diskuterat med mina kollegor och sagt 
att vi måste sluta med gatuprotesterna. Vi måste vänta 
tills ekonomin har försämrats och folk inte 
demonstrerar för nyval utan för bröd, säger Pratasevitj 
i intervjun. 

Han är filmad vid ett anonymt skrivbord, ett typiskt 
billigt och laminerat som myndigheter i postsovjetiska 
samhällen köper in stora partier. Under flera av 
intervjuerna röker han och sträcker nästan 
demonstrativt fram sina händer. På övre delen av 
bägge handlederna ser man mörka fläckar, som liknar 
blåmärken. Märken efter handklovar, tror Ramans 
mamma Natalija Pratasevitj i en intervju med 
Nastojasjtjeje vremja. 

– Man brukar inte avslöja material från 
förundersökningar. Varför visar de sådana här 
intervjuer? Samtidigt låter de fortfarande inte Raman 
träffa sin advokat. Antagligen har de varit upptagna 
med att spela in den här filmen. 

Anna-Lena Laurén 

Fakta. Roman Pratasevitj 
Raman Pratasevitj, 26, och hans flickvän Sofia Sapega, 
23, skulle den 23 maj resa från Aten till Vilnius. 

När flyget befann sig i belarusiskt luftrum ändrade det 
plötsligt kurs. I stället för att flyga till Litauens 
huvudstad Vilnius landade det i Belarus huvudstad 
Minsk. 

Där greps Pratasevitj och Sapega, misstänkta för att ha 
organiserat massupplopp under demonstrationerna 
mot valfusket och mot diktatorn Aleksandr Lukasjenko 
i höstas. 
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04 Asylsökande som 
tar sig till Danmark 
kan bli skickade till 
Afrika 
Danska folketinget har röstat igenom ett 
kritiserat förslag om att flytta asylprocessen 
utomlands. Därmed blir det möjligt att skicka 
asylsökande i Danmark till ett 
mottagandecenter i till exempel ett afrikanskt 
land. 

Det var efter att borgerliga Venstre – Danmarks största 
oppositionsparti – till slut gav tummen upp som 
förslaget röstades igenom med siffrorna 70 mot 24. 
Tanken är att Danmark ska kunna säga åt asylsökande 
att vända sig till ett mottagandecenter utanför Europa. 

– Om du ansöker om asyl i Danmark så vet du att du 
kommer att skickas tillbaka till ett land utanför 
Europa, och därför hoppas vi att folk slutar att söka 

asyl i Danmark, säger Rasmus Stoklund, S-regeringens 
talesperson i migrationsfrågor, till Danmarks Radio, 
enligt Reuters. 

Venstre har tidigare tvekat inför att rösta genom ett 
förslag utan att det finns ett avtal med ett annat land 
eller mer konkreta planer. 

– Vi har fått ministerns garanti för att om vi ger dem 
den juridiska möjligheten kan de inte besluta om 
systemet, eller skicka någon till ett mottagandecenter, 
utan att fråga folketinget först, säger Mads Fuglede, 
folketingsledamot för Venstre till Jyllands-Posten. 

Att lagen nu antagits av det danska parlamentet gör 
det alltså juridiskt möjligt att upprätta centret. Något 
avtal med ett land där mottagningscentret ska 
upprättas är inte klart. Regeringen uppges ha pratat 
med bland andra Tunisien, Etiopien, Egypten och 
Rwanda, enligt Jyllands-Posten. 

Regeringens argument för ett mottagandecenter har 
bland annat varit att den som vill till Danmark ska 
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slippa farliga vägar dit. Det ska däremot inte gå att 
söka asyl direkt vid mottagningscentret. 

– Asylsökande ska fortfarande ta sig hela vägen upp till 
Danmark – över Medelhavet och genom Europa. Först 
vid den danska gränsen får de söka asyl och då ska de 
skickas ner till det här tredje landet för asylprocessen, 
har migrationsforskaren Martin Lemberg-Pedersen, 
lektor vid Center för avancerade migrationsstudier på 
Köpenhamns universitet, tidigare sagt till TT. 

Om asyl beviljas ska flyktingen inte integreras i det 
danska samhället – utan i det aktuella värdlandet eller 
flyttas över till FN:s flyktingläger, skriver TT. 

Förslaget har fått kritik från FN:s flyktingkommissariat 
UNHCR, som har uppmanat folketinget att inte rösta 
ja. Även människorättsorganisationer som Röda 
Korset, Amnesty och Rädda Barnen är kritiska. Liksom 
EU-kommissionen. Men eftersom Danmark har ett 
undantag på rättsområdet, är det i nuläget oklart vad 
kommissionen kan göra. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

04 Marianne 
Björklund: Xi Jinping 
vill sälja landet på ett 
mer älskvärt sätt – 
men hjälper det? 
Peking. Är det dags för Kinas vargkrigare att 
sluta yla? Kinas ledare Xi Jinping tycks i alla 
fall vilja tämja den aggressiva ton mot andra 
länder som kinesiska diplomater anammat de 
senaste åren. Målet är att sälja Kina på ett mer 
”älskvärt” sätt och därmed få fler vänner. 

KOMMENTAR. DN:S KORRESPONDENT I ett 
möte med den mäktiga politbyrån i veckan uppmanade 
Kinas ledare Xi Jinping talesmän för landet att bli mer 
ödmjuka och älskvärda i sitt språkbruk, enligt statliga 
nyhetsbyrån Xinhua. På så sätt ska Kina, enligt Xi 
Jinping, vinna över fler i den ”globala kampen” om den 
allmänna opinionen och få fler vänner.   
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– Det är nödvändigt för att få vänner, ena och vinna 
över majoriteten, och hela tiden utöka vänkretsen i den 
internationella opinionen, sade han enligt Xinhua. 

Enligt Xi Jinping handlar det om att få Kinas röst 
internationellt att matcha dess globala status och att 
det ”sanna” Kina blir tydligt för världen.   

– Vi borde stärka propagandan och tolkningen av 
kommunistpartiet och Kina, hjälpa utlänningar att 
förstå att det kinesiska kommunistpartiet strävar efter 
lycka för det kinesiska folket, sade Xi Jinping.  

Exakt vad Xi Jinping menar är svårt att veta och flera 
bedömare är skeptiska till att Kina kommer att sluta 
vara konfrontativt. Men hans uttalande kan signalera 
ett skifte från den vargkrigardiplomati som Kina gjort 
sig känt för de senaste åren. Det handlar om 
ambassadörer och utrikespolitiska talespersoner som i 
hårda ordalag har slagit tillbaka mot kritiker.  

De har kallat meningsmotståndare allt ifrån hundar till 
skurkar i ett språkbruk som går långt utanför 
diplomatins ramar. Namnet har de fått efter en film 
där en kinesisk soldat i Rambo-stil bekämpar alla sina 
fiender. Filmen lockade stor publik och eldade på de 

nationella känslorna, precis som vargkrigarna har 
gjort. 

Men språkbruket har inte vunnit några vänner 
internationellt. Misstänksamheten mot Kina har i 
stället ökat på flera håll i världen de senaste åren, visar 
opinionsundersökningar. Dessutom har Kinas relation 
med många nationer blivit alltmer ansträngd. Kina har 
djupa konflikter med bland annat USA, Australien, EU, 
Indien och Filippinerna.  

Men frågan är om en ändrad retorik lättar upp 
spänningarna. Det är knappast språkbruket som är 
huvudorsaken till de mer spända relationerna. 
Konflikterna handlar i stället om realpolitik. 

Som att demokratier i väst kritiserar kommunistpartiet 
för förtrycket av den muslimska minoriteten i Xinjiang, 
för att Hongkongs friheter är på väg bort och för att 
landet försvårar en ordentlig undersökning om hur 
covid-19 uppstod. 

Därför lär inte ett mer älskvärt sätt att uttrycka sig på, 
utan att följas av ändrad politik, räcka för att skapa 
bättre relationer. 

Marianne Björklund 
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04 Berättelse om 
blodig men glömd 
revolt 
Den ryske regissören Andrej Konchalovskij 
återvänder till ett sextiotalsuppror i gamla 
Sovjetunionen som slogs ner brutalt och sedan 
skrevs ut ur historien. Den svartvita 
berättelsen är släkt med ”Ida”, bitter och en 
smula romantisk på samma gång. 

”Kamrater!” 

Regi: Andrej Konchalovskij 

Manus: Andrei Konchalovskij, Elena Kiseleva. I 
rollerna: Julia Vysotskaja, Vladislav Komarov, Andrei 
Gusev m fl. Längd: 2 timmar (från 15 år). Språk: ryska. 
Biopremiär. 

Betyg: 4. 

Det är 1 juni 1962 i Novotjerkassk, industristad i 
Sovjet. Plötsligt händer något ofattbart: arbetarna på 
tågfabriken strejkar. Tuffa Lyudmila sitter i 
stadskommittén. Där blir alla chockade. Ledningen för 
fabriken sänkt lönerna. Idiotiskt: priserna på 
dagligvaror har på sistone bara höjts. Med 
lönesänkningen kokar det över. 

Skaran med missnöjda växer. Upprorets andra dag 
fylls torget utanför stadshuset. En sten brakar in 
genom fönstret till rummet där stadskommittén sitter 
Den inte så vakna kommittén finner att de inte längre 
är herrar i sin egen stad. Armén rullar in, och – mer 
diskret – KGB med spioner och prickskyttar. De 
demonstranter som slutit upp för att de tror på 
konstitutionens ord om medborgarnas rättigheter, och 
om att armén endast får sättas in mot yttre fiender, 
kommer att få betala dyrt för sin godtrogenhet.  

”Kamrater!” berättar om en verklig händelse, ett 
uppror som knappt hann börja innan det kvästes. Det 
gjordes brutalt, och så snabbt att det sovjetiska 
kommunistpartiet nästan lyckades med ambitionen att 
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hålla blodbadet hemligt. Först 1992 utreddes 
händelserna. 

Regissören Andrei Konchalovskij – mest känd för 
”Runaway train” (1985) – har sagt att han ville 
rekonstruera händelseförloppet så korrekt som det 
någonsin går. Han berättar snabbt, svepande, 
spännande – och så stannar han upp och naglar fast 
detaljerna från det som för honom är nyckelögonblick. 

Det går inte att skölja rent torget, det har varit så 
varmt att blodet smält in i asfalten. ”Asfaltera över hela 
torget. Genast!”, beordras det. Knappt är torget 
asfalterat så börjar där snickras upp en dansbana. 
Minnesbilderna ska också asfalteras över. 

”Kamrater!” är delvis en studie i Sovjetmodellen för 
hur man slår ner revolter. Inte enbart, dock. Parallellt 
med berättelsen om upproret löper den om ett 
mänskligt öde, partitrogna Lyudmilas. Hon spelas av 
regissörens hustru Julia Vysotskaja, betydligt yngre än 
den 83-åriga maken och ofta med i hans filmer. 

Lyudmila stred i andra världskriget och är sedan dess 
obrottsligt lojal mot staten. Vid hennes sida följer vi 
förloppet. Lyudmilas tonårsdotter har inte mammas 
varma känslor för staten. När Lyudmila inte får tag i 
dottern efter massakern på torget, vidtar för Lyudmilas 

del en ångestfylld galopp genom sjukhus, bårhus och 
kyrkogårdar. Officiellt har ingenting hänt så det är inte 
meningen att någon ska fråga. Lyudmilas tro på Sovjet 
överlever inte hennes golgatavandring. 

Vysotskaja är blond och vacker, Lyudmila har en gift 
älskare. Hennes gestalt tillför filmen sensualism. 
”Kamrater!” är dessutom i svartvitt, så det är omöjligt 
att inte koppla den till Pawel Pawlikowskis 
”Ida” (2013) och ”Cold war” (2018). Kanske var det 
Konchalovskij tanke. Det är nästan som om detta blivit 
en liten genre, bittra berättelser från 
kommunistdiktaturernas dagar, med ett stänk av 
romantik. ”Kamrater!” är sakligare och enklare än 
Pawlikowskis filmer. Men i denna minitrend är den 
absolut en film man ska se, vilket förstås är högt 
beröm. 

Se mer. Tre andra filmer om hårdhänt maktutövande 
i det forna öst: ”Doktor Zjivago” (1965), ”Brända av 
solen” (1994), ”Leviatan” (2014). 

Mårten Blomkvist 

kultur@dn.se 
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04 Här var det glest 
mellan flighterna 
Vi hade blivit ombedda av WWF att komma till 
Demokratiska Republiken Kongo för att försöka få 
igång någon sorts miljöövervakningsprogram. Det var 
tur att WWF stod för arrangemangen eftersom 
flygbolaget vi åkte med inte godkänts som säkert av EU 
och vi därför inte skulle kunnat köpa biljetterna via 
universitetet. 

En av de platser där WWF hade fältstationer var 
Ntondo vid Tumbasjön. När vi landade där kom hela 
byn springande eftersom inget flygplan hade landat 
där på mer än två år. Det var också mer än två år sedan 
de hade sett någon vit person. 

Det var tur att hela byn var på plats för när flygplanet 
kommit till stopp sjönk det för djupt ned i den alltför 
mjuka landningsbanan för att komma loss, hur mycket 
gas piloten än drog på. Det var ett tvåmotorigt plan, 
om än inte så stort, men det tog flertalet av byns 

manliga invånare att under glada rop och sång lyfta 
planet och bära det till en torr och lite hårdare del av 
flygfältet. Därifrån kunde planet få upp tillräcklig fart 
för att få luft under vingarna igen. 

Tyvärr ledde incidenten till att vår vistelse i Ntondo 
förkortades eftersom den – förståeligt – irriterade 
piloten så snart han kommit upp i luften kontaktat 
flygmyndigheten i Kinshasa och fått flygfältet avstängt. 
Vi blev därför tvungna att ta oss landvägen till 
Mbandaka för att kunna ta oss hem igen. 

Vi lyckades komma fram trots att vägtrafikdödligheten 
i Kongo är notoriskt hög och chaufförens framfart 
gjorde att vi insåg varför. Att det på vindrutan framför 
chauffören, som hette Patrice, satt en lapp som 
kungjorde att ”Jesus kör denna bil!” bidrog till en viss 
oro för trafiksäkerheten. 

Henrik Kylin, text och foto 
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05 Här tvingas 
kvinnor kämpa 
för sin plats i 
politiken 
Sachsen-Anhalt. I över 15 år har en 
kvinna varit Tysklands mäktigaste 
politiker. Men politiken i landet 
domineras fortfarande av män. I 
delstaten Sachsen-Anhalt är endast var 
femte parlamentsledamot kvinna.  

Vid helgens val kämpar flera partier för 
förändring.  

– Ju högre position, desto mer motstånd 
möter du som kvinna, säger Cornelia 
Lüddemann, toppkandidat för 
miljöpartiet De gröna.  

Egentligen vill Cornelia Lüddemann inte 
upprepa kommentarerna som hon fått under sin 
tid i delstatspolitiken.  

– Nivån är så otroligt låg. Det kan vara sådant 
som ”har du mens, eller?” och att man får höra 
att man ska sluta gnälla. Eller kommentarer 
som: ”Ju fler kvinnor, desto sämre teman”, 
säger hon.  

Valdagen närmar sig i delstaten Sachsen-
Anhalt, och Cornelia Lüddemann delar ut 
reklam för sitt parti, De gröna, utanför ett 
sjukhus i Dessau. Hennes namn står högst upp 
på miljöpartiets lista över kandidater till 
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parlamentet, som i år är speciell. För första 
gången har partiet fler kvinnliga än manliga 
namn på sin lista – tolv respektive åtta. 

Det är ingen slump.  

De gröna har infört mentorprogram för unga 
kvinnor, börjat erbjuda barnpassning vid alla 
politiska träffar och reserverat varannan plats 
på listan för kvinnor. Det behövs, säger Cornelia 
Lüddemann. 

– Den politiska kulturen är präglad av män. 
Möten äger rum på kvällstid, beslut fattas över 
en öl med grabbarna. En kvinnlig 
förbundskansler räcker inte för att skapa en 
jämn representation mellan kvinnor och män, 
säger hon.  

19 kvinnor och 68 män sitter i parlamentet i 
delstaten Sachsen-Anhalts huvudstad 

Magdeburg. Det innebär att andelen kvinnor – 
knappt 22 procent – är lägre här än i någon 
annan delstat i Tyskland.  

Men Sachsen-Anhalt är inte ett undantag. 
Faktum är att män är i majoritet i alla Tysklands 
16 delstatsparlament, liksom i det nationella 
parlamentet – förbundsdagen. I riksdagshuset i 
Berlin har andelen kvinnor sjunkit på senare år, 
från 36 procent år 2013, till 31 procent i år. 

– Sverige gör Sachsen-Anhalt starkare! 

Regeringschefen Reiner Haseloff, från 
kristdemokratiska CDU, syftar inte på 
jämställdhet, utan på handboll. Några dagar 
före valet passar han på att gratulera 
hemmalaget SC Magdeburg, där svenska Tobias 
Thulin och Daniel Pettersson spelar, till segern i 
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European League. När handbollslaget tackat för 
sig får DN tio minuter av regeringschefens tid. 

– Vi kommer att fortsätta stötta laget. Det har 
varit tufft nu under pandemin, men det statliga 
stödet har hjälpt, och nu har vi vunnit. Nu är vi 
Europamästare! säger en nöjd regeringschef. 

På kristdemokratiska CDU:s lista är 17 av de 
första 20 kandidaterna män. Reiner Haseloff, 
som varit regeringschef i Sachsen-Anhalt sedan 
2011, säger att andelen kvinnor på politiska 
poster ökat under de senaste åren. 

– Vi har aldrig haft så många kvinnor som nu – 
och det är riktigt bra och kompetenta kvinnor. 
Andelen kvinnor på listan är större än andelen 
kvinnliga medlemmar i partiet, säger Reiner 
Haseloff. 

Enligt regeringschefen uppmuntras partiets 
kvinnliga politiker att kandidera. Men det är 
inte alla som vill, säger han.  

– Den politiska kulturen är brutal. 
Konkurrensen är stenhård. Många känner sig 
helt enkelt inte motiverade att ge sig in i den 
miljön, säger Reiner Haseloff. 

Oliver Kirchner, vars namn står högst på det 
högernationalistiska partiet AFD:s lista, är inne 
på samma spår.  

– Alla kvinnor som vill får engagera sig i vårt 
parti. Men vi kan inte tvinga någon att göra det, 
säger han.  

På AFD:s lista är 18 av de första 20 namnen 
manliga. De grönas toppkandidat, Cornelia 
Lüddemann, säger till DN att partiet är 
kvinnofientligt. Enligt henne förlöjligar och 
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förminskar partiets ledamöter kvinnliga 
politiker. 

Oliver Kirchner avfärdar kritiken.  

– Helt ärligt tycker jag att den är komisk. 
Tyskland är jämställt, titta bara på hur länge en 
polariserande politiker som Merkel har kunnat 
behålla makten. Det är bevis nog, säger han.  

I solen på torget i den idylliska småstaden 
Quedlinburg riktar även vänsterpartiets 
toppkandidat Eva von Angern kritik mot Angela 
Merkel. Men av en helt annan anledning.  

– En gång hörde jag henne säga att jämn 
representation mellan män och kvinnor inom 
politiken antagligen inte kan uppnås utan 
kvotering. Sedan dess har det varit tyst, säger 
hon.  

Eva von Angern är inte ensam om att kritisera 
Tysklands första – och enda – kvinnliga 
förbundskansler för att inte engagera sig i 
jämställdhetsfrågor. Angela Merkel har vid flera 
tillfällen svarat nej på frågan om huruvida hon 
är feminist eller inte, och sällan talat öppet om 
utmaningar som kvinnor möter inom politiken.  

Journalisten och kulturvetaren Mithu Sanyal 
säger att förbundskanslern varit en viktig 
förebild för många kvinnor, även utanför 
Tyskland.  

– Men många har också sett henne som 
motsatsen till en förebild. Angela Merkel står i 
grunden för konservativa värden och en 
traditionell familjesyn. 

Jämställdhet inom politiken handlar inte bara 
om andelen personer med en viss 
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könstillhörighet på särskilda poster, utan också 
om vilka frågor som debatteras. Det skriver 
Mithu Sanyal i en artikel som publicerats av den 
tyska myndigheten bpb, som arbetar för att 
sprida information om politik och demokrati. 

”Vad som är typiska kvinnofrågor ändrar sig i 
takt med att kvinnors livssituation förändras”, 
skriver hon. 

Die Linkes toppkandidat Eva von Angern ger 
några exempel. 

– Kvinnor är överrepresenterade inom 
vårdyrken. De blir oftare fattigpensionärer än 
män. De tar större ansvar för barn och hushåll.  

Hennes parti vill införa ett krav på att lika 
många kvinnor som män deltar vid alla beslut 
som rör hur delstatens skattepengar ska 
användas. Hon fnyser åt regeringschefen Reiner 

Haseloffs beskrivning av att det är brist på 
kvinnor som vill engagera sig politiskt.  

– Det är en myt att kvinnor inte är intresserade 
av att kandidera. I själva verket blir de 
motarbetade, säger hon.  

Delstatsvalet i Sachsen-Anhalt är det sista som 
genomförs innan Tyskland går till 
förbundsdagsval, den 26 september. Kampen 
om att efterträda Angela Merkel, som då avgår 
som förbundskansler, leds av hennes eget partis 
kandidat Armin Laschet. Näst största parti i de 
senaste opinionsmätningarna är De gröna, som 
utsett juristen Annalena Baerbock till sin 
förbundskanslerkandidat.  

De grönas val är, enligt journalisten och 
kulturvetaren Mithu Sanyal, ett tecken på att 
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Tyskland förändrat sin syn på att en ledare 
måste vara en man.  

– Tysklands befolkning har, trots all kritik, varit 
nöjd med sin kvinnliga förbundskansler. Angela 
Merkels tid vid makten är en framgångssaga, 
och något liknande hade inte varit möjligt för 20 
år sedan, säger hon.  

Lagom till valdagen i den tyska delstaten har 
smittspridningen minskat, och restauranger och 
butiker öppnat igen. Vid en uteservering i 
Quedlinburg firar vännerna Steffi Bayer och 
Brigitte Rissmann in sin semester med var sin 
cappuccino och en cigarett. De är kritiska till De 
gröna, som de anser har för stort fokus på 
klimatfrågor, men säger att de gärna ser fler 
kvinnor på politiska poster.  

– Det är klart att det är viktigt att kvinnor är 
representerade i politiken! De är bättre på att se 
till helheten än män, säger Brigitte Rissmann, 
och får medhåll av Steffi Bayer. 

– Många kvinnor jobbar, tar hand om barn och 
hushållet. De tar upp andra frågor än män gör, 
säger hon.  

Delstatens regering, bestående av 
kristdemokratiska CDU, socialdemokratiska 
SPD och De gröna, har enligt de senaste 
opinionsmätningarna mellan 45 och 50 procent 
av väljarstödet. I slutet av maj visade en 
uppmärksammad opinionsmätning från 
institutet INSA att högernationalistiska AFD 
gått om CDU som största parti.  

Regeringschefen Reiner Haseloff vill sitta kvar 
på sin post, och hoppas att stödet för AFD 
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kommer att minska i takt med att 
coronarestriktionerna försvinner. 

– I början av pandemin, när vi lyckades dämpa 
den första vågen, hade vi betydligt större stöd 
än AFD. Sedan dess har försprånget minskat. Vi 
har låg smittspridning just nu och kommer att 
kunna öppna samhället mer och mer. Jag 
hoppas att det kommer att dämpa väljarnas 
frustration, säger han.  

I morgon söndag, den 6 juni, går Sachsen-
Anhalt till val. 

”Ju högre position, desto mer motstånd möter 
du som kvinna”, säger Cornelia Lüddemann, 
som är toppkandidat för De gröna i Sachsen-
Anhalt, där Reiner Haseloff har varit 
regeringschef sedan 2011. 

Lovisa Herold lovisa.herold@dn.se 

Fakta. Kristdemokrater 
och högernationalister 
störst 
Delstatsvalet i Sachsen-Anhalt är det sista som 
hålls innan Tyskland går till förbundsdagsval 
den 26 september i år. 

Enligt en opinionsmätning som 
opinionsinstitutet Forschungsgruppe Wahlen 
genomförde den sista veckan i maj har 
kristdemokratiska CDU störst stöd hos väljarna 
i delstaten – 29 procent. Därefter följer 
högernationalistiska AFD (23 procent), 
vänsterpartiet Die Linke (11 procent) och 
socialdemokratiska SPD (10 procent.) De gröna 
har 9 procent av väljarstödet, och liberala FDP 8 
procent, enligt mätningen. 
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05 FN-kritik 
mot förslaget att 
skicka iväg 
asylsökande 
FN riktar åter skarp kritik mot Danmark, 
som vill flytta asylprocessen till ett land 
utanför Europa. 

Danmark duckar för ansvaret för 
människor på flykt, anser UNHCR. 

Folketinget röstade på torsdagen igenom ett 
förslag som gör det möjligt att flytta 
asylprocessen utomlands. Den som söker asyl i 
Danmark ska kunna skickas till ett 

mottagandecenter i till exempel ett afrikanskt 
land. 

FN:s flyktingkommissariat UNHCR har tidigare 
uppmanat folketinget att rösta nej, men utan 
framgång. Efter det att förslaget fått grönt ljust i 
Danmark kom ny FN-kritik. 

UNHCR-chefen Filippo Grandi säger i ett 
uttalande att det påtänkta asylsystemet skulle 
innebära att Danmark frånsäger sig ansvar för 
att skydda sårbara personer på flykt. 

”UNHCR motsätter sig starkt förslag som syftar 
till att flytta asylprocessen och skyldigheterna 
kring detta till andra länder”, säger han. 

FN har upprepade gånger gått hårt åt Danmarks 
planer, som läggs fram av regeringen med målet 
att minska antalet som söker asyl. Det finns 
inget avtal med något land ännu där ett center 

250



för mottagning kan tänkas ligga, men till 
exempel Tunisien, Rwanda och Egypten har 
nämnts i danska medier. 

Grandi säger i uttalandet att förslaget 
underminerar internationella uppgörelser kring 
gemensamt ansvar i flyktingfrågan: 

”Redan i dag bor nästan 90 procent av världens 
flyktingar i utvecklingsländer eller de minst 
utvecklade länderna som – trots begränsade 
resurser – tar ansvar och uppfyller 
internationella rättsliga skyldigheter.” 

Även EU-kommissionen uttryckte efter 
omröstningen i Danmark oro över planerna. 

– Det väcker grundläggande frågor om 
möjligheten att söka asyl och få skydd, säger 
Adalbert Jahnz, talesperson för EU-
kommissionen, enligt Reuters. 

Han tillägger att förfarandet inte är möjligt 
enligt de regler och avtal som finns i dag. 
Samtidigt har Danmark ett undantag på asyl- 
och migrationsområdet, vilket gör att det är 
oklart hur kommissionen kan agera. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 
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05 Indien måste 
vaccinera ett 
helt Sverige 
varje dag 
Indiens regering vill att hela den vuxna 
befolkningen, 950 miljoner människor, 
ska vara vaccinerad innan årets slut. För 
att nå målet måste tio miljoner 
människor, ett helt Sverige, vaccineras 
varje dag. Det innebär mer än en 
tredubbling av det nuvarande tempot. 
Samtidigt kommer rapporter om brist på 
vaccin i landets största stad Bombay – 

där alla vaccinationscentraler hölls 
stängda. 

Indien är det land i världen som drabbats 
hårdast av coronapandemin under våren. 
Situationen var värst i huvudstaden New Delhi, 
där det rådde stor brist på syrgas. 
Smittspridningen kulminerade den 6 maj med 
414 000 nya fall. De senaste dagarna har färre 
än 150 000 fall registrerats. Den andra vågen är 
på väg att plana ut, även om utvecklingen är 
ojämnt fördelad i landet. 

Redan nu höjs dock varningar för en tredje våg 
av smittspridning i september eller oktober. 
Enligt ett flertal hälsoexperter måste landet få 
ordentlig fart på vaccinationsprogrammet för 
att mildra konsekvenserna. Hittills har det gått 
alldeles för långsamt. Med det nuvarande 
tempot kommer det att ta ett och ett halvt år 
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innan alla indier över 18 år fått sina 
vaccindoser, enligt en uträkning som refereras 
av BBC.  

För närvarande vaccineras omkring tre miljoner 
personer om dagen, för att klara regeringens 
mål måste antalet vaccinationer mer än 
tredubblas till tio miljoner om dagen. Hittills är 
45 miljoner indier fullvaccinerade, 4,7 procent 
av den vuxna befolkningen. Enligt regeringen 
kommer betydligt mer vaccin att finnas 
tillgängligt framöver, 120 miljoner doser i juni. 
För att vaccinera hela befolkningen fullt ut 
under året krävs vaccinleveranser på närmare 
två miljarder doser. 

Det mesta av vaccinet produceras på 
hemmaplan. Världens största vaccinproducent, 
Serum Institute of India i staden Pune, räknar 
med att kunna leverera totalt 950 miljoner 

doser innan årets slut, varav 750 miljoner doser 
av Astra Zenecas vaccin som licenstillverkas i 
Indien. Serum Institute har haft problem med 
produktionen under våren, då USA stoppat 
exporten av nödvändiga komponenter.  

Det andra stora företaget Bharat Biotech räknar 
med att leverera 80 miljoner doser i månaden 
av vaccinet Covaxin från augusti. 

Flera andra indiska vacciner är under 
utveckling, men ännu inte godkända. Enligt 
BBC förhandlar regeringen i New Delhi med 
Pfizer/Biontech, Moderna och Janssen för att 
köpa de flera hundra miljoner doser som 
fortfarande saknas för att nå vaccinationsmålet. 
Indien har också fått en första leverans av tre 
miljoner doser av ryska Sputnik och mer väntar. 
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Samtidigt kommer det rapporter om vaccinbrist 
i Indiens två största städer New Delhi och 
Bombay. I torsdags hölls alla statliga 
vaccinationscentraler stängda i väntan på ny 
leverans, skriver Mumbai Mirror. Under maj 
skedde samma sak vid flera tillfällen. 

Indien har drygt 28 miljoner bekräftade fall av 
covid-19, men mörkertalet antas vara mycket 
stort. 335 000 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 

05 Allt fler 
länder i Europa 
vill att barn blir 
vaccinerade 
Ett växande antal länder i Europa 
planerar att vaccinera tonåringar mot 
covid-19. 

I går, fredag, följde Storbritannien EU:s 
och USA:s exempel och godkände 
Biontechs och Pfizers vaccin för 12–15-
åringar. 

Spanien planerar att påbörja vaccinering av 
barn och unga mellan 12 och 17 år omkring två 
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veckor innan höstterminen börjar, meddelar 
landets hälsominister. 

Beskedet kommer veckan efter det att EU-
kommissionen gav grönt ljus till Biontechs och 
Pfizers vaccin, som medlemsländerna nu kan ge 
till barn från 12 års ålder. 

Många länder, däribland Sverige, har ännu inte 
fattat något beslut om huruvida vaccinet 
faktiskt ska sättas in, och i så fall när. 

Tyskland väntas börja vaccinera tonåringar den 
7 juni, och även Frankrike och Italien har 
tillkännagett att länderna inom kort kommer att 
utvidga sitt vaccinationsprogram till att omfatta 
även minderåriga. 

Såväl Tyskland som Italien erbjuder sedan en 
tid tillbaka alla vuxna att vaccinera sig, medan 
Spanien i likhet med Sverige arbetar sig ned i 

åldrarna, och i nuläget fokuserar på 50–59-
åringar, i vissa regioner även 40–49-åringar. 

De spanska planerna måste godkännas av 
hälsodepartementet innan de kan träda i kraft. 

Storbritanniens läkemedelsmyndighet (MHRA) 
följde på fredagen EU:s och USA:s exempel och 
godkände Biontechs och Pfizers vaccin för 
användning på 12–15-åringar. 

”Vi har dragit slutsatsen att Pfizer/Biontechs 
vaccin mot covid-19 är säkert och effektivt i den 
här åldersgruppen, och att fördelarna överväger 
de eventuella riskerna”, säger generaldirektören 
June Raine i ett uttalande. 

Det är nu upp till landets expertgrupp för 
vaccinfrågor (JCVI) att besluta huruvida 
godkännandet ska leda till att vaccinet faktiskt 
sätts in. 
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Frågan om huruvida barn och ungdomar i 
västvärlden ska vaccineras trots att de löper 
förhållandevis liten risk att bli allvarligt sjuka 
har också föranlett en etisk diskussion. 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar 
rika länder att i stället skänka vaccin till 
programmet Covax, så att de kan komma äldre 
och mer utsatta personer i fattigare länder till 
del. 

TT Reuters 

05 ”Vägen till 
ingenstans” kan 
ruinera 
Montenegro 
En enorm skuld, ökad korruption – och 
en svindyr motorväg som inte leder 
någonstans. Det är vad lilla Montenegro 
har fått ut av ett uppmärksammat 
samarbete med Kina. 

Bilderna på Montenegros enda motorväg är 
spektakulära. Broar på betongpelare högt över 
pittoreska floddalar, tunnlar genom 
bergsmassiv. 
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Motorvägen beräknas vara en av världens 
dyraste hittills, räknat i kostnad per kilometer. 

Men det finns ett stort problem med vägen: den 
leder ingenstans. 

Bara 41 kilometer av av de totalt planerade cirka 
170 kilometerna har byggts. Sedan tog pengarna 
– ett lån från Kina på en miljard dollar – slut. 
Därför slutar den storslagna vägen nu i en 
återvändsgränd i form av en tunnel. 

”Vägen till ingenstans” belyser vad som allt 
oftare händer när små länder vänder sig till 
Kina för krediter. 

I Montenegros fall handlade det om ett 
prestigeprojekt från förre premiärministern, 
numera presidenten, Milo Djukanovics tid. Idén 
var att en modern väg skulle förbinda 
djuphavshamnen Bar i södra Montenegro med 

huvudstaden Podgorica och i förlängningen 
Serbiens huvudstad Belgrad. 

Men finansiärer som Internationella 
valutafonden, IMF, och Europeiska 
utvecklingsbanken tyckte inte att det var någon 
bra idé. 

Då vände sig Montenegro till Kina, som villigt 
lånade ut en miljard dollar. 

Kinesiska arbetare kom och byggde i sex år. 
Montenegrinska underentreprenörer – många 
av dem med koppling till Djukanovic – fick 
lukrativa kontrakt utan offentlig upphandling. 

Och när dollarmiljarden var slut stod det lilla 
landet där med sin meningslösa 
motorvägssträcka. 
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Skulden till Kina motsvarar en femtedel av 
Montenegros bnp, och risken är mycket stor att 
landet inte kommer att kunna betala. Då väntar, 
enligt kontraktet montenegrinerna har skrivit 
på, skiljedom i Peking, enligt kinesiska lagar. 

Det många misstänker är att kineserna kommer 
att kräva att ta över hamnen i Bar – något som 
passar som hand i handske med landets ”Nya 
Sidenvägen”-projekt. 

Nu vänder sig EU-kandidatlandet Montenegro 
med svansen mellan benen till Bryssel för hjälp. 

Hela projektet framstår som mer meningslöst 
för varje dag. Det gav knappt några jobb lokalt 
och även om vägen en dag blir färdig kommer 
vägtullarna inte på långt när att räcka ens till 
underhållet. 

Vissa av dem som bor längs den nya vägen 
försöker ändå se positiva sidor. 

– Vissa som bodde här kunde sälja sin mark och 
flytta härifrån, vilket var omöjligt tidigare, säger 
en bybo till nyhetsbyrån AFP. 

– Och jag fick i alla fall sälja lite grönsaker och 
kyckling till de kinesiska arbetarna, säger en 
annan. Ingmar Nevéus 
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05 ”Ibland kom 
inte kompisar 
tillbaka” 
– Ibland kom inte klasskompisarna 
tillbaka, berättar Harvey McLeod som 
under 1960-talet gick på Kamloops 
internatskola i Kanada. 

Landet skakas av fyndet av över 200 döda 
barn på skolans marker. Nu höjs röster 
för att fler skolor borde undersökas. 

Över 200 barn från ursprungsbefolkningen, 
några knappt äldre än tre år, hade begravts 
under skolbyggnaden i den kanadensiska 
provinsen British Columbia. 

Sedan den makabra upptäckten i slutet av förra 
veckan har Kanada befunnit sig i sorg, och nu 
hörs allt fler röster för att den kanadensiska 
staten inte gör tillräckligt för att utreda de 
övergrepp som begåtts mot landets 
ursprungsbefolkning. 

Folkgruppen Tk’emlups te Secwepemc, vars 
medlemmar främst bor i södra British Columbia 
där skolan låg, säger i ett uttalande att det rör 
sig om en ”förlust som inte går att föreställa sig, 
något som det talats om länge men som först nu 
dokumenterats”. 

Kamloops internatskola drevs av den katolska 
kyrkan på uppdrag av myndigheterna mellan 
1890 och 1969, med syftet att assimilera 
ursprungsbefolkningens barn. Det var på 
Tk’emlups te Secwepemcs initiativ som skolans 
marker undersöktes. 
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”Den gångna helgen har specialister med 
markradar kunnat visa den ohyggliga sanningen 
– kvarlevorna som hittats är 215 barn som var 
elever på Kamloops internatskola. Så vitt vi vet 
är det här barn vars död aldrig utreddes”, 
skriver folkgruppen i ett uttalande. 

Det faktum att de saknade barnens öde inte 
tycks ha engagerat myndigheterna provocerar 
många inom landets ursprungsfolkgrupper. 

– Ibland kom inte klasskompisarna tillbaka, 
men vi var glada för deras skull, för vi trodde att 
de hade rymt, säger den tidigare 
Kamloopseleven Harvey McLeod till CNN. 

Sammanlagt tvingades över 150 000 barn från 
Kanadas olika ursprungsfolk att gå på skolorna, 
där de vanvårdades och utsattes för fysiska och 
sexuella övergrepp av rektorer och lärare, 

samtidigt som de fråntogs sin kultur och sitt 
modersmål. 

2015 presenterade Kanada resultatet av en 
sanningskommission som utrett statens 
övergrepp på landets ursprungsbefolkning. 
Rapporten tar upp de djupa psykologiska men 
som internatskolorna åsamkat sina tidigare 
elever. 

Harvey McLeod vittnar om den nedbrytande 
effekt som hans år på internatskolan, mellan 
1965 och 1966, hade på honom som barn. 

– Övergreppen som drabbade mig var fysiska, 
de var sexuella, 1966 var jag en person som inte 
ville leva längre. De förändrade mig. 

I dag är Harvey ledare för övre Nicoladalens 
folkgrupper och stolt över sitt arv. 
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– Det jag inser nu är hur stark jag måste ha varit 
som pojke, för att jag står här i dag, och jag vet 
att många människor aldrig kom hem igen, 
fortsätter han. 

Den statliga rapporten gav rekommendationer 
om hur landet borde arbeta för att hitta en väg 
framåt. Bland annat rekommenderades staten 
att undersöka de marker runt tidigare 
internatskolor där misstänkta barngravar finns. 

I dag, sex år senare, har få sådana 
undersökningar genomförts. 

Perry Bellegarde, den nationella ledaren för 
ursprungsbefolkningarnas församling, hoppas 
att fyndet i British Columbia kan vara 
startskottet för fler framtida undersökningar. 

– Det är en utmärkt möjlighet att göra detta 
mycket viktiga arbete på de marker där 
internatskolor tidigare låg. Kamloops är en 
skola. Men det fanns över 130 olika skolor runt 

om i landet, sade han i samband med att fyndet 
uppmärksammades. 

Sanningskommissionens rapport uppskattar att 
runt 4 000 barn dog av vanvård och övergrepp 
under de år internatskolesystemet var i bruk. En 
siffra som varken har kunnat bekräftas eller 
dementeras. 

TT 
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05 Mellanårsval 
kan göra landet 
mer auktoritärt 
Rio de Janeiro. Mexikos president 
Andrés Manuel López Obrador står inför 
sin största kraftmätning på söndag. Om 
hans kandidater vinner en majoritet av 
posterna vid landets mellanårsval kan 
Mexiko bli ett mer auktoritärt land. Om 
hans kandidater förlorar tror bedömare 
att han kommer hävda valfusk. 

Mellanårsvalet är det mest omfattande i Mexiko 
på flera decennier. 500 ledamöter ska väljas till 
landets parlament och 15 av Mexikos 32 
delstatsguvernörer ska utses. Dessutom ska 30 

delstatsparlament och 1 900 
stadsfullmäktigeledamöter tillsättas. 

Presidentens parti Morena leder stort i 
opinionsundersökningarna och beräknas få 42 
procent av rösterna till parlamentet, vilket dock 
skulle innebära en klar minskning. Inget av de 
två främsta oppositionspartierna PRI och PAN 
når över 18 procent. Starkast stöd har Morena 
på landsbygden och i Mexikos södra delstater. 

– Presidenten ser sig som de fattigas försvarare. 
Han vill gärna vara en Robin Hood som tar från 
de rika och ger till de fattiga. Han driver klassisk 
klasspolitik, säger den mexikanske statsvetaren 
Alejandro Garcia Magos vid University of 
Toronto. 
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Han menar att presidenten säljer hopp om ett 
bättre liv till landets fattiga som utgör ungefär 
hälften av Mexikos befolkning. 

– Andrés Manuel López Obrador är skicklig på 
att politisera det sociala gapet i Mexiko. Han 
ställer fattiga mot rika. Folket mot eliten, säger 
statsvetaren. 

Enligt den senaste undersökningen tycker 61 
procent av befolkningen att Amlo, som 
presidenten kallas efter sina initialer, gör ett bra 
jobb. Ändå dalar hans parti Morena i 
mätningarna inför söndagens parlaments- och 
guvernörsval. Tidigare visade undersökningar 
att hans kandidater kunde vinna 13 av de 15 
guvernörsposterna. Nu är det mer troligt att 
hans parti vinner 8 poster. I parlamentets 
underhus har Amlo två tredjedelars majoritet. 

Det är osäkert om han kommer kunna behålla 
den ställningen. 

Den brittiska tidskriften The Economist skrev 
en ledarartikel i förra vecka där de varnade för 
att Amlo är en falsk Messias som kommer göra 
Mexiko till ett mer auktoritärt land. De 
jämförde honom med högerpopulister som 
Brasiliens Jair Bolsonaro, Indiens Narendra 
Modi, Ungerns Viktor Orbán och USA:s före 
detta president Donald Trump. Den enda 
skillnaden tidskriften pekade på är att Amlo inte 
förföljer minoriteter. 

– Jag tycker det är överdrivet. Det enda 
auktoritära drag jag ser är att han vill förändra 
valmyndigheten och valdomstolens oberoende, 
säger statsvetaren Alejandro Garcia Magos. 
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Från 1929 till 2000 styrdes Mexiko av det 
auktoritära partiet PRI som kontrollerade 
valmyndigheten och valdomstolen. De senaste 
två decennierna har institutionerna fått sitt 
oberoende, men Amlo menar ändå att 
myndigheterna inte arbetar för demokratin.  

– Han vill få in sitt folk i valdomstolen. Först då 
blir den oberoende enligt honom. Om han 
förlorar majoriteten i parlamentet kan han 
mycket väl hävda valfusk. Amlo erkänner aldrig 
en förlust, menar Alejandro Garcia Magos. 

Valrörelsen har varit våldsam och hittills har 14 
kandidater mördats av olika karteller. 
Åtminstone tre kandidater har överlevt olika 
mordförsök. Amlo har valt att inte lyfta frågan 
om kartellernas våld under valrörelsen utan har 
förbisett deras försök att stärka sin makt i 
Mexiko. Henrik Brandão Jönsson 

Fakta. 95 miljoner får 
rösta på söndag 
Mexiko har 128 miljoner invånare av vilka 95 
miljoner är berättigade att rösta på söndag. 

Andrés Manuel López Obrador valdes 2018 till 
president och kommer sitta fram till 2024. 
Grundlagen tillåter inte omval. 

Mexiko har drabbats hårt under pandemin. 
Myndigheterna uppger att 220 000 har dött, 
men enligt The Economist är landets 
överdödlighet under pandemin 477 000, vilket 
tyder på att betydligt fler dött i sviterna av 
covid-19. 

Bruttonationalprodukten har sjunkit med 8,5 
procent under pandemin. 
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05 
Hongkongbor 
trotsade förbud 
att hedra offren 
Peking. Massiv polisbevakning hindrade 
Hongkongborna från att hedra offren för 
massakern vid Himmelska fridens torg 
den 4 juni 1989 med en ljusvaka. Men 
Hongkongborna hittade andra vägar att 
uppmärksamma dagen. På gator, i 
kyrkor och i fönster tändes lampan i 
mobiltelefonen och skyltar med 890604 
hölls upp. 

Den 4 juni i Victoria Park i centrala Hongkong 
är vanligen ett ljushav. Tiotusentals brukar 
samlas för att tända ljus och hedra dem som föll 
offer för stridsvagnarna som åkte in på 
Himmelska fridens torg i Peking och 
attackerade demonstranter. 

Men i år hade arrangörerna till ljusvakan fått 
nej för andra året i rad och till skillnad från 
förra året fanns det ingen möjlighet för män-
niskor att äntra parken. Polisnärvaron var 
massiv.    

Det hindrade inte Hongkong-borna från att 
ändå visa att de inte glömt och att de 
fortfarande vågar stå upp för sina värderingar. 
När de inte kom in i parken gick de i stället runt 
eller stod två och två med sina mobiltelefoner 
tända eller med elektriska ljus. En del vågade 
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sig till och med på att ställa ljus på polisens 
avspärrningsstängsel.  

Manifestationen är en av de första sedan en ny 
säkerhetslag infördes i Hongkong. En lag som 
enligt kritikerna kväser yttrandefriheten. 

– Den 4 juni är ett test för Hongkong på om vi 
kan försvara grunden i vår moral, sade Chiu Yan 
Loy, vice ordförande i den organisation som 
brukar anordna ljusvakan.  

På fredagen tände hon ett ljus på väg mot 
Victoria Park och greps för att ha förespråkat 
”olaglig sammankomst”.  

Marianne Björklund 

05 Systemet 
stoppar bubbel 
från Belarus 
Systembolaget slutar sälja 
sovjetnostalgiskt bubbel från Belarus. 
Detta efter att information framkommit 
om att producenten, ett statligt bolag i 
Minsk, inte följer Systembolagets 
uppförandekod.  

DN har tidigare uppmärksammat ”Sovjet 
Sparkling Wine” som har funnits i 
Systembolagets beställningssortiment sedan 
slutet av förra året. Vinet produceras av ett 
belarusiskt företag som heter Minsk Sparkling 
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Wines Factory, som till stor del ägs av den 
belarusiska staten.  

Situationen i landet har varit spänd sedan 
ledaren Aleksandr Lukasjenko, som styrt landet 
i snart 30 år, utropade sig själv till vinnare av 
valet förra året. Demonstrationer har mötts med 
våld och statliga företag har trakasserat 
anställda som deltagit vid demonstrationer mot 
Lukasjenkos valseger.  

Nu väljer Systembolaget att stoppa 
försäljningen av vinet efter vad man kallar ett 
”incidentärende” som bedöms som kritiskt.  

”Systembolaget har fått information om att 
delar av uppförandekoden inte följs hos 
producenten, ett så kallat incidentärende, som 
vi bedömer som kritiskt”, skriver Systembolaget 
i ett pressmeddelande.  

Systembolagets uppförandekod handlar bland 
annat om att anställda hos producenter ska ha 
rätt att fritt organisera sig fackligt och inte 
särbehandlas på grund av sina åsikter eller 
politisk tillhörighet. 

När det gäller varor i Systembolagets 
beställningssortiment är det importören som 
har ansvar för att uppförandekoden följs. I det 
här fallet är det företaget Tre Svampar AB som 
har det ansvaret.  

Företagets vd Ilja Belobragin är han oförstående 
till Systembolagets beslut.  

– Fakta jag har på bordet är att den första juni 
har tre svampar blivit informerade via telefon av 
Systembolaget att Sovjet Sparkling Wine 
kommer säljstoppas. Vi inväntar fortfarande ett 
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skriftligt beslut från Systembolaget där de 
förklarar varför, säger han. 

Säljstoppet gäller enligt pressmeddelandet tills 
vidare. På grund av det politiska läget i Belarus 
har Systembolaget inte kunnat genomföra en 
revision hos den belarusiska producenten. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

05 EU ska 
granska 
Facebook 
Bryter nätjätten Facebook mot EU:s 
konkurrensregler genom sitt utnyttjande av 
annonsuppgifter? Det vill nu EU-kommissionen 
ta reda på när man inleder en formell 
granskning av bolaget. 

TT 
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05 Kristna 
profeter 
manade till 
motstånd mot 
krigen 
Under stormaktstiden togs den kristna 
tron i bruk för att få folket att sluta upp 
bakom kungen, fäderneslandet och de 
många krigen. Men religionen kunde 
också användas av människor från alla 
samhällsklasser för att protestera mot 
den rådande ordningen och uttrycka 
drömmar om en fredligare värld.   

Det framgår av en ny studie, ”Profetisk politik i 
Sverige 1600-1720”, av historieprofessorn Karin 
Sennefelt, publicerad i det senaste numret av 
Historisk tidskrift. I den undersöks ett stort 
antal fall då människor upplevt sig få andliga 
budskap i form av drömmar, visioner eller 
påstådda möten med gudomliga väsen – med 
fokus på de gånger då dessa hade ett politiskt 
innehåll.  

Sådant var relativt vanligt, skriver Sennefelt, 
vilket gör innehållet i dessa visioner till vad hon 
menar är ett tidigare outnyttjat källmaterial. 
Det handlar om vittnesmål om hur i varje fall 
vissa människor, både män och kvinnor, unga 
och gamla, uppfattade det andliga och världsliga 
tillståndet i det stormaktstida samhället. Och i 
många av fallen handlar det alltså om personer 
vars visioner var mer eller mindre öppet kritiska 
mot den rådande ordningen.  
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Ett exempel på det är den gifta kvinnan 
Margareta Eriksdotter i Stockholm som år 1706, 
under Karl XII:s krig, fick vad hon menade var 
uppenbarelser från Gud som varnade för att 
Sverige var på väg mot sin slutliga undergång. 
Hon målade upp en mycket dyster bild av 
tillståndet i riket – kyrkbänkarna stod tomma, 
kungen var upptagen med kriget och 
försummade sitt folk, kvinnor och barn for illa 
och domstolarna var ständigt upptagna med att 
döma människor för hor och mord. 

Lika kritisk mot sin samtid var den vanställda 
tiggaren Karin Persdotter, som flera decennier 
tidigare, 1676, vandrade runt i Östergötland och 
predikade. Hennes ansikte var till hälften 
uppätet av frätande sår, berättar de samtida 
källorna, men framför allt väckte hon 
uppmärksamhet för sina provokativa budskap, 
som hon påstod att en ängel hade gett henne. 

Kritiken riktade sig visserligen också mot det 
vanliga folket för deras synder, men i synnerhet 
angrep hon kungen, i det fallet Karl XI, på 
samma gång som hon uppmanade folket, 
allmogen, att resa sig mot adeln som förtryckte 
de fattiga.  

Sådana röster visar alltså att den kristna tron 
under 1600- och början av 1700-talet kunde 
användas för att uttrycka kritik mot kungamakt 
och annan överhet. På så vis ger Sennefelts 
studie en delvis annorlunda bild av religionens 
betydelse under denna tid än den gängse. Ofta 
brukar man annars tala om hur kyrkan och den 
kristna läran utnyttjades i överhetens 
propaganda. I den kontexten kunde just 
föreställningen om syndastraffet vara en 
praktisk förklaring till varför exempelvis krigen 
var så många och folkets lidande så stort. Det 
hette helt enkelt att allt elände var folkets eget 
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fel, eftersom de envisades med att bryta mot 
Guds bud. På så vis kunde de styrande också 
frånsäga sig ansvaret för vad som skedde i 
landet och istället hänvisa till att allt som 
skedde var Guds vilja.  

Sådana föreställningar dyker i och för sig upp 
hos vissa av de folkliga ”profeter” som Sennefelt 
skriver om. En del ställde sig till exempel utan 
förbehåll på kungamaktens sida – som 
adelskvinnan Eva Margareta Frölich, som på 
1680-talet predikade om att Karl XI var den nya 
Messias som skulle erövra hela Europa och bli 
kristenhetens nye ledare.  

Men framför allt lyfter Sennefelt ändå fram vad 
hon kallar ”en religiös underström”, där mer 
radikala budskap kunde höras. Utöver de 
tidigare relativt okända personer som 
förekommer i hennes studie nämns även vissa 

som redan har uppmärksammats, som Anders 
Pedersson Kempe som på 1660-talet 
publicerade skrifter som var radikalt pacifistiska 
och djupt kritiska mot kungamakten. En annan 
var prästen Jacob Boëthius i Mora, som angrep 
både enväldet och Karl XII:s långa krig, och för 
det kom att sitta i fängelse i hela tretton år. I 
ljuset av denna studie framstår dessa män inte 
som unika utan snarare som en del av en 
levande tradition. Andliga budskap användes 
helt enkelt ofta, skriver Karin Sennefelt, för att 
angripa ”den absoluta kungamaktens hyckleri, 
adelns utarmning av de fattiga och krigets fasa”. 

Magnus Västerbro 
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06 Ukraina slits isär 
efter sju år av krig 
I Ukrainas välmående huvudstad Kiev 
existerar kriget främst på tv. 70 mil österut 
lever de som inte har råd att flytta därifrån. 
Hur länge kan ett krig fortgå innan man har 
förlorat områdena man slåss för? 

DN:s Anna-Lena Laurén och Paul 
Hansen skildrar vad det leder till när en 
konflikt inte tar slut. 

Hon är ensam kvar på fjärde våningen i det halvt 
raserade huset. El, värme, vatten är borta. Däremot har 
hon en ständig följeslagare, natt och dag sedan sju år 
tillbaka: Kriget. 

– Det är som om vi inte längre fanns, säger 62-åriga 
Alla Segeda. 

Hon bor i Krasnohorivka några kilometer utanför 
separatistkontrollerade Donetsk. Fronten ligger fem 
hundra meter bort.  

I sju år har kriget pågått i östra Ukraina. De sociala 
skillnaderna i landet växer.  

Sju hundra kilometer västerut blommar aprikosträden 
på ömse sidor om vägen när vi kör in i Vasilikiv. Det är 
en välmående förort femton kilometer söder om Kiev. 
Här bor 48-åriga pr-experten Olena Lobova 
tillsammans med sin 49-årige man Igor Rjabets och 
femåriga dotter Tanja i ett vitt tvåvåningshus. 

Huset ligger i en grönskande dal och är omgivet av 
nylagda stengångar, gräsmattor och blomstrande 
tulpanrabatter. 

Kontrasten mot det delvis raserade femvåningshuset i 
Krasnohorivka, där Alla Segeda har sin bostad, går 
nästan inte att beskriva.  
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Det talas ofta om ett ”proryskt” östra och ett 
”provästligt” västra Ukraina. Men Olena och Alla är 
egentligen inte speciellt olika. 

Båda talar ryska som sitt modersmål, men känner sig 
först och främst som ukrainare (vilket är vanligt inom 
den rysktalande gruppen). Båda gör samma analys av 
situationen: Den som är skyldig till kriget i östra 
Ukraina är Rysslands president, Vladimir Putin. 

Båda är förvärvsarbetande, utbildade kvinnor. Olena 
jobbar med pr, Alla är revisor. Hennes inkomster fram 
till 2014 var inte stora, men pålitliga. I och med 
Ukrainas tidiga pensionsålder (60 år) räknade hon 
med att snart kunna få både lön och pension. 

– Jag skulle renovera bostaden. Sätta in nya fönster. 
Jag hade alla möjliga planer, säger Alla. 

Sedan kom kriget. 

Grannens bostad är urblåst, utbränd, utplundrad. Allas 
egen lägenhet i byggnadens motsatta gavel är hel, men 
utkyld och proppfull med saker. En halv kilometer bort 

ligger ingenmansland, fronten mellan ukrainsk- och 
separatistkontrollerat område. 

– Vår stadsdel är övergiven. Förskjuten. Det är som om 
den inte längre fanns. Ibland har jag en känsla av att 
vissa av dem som bor i Kiev inte förstår vad som sker 
här. De kanske inte ens vet om det. Kiev känns som en 
annan stat, en annan planet, säger Alla Segeda. 

Hon har inga möjligheter att flytta någonstans, inte ens 
inom Ukraina. 

– Jag har inte råd. Jag kan inte sälja min bostad här 
eftersom ingen köper en lägenhet fem hundra meter 
från fronten. Min pension är 2 200 hryvnia (cirka 650 
kronor). Min man är död, den enda familjemedlem jag 
har kvar i livet är min 83-åriga mamma som bor i 
Luhansk på separatistkontrollerat område.   

Alla blev till sist tvungen att lämna sin utkylda bostad 
och flytta in till sin väninna, 74-åriga Taisija Los. 
Lägenheten i det halvt raserade femvåningshuset i 
utkanten av Krasnohorivka besöker hon fortfarande 
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varje dag. Den vaktas av två stora hundar, som hon tar 
ut på promenad. 

Alla ser till att hålla inte bara bostaden utan även 
trappuppgången i skick. Förfall lockar till sig tjuvar. De 
urblåsta bostäderna i motsatt gavel är redan 
utplundrade. 

Några hundra meter därifrån bor Taisija Los. Hennes 
egnahemshus har blivit obeboeligt på grund av 
granatskador. I skydd av det bombade huset står ett 
litet sommarkök, där man byggt till ett rum som går att 
sova i. Här bor väninnorna. Kalla vinter- och vårnätter 
sover de skavfötters för att värma varandra. 

– Jag har inte råd att köpa kol. Hela vintern har jag 
gått omkring i ytterkläder, säger Taisija Los.  

Hon lider av diabetes och har svårt att gå. Sedan kriget 
började har hon förlorat alla tänder i underkäken. 

– De föll ut en efter en. Jag kan inte äta någonting som 
är hårt. Inte gurka, kål eller äpple. Jag lever på soppa 

och tuggar bröd, på något sätt får jag det i mig, säger 
Taisija. 

Också Alla har tappat flera av sina tänder sedan kriget 
började.  

– Det finns inget att göra åt saken. Vi har inte råd att 
gå till tandläkaren, konstaterar hon.  

I det välmående Kiev existerar kriget främst på tv. Men 
Olena Lobova och hennes man Igor Rjabets är mentalt 
beredda på att situationen kan ändras mycket snabbt.  

– Jag är expert på pr och därför visste jag varför 
Ryssland eskalerade vid våra gränser. De planerade 
inte att invadera, det handlade om att sända signaler 
till väst. Men vi vet också att Ryssland har en plan B. 
Om något går fel kan de anfalla oss. Värsta tänkbara 
scenariot är att hela Ukraina skulle bli som Abchazien 
eller Transnistrien, en frusen konflikt under rysk 
kontroll. Då blir vi inte kvar här. Vi vill inte bli 
partisaner i vårt eget land, säger Olena. 
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Femåriga Tanja Rjabets talar ukrainska med sin pappa 
och ryska med sin mamma. Dessutom tar hon 
regelbundna lektioner i engelska och tyska. På 
kylskåpet hänger en lapp med viktiga tyska ord: Oma, 
Opa, Mama, Papa, große Schwester.  

Hon går inte i förskola. Det är ett medvetet val av 
föräldrarna.  

– Förskolorna här är fortfarande av sovjetisk typ. Jag 
vill inte att hon ska fostras in i det sättet att tänka, 
säger Olena Lobova.  

Olena jobbar som frilansande kommunikatör för olika 
privata och statliga projekt. Bland annat arbetar hon 
med att sprida information om den ukrainska 
decentraliseringsreformen. Igor är innehållsdirektör 
på ett företag som producerar webbsidor och e-
postsystem.  

– Vi har haft tur. Våra affärsområden har inte 
påverkats av coronapandemin så vi har inte fått sänkta 
inkomster, säger Igor. 

Också när det gäller huset har paret haft tur. De köpte 
det precis innan coronan slog till och har kunnat 
distansarbeta hela tiden utan att sitta i famnen på 
varandra.  

– Vi sålde nästan all vår egendom för att kunna köpa 
det här huset, konstaterar Olena. 

Bägge deltog i Majdan-demonstrationerna 2014 för att 
Ukraina skulle välja en europeisk riktning. De har 
också varit aktiva som valobservatörer.  

– Livet fortsätter trots kriget. Och så ska det vara. Man 
får aldrig tillåta fienden att tvinga en att leva i skräck. 
Man måste fortsätta åka på semesterresor och leva som 
vanligt, säger Olena. 

Igor och hon är mycket medvetna om att de är 
privilegierade. 

– Det är lätt i min bransch att jobba hemifrån från 
datorn. Vi får fortsatt många beställningar. Olena och 
jag har kunnat köpa det här huset och vi kan hjälpa 
våra föräldrar, vi hjälper också vänner från Luhansk 
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som har flyttat hit på grund av kriget. Det är väldigt 
stor skillnad mellan Kiev och de stora städerna i 
jämförelse med regionerna, konstaterar Igor.  

Den största skillnaden mellan Olenas och Allas 
livsvillkor är makten att styra över sitt liv. Alla är van 
vid att leva med små marginaler. Det hon inte är van 
vid är maktlösheten. 

– Jag försöker vara optimist. Men samtidigt börjar 
maktlösheten bryta ner mig. Här springer folk från 
OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete som 
är observatörer i östra Ukraina) och intervjuar oss, 
men ingenting händer, vid fronten bara fortsätter de 
att skjuta. Man kan inte planera en enda sekund 
framåt. När som helst kan en granat falla. Jag är van 
vid att lösa saker, att tänka positivt, men den här 
tillvaron får mig att tappa lusten att leva, säger Alla 
Segeda. 

Om det nu blev fred betyder det inte att Allas och 
Taisijas tillvaro kommer att återgå till det gamla. 
Grannarna har flyttat, livet försvunnit från byn.  

– Vi vet redan att det liv vi hade före kriget – det får vi 
aldrig tillbaka, konstaterar Alla. 

På senare tid har både Igor och Olena märkt en åsikt 
som breder ut sig: Att det inte längre är värt att kriga 
för Donbass. Denna åsikt har tidigare varit tabu. Men 
ju längre kriget pågår, desto mer breder 
krigströttheten ut sig. Många är dessutom frustrerade 
över att invånarna i de separatistkontrollerade 
områdena inte känner lojalitet med Ukraina. 

– På sociala medier läser vi ofta kommentarer av 
typen: ”Varför behöver vi den där regionen? Den är 
övergiven och förstörd, en sophög som bara är en 
börda för Ukraina”, säger Igor. 

Själv håller han inte med. 

– De är en del av oss, både Krim och Donbass. Folk där 
kanske tänker lite annorlunda än vi, men det är inte för 
att de är dåliga människor. Och i de 
separatistkontrollerade områdena är de påverkade av 
propagandan.  
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Olena Lobova säger att en situation där allt fler börjar 
anse att Ukraina kan ge upp Donbass är farlig. 

– Det är visserligen en minoritet som tycker så. Men 
om den ryska propagandan börjar underblåsa den här 
opinionen kan det bli farligt. Jag förstår visserligen 
varför människor är frustrerade över 
sovjetmentaliteten i öst. Men det handlar inte om att 
folk där är dumma. De har aldrig fått lära sig att tänka 
kritiskt och ställa frågor.  

Enligt Olena har den ukrainska regeringen anledning 
att se sig själv i spegeln. 

– Vår regering har gjort ett stort misstag då de inte har 
jobbat tillräckligt mycket med de östra regionerna. Det 
finns barn där som inte känner till något annat liv än 
krig. De har sett folk dö. Aldrig varit utomlands. Aldrig 
känt att landet bryr sig om dem. Klart de säger att 
regeringen i Kiev styrs av fascister.  

Hur länge kan ett krig fortgå innan man i praktiken har 
förlorat de områden som hamnat på andra sidan 

fronten? Den politiska analytikern Volodymyr Fesenko 
säger att risken för att dagens oklara situation 
fortsätter är mycket stor.  

– Det finns en tröghet bland våra beslutsfattare när det 
gäller inställningen till öst. Många av våra politiker vet 
helt enkelt inte vad de ska göra med Donbass och med 
de ockuperade områdena. Det är både ett politiskt och 
ett psykologiskt problem, säger Fesenko, som leder 
tankesmedjan Penta i Kiev. 

Mellan de separatistkontrollerade områdena och det 
övriga Ukraina har hela tiden rått en viss kontakt. 
Många har släktingar på bägge sidor om den så kallade 
kontaktlinjen, och man reser ut och in. Men det blir 
allt besvärligare och mer byråkratiskt. 
Coronapandemin har lett till att kontakterna minskat 
ytterligare.  

– Invånarna i Donetsk och Luhansk har under sju år 
vant sig vid att inte vara en del av Ukraina. Men de har 
heller inte blivit en del av Ryssland. Samtidigt säger 
vissa i Ukraina: Vi vill inte längre ha Donbass. Det är 
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visserligen inte en dominerande opinion, men den 
finns. Och i den här situationen saknar våra 
beslutsfattare en tydlig agenda, de vet inte vad de vill. 
Resultatet är att allt bara fortsätter som förut, säger 
Fesenko.  

Så här kan det förbli i tiotals år, tror han. Trots att 
kritiken i de ukrainskkontrollerade delarna av östra 
Ukraina ökar.  

– I de ukrainskkontrollerade områdena nära fronten 
vill folk inte leva så längre. Ingen vågar investera i 
deras områden, eftersom kriget kan bryta ut i morgon. 
Regeringen satsar på försvaret, men inte på social 
välfärd. Det leder till att östra Ukraina bara blir mer 
och mer avskärmat från resten av landet.  

Majoriteten av ukrainarna anser fortfarande att 
Donbass bör återbördas. Men Fesenko påpekar att det 
finns många exempel ur historien på hur krig har 
splittrat folk för långa tider. Han anser att vad Ukraina 
behöver är större förståelse och tolerans mellan 
samhälls- och språkgrupper. 

– De som säger att vi inte längre behöver Donbass har 
ofta en krigisk mentalitet. Det finns också en viss 
intolerans mot ryskspråkiga ukrainare, trots att 
majoriteten av dem som slåss för Ukraina vid fronten 
är ryskspråkiga. Vi måste sluta dela upp oss själva, det 
gör saken värre. Vi borde hålla ihop och vara mer 
flexibla när det gäller språket. 

När Ryssland började mobilisera vid ukrainska 
gränsen i april diskuterade Olena och Igor på allvar att 
flytta till Väst- eller Centraleuropa. Alternativ nummer 
ett är Slovenien. Där har de släkt och vänner, 
konstaterar Olena. 

– Vi gick igenom olika alternativ, höll koll på var vi 
hade våra pass och pengar. Vår dotters trygghet är det 
viktigaste. Hon ska inte behöva växa upp i krig. 

Anna-Lena Laurén 
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Bakgrund. Kriget i 
Ukraina har pågått i sju år 
Kriget i östra Ukraina inleddes i april 2014 då 
beväpnade män tog över kontrollen över 
polismyndigheter i Luhansk, Donetsk och Charkiv. 
Separatisterna, som stöds av Ryssland både militärt 
och ekonomiskt, kontrollerar i dag området kring 
Donetsk, Luhansk samt en ca 150 kilometer lång del av 
Ukrainas gräns mot Ryssland. 

Ryssland har flera gånger sänt in trupper som bistått 
separatisterna, bland annat i Ilovajsk 2014 och 
Debaltseve 2015. 

Första fredsplanen, Minskavtalet, skrevs under den 5 
september 2014. Andra Minskavtalet skrevs under 12 
februari 2015. Avtalen stipulerar i huvudsak eldupphör 
och att bägge sidor ska dra tillbaka sina tunga vapen. 
Avtalen har hittills inte fungerat. 

Sedan 2015 har inga avgörande militära slag 
utkämpats, däremot återkommande mindre strider. 

Crika 13 200 personer har dött som en följd av kriget, 
av dem 3 375 civila. 

Efter att kriget i östra Ukraina bröt ut mellan 
ukrainska armén och ryskstödda separatister har 1,446 
miljoner ukrainska medborgare registrerats som 
internflyktingar. Antalet personer som i verkligheten 
har lämnat östra Ukraina är sannolikt högre. 

År 2014 då kriget bröt ut krympte Ukrainas ekonomi 
med 6,8 procent. År 2015 med 12 procent. 

Den största orsaken till den ukrainska utflyttningen är 
dock inte kriget, utan arbetsmigrationen. Enligt EU:s 
uppgifter lever mellan 2,2 och 2,7 miljoner ukrainare 
utomlands, vilket motsvarar 13–16 procent av 
arbetskraften. 

279



06 Anna-Lena Laurén: 
Den så kallade 
intervjun med 
Pratasevitj är psykisk 
tortyr 
I fyra timmar har journalisten Raman 
Pratasevitj plågats av den statliga belarusiska 
tv:n. Han tvingas namnge sina kollegor, ångra 
sin politiska och journalistiska verksamhet och 
påstå att han av fri vilja sitter i studion. 

KOMMENTAR. DN:S KORRESPONDENT – Det 
är först på sista tiden jag förstår vad som har skett och 
hur mycket ont vi har gjort, säger Raman Pratasevitj 
och sänker huvudet. 

– Jag har tänkt på det mycket och till och med drömt 
om att jag hamnade i Minsk. Och jag kände att jag 
ändå snart kommer att återvända dit. Av egen vilja. 

Han gråter, bryter ihop. 

– Och kommer ni att samarbeta med 
förundersökningen? undrar Marat Markov, anställd på 
den statliga belarusiska kanalen ONT. 

– Jag samarbetar fullständigt och öppet. Jag sitter på 
unik information och jag har tänkt om när det gäller 
många saker. Jag vill inte längre vara med i politiken. 
Inte längre delta i det smutsiga spelet, säger Pratasevitj 
med gråten i halsen. 

Han formligen tvingar fram orden. 

Ansiktet är svullet, blicken stint riktad i golvet. När 
han täcker ansiktet med sina händer ser man märken 
på handlederna, troligen efter handklovar eller spår av 
tortyr. 

Som en avslutning på ”intervjun”, som sändes på 
torsdagskvällen i statlig belarusisk tv, meddelar 
Markov att Pratasevitj i veckan har intervjuats i totalt 
fyra timmar, av vilka man bara visar en och en halv. 
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Fyra timmar av psykisk tortyr, där han gång på gång 
tvingas ljuga, lämna ut andra personer, be om 
förlåtelse och bli förödmjukad på alla tänkbara sätt. 

Reaktionerna har varit starka. Amnesty International 
säger att det är en ”intervju” som gränsar till 
misshandel. Pratasevitjs pappa Dzmitri Pratasevitj är 
övertygad om att sonen har blivit torterad en längre 
tid. 

– Han har suttit gripen i över en vecka och jag är helt 
säker på att han har blivit förödmjukad, torterad. De 
har låtsats strypa honom. Man ser spåren efter 
handklovar. Inför intervjun kan de ha injicerat honom 
med psykofarmaka, säger Dzmitri Pratasevitj till den 
ryska nyhetssajten Nastojasjtjee vremja. 

Att den här sortens intervjuer skulle filmas och spridas 
sade alla belarusiska analytiker från början. Det är 
känt att Lukasjenko agerar så här. Till exempel 
Aljaksandr Klaskouski konstaterade för DN dagen efter 
att Pratasevitj hade blivit gripen att Lukasjenkos mål 
är att filma 26-åringens så kallade erkännande. 

Den ryska medborgaren Jegor Dudnikov har berättat 
för Novaja Gazeta hur det går till när belarusiska KGB 
tvingar fram den här sortens offentliga förödmjukelser. 
Dudnikov greps i Minsk den 5 maj och sitter 
fortfarande fängslad, men intervjuas via sin advokat. 
Förhören gick ut på att Dudnikov inför kameror läste 
en färdig-skriven text, som han hade lärt sig utantill. 

– De gav mig en text som jag skulle läsa upp. De hade 
med sig en girja (vikt av gjutjärn eller stål) som vägde 
32 kilo, som de placerade bredvid mig. Jag var rädd 
och gjorde allt de sade. 

Anna-Lena Laurén 

Fakta. Journalistens plan 
tvingades ned 
Raman Pratasevitj, 26, och hans flickvän Sofia Sapega, 
23, checkade den 23 maj in på Ryanairflyget Aten–
Vilnius. 
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Redan på flygplatsen i Aten noterade Pratasevitj att en 
okänd man försökte fotografera hans pass. Han drog 
slutsatsen att mannen var från belarusiska KGB. 

Senare, när flyget befann sig i belarusiskt luftrum, 
ändrade det plötsligt kurs. I stället för att flyga till 
Litauens huvudstad Vilnius landade det i Belarus 
huvudstad Minsk. 

Där greps Pratasevitj och Sapega misstänkta för att ha 
organiserat massupplopp under demonstrationerna 
mot valfusket och den belarusiska diktatorn Aleksandr 
Lukasjenko i höstas. DN 

06 Regeringen stänger 
ned Twitter 
Nigerias regering har stängt ned Twitter i hela 
landet. Beslutet kommer två dagar efter att 
sajten raderade en kontroversiell tweet från 
landets president Muhammadu Buhari. 
Beslutet meddelades – på Twitter.  

Afrikas folkrikaste land Nigeria befinner sig i en djup 
ekonomisk och politisk kris som är så allvarlig att 
bedömare frågar sig om jättelandet på sikt kan hålla 
samman. I de sydöstra delarna av landet har krav på 
självständighet väckts till liv, drygt 50 år efter det 
katastrofala Biafra-kriget.  

I ett Twitterinlägg som handlade om attacker mot 
polisstationer och andra regeringsbyggnader, hotades 
självständighetsivrare på onsdagen av landets 
president Muhammadu Buhari. 
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”Många av dem som missuppför sig i dag är för unga 
för att vara medvetna om förstörelsen och förlusten av 
liv som ägde rum under Biafrakriget. De av oss (…) 
som genomlevde kriget, kommer att ta hand om dem 
på ett sätt som de förstår”, skrev Buhari på Twitter.  

Tweeten raderades av Twitter för att den stred mot 
sajtens riktlinjer. Två dagar senare stängde den 
nigerianska regeringen ned Twitter i hela landet.  

”Informationsministern Alhaji Lai Mohammed 
hänvisar till det ständiga användandet av plattformen 
för aktiviteter som är kapabla att underminera 
Nigerias gemensamma existens”, skrev regeringen om 
beslutet som meddelades – på Twitter.  

Bara tre miljoner av landets runt 210 miljoner 
invånare använder Twitter, enligt sajten Datareportal. 
Men i Nigeria går många av konfliktlinjerna mellan en 
åldrande kader av politiker och en ungdomsgeneration 
som växer explosionsartat. I fjol skakades megastaden 
Lagos av protester mot polisvåld och Twitter hade en 

nyckelroll i kommunikationen mellan 
demonstranterna.  

Samtidigt tycks regeringen ha ett ambivalent 
förhållande till sajten. Man använder den regelbundet 
för kommunikation och var uppenbart förnärmade när 
Twitter i mitten av april i år valde att öppna sitt 
regionala kontor i Ghana i stället för Nigeria.  

Då lade informationsministern skulden på traditionella 
medier som han ansåg målade upp en bild av Nigeria 
som ”ett helvete där ingen borde leva”.  

– En naturlig förväntan hade varit att Nigeria skulle bli 
en hubb för Twitter i den här delen av Afrika, sade 
Mohammed då. 

Erik Esbjörnsson 

erikesbjornsson@gmail.com 
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06 Tysk kardinal ber 
påven slippa sitt 
ämbete 
Den tyske kardinalen Reinhard Marx ber påve 
Franciskus att få ge upp sitt ämbete i protest 
mot hur kyrkan hanterat sexuella övergrepp. 

Marx, som är romersk-katolsk ärkebiskop av München 
och Freising, skriver i sitt brev till påven att det för 
honom i grund och botten handlar om att ta 
medansvar. 

De senaste tio årens utredningar har gjort det tydligt 
för honom att det skett flera personliga misslyckanden 
och administrativa fel, men också ”institutionella eller 
systematiska misslyckanden”. Han anser att den 
senaste tidens diskussioner visar att ”vissa inom 
kyrkan inte vill erkänna institutionens medansvar eller 
skuld och därför ställer sig över varje dialog kring 

reform eller förnyelse i samband med 
övergreppsskandalen”. 

Kardinalen vill med sitt avhopp visa att det ”inte är 
ämbetet som står i förgrunden utan Evangeliets 
uppdrag”. 

Reinhard Marx är en av Tysklands mest kända 
biskopar och anses stå påven nära. Fram till 2020 
ledde han den tyska biskopskonferensen. Hans 
avskedsansökan har skakat om den katolska kyrkan i 
landet. 

– Jag är skakad. Det är fel person som går, säger 
Thomas Sternberg, ordförande för de tyska 
katolikernas centralkommitté, till Rheinische post. 

Sternberg påminner också om att Marx skänkt större 
delen av sin privata förmögenhet till en stiftelse för 
offren för kyrkans övergrepp. 

Mattias Katsch, talesperson för Eckiger Tisch, en 
förening för drabbade, beskriver Marx som en person 
”som var beredd att lyssna”. 

– Marx hade förstått att de som kört ner kärran i skiten 
inte var rätt personer dra upp den igen, säger han till 
katolska nyhetsbyrån KNA. 
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Marx avskedsansökan skickades den 21 maj, men lades 
ut på nätet den 4 juni sedan påven sagt att brevet 
kunde offentliggöras. Påven uppmanar Marx att 
fortsätta sitt arbete till dess att ett beslut är fattat. 

TT 

06 Två ytterligheter 
står mot varandra i 
presidentvalet 
Rio de Janeiro. Den globala tendensen att 
politikens ytterligheter vinner mark blir 
knappast tydligare än vid söndagens 
polariserade presidentval i Peru. På ena sidan 
står en marxistisk lärare som leder i 
mätningarna och på andra sidan står dottern 
till den fängslade högerfascisten Alberto 
Fujimori.  

KOMMENTAR 

Vid den första omgången i det peruanska 
presidentvalet i april blev den 51-årige marxistiske 
läraren Pedro Castillo den stora överraskningen genom 
att få flest röster. Han kommer från gruvstaden 
Cajamarca i norra Peru och har byggt en karriär inom 
lärarförbundet.  
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För några år sedan låg han bakom en landsomfattande 
lärarstrejk som lamslog Perus skolor. Under sin 
valkampanj har han burit cowboyhatt och ridit på häst 
i de centrala delarna av tiomiljonersstaden Lima.  

När det stod klart att han kan bli Perus nästa president 
reagerade marknaden starkt. Peru, som till ytan är 
Sydamerikas tredje största land, har haft regionens 
starkaste tillväxt de senaste tjugo åren.  

Under pandemin blev det tydligt att tidigare regeringar 
inte satsat pengarna från mineralexporten på att bygga 
en bättre sjukvård. Peru är ett av de länder i världen 
med flesta antal dödsoffer per capita under pandemin. 
551 döda per 100 000 invånare. 

Pedro Castillo beskrivs som en konservativ marxist och 
vill omfördela landets rikedom så att den når ut på 
landsbygden. 

Men han är inte en traditionell vänsterpolitiker. Han 
motsätter sig abort, samkönade äktenskap och tycker 
inte att genusfrågan bör få utrymme i 

skolutbildningen. Vid den senaste undersökningen får 
han 50,4 procent av rösterna och hans motkandidat, 
den nyliberala politikern Keiko Fujimori får 49,7 
procent. 

Hon är dotter till Perus före detta diktator Alberto 
Fujimori som sitter i fängelse, dömd för brott mot 
mänskligheten när han beordrade dödspatruller att 
mörda meningsmotståndare.  

Två gånger tidigare har 46-åriga Keiko Fujimori 
kommit till en andra omgång i Perus presidentval, men 
de senaste åren har hon hållit en låg profil eftersom 
hon står anklagad för korruption och penningtvätt.  

När andra valomgången inleddes i april hade hon 
endast stöd av 30 procent av befolkningen, men efter 
att hon varnat för att Pedro Castillo kan göra Peru till 
ett nytt Venezuela har stödet för henne ökat kraftigt. 
Fortsätter trenden kan hon bli Perus näste president. 

Henrik Brandão Jönsson 

286



Fakta. Peru har 33 
miljoner invånare 
Invånare: 33 miljoner. 

Ekonomi: Världens andra största kopparproducent. 

Korruption: Alla peruanska presidenter sedan år 2000 
har anklagats eller dömts för korruptionsbrott. Under 
den senaste mandatperioden har fyra olika presidenter 
styrt landet. 

Stöd: Den peruanske Nobelpristagaren i litteratur 
Mario Vargas Llosa stödjer Keiko Fujimori. 

06 Arrangör bakom 
minnesdag fri mot 
borgen 
Hongkong. Chow Hang-tung, en av arrangörerna 
bakom en manifestation i Hongkong till minne av 
massakern på Himmelska fridens torg i Peking 1989, 
har släppts mot borgen. 

Chow greps utanför sitt kontor tidigt på 
fredagsmorgonen, misstänkt för att ha spridit 
information om en olaglig sammankomst. 

– Jag nekar till alla anklagelser, sade hon utanför 
polisstationen efter det att hon släppts. 

Den 37-åriga aktivisten skrev den 29 maj i ett inlägg på 
Facebook att ”tända ett ljus är inte ett brott” och att 
hon skulle tända ett ljus offentligt den 4 juni för att 
hedra årsdagen av massakern. Chow sade att polisen 
använt inlägget, tillsammans med artiklar och 
intervjuer, som bevis mot henne. 
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TT-AFP-Reuters 

06 Grönt ljus för 
konstgjord ö i 
Köpenhamn 
Danmark. Efter flera månaders debatt antog 
Folketinget på fredagen den lag som möjliggör bygget 
av den konstgjorda ön Lynetteholm. Men det betyder 
inte att sista ordet är sagt om det kontroversiella 
öbygget. 

85 röstade för och 12 emot, men trots den stora 
majoriteten är det inte säkert att striden om ön är 
avgjord. Projektet kan hamna i EU-domstolen med 
hänvisning till att man inte redogjort för den samlade 
miljöpåverkan bygget har när man lägger ihop det med 
alla de övriga projekten det medför – som bygge av 
bostäder, tunnelbana och vägar. 

– Det här har kallats för ett kinderägg. Det är det inte. 
Det är ett ruttet ägg med tunt skal, sade Enhedslistens 
Rasmus Vestergaard Madsen. 

TT-Ritzau 
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06 Sanna Marin måste 
skatta för sin frukost 
Finland. Statsminister Sanna Marin kommer att skatta 
för sin frukost, efter det att Skatteförvaltningen slagit 
fast att måltidsförmånen är skattepliktig. Hennes 
kansli överväger också att helt sluta med betald frukost 
för statsministern. 

Oklarheterna kring måltidsförmånen gör också att hon 
betalar tillbaka beloppet hon har fått, skriver Sanna 
Marin på Twitter. 

Frågan om hennes rätt till frukost på skattebetalarnas 
bekostnad har orsakat en mediestorm i Finland. 
Affären, som har döpts till ”frukostgate” (”aamiaisgate” 
på finska), briserade när kvällstidningen Iltalehti förra 
tisdagen rapporterade att statsminister- familjen 
olovligen fick en skattefri frukostförmån på omkring 3 
000 svenska kronor i månaden. 

TT 

06 De döda barnen 
hedras i Kamloops 
Några sörjande kramar om varandra utanför 
den tidigare internatskolan i Kamloops i 
kanadensiska British Columbia, där man förra 
helgen upptäckte kvarlevorna av fler än 200 
döda barn. Barnen var elever från 
ursprungsbefolkningen som begravts i 
omärkta gravar på skolområdet. Sedan 
avslöjandet har människor lagt dit mängder av 
bland annat blommor och nallebjörnar för att 
hedra barnen. 

Skolan drevs av katolska kyrkan, på uppdrag av 
myndigheterna, under åren 1890-1969. 
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06 Informationskriget 
om Gaza har trappats 
upp till ett digitalt 
förtryck mot 
palestinier 
Israels attacker mot medier i Gaza väcker 
internationell uppståndelse. Men i dag är det 
snarare den digitala sfären som utgör den 
viktigaste fronten i informationskriget, och 
maktrelationerna online speglar de på marken. 
Censuren av palestinska användare har blivit 
ett digitalt förtryck, skriver medievetaren Kari 
Andén-Papadopoulos.  

Vi var många som blev bestörta när Israel nyligen 
gjorde journalister och mediebolag till mål för sina 
attacker i Gaza. På kort tid bombade israeliskt flyg ett 
trettiotal palestinska och internationella 
medieredaktioner, inklusive al-Jazira och AP, vilket 

omvärlden omedelbart fördömde som en flagrant 
attack på pressfriheten.  

Kritiker väckte frågan om huruvida Israel med dessa 
attacker medvetet försökte förhindra en oberoende 
rapportering om konflikten, och pekade på att de 
faktiskt kommer att försvåra situationen för medierna i 
Gaza att sprida information regionalt och globalt om 
den pågående konflikten. Att en krigförande makt på 
detta sätt försöker regissera mediebilden av kriget är 
förvisso inte något nytt. Alltsedan Vietnamkriget har 
mediehantering blivit ett allt viktigare vapen i 
krigföringen, där politiska och militära makthavare har 
använt allt ifrån sofistikerat spin till direkt censur och 
militärt våld för att försöka kontrollera vad som visas 
och sägs om kriget – väl medvetna om att kriget i dag 
inte bara vinns med bomber men också med bilder och 
berättelser.  

Ändå var det chockerande att se den skamlöshet med 
vilken Israel, inför världens ögon, aggressivt 
pulvriserade mediehusen i Gaza och med dem den 
mänskliga rättigheten att få tala och rapportera fritt 
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om en konflikt – ja, Hamas har också sin skuld i denna 
– som direkt dödar och traumatiserar 
civilbefolkningen. Attackerna kan ses inte bara som ett 
bokstavligt försök att strypa förmedlingen av lokala 
ögonvittnesreportage om lidandet i Gaza, och som en 
militär maktdemonstration avsedd att sätta skräck i 
motståndaren: de manifesterar också självmedvetet 
den atmosfär av total straffrihet som har möjliggjort 
Israels pågående illegala expansion av bosättningar på 
Västbanken, blockaden av Gaza och 
tvångsfördrivningen av palestinier såsom de i kvarteret 
Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. 

Sedan den 21 maj råder en skakig vapenvila mellan 
Israel och Hamas. Men även om det har inneburit en 
viss respit från två veckor av död och destruktion i 
Gaza, fortsätter Israels institutionaliserade förtryck av 
palestinierna – nyligen har ett flertal israeliska och 
internationella organisationer för mänskliga 
rättigheter, framför allt Human Rights Watch, 
publicerat rapporter som slår fast att Israel har 
etablerat ett system av apartheid som avsiktligt och 

systematiskt berövar miljontals palestinier deras 
grundläggande mänskliga rättigheter. Vi ser nu också 
nya eruptioner av polisvåld i Jerusalem och städer 
runtom i Israel, där myndigheterna gripit hundratals 
palestinier som deltagit i protester den senaste 
månaden. Försöken att tvångsfördriva palestinska 
familjer från östra Jerusalem i kvarter som Sheikh 
Jarrah och Silwan pågår också oförminskat.  

Och Israels strategi för att kontrollera mediebilden av 
den senaste tidens explosiva politiska 
händelseutveckling stannar förstås inte vid de 
spektakulära bombningarna av mediehusen i Gaza. I 
dag är det den digitala sfären som utgör den viktigaste 
fronten i informationskriget, och maktrelationerna 
online speglar de på marken. Israeliska myndigheter 
har, i öppet samarbete med sociala medieföretag, 
framgångsrikt lyckats förvandla populära plattformar 
som Facebook och Instagram från kanaler för det fria 
ordet till verktyg för att övervaka och censurera 
palestinier. Det är därför knappast förvånande att det 
nu kommer larm från forskare och organisationer för 
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digitala rättigheter om att dessa medieplattformar 
sedan i början av maj dramatiskt har ökat censuren av 
palestinska användare och deras supportrar. 

Under de senaste veckorna har unga palestinska 
dissidenter vänt sig till Facebook, Instagram, Twitter 
och Tiktok för att dokumentera och fördöma israelisk 
polisbrutalitet och våldsamma attacker av israeliska 
bosättare mot palestinska aktivister och invånare som 
protesterar mot Israels planer på att fördriva 
palestinierna från Sheikh Jarrah. Bilder tagna av 
ögonvittnen i Sheikh Jarrah, vid al-Aqsa-moskén och i 
Gaza har mobiliserat palestinierna på ett sätt som vi 
inte har sett på många år. Händelserna har satt i gång 
ett större uppror där de tidigare politiskt och 
geografiskt splittrade palestinierna – inne i Israel, i 
Gaza, på Västbanken och i diasporan – nu med hjälp 
av sociala medier gör gemensam sak. 

Men de populära plattformarna är ett tveeggat vapen. 
När händelserna i Sheikh Jarrah eskalerade, och 
bilderna blev allt mer politiskt och känslomässigt 
laddade, började Facebook, Instagram och Twitter i allt 

snabbare takt censurera användare som protesterade 
mot och dokumenterade dessa händelser. Palestinska 
och pro-palestinska inlägg har raderats, konton 
blockerats, hashtags dolts och tillgängligheten till 
innehåll begränsats.  

Förra veckan publicerade den renommerade 
palestinska organisationen för digitala rättigheter 
7amleh (the Arab Centre for the Advancement of Social 
Media) en rapport som dokumenterar 500 fall av 
kränkningar av palestiniernas digitala rättigheter 
sedan i början av maj. Instagram har till exempel 
raderat hundratals stories relaterade till Sheik Jarrah, 
även arkiverade inlägg, och gömde också i ett kritiskt 
skede de arabiska hashtaggarna #Al Aqsa och #Sheik 
Jarrah. Den stora Facebookgruppen ”Save Sheikh 
Jarrah” inaktiverades tillfälligt med hänvisning till att 
den bröt mot communityreglerna, och live-
streamningar från Sheikh Jarrah har också avbrutits. 
Andra organisationer som MPower Change och Jewish 
Voice for Peace vittnar också om att de fått hundratals 
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rapporter om censur på dessa plattformar, inklusive 
blockering av pro-palestinska konton på Twitter. 

De sociala medieföretagen hänvisar till tekniska 
misstag och moderering i god tro för att upprätthålla 
sina egna regler om hatpropaganda och anstiftan till 
våld. Men försvarare av digitala rättigheter ser dessa 
massraderingar av konton och innehåll som en 
eskalering av ett redan existerande problem med 
systematisk censur av palestinska röster online. Nio 
framstående organisationer för digitala rättigheter – 
inklusive 7amleh, Access Now, Electronic Frontier 
Foundation, Media Justice och Jewish Voice for Peace 
– signerade nyligen ett upprop där de uppmanar 
sociala medieföretag att använda ”transparenta och 
konsekventa riktlinjer för moderering” och att vara 
mer öppna om beslutsprocessen när de censurerar 
innehåll.  

Uppropet pekar på att många av de senaste veckornas 
fall av masscensur sannolikt är relaterade till det 
israeliska justitiedepartementets cyberenhet ”8200”. 
Denna enhet har de sista åren skickat tiotusentals 

anmodanden till sociala mediebolag om att ta bort 
innehåll. I en absolut majoritet av fallen har 
plattformar som Facebook frivilligt hörsammat 
cyberenhetens begäran och raderat innehållet, utan 
domstolsbeslut, vilket betyder att palestinier inte har 
några möjligheter att överklaga beslutet. 7hamleh har 
till exempel i en rapport visat att sociala medieföretag 
under 2020 tog bort 81 procent av det innehåll som 
israeliska myndigheter bad dem om. Dessa företag, 
framför allt Facebook som äger Instagram, har också 
upprepade gånger lämnat ut sina palestinska 
användares data till den israeliska regeringen, vilket 
har lett till hundratals gripanden. 

Det är talande – och på alla sätt stötande – att 
Facebooks chefer den 13 maj satte sig i ett möte med 
Israels försvarsminister Benny Gantz för att 
effektivisera samarbetet kring att censurera palestinskt 
innehåll som (påstått) ”uppmanar till våld eller sprider 
desinformation”. 

Dubbelmoralen i detta samarbete är dock flagrant. Inte 
bara har israeliska myndigheter och militär själva 
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använt sina officiella konton på sociala medier för att 
sprida uppenbart felaktig information, falska nyheter 
och starkt provocerande och ofta våldshetsande 
propaganda. Dessutom, trots mångårig dokumentation 
av hatpropaganda och våldshets mot palestinier av den 
israeliska extremhögern online, fortsätter dessa 
grupper ostört att sprida desinformation och 
organisera våldsamma attacker med hjälp av sociala 
medier.  

De senaste veckorna har denna uppvigling ökat 
dramatiskt: israeliska högerextremister använde appar 
som Telegram och WhatsApp för att uppmana till och 
organisera den våg av lynchmobbar som nyligen gick 
till attack mot palestinier i städer över hela Israel och 
ledde till summariska avrättningar på båda sidor.  

Israels digitala förtryck förvärrar de kränkningar mot 
mänskliga rättigheter som redan sker på marken, och 
förhindrar palestinier – som inte har något alternativ –
 att göra sina krav på frihet, rättvisa och värdighet 
hörda. Även om detta särskilt drabbar palestinierna, 
borde vi alla vara oroade för vad det säger om de 

sociala medieföretagens engagemang i sina egna 
åtaganden att respektera mänskliga rättigheter. De 
nära relationerna mellan kommersiella plattformar, 
som drivs av vinstintresse, och repressiva regimer vars 
övergripande mål är att utöka sin kontroll tystar aktivt 
de människor som allra mest behöver dessa 
plattformar. 

Kari Andén-Papadopoulos är professor vid 
Institutionen för mediestudier, Stockholms 
universitet. 

Kari Andén-Papadopoulos 
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07 Valet 2022 
riskerar att 
krångla till det 
svenska 
ordförandeskap
et i EU 
Den 1 januari 2023 blir Sverige 
ordförande för EU. Regeringen har satt i 
gång sin planering inför det. Samma sak 
har Moderaterna gjort. 

Valet hösten 2022 avgör vem som är 
statsminister när Sverige ringer i 

ordförandeklockan. Men frågan är om en 
ordinarie regering ens finns på plats. 

Att vara ordförande i EU kräver tidig och god 
planering om ett land vill lyfta fram sina 
hjärtefrågor. Det gjorde Österrike 2018. I 
december det året beslutade EU att begränsa 
engångsprodukter av plast. Redan två år 
tidigare hade landet berättat för EU-
kommissionen att man ville ha ämnet på 
dagordningen. 

Ett liknande exempel var när regeringen 
Reinfeldt 2006 gav Naturvårdsverket i uppdrag 
att kartlägga vilka miljöfrågor som skulle bli 
aktuella under svenska ordförandeskapet 2009. 
Alliansregeringen hade då samma fördel som S-
regeringen, som styrde under ordförandeskapet 
2001. Regeringarna kunde i god tid förbereda 
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sig. Inget val kom emellan och ändrade 
förutsättningarna. 

Så är inte läget när Sverige för tredje gången blir 
ordförande för EU. Snarare förskräcker 
regeringsbildningen efter senaste valet. Från 
valdagen 9 september 2018 dröjde det till den 
18 januari året därpå innan riksdagen utsåg 
Stefan Löfven till statsminister. 

Hur hanterar den nuvarande regeringen att det 
kan bli en annan regering som får sköta 
Sveriges ordförandeprogram? 

– Vi ska ha så stor öppenhet som möjligt och 
diskutera med oppositionen i riksdagen. Jag har 
haft möten med gruppledarna i riksdagen och 
varit i utrikesutskottet för att berätta om arbetet 
vi har med Frankrike och Tjeckien, säger EU-
minister Hans Dahlgren (S). 

De två länderna är ordförande halvåren före 
Sverige. Trion ska ena sig om en gemensam 
agenda i de viktiga frågor som tas upp under en 
18-månadersperiod. 

Inför 2023 har departementen gjort en 
inventering av vilka frågor som kan komma upp 
på dagordningen för de ministrar och höga 
tjänstemän som ska leda olika EU-möten. 

– Min erfarenhet av 2001 och 2009 är att det 
viktigaste arbetet görs halvåret innan; att 
förbereda och se till att allt finns på plats. Sedan 
när det börjar är det bara att tuta och köra, 
säger Hans Dahlgren. 

Liknande slutsatser dras i en färsk rapport från 
Sieps (Svenska institutet för europapolitiska 
studier). Från den rapporten är exemplen ovan 
om Österrike och Naturvårdsverket är hämtade. 
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Sverige kan påverka EU:s dagordning med 
”tidiga förberedelser och genomtänkt strategi”, 
skriver rapportförfattaren Mats Engström. 

Jessika Roswall är Moderaternas talesperson i 
EU-politiska frågor. Hon är väl medveten om 
riksdagsvalets påverkan på ordförandeskapet. 

– Vi hoppas styra efter valet 2022. Får vi det ska 
vi vara ordentligt förberedda och vi har ett 
internt arbete hur vi ska axla ansvaret för 
ordförandeskapet, säger hon. 

Jessika Roswall är kritisk till regeringens 
Europapolitik som hon kallar för otydlig och 
passiv. 

– Vi har börjat ta fram och lista vilka förslag 
som ligger på ordförandeskapets bord 2023. 
Hur vår prioriteringslista ser ut får vi 
återkomma till. Men vi ska ha en tydlig agenda 

för vad som är viktiga svenska intressen, säger 
hon. 

Enligt Hans Dahlgren är Sveriges ambition för 
första halvåret 2023 att föra EU:s 
beslutsfattande framåt. Det handlar om att 
slutföra förhandlingar i de många lagförslag 
som då väntas vara aktuella. Detta kan tyckas 
som självklarheter, men Hans Dahlgren 
understryker att den som leder förhandlingarna 
måste ha djupa kunskaper och vara lyhörd för 
vilka öppningar som kan finnas när länder låser 
fast sig i olika positioner. 

– Man ska inte bagatellisera kraften i att ha en 
beslutsför ordförande som ser till att en 
förhandling går i lås. Det är ett konststycke, 
säger han. 
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En minister som varit med ett tag känner 
förmodligen sina kollegor i övriga EU-länder 
bättre än en nytillträdd. Det håller Jessika 
Roswall med om. 

– Det är en utmaning, men jag vet att 
regeringen utbildar alla opolitiska tjänstemän. 
En del av vårt interna arbete är att se till att våra 
politiker är väl förberedda. Vi har också 
människor från 2009 som vi kan ta hjälp av, 
säger hon. 

Enligt Jessika Roswall skulle en 

M-ledd regering prioritera EU mer än vad den 
nuvarande regeringen gör. Samtidigt är det 
högst troligt att en borgerlig regering efter valet 
kräver stöd av EU-kritiska sverigedemokrater. 

– Det är absolut skillnad på hur Moderaterna 
och Sverigedemokraterna ser på EU. Får vi 

möjlighet att styra efter 2022 vill vi driva EU-
frågorna framåt, säger Jessika Roswall. 

Hon påpekar att under ett ordförandeskap leds 
rådsmöten av statsråd och tjänstemän. 

– I en sådan regering kommer inte 
Sverigedemokraterna att ingå, säger hon. 

Vilka hjärtefrågor som Sverige vill driva är ännu 
inte bestämt, enligt EU-minister Hans 
Dahlgren. Han nämner fyra områden som 
särskilt intressanta: 

�Konkurrenskraft, jobb och ekonomi. 

�Klimatfrågan. 

�Säkerhet och trygghet för medborgarna. 

�Demokrati och värderingar. 
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Dessa ska konkretiseras i ett 
ordförandeprogram som presenteras i slutet av 
2022. 

– Det ligger i händerna på den regering som 
sitter då, säger Hans Dahlgren. 

Pia Gripenberg 

Fakta. EU:s ordförande 
Att vara ordförande för EU betyder att ett 
medlemslands ministrar under ett halvår leder 
mötena i rådet, där ministrarna från alla 27 
medlemsländer möts. 

Undantaget är utrikesministermötena, som leds 
av utrikeschefen Josep Borrell, samt mötena i 
Europeiska rådet där stats- och 
regeringscheferna möts. Dessa toppmöten leds 

av Europeiska rådets ordförande Charles 
Michel. 

Portugal är just nu ordförande för EU. Den 1 juli 
tar Slovenien över. 2022 är det först Frankrike, 
sedan Tjeckien. 2023 är det först Sverige, sedan 
Spanien. 

Fakta. Sveriges 
ordförandeskap 2023 
Ordförandeskapet inleds i januari med att EU-
kommissionen (27 medlemmar) kommer till 
Kiruna för att träffa den svenska regeringen. 

Planen är att ett dussintal informella 
ministermöten under de sex månaderna ska 
hållas i en konferensanläggning vid Arlanda 
flygplats. 
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Cirka 150 tjänste-mannamöten ska hållas runt 
om i Sverige. 

I Bryssel och Luxemburg genomförs omkring 2 
000 möten, många är förhandlingsmöten som 
leds av svenska statsråd eller tjänstemän. 

Ordförandeskapets budget ligger på 1 250 
miljoner kronor under tre år. Kostnaderna är 
främst för personalförstärkningar i Bryssel och 
Stockholm samt för mötena. 

Regeringen 

07 Ökade 
spänningar 
efter blodig 
attack 
Burkina Faso. Helgens brutala massaker på 138 
civila i en by i norra Burkina Faso riskerar att 
skapa stora strömmar av internflyktingar och 
ytterligare bidra till instabiliteten i landet, 
befarar Västafrikakännaren Jesper Bjarnesen. 

Natten till lördagen attackerades byn Solhan i 
norra Burkina Faso av okända gärningsmän 
som dödade minst 138 civila och satte eld på 
hus och den lokala marknaden. FN:s 
generalsekreterare António Guterres har i 
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kraftfulla ordalag fördömt attacken, som krävde 
flera barns liv. 

Hittills har ingen tagit på sig dådet, men det 
finns jihadistgrupper med kopplingar till IS och 
al-Qaida i regionen. De använder sig av olika 
strategier för att ta kontroll över ett område, 
säger Jesper Bjarnesen. En är att etablera sig 
som ett alternativ till staten och övertyga folk 
att man kan överta ansvaret för att skydda dem 
– på gruppens villkor. 

TT 

07 40 
procent mer smittsam anses den så kallade 
deltavarianten av coronaviruset vara, jämfört 
med alfavarianten som orsakade den senaste 
smittvågen i Storbritannien, säger hälsominister 
Matt Hancock. Deltavarianten upptäcktes först i 
Indien och kan nu komma att hota den 
planerade brittiska återöppningen av landet den 
21 juni. 

TT-AFP 
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07 Afrikas mest 
kända tv-
predikant död 
Nigeria. Den nigerianska tv-predikanten TB 
Joshua har avlidit vid 57 års ålder. Han var i 
princip okänd för en europeisk publik men var 
en av Afrikas mest välkända religiösa ledare. 
Han ska ha avlidit kort efter att han hållit en 
predikan på lördagskvällen men dödsorsaken är 
okänd. 

TB Joshua grundade frikyrkan Synagogue 
Church of All Nations, Scoan, som samlade 
tiotusentals människor under gudstjänster och 
hans följarskara växte explosionsartat under de 
senaste decenniernas informationsrevolution i 

Afrika. Hans Facebooksida har nära sex 
miljoner följare och hans Youtube-kanal hade 
som mest 1,8 miljoner följare och över 600 
miljoner visningar. 

Erik Esbjörnsson 

erikesbjornsson@gmail.com 
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07 Det var den 
pandemin. 
Så skriver Preben Aavitsland, överläkare vid 
norska Folkehelseinstituttet, på Twitter. Efter 
att inlägget fått stor spridning nyanserar han 
uttalandet en aning i en mejl-intervju med 
Verdens Gang: ”Här i Norge är pandemin 
nästan över. Vi kan börja förbereda oss på en 
vardag där corona har väldigt liten plats i våra 
liv.” 

07 Det militära 
samarbetet med 
armén avbryts 
efter kuppen 
Frankrike och Sverige pausar sina 
militära samarbeten med Mali inom 
ramen för specialinsatsen Task Force 
Takuba som ska bekämpa terrorism i det 
västafrikanska landet. Beslutet kommer 
efter den andra militärkuppen på nio 
månader.  

I torsdags meddelade Frankrikes regering att 
man stoppar alla gemensamma operationer 
med Malis armé, i väntan på garantier om en 
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återgång till civilt styre i landet. Svenska 
soldater i antiterrorinsatsen Task Force Takuba 
berörs av beslutet eftersom de är underställda 
den franska ledningen, som flyttas från Mali till 
Paris.  

I övrigt kommer insatsen inte att ändras, enligt 
försvarsminister Peter Hultqvist som genom sin 
pressekreterare Toni Eriksson säger till DN att 
det inte finns några diskussioner om att avbryta 
insatsen.  

– Jag har talat med min franska kollega och vi 
är överens om att fortsätta hålla nära kontakt. 
Sverige står bakom antiterror-insatsen Takuba 
och det finns i dag inga diskussioner om att 
avbryta insatsen, säger Peter Hultqvist. 

Nu går Frankrike och de övriga deltagande EU-
länderna – Sverige, Belgien, Danmark, Estland, 

Nederländerna, Italien, Portugal och Tjeckien – 
vidare utan Malis regering och insatsen kommer 
hädanefter att styras från Paris.  

– Frankrike har beslutat att tillfälligt avbryta 
samarbetet med Malis försvarsmakt. EU har 
enigt fördömt kuppen och krävt att övergången 
till ett civilt styre ska genomföras. Mot denna 
bakgrund har vi förståelse för det franska 
beskedet, säger försvarsminister Peter 
Hultqvist.  

Det var den 25 maj som översten Assimi Goïta 
petade president Bah Ndaw och 
premiärminister Moctar Ouane, bara nio 
månader efter att samme Goïta utnämnt dem 
till ledare för en övergångsregering sedan han 
störtat den demokratiskt valde presidenten 
Ibrahim Boubacar Keïtas regim.  
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Goïtas agerande har mött ett unisont 
internationellt fördömande och landet har 
uteslutits ur såväl Afrikanska unionen som det 
västafrikanska samarbetsblocket Ecowas. 
Sveriges utrikesminister Ann Linde säger i en 
skriftlig kommentar till DN att EU backar upp 
de två afrikanska organisationernas beslut.  

– Vi stödjer ECOWAS och Afrikanska unionen i 
deras ansträngningar att bidra till en fredlig 
lösning och återgång till konstitutionell ordning. 
EU har enigt fördömt kuppen och krävt att 
övergången mot civilt styre ska genomföras, 
säger hon. 

Det kaotiska läget i huvudstaden Bamako 
väcker frågor om den långsiktiga meningen med 
de internationella insatserna i landet. Sedan ett 
knappt decennium har flera europeiska länder 
under fransk ledning varit involverade i Mali 

där islamistiska rebeller kontrollerar stora 
områden i de nordöstra delarna av landet.  

Frankrikes militära engagemang i Mali inleddes 
i januari 2013, under president François 
Hollandes styre, och var tänkt att vara en 
punktinsats för att försvara en försvagad 
centralmakt mot det islamistiska hotet i norr. 
Islamisterna, stärkta av vapen som strömmat ut 
från Libyen efter Muammar Khaddafis fall, hade 
gjort gemensam sak med ett lokalt tuareguppror 
och tagit kontroll över området Azawad som är 
den nordliga av två geografiska trianglar som 
bildar Mali.  

Operation Serval, som den första insatsen 
kallades, avslutades efter ett drygt år och 
ersattes av operation Barkhane där Sverige 
medverkar. Många år senare tycks det inte 
finnas något slut på den internationella 
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närvaron i Mali. Hollandes efterträdare 
Emmanuel Macron har vid flera tillfällen 
uttryckt frustration över bristen på framsteg och 
har velat bredda insatsen från ett primärt 
franskt initiativ till en bredare EU-koalition. 
Mali har kallats för ”Frankrikes Afghanistan” 
och i båda fallen har Sverige spelat en sidoroll 
till en större västmakt. 

I januari i år sjösattes Task Force Takuba, en 
antiterroristinsats med ett mer offensivt mandat 
på tre år. Tanken var att Takuba, döpt efter 
namnet på ett traditionellt svärd som används 
av flera grupper i regionen, skulle bli en mer 
effektiv operation. Men redan under 
planeringsstadiet i fjol störtades alltså regimen 
som var tänkt att vara Frankrikes (och Sveriges) 
samarbetspartner. Och nu har dess civila 
efterträdare på nytt ersatts av militärer. 

Erik Esbjörnsson 

erikesbjornsson@gmail.com 

Fakta. Sveriges 
militära närvaro i Mali 
Sverige bidrar med trupper i Mali i flera olika 
insatser. I FN-insatsen Minusma deltar Sverige 
med 215 soldater och inom ramen för den 
franska insatsen Barkhane deltar Sverige med 
ett särskilt insatsförband på 150 soldater samt 
helikoptrar och transportflyg, som utgör en del 
av antiterrororganisationen Task Force Takuba. 

Källa: Försvarsmakten 
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07 CDU-ledaren 
kan få en chans 
att andas ut 
Tyskland. Kristdemokratiska CDU är 
största parti i delstaten Sachsen-Anhalt. 
Avståndet till högernationalistiska AFD 
är betydligt större än väntat. 

Resultatet i delstatsvalet ger Armin 
Laschet, kristdemokraternas kandidat 
till förbundskanslerposten, en chans att 
andas ut. Åtminstone en stund. 

Det högernationalistiska partiet AFD övervakas 
i Sachsen-Anhalt av den tyska 
underrättelsetjänsten, eftersom det bedöms 

kunna utgöra ett hot mot demokratin. Trots 
detta visade en opinionsundersökning från 
institutet INSA nyligen att AFD gått om CDU 
som största parti i delstaten. 

Men efter valet på söndagen såg siffrorna helt 
annorlunda ut. Vid 22-tiden på kvällen, under 
pågående rösträkning, hade kristdemokratiska 
CDU 36,6 procent av rösterna och 
högernationalistiska AFD 21,8. Därefter följde 
vänsterpartiet Die Linke (10,9 procent) och 
socialdemokratiska SPD (8,2 procent). 

Det preliminära resultatet lär få 
kristdemokraternas kandidat till 
förbundskanslerposten, Armin Laschet, att dra 
en lättnadens suck. Delstatsvalet i Sachsen-
Anhalt är det sista som äger rum innan valet till 
förbundsdagen i september, och det första 
sedan CDU och miljöpartiet De gröna valt 
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kandidater till förbundskanslerposten. Trots att 
valet gäller delstatens parlament – inte 
förbundsdagen i Berlin – ses det som en 
temperaturmätare inför förbundsdagsvalet. 

Armin Laschets kritiker inom CDU hävdar att 
han saknar det som krävs för att locka väljare 
som sympatiserar med AFD. Ett starkt resultat 
för CDU i Sachsen-Anhalt lär dämpa kritiken, 
och ge Armin Laschet ett välkommet andrum. 

Det antas bli kortvarigt. Trots att CDU ser ut att 
ha gjort ett starkare resultat än väntat verkar 
AFD återigen bli näst största parti i Sachsen-
Anhalt. Samtliga etablerade partier måste fråga 
sig vad de har att erbjuda de väljare som valt 
bort dem, till förmån för ett parti som bedöms 
hota det demokratiska samhället. 

Lovisa Herold lovisa.herold@dn.se 

07 Hackare och 
Säpoagent ska 
stoppa 
cyberhoten 
En gammal Säpoagent och en ung 
självlärd hackare möts hos 
teleoperatören Telenor. Nu förebygger 
de cyberhoten som ständigt finns mot 
mobilnätet. 

– Om det är något jag lärt mig i under-
rättelsevärlden som också gäller här, så 
är det att de kriminella nästan alltid 
motiveras av pengar och status, säger Ulf 
Andersson. 
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Frågan om cybersäkerhet blir större ju mer 
samhället digitaliseras. Nyligen utsattes 
FoIkhälsomyndigheten för ett intrångsförsök i 
en av sina smittdatabaser. För ett halvår sedan 
började Sverige bygga upp ett nationellt center 
för cybersäkerhet där flera myndigheter ska 
jobba med den privata sektorn för att rusta 
landet mot cyberhot. 

Hoten som telekomföretagen möter kommer på 
bred front. Det kan handla om attacker mot 
företags servrar i syfte att få dem att krascha, 
attacker mot mobilnätet i syfte att avlyssna 
samtal eller komma över stora mängder 
information i form av kunddata. 

På Telenor har man valt ett annorlunda 
tillvägagångssätt i sin rekrytering för att tackla 
frågorna om cybersäkerhet. Chefen för 
informationssäkerhet Ulf Andersson och 

säkerhetsanalytiker Marcus Lundblad jobbar 
tätt tillsammans med att förebygga attacker och 
duon kommer från helt skilda bakgrunder. 
Bakom sig har de ett team av säkerhetsexperter. 

– Det brukar se ut så att jag går igenom mina 
underrättelsekanaler och får tips om vad de 
kriminella grupperna sysslar med nu. Sedan tar 
jag det vidare till Marcus som undersöker om 
det finns sårbarheter hos oss på de fronterna, 
säger den före detta Säpoagenten Ulf 
Andersson. 

I början av 2000-talet åkte Ulf Andersson flera 
vändor ner till Afghanistan och Pakistan som 
prickskytt på uppdrag av Försvarsmakten. Vid 
ett flertal tillfällen hamnade han i skottväxling 
med al-Qaida-anhängare. 
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När kroppen började säga ifrån efter uppdragen 
med Försvarsmakten samt en lång bakgrund 
inom Nationella insatsstyrkan slussades han 
över till underrättelsevärlden men fortsatte 
jobba i Afghanistan och Pakistan. Där ledde han 
Säpos arbete för inhämtning av information och 
förhandlade med både talibanerna och andra 
som kunde bidra med information om 
motståndare. 

– Det var där runt 2002 och 2003 som 
självmordsbombningarna började bli vanliga. 
Det var en helt ny sits för oss att försöka förstå 
hur man skulle skydda sig mot det och förstå sig 
på personerna som blev rekryterade, säger Ulf 
Andersson. 

Marcus Lundblad var i 10-årsåldern när hans 
pappa hämtade en gammal dator från tippen åt 
sin datorintresserade son. Marcus märkte 

snabbt att den som hade slängt sin dator hade 
glömt att nollställa hårddiskarna och genom 
återskapningsprogram kunde man komma åt 
stora mängder information. Efter ett tag började 
han åka ut själv till tippen och fråga om 
dumpade datorer. 

– Detta var i början på 2000-talet och folk var 
inte lika medvetna då, så jag fick alltid tillåtelse. 
Jag blev rätt chockad när jag plötsligt kunde se 
någons sjukjournal eller andra känsliga 
uppgifter. 

Marcus intresse växte och han började hänga på 
hackarforum men höll sig alltid på den lagliga 
sidan. Kunskaperna han förvärvat ledde senare 
till ett första jobb på ett it-säkerhetsföretag i 
Karlskrona. I dag jobbar den före detta etiska 
hackaren tillsammans med Säpo-agenten i 
förebyggande syfte mot de yttre cyberhoten. 
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– Det är så mycket som kontrolleras från 
mobilnätet i dag. Om någon till exempel skulle 
lyckas attackera elnätet så får vi ingen el att 
driva mobilmasterna och flera 
betalningslösningar som kort och Swish slås ut, 
säger Ulf Andersson. 

Det är mycket vi inte vet om de främmande 
hoten. Enligt statistik från MSB finns det inget 
som tyder på att antalet cyberattacker mot 
svenska myndigheter eller bolag med 
samhällsviktig funktion ökar. Men enligt både 
Ulf och Marcus är det klart att fler och fler av 
dessa kriminella organisationer drivs som 
professionella företag. 

– Vi måste lära oss att tänka som dem. Om vi 
som jobbar här har olika bakgrunder och 
erfarenheter har vi en bättre chans att lyckas. 

Ett av verktygen man använder för att upptäcka 
sina egna brister är såkallade bugbounty-
program. Företaget vänder sig då till etiska 
hackare som får försöka hacka ett system och 
rapportera vad för brister de hittar. 

Både Ulf Andersson och Marcus Lundblad är 
positiva till det initiativ som tagits av staten 
med ett nationellt centrum för cybersäkerhet 
men i nuläget väntar man fortfarande på att 
komma igång. 

– Jag hoppas inte det kommer fortsätta se ut 
som det gör i dag där kommunikationen bara 
går åt ett håll. Vi ger myndigheterna 
information om möjliga hot eller något annat vi 
upptäckt. Sedan får vi i princip bara en tumme 
upp från dem och inget annat svar tillbaka. De 
borde titta på Storbritannien som har ett 
jättebra samarbete mellan telekomföretagen 
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och myndigheterna sen ett par år tillbaka, säger 
Ulf Andersson. 

Markus Botsjö 

markus.botsjo@dn.se 

07 Vi öppnade för ett 
par veckor sedan. 
Sedan dess har det 
varit ett enda svenskt 
turistpar här, annars 
har det bara varit 
greker. 
Anna Öberg har drivit restaurang på den 
grekiska turistön Rhodos i närmare 30 år, men 
har tvingats jobba inom hemtjänsten i Sverige 
för att familjeföretaget inte ska gå under i 
pandemin. TT 
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07 El Salvador 
vill ha bitcoin 
som betalmedel 
El Salvadors president Nayib Bukele kommer 
att lägga fram ett lagförslag om att tillåta bitcoin 
som officiellt betalningsmedel i det 
centralamerikanska landet. 

– På kort sikt kommer det att generera jobb och 
hjälpa till att inkludera tusentals som står 
utanför den formella ekonomin, sade Bukele i 
en video på konferensen Bitcoin 2021 i Miami. 

Lagförslaget kommer att läggas fram till 
kongressen nästa vecka, enligt presidenten. 

TT-Reuters 

07 
Förbundsarken 
blev ett hemligt 
vapen i 
historiens tidiga 
religiösa strider 
Arken – eller kistan – med Guds lagar 
spelar en viktig roll i Israels äldsta 
historia och Gamla testamentet. 
Legenderna om den har därefter varit 
många och vilda. Jan Retsö reder ut de 
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flesta av dem i en fascinerande och 
lärorik ny bok. Bo Eriksson har läst den.  

Jan Retsö 

”Legenderna om förbundsarken. Från Sinai till 
Etiopien” 

Appell förlag och Svenska humanistiska 
förbundet, 216 sidor 

I den första delen av Indiana Jones äventyren, 
”Jakten på den försvunna skatten” (1981), 
tvingas hjälten slåss mot nazister för att 
förhindra dem att lägga vantarna på 
förbundsarken. Med hjälp av den tänker 
nazisterna bygga en odödlig och oövervinnlig 
armé. Den som äger förbundsarken vinner 
övernaturliga krafter. 

Film är förstås film. Men den presenterar ändå 
en intressant tanke: att förbundsarken går att 
använda som vapen. En ny bok om 
förbundsarken ger manusförfattarna delvis rätt, 
även om författaren inte är vidare förtjust i 
filmen.  

Det är historiskt korrekt, sett till Bibelns 
utsagor, att judarna såg på sin förbundsark som 
ett heligt och kraftfullt vapen och som tidvis 
användes i strid. Men som professor emeritus i 
arabiska språk Jan Retsö visar i sin mycket 
intressanta studie av Gamla testamentet och 
efterföljande arklegender: det är blott en 
funktion av flera som förbundsarken haft i 
judisk och kristen tradition. 

Förbundsarken framträder för första gången i 
Bibelns berättelser om uppenbarelsen av Lagen 
för Mose på Sinai berg och omnämns sedan på 
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flera ställen i Bibeln. De tio budorden skrivna 
på stentavlor lades i en ark som placerades i 
tabernaklet, den flyttbara helgedom som 
judarna tog med sig under sin ökenvandring.  

Denna ark eller kista med Guds lagar spelar 
sedan en viktig roll i Israels äldsta historia 
såsom den förmedlas i Gamla testamentet. Den 
hjälper det judiska folket vid Jordan genom att 
hejda flodens lopp så de kan gå över torrskodda. 
I samband med belägringen av Jeriko bärs 
kistan runt staden samtidigt som präster blåser 
i basuner. Det slutade som bekant med att 
stadens murar föll. 

Efter ett antal turer för kung David arken till 
Jerusalem, Davids stad, där den placeras i ett 
tält. Det verkar som att förbundsarken 
fortfarande användes i samband med vissa 

typer av militära operationer och drabbningar. 
Senare ställs arken av Salomo i dennes tempel.  

Så här långt känner vi igen historien om 
förbundsarken och det är så den även har 
upptagits i populärkulturen. Problemet är att 
den efter ett par århundraden tycks försvinna ur 
handlingen men lever vidare i judiska, islamiska 
och kristna legender. Berättelserna om den blir 
flera och tolkningarna av den skiljer sig oftast 
åt.  

I efterbiblisk judisk och kristen tradition fick 
arken en eskatologisk betydelse: den blev ett 
tecken på att den yttersta tiden inträtt. Den var 
inte längre en helig låda, en förvaringskista av 
lagens tavlor, utan associerades i stället med 
Guds tron i himlen. Så dyker den upp i till 
exempel Johannes Uppenbarelse: han ser 
himlens hov och andeväsen samlade runt Gud 
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på sin tron. ”Och Guds tempel i himlen 
öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans 
tempel, och det kom blixtar och dån och åska 
och jordbävning och väldiga hagel.” Står det i 
Uppenbarelseboken. 

Den i dag kanske mest kända av de kristna 
legenderna är den om drottningen av Saba, vars 
namn ska ha varit Makeda och som påstås ha 
levt i ett rike i sydvästra Arabien, ungefär 
dagens Jemen. Drottningen ska ha besökt 
Jerusalem där Salomo regerade, övernattat hos 
honom och nio månader senare nedkommit 
med ett barn: sonen Bayna Lehkem, i etiopisk 
tradition kallad Menelik.  

När Menelik växt upp och fick reda på 
sanningen om sin härstamning beger han sig till 
Jerusalem, där fadern erkänner honom som sin 
son och även smörjer honom till kung. Menelik 

lämnar dock Jerusalem med en eskort av 
israelitiska ädlingar och med sig har han 
förbundsarken. Den placeras slutligen i Axum i 
norra Etiopien, där den än i dag påstås stå 
innanför ett heligt tempelområde bevakat av en 
munk som aldrig får lämna inhägnaden. 
Förbundsarken omhuldas särskilt i den 
etiopiska kyrkan. 

Uppgiften om förbundsarken i Axum finns 
belagd i historiska källor sedan 1600-talet men 
allt bygger på ett missförstånd menar Jan Retsö. 
Det som sannolikt förvaras inne i templet och 
som aldrig får visas upp är sannolikt en gammal 
altarplatta, som i och för sig kan ha varit en 
gåva som kommit från Jerusalem. Ordet för 
platta, tabot, är nämligen detsamma som för 
Noaks ark och förbundsarken.  
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Och det är där som Jan Retsö landar i sina lärda 
utredningar: ”Historien om arken är bland 
mycket annat ett gott exempel på språkets makt 
över verkligheten.” En rad olika föremål har 
under historiens gång identifierats som ett och 
detsamma: arken i Bibeln, kistan i Josias 
tempel, lådan på altaret i orientaliska kyrkor, 
förvaringsboxen för judarnas Torahrullar, 
altarplattor i nutida etiopiska kyrkor och så 
vidare. Det som förenar dem alla, utöver 
språkliga beteckningar, är heligheten: ”alla 
dessa föremål har haft höghelig status”.  

Att man måste blunda eller vända bort blicken 
inför det högheliga förstod dock aldrig 
nazisterna i filmen. När arken öppnas håller 
Indiana Jones och Marion krampaktigt sina 
ögon stängda och ur kistan, lådan, arken, 
kommer övernaturliga väsen och blixtar far i 
luften. De onda nazisterna dör och smälter ner 

till oigenkännlighet. Allt blir stilla – och kvar 
vid liv är endast de rättrogna. Filmen slutar med 
att de amerikanska myndigheterna tar hand om 
förbundsarken och placerar den i ett enormt 
lager, fylld med andra liknande lådor.  

Jan Retsös bok når förvisso inte upp till samma 
underhållningsvärde som filmen men är ändå 
givande läsning eftersom den visar att 
verkligheten överträffar dikten. 

Bo Eriksson 
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Inrikes DN-artiklar 
4-7 juni 2021
Artiklarna är inte som vanligt sorterade på 
problemområden utan är placerade tillsam-
mans på slutet i dagordning med 4 juni först 
och 7 juni sist.

Som vanligt följer i det närmaste  listan med 
riksdagen, departementen, ministrarna, 
kommunerna och regionerna.

Lista över problemområden

Riksdagen och politiska partier

Statsrådsberedningen och statsministern

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

Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. 
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Riksdagen och de 
politiska partierna. 
Och övergripande de-
lar av kuturministerns 
demokrati och kultur
www.riksdagen.se 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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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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Statsrådsberedningen 
och statsministern 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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Sverige styrs av regeringen
Regeringen styr med hundratals myndigeter, med 290 självständiga 
kommuner  och 21 själständiga regioner.

Regeringens politik bestäms av socialdemokrater, miljöpartister, 
centerpartisteer och liberaler.

Regeroingen har en opposition av vänsterpartister, moderater, 
kristdemokrater och sverigedemokrater, som kan påverka regeringen  
med hjälp av  riksdagens utskott,

Regeringen den 30 oktober 2020  har beskrivits i Sven Wimnell 2 
november 2020: http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzt.pdf

Regeringens verksamheter enligt dess hemsida 30 oktober 2020:
Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Länsstyrelserna

Statsministern styr regeringen 
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Politikområden för politiken  5 febuari 2021
Regeringens ministerområden. http://www.regeringen.se

 * Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
     * Allmänt om regeringens politik. 
Statsminister Stefan Löfven
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

* Europapolitik.
              Politik för EU 
EU-minister Statsrådsberedningen Hans Dahlgren
sb.registrator@regeringskansliet.se

 * Utrikespolitik.
      Politik för en utrikesminister. 17 dec 2020 + bistånd o d
Utrikesminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Handel. 
      Politik för en handelsminiser.
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska 
frågor Anna Hallberg
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Internationellt utvecklingssamarbete. Bistånd. Minister  
för internationellt utvecklingssamarbete. Per Olsson Fridh
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Försvar. 
      Politik för en försvarsminister.
Försvarsminister Peter Hultqvist
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Miljö och klimat.
      Politik för fysiska och sociala miljöer. Politik för klimat. 
Miljö- och klimatminister samt vice statsministerPer Bolund
m.registrator@regeringskansliet.se Miljödepartementet

* Politik för juridik och migration.    
Politik för en justitie-och migrations)minister.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Polisen. Brott. Kriminalvård. 
      Politik för en inrikesminister för brott och polis o d
Inrikesminister  Mikael Damberg
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Transporter och infrastruktur.
      Politik för en infrastrukturminister.
Infrastrukturminister  Tomas Eneroth
i.registrator@regeringskansliet.se        

* Energi- och digitalisering.
   Politik för energi och digitalisering

Energi- och digitaliseringsminister  Anders Ygeman
i.registrator@regeringskansliet.se 
'

* Sjuk- och hälsovård o d. 
      Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
Socialminister Lena Hallengren 
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Hushållet.Mat, boende, konsumtion, hushållsekonomi o d 
      Politik för en socialförsäkringsminister. 
Socialförsäkringsminister  Ardalan Shekarabi
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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* Utbildning.
      Politik för utbildning i skolor. Ungdomspolitik 
Utbildningsminister Anna Ekström
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Högre utbildning och forskning.
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans 
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

*  Information, konst, kultur o d. Demokrati. Idrott.
      Politik för en kultursminister. Med demokrati och idrott 
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar 
föridrottsfrågorna Amanda Lind
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Jobb. 
      Politik för en arbetsmarknadsminister.
Arbetsmarknadsminister  Eva Nordmark
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Jämställdhet. Diskriminering. Segregation
   Politik för jämställdhet,diskriminering och segregation 

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation Märta Stenevi
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Näringar. 
      Politik för en näringsminister.
Näringsminister Ibrahim Baylan
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Landsbygdspolitik. 
      Politik för en landsbygdsminister.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Politik för statens finanser och statens stöd till regioner    
   och kommuner o d. 

      Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.  

Finansminister Magdalena Andersson
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister 
Åsa Lindhagen
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Civilminister  Lena Micko
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Andra aktörer
Partisekreterare (S) Lena Rådström Baastad
Socialdemokraterna Partiet info@socialdemokraterna.se 

Gruppledare för S i riksdagen. annelie.karlsson@riksdagen.se

Karl-Petter Thorwaldsson. F d ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
Ny ordförande Susanna Gideonsson@lo.se    

Vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar 
nooshi.dadgostar@riksdagen.se
F d Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>
Ulla Andersson, vänsterpartiet. <ulla.andersson@riksdagen.se>

Ordf. Annie Lööf. Centerpartiet.se, info@centerpartiet.se

Ordf. Nyamko Sabuni. Liberalerna.se, info@Liberalerna.se
Med på listan finns inte moderater, krisdemokr.Sverigedemokrater som 
inte hyllar demokratin, motarbetar regeringen och vill störta den                       
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda 
och samordna arbetet i Regeringskansliet.
Om Statsrådsberedningen

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

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven
Statsminister

Hans Dahlgren
EU-minister
Genvägar

Genvägar
• Globala målen och Agenda 2030
• Innovationsrådet
•

Aktuellt från Statsrådsberedningen 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Under regeringen lyder Myndigheter

Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Genom att klicka får man veta vad de gör. De sysslar med 
gemensamma problem och privata problem.

Myndigheterna ändras. För att få det senaste, aktuella, använd 
adresserna till regeringen. 

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

Myndigheter

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

• Harpsundsnämnden 
18 december 2014 från Statsrådsberedningen 
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Stefan Löfven
Statsminister
Statsrådsberedningen
”Vårt land ska vara en ledande och 
inspirerande kraft i världen. Där vi sluter 
klyftor och förverkligar de löften om frihet 
vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar 
gemensamt i människor och miljö, i 
kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i 
nuet och hopp inför framtiden.”

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.

SW   2 Religiösa verksamheter o d. 

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.  
SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 

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

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
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Hans Dahlgren
EU-minister
Statsrådsberedningen
"Sverige ska ha en aktiv roll i den 
Europeiska unionen. I en tid då vi har 
många gemensamma utmaningar och när 
ett land till och med väljer att lämna EU, så 
vill vi se mer gränsöverskridande 
samarbete. För fler och bättre jobb, för en 
ambitiös klimatpolitik och för trygghet och 
säkerhet för alla som bor här.

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
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Utrikesförhållanden, 
försvar och klimat 
hanteras av utrikes-
departementet, för-
svarsdeprtementet och 
miljödepartementet. 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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Utrikesdepartementet
UD ansvarar för Sveriges förbindelser med 
andra länder och internationella organisationer 
och för bistånds- och internationell 
handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 
100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.
Områden

Områden
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Handelspolitik och främjande
• Internationellt utvecklingssamarbete
• Utrikes- och säkerhetspolitik

Om Utrikesdepartementet

Relaterad navigering
• Utrikesdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

• UD:s reseinformation
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Utrikesminister
Anna Hallberg
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för 
nordiska frågor
Per Olsson Fridh.Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete
Genvägar

Genvägar
Sveriges ordförandeskap i OSSE

• Sveriges diplomatiska förbindelser
• Swedish Foreign Policy Stories
• Sweden Abroad
• UD: presstjänst
• UD:s internationella presscenter
• UD Legaliseringar
• Misstanke om brott eller oegentligheter
• Klagomål mot utrikesförvaltningen
• UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
• Informationsmaterial: Utrikesdepartementet – 

en kort presentation

Aktuellt från Utrikesdepartementet 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Utrikesdepartementet 6 februari 2921
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Myndigheter

• Business Sweden 
02 september 2015 från Utrikesdepartementet  

• Sweden House 
10 augusti 2015 från Utrikesdepartementet  

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

• Nordiska Afrikainstitutet 
09 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Svenska institutet, SI 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Kommerskollegium 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet 

•
Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Utrikesdepartementet

• Exportkreditnämnden (EKN) 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Folke Bernadotteakademin 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet 
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Ann Linde
Utrikesminister
Utrikesdepartementet
”När allt fler demokratier utmanas världen 
över måste Sverige fortsatt vara en stark 
och respekterad röst för fred, frihet och 
mänskliga rättigheter. Vår utrikespolitik ska 
bidra till att i samarbete med andra stärka 
tryggheten och säkerheten, i vårt 
närområde och globalt. Det är så vi värnar 
grundläggande demokratiska rättigheter 
och gemensam säkerhet världen över.”

Ann Lindes områden
• Demokrati och mänskliga 

rättigheter 
• Folkrätt
• Utrikes- och säkerhetspolitik

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
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Anna Hallberg
Utrikeshandelsminister och minister med 
ansvar för nordiska frågor
Utrikesdepartementet
"När exporten ökar och jobben blir fler kan 
hela Sverige växa och utvecklas. Därför 
står vi upp för frihandeln och möjliggör för 
fler svenska företag att ta sig ut i världen. 
Genom utrikeshandeln kan vi främja 
hållbara lösningar och svenska 
värderingar."

Anna Hallbergs områden
• Handelspolitik och främjande
• Nordiska frågor

SW   . 653 Handelsverksamheter.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
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Per Olsson Fridh
Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete
Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser 
en försvagad demokrati globalt sett, 
samtidigt som klimatförändringarna blir 
alltmer akuta och fattigdomen tycks bita 
sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd 
ska stärka demokratin och bidra till att 
utveckla en mer hållbar och fredlig värld."
(Peter Erikssons förklaring) 
Relaterad navigering

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

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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Försvars-
departementet
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges 
militära försvar och dess stödmyndigheter. 
Departementet planerar på strategisk nivå 
internationella insatser och säkerhetsfrämjande 
verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna 
att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Områden

Områden
• Försvar
• Militärt försvar

Om Försvarsdepartementet

Relaterad navigering
• Försvarsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer

• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Genomförandet av försvarsbeslutet - 

regeringens åtgärder på 
försvarsområdet

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist
Försvarsminister

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

Myndigheter

• Myndigheten för digital förvaltning 
07 september 2018 från Finansdepartementet  

• Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

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

• Försvarsunderrättelsedomstolen 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarsmakten 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets radioanstalt (FRA) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets materielverk (FMV) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet 
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Peter Hultqvist
Försvarsminister
Försvarsdepartementet
"Försvarspolitiken måste ha sin 
utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det 
handlar om att hävda vår suveränitet, vår 
demokratiska samhällsordning och rätten 
att själva bestämma över vår framtid."
Peter Hultqvists områden

• Försvar
• Militärt försvar

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter.
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Miljödepartementet
Miljödepartementet arbetar med frågor som rör 
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att 
stärka den biologiska mångfalden på land och i 
vatten. Departementet ansvarar också för frågor 
som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, 
skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv 
samt internationellt miljösamarbete. De 16 
miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens 
miljöpolitik och miljömålssystemet är den 
centrala, gemensamma plattformen för aktörer i 
det svenska miljöarbetet.
Områden

Områden
• Miljö och klimat

Om Miljödepartementet

Relaterad navigering
• Miljödepartementets delar i statens 

budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Genvägar

Genvägar
• Aktuella regeländringar

Aktuellt från Miljödepartementet 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Miljödepartementet 6 februari 2021
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/

Myndigheter

• Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 
SIVL 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

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

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

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

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

• Kemikalieinspektionen, KemI 
27 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Statens geotekniska institut (SGI) 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Strålsäkerhetsmyndigheten 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

• Naturvårdsverket 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Kärnavfallsfonden 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

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

• Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  
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Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice 
statsminister
Miljödepartementet

Per Bolunds områden
Miljö och klimat

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

Genvägar
• Per Bolund på Twitter
• Per Bolund på Instagram

Aktuellt från Per Bolund
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Inre ordning och 
säkerhet hanteras av 
justitiedepartementet 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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Justitiedepartementet 
ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland 
annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, 
kriminalvården samt för migrations- och 
asylfrågor och krisberedskap. 
Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen 
inom områdena statsrätt och allmän 
förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt 
samt migrations- och asylrätt.
Områden

Områden
• Bekämpning av terrorism
• Civilt försvar
• Familjerätt
• Grundlagar och integritet
• Krisberedskap
• Migration och asyl
• Rättsväsendet

Om Justitiedepartementet

Relaterad navigering

• Justitiedepartementets delar i statens 
budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Internationellt rättsligt samarbete

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
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Mikael Damberg
Inrikesminister
Genvägar

Genvägar
• Justitiedepartementets propositioner
• 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet
• Ett tryggare Sverige
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete 

mot våldsbejakande extremism
• Information om viseringar (visum)
• Europeisk e-juridikportal
• Frågor och svar – inreseförbud till EU via 

Sverige
• Till dig som är student

Aktuellt från Justitiedepartementet   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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)
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Infratruktur hanteras 
av infrastruktur-
departementet. Med 
digitalisering och 
energi 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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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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Hälso- och sjuk-
vård och hushål-
lens problem 
hanteras av social-
departementet. 
Coronakrisen och 
hushållens pro-
blem 
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319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör 
samhällets välfärd. De handlar om att främja 
människors hälsa och samtidigt se till att sjuka 
får den vård de behöver. De omfattar 
försäkringar för att människor ska vara 
ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller 
när barnen är små. Frågor om individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår 
också. Dessutom arbetar departementet med 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar och med frågor om 
premiepensionssystemet.
Områden

Områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialförsäkringar
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Om Socialdepartementet

Relaterad navigering
• Socialdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
• Överenskommelser inom sjukvård och 

omsorg
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Lena Hallengren
Socialminister
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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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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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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 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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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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Arbetsmarknad och 
företagare hanteras av 
arbetsmarknads-
departementet och 
näringsdepartementet 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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Arbetsmarknads-
departementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för 
frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, 
arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet 
ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet 
mellan kvinnor och män och mänskliga 
rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar 
departementet för arbetet för integration, mot 
segregation, rasism och diskriminering samt för 
att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.
Områden

Områden
• Arbete mot segregation
• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Barnets rättigheter
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Jämställdhet

• Nyanländas etablering
Om Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterad navigering
• Arbetsmarknadsdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsratt-och-arbetsmiljo/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/arbetsmarknadsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/arbetsmarknadsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1284
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=arbetsmarknadsdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1284
https://www.regeringen.se/remisser/#1284
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1284
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/eva-nordmark/


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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https://twitter.com/arbetsmarkdep
https://twitter.com/arbetsmarkdep
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/nyhetsbrev-om-arbetsmarknadspolitiken/


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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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmarknad/
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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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https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2522
http://wimnell.com/omr658.html


Näringsdepartementet
Näringsdepartementet har ansvar för frågor 
som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, 
innovation, landsbygd, livsmedel och regional 
utveckling.
Områden

Områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar
• Näringspolitik
• Regional utveckling

Om Näringsdepartementet

Relaterad navigering
• Näringsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Genvägar
Genvägar

• Information in English from the Ministry of 
Enterprise and Innovation

• Regeringens strategiska samverkansprogram
• En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet
• Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Aktuellt från Näringsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bolag-med-statligt-agande/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige/


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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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bolag-med-statligt-agande/
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http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr66-68.html
http://wimnell.com/omr69.html
http://wimnell.com/omr644.html
http://wimnell.com/omr63.html
http://wimnell.com/omr62.html


Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Näringsdepartementet

Jennie Nilssons områden
• Landsbygd, livsmedel och areella 

näringar
• Regional tillväxtSW   63 Biologisk 

produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, 
fiske od.

SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
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Penningverksamheter 
hanteras  av 
finansdepartementet 
m fl.
Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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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/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  

404

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/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 

409

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 

318 Lista över problemområden

319 Riksdagen och politiska partier

331 Statsrådsberedningen och statsministern

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

351 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

358 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

402 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

431 Inrikes DN-artiklar  4 -7 juni 2021.  
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Länsstyrelserna
Uppdaterad 05 februari 2015
Sverige är indelat i 21 län som alla har en 
länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är en statlig samordnande 
myndighet, en servicemyndighet, en 
överklagandeinstans och med 
tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som 
garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs.
Länsstyrelsernas webbplats

• Facebook Twitter

• LinkedIn E-post

Sidan är uppmärkt med följande 
kategorier:

• Finansdepartementet
• Statlig förvaltnin
•

De 21 Regionerna
De 290 Kommunerna
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https://www.lansstyrelsen.se/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&t=L%C3%A4nsstyrelserna
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.regeringen.se/t/6061/sv&text=L%C3%A4nsstyrelserna
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&title=L%C3%A4nsstyrelserna&summary=&source=
mailto:?body=%0d%0aL%C3%A4nsstyrelserna%0d%0ahttp://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&subject=
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/tx/1260


Regeringens ministrar styr inte kommuner och 
regioner men har något inflytande genom 
länsstyrelserna. Det inflytandet är oklart. 
Regeringen har inflytande över kommuner och 
regioner genom statliga myndigheter  men 
myndigheterna  är självständiga och regeringen 
styr dem bara genom allmänna instruktioner.

Därför behövs ett område för länsstyrelsers, 
kommuners och regioners verksamheter. 
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Frånhttp://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

Under regeringen 
lyder Landshövdingar 
med Länsstyrelser. 
Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Länsstyrelserna 
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs.
Länsstyrelsernas webbplats

Publicerad 17 december 2014 · Uppdaterad 05 februari 2015

Länsstyrelsen Blekinge län 

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra senaste nyheter Läsa mer om oss Besöka ett 
naturreservat Våra remisser Ring rätt telefonnummer vid 
kriser

Dalarnas län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Kontakta oss Sök i Länsstyrelsens diarium Hitta publikationer 
Hitta ett naturreservat Läs om landshövding och länsledning
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http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf
http://wimnell.com/omr40zp.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/om-oss/remisser.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-07-23-ring-ratt-telefonnummer.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-07-23-ring-ratt-telefonnummer.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-lansstyrelsen-i-dalarnas-lan/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-lansstyrelsen-i-dalarnas-lan/om-oss/vart-uppdrag/landshovding-och-lansledning.html


Gotlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Få utflyktstips Kontakta oss Anmäla bristande djurhållning 
Ansöka om stöd i Landsbygdsprogrammet Jobba hos oss 

•Gävleborgs län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla bristande djurhållning Söka solcellsstöd Titta i vårt 
diarium Veta mer om motortrafik i naturen Veta mer om hotade 
arter (ÅGP) Läsa våra nyheter

Hallands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra nyheter Söka jobb Söka stöd till solceller Läsa våra 
kungörelser Kontakta oss Ansöka om strandskyddsdispens 
Anmäl för miljöprövning av vattenkraft
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https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack/bra-att-veta/utflyktsguide.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-provning-av-vattenkraft.html


Jämtlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende

Jönköpings län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende 

•Kalmar län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Anmäla att djur far illa Söka karta 
eller geotjänster Läsa fiskeregler Ansöka om medborgarskap 
Publikationer

Kronobergs län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla vattenkraft till miljöprövning Ta del av 
kungörelser Anmälan om vattenverksamhet Söka stöd till 
solceller Kolla lediga jobb
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https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske/fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/jobba-hos-oss.html


Norrbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Veta mer om årets älgjakt Söka i diariet Läsa 
våra senaste nyheter Veta mer om landshövdingen

Skåne län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Söka solcellsstöd Överklaga kommuns beslut Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Söka stiftelser och stipendier 
Ansöka om medborgarskap

Stockholms län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Registrera stiftelse Anmäla att djur far illa Kontakta 
Länsstyrelsen Jobba hos oss

Södermanlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra senaste nyheter Jobba hos oss Veta mer om 
Länsstyrelsen Anmäla vattenverksamhet Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Ansöka om förprövning av 
djurstallar
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https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/algjakt.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/om-oss/landshovding-och-lansledning.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/stipendier.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html


Uppsala län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Söka jobb Läsa kungörelser Skaffa en digital 
brevlåda Söka stöd för naturvård Överklaga kommunens beslut 
Hyra boende i naturreservat

Värmlands län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Se om vi har lediga tjänster Läsa om nya regler för vattenkraft 
2019 Hitta ett naturreservat Läsa nyheter Söka energistöd Delta 
i Regional samverkanskurs - RSK - 2019

Västerbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla bristande djurhållning Anmäla vattenkraft till 
nationell plan för miljöprövning Söka i Länsstyrelsens 
diarium Läsa våra nyheter Ladda ner en publikation 
Jobba hos oss

Västernorrlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Besöka ett naturreservat Läsa våra publikationer Hitta en 
författning Söka i vårt diarium
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https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/stod-till-naturvard.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack/boende-i-naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag/miljo/energi-och-klimat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html


Västra Götalands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra nyheter Kolla status på vattnet och musslor i 
Västerhavet Ansöka om medborgarskap Registrera stiftelse 
Jobba hos oss Komplettera ditt ärende Söka i våra 
karttjänster och geodata

Örebro län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Söka jobb Ladda ner en 
publikation Använda karttjänster och geodata Hitta 
naturreservat eller kulturmiljö

Östergötlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Ansöka om bidrag för vård av kulturhistoriska miljöer 
Ansöka om bidrag till solceller Hitta en vigselförrättare 
Söka stiftelser i vår stiftelsedatabas Samråd för ändring i 
naturmiljön 
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https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/e-tjanster-och-blanketter/komplettering-eller-yttrande-i-ett-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/vigselforrattare.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/stiftelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html


Kommuner och 
landsting (regioner) 

Kommunallag (2017:725)
Svensk författningssamling 2017:725
SFS nr: 2017:725
Departement/myndighet: Finansdepartementet K 
Utfärdad: 2017-06-22 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 

SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext

Innehåll:
• 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
• 2 kap. Kommunala angelägenheter
• 3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
• 4 kap. Förtroendevalda
• 5 kap. Fullmäktige
• 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
• 7 kap. Anställda
• 8 kap. Delaktighet och insyn
• 9 kap. Kommunal samverkan
• 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
• 11 kap. Ekonomisk förvaltning
• 12 kap. Revision
• 13 kap. Laglighetsprövning
• Övergångsbestämmelser
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http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2017:725
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:725


Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: 
Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. 
Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras 
hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa 
upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Innehåll:
Sida
    3 Sveriges regioner.
  10 Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och

2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
Kompletteringar har skett den 14 och 16 maj 2016:
För varje län har lagts till:
* Skattesatser 2016 i kommuner, län riket. Uppgifter från SCB.
* Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun år 2014 för
kvinnor och män. Uppgifter från SCB.
* Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad,
Uppgifter från boverkets intervjuundersökningar presenterade i
maj 2016.
* Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och
kommun År 2014. Uppgifter från SCB.
* Svenskt Näringslivs hemsidor för länen.
* Arbetsförmedlingarna i länen.
* Handelsbanken

  11 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands 
län.
  29 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
  55 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
  74 4) Gotlands och Stockholms län.
  84 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.

106 6) Blekinge och Skåne län.
119 Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och 

småort per kommun 2005 (enligt SCB)
121 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och

Jämtlands län.
144 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
177 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
200 4) Gotlands och Stockholms län.
212 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
246 6) Blekinge och Skåne län.

267 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala
indelning.

277 Några kommentarer den 14 maj 2016.

280 Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket och
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.

293 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala
miljöer de vistas i.

294 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
297 Utvecklingens krafter
298 Systemet för mänskliga verksamheter
301 Den fundamentala påverkanskedjan
303 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
307 Näringslivet.
308 Svenskt Näringaliv
317 Arbetsförmedlingen
324 Handelsbanken 
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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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https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/lansregister.2053.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommunkoder.2052.html
https://skr.se/download/18.28eae57e14983f3bbe0899f1/1417177912356/kommuner_text.pdf
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror.1821.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenisiffror.850.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/valfarden-i-siffror-4.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/darforarsjalvstyrelsebra.1567.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/sastyrssverige.3054.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/stadbenamningen.2050.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/stadsochkommunhistoriskainstitutet.7412.html
https://www.scb.se/Kartor/
https://skr.se/tjanster/kontaktaskr.427.html
mailto:info@skl.se
https://www.facebook.com/sverigeskommunerochregioner/
https://twitter.com/SKR_se
https://www.youtube.com/user/SKLkommunikation
https://skr.se/tjanster/foljoss/rssfloden.rss.html
https://skr.se/tjanster/foljoss/prenumererapawebbinnehall.893.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken.7970.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen.17.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor.1113.html
https://skr.se/tjanster/omskr/dataskyddinomskr.16126.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/test/forbattrawebbplatsen.3760.html


Kommungruppsindelning 2017

Här är en beskrivning av SKLs kommungruppsindelning 2017 som 
gäller från den 1 januari 2017. Det är en omarbetning av den tidigare 
kommungruppsindelningen från 2011.

Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och 
analyser i olika statistiska sammanhang och är utarbetad på 
Statistiksektionen, SKL.

Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, 
där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat 
från SCB:s olika databaser.

Förändringar jämfört med tidigare indelning
Huvudprincipen för den nya indelningen har varit storlek på tätorten, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Grupperna storstad och 
större städer bygger nu på antal invånare i den största tätorten i 
kommunen istället för som tidigare, invånarantalet i hela kommunen. 

En ny grupp, mindre stad/tätort, har tillkommit och pendlingsmönstren 
i omkringliggande kommuner har fått ökad betydelse. Grupperna 
varuproducerande kommuner och kommuner i tätbefolkad respektive 
glesbefolkad region har utgått. Gruppen turism-och besöksnärings-
kommuner finns kvar, men med förändrad definition.

Beskrivning av grupperna
För en mer utförlig och detaljerad beskrivning, se publikationen 
Kommungruppsindelning 2017.

A. Storstäder och storstadsnära kommuner
A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 invånare i den största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller 
storstadsnära kommun.

B. Större städer och kommuner nära större stad
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 invånare i den största tätorten.
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre 
än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre 
än 40 000 invånare i den största tätorten.
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där 
minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan 
mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun.
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 
invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 
procent).
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun 
med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, 
omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till 
invånarantalet.
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Översiktstabell och lista på indelning 2017 (Excel, nytt fönster)
Classification of Swedish municipalities 2017 (engelsk översättning) 
(PDF, nytt fönster)

Publikationer
Kommungruppsindelning 2017 (PDF, nytt fönster)

https://skr.se/tjanster/
omwebbplatsen/omkakor/
webbkarta.16.html
Webbkartan visar alla sidor som finns på webbplatsen.
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I systemet för mänskliga verksamheter 
ligger verksamheterna för demokrati i 
område 3 :

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

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

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

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

Områdena 31-34 innehåller politiska vetenskaper som inte för politik 
utan bara studerar politiker och politik.

Området 35 innehåller verksamheter som förtroendevalda i allmänna 
val ägnar sig åt: folkvalda församlingar på olika nivåer. FN EU, 
riksdagar, kommuner och folkvalda regioner 
.
Områdena 36-39 innehåller verksamheter som försöker påverka de 
förtroendevalda,  i första hand politiska partier, politiska organisat-
ioner  och personer.

Den svenska regeringen och kommunerna och regionerna ska ägna sig 
åt att undersöka vad som har gjorts, görs, kan göras och bör göras 
och vilka beslut som bör fattas. Riksdagen beslutar om vad de tre 
kategorierna ska ägna sig åt. 

Kommunerna har lag för sina verksamheter och ska sörja för kommun-
inånarnas välfärd. Regionerna har vissa av delar av välfärden under sitt 
beskydd, huvudsakligen sjukvård och kommunikationer. De kan 
komma i konflikt med kommunerna när gränserna är suddiga.

För regeringen gäller att den ska se till välfärden i hela landet och 
kommer i konflikt med kommuner och regioner, bland annat ifråga om 
problem med coronasjukan, men mycket ifråga om socialtjänst för 
barn, gamla och personer med problem. Hushållen ska ha goda 
förhållanden och ha god service ifråga om gemnesamma saker, som 
utredningar, försvar, vägar, tillgång till bostäder, skolor, socialtjänst. 
handel och kulturella verksamheter o s v..

FN och dess organisationer, EU m m  har krav på svenska förhållanden 
som  den svenska regeringen måste beakta. Regeringen har mycket att 
bestyra och ska anpassa sig till både problem under och över 
regeringens nivå.

Regeringen består av departement och ministrar enligt följande : 
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Systemet för mänskliga verksamheter utom 
område 3
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
3 områden:

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 
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6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.  30 områden:

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

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  

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

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

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.  

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

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

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

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

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.
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8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
12 områden:
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

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

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

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

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

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

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

Regionstyrelserna kan ligga direkt under regeringen eller  ha 
myndighetskaraktär.
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Det viktiga är att staten  får planeringar för de 6 stora regionerna  som 
de nu inte tycks ha och som behövs. 

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

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

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

Man kan skilja mellan planeringar och beslut. Planeringarna ska följa 
processerna hur det var och är, kan bli och bör bli. 

Kommunerna och de själständiga regionerna måste förbättras enligt 
vad man lärt sig nu. Det som tillkommer är den statliga planeringen, 
som lider av stor brist nu. 

. 
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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 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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04 Marknadsskolan är 
en mardröm för landet 
men den kan rädda 
Liberalerna 
Det finns en väg som är bredare än lanseringen 
av L som ett stödhjul till det högerkonservativa 
blocket. 

Partierna som aktivt försvarar marknadsskolan – eller 
”världens mest extrema statligt subventionerade 
segregationsmaskin”, som Aftonbladets kulturchef 
Karin Pettersson träffande kallade modellen för någon 
vecka sedan – samlar över hälften av väljarstödet. Hur 
är det möjligt i ett land där sju av tio medborgare inte 
vill att deras skattepengar går till vinstdrivande skolor? 

Själv har jag svårt att förstå hur de här partierna ens 
kan stå på benen i opinionsundersökningarna men det 
kan de (med ett undantag) och det säger något om hur 
befängd den nötta bilden av Sverige som ett ”vänster-

vridet” land egentligen är. Inte ens i ett 
mittenkalibrerat land hade experimentet med 
oreglerade och skattefinansierade vinster i skolan 
tillåtits jäsa på det här sättet. Men här får det hända 
och det finns väl ungefär två tänkbara förklaringar: 

1) Majoritetens kunskaper om marknadsskolans 
härjningar är för grunda för att ge politiskt genomslag 
och då är det väl medierna som är högervridna – vilket 
kan låta otroligt i öronen på den som skedmatats med 
värdekonservativa talepunkter om mediernas 
vänstervridning men i verkligheten är mer än 9 av 10 
svenska ledarsidor blå och många journalister sitter 
bekvämt i den på senare år så bortklemade 
medelklassen. 

2) Majoriteten begriper vad marknadsskolan gör med 
samhället men prioriterar andra frågor som dessa 
partier profilerat sig kring så högt att de kan stå ut med 
läckage av skattepengar och underminering av 
samhällets innersta fundament om de bara får… betala 
lite mindre i skatt och se hårdare tag mot det 
segregerade samhällets skuggsida. Det kanske inte är 
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alldeles logiskt om man backar och lägger huvudet på 
sned men väljarna har ju till skillnad från politikerna 
ingen plikt att ägna sig åt perspektivövningar (och 
förresten är vi i praktiken oförmögna till det om våra 
egna barn springer lösa i motivet). 

Jag tror på en kombination av de två förklaringarna 
med vikten på den senare. Men i skrivande stund kom 
en tredje till mig: den svenska exceptionalismen. 

Det finns ju en särskild nationell självbelåtenhet i det 
här landet – föreställningen om att vi är lite klokare, -
bättre och godare än alla andra – och vi vet att den 
ibland skymmer sikten för våra egna misstag (eftersom 
ingenting det här landet gör kan vara ett misstag). Den 
här mekanismen brukade reta högern när den 
vadderade den fornstora socialdemokratin mot folkets 
misstänksamhet. Nu är S storhetstid förbi men varför 
skulle samma mekanism inte kunna vaddera ett höger-
projekt? 

Svenska folket vill inte ha vinstdrivna skolor men 
många accepterar dem i praktiken ändå och kanske 

beror det på att exceptionalismen fortfarande är så 
stark att svensken inte ens litar på sig själv? 

Inget annat land har kopierat den svenska modellen 
med oreglerade och skattefinansierade vinster i skolan 
trots att världen haft 30 år på sig att studera den. Vad 
kan det bero på? Den här tidningens tidigare 
chefredaktör Hans Bergström, gift med Engelska 
skolans grundare Barbara Bergström och högljudd 
försvarare av denna pseudomarknad, har antytt att 
resten av världen är ett ”kommunistvälde”. Eller hur 
man nu ska tolka hans mullrande om farorna med en 
återgång till ett skolsystem liknande det i våra 
grannländer. 

De flesta när väl en något mildare tro på den svenska 
exceptionalismen men kanske är den tillräckligt stark 
för att även svenskar utan fingrar i syltburken 
åtminstone ska tvivla på om resten av den samtida 
civilisationens ointresse för experimentet verkligen 
betyder någonting. 
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Och den där syltens hypnotiska egenskaper tycks inte 
heller bekymra så många. I sin vilda ungdom (våren 
2020) dundrade ungmoderaternas dåvarande 
ordförande Benjamin Dousa om att borgerligheten 
hade ”suttit i knät på friskoleföretagen” och att de hade 
”värnat deras aktieägare snarare än elever, föräldrar 
och skattebetalare”. Senare i livet (sommaren 2020) 
bytte han plötsligt fot efter att ha utsetts till vd för den 
marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Någonting 
liknande drabbade Jimmie Åkesson (SD) vars parti 
2014 gick till val på att stoppa vinstjakten i skolan bara 
för att hösten 2015 göra helt om i frågan efter 
uppvaktning från syltfabrikanternas pr-firma. Hur kan 
väljarna bevittna den sortens inre resor och 
fortfarande ha förtroende för marknadsskolan? 

Eller vänta nu, det har de ju aldrig haft. Det är bara 
olusten som inte är tillräckligt stark för att driva 
borgerliga väljare till vänstern. Men det borde ju också 
betyda att det finns en fråga där hundratusentals eller 
kanske miljoner borgerliga väljare inte har någon att 
vända sig till? Kanske kan Nyamko Sabuni rädda sitt 

sjunkande liberala skepp om hon klipper banden med 
skolbolagen och erbjuder dessa borgerliga väljare en 
skolpolitik som de vill ha. 

Det är i alla fall en bättre räddningsplan än den 
befintliga: att lansera Liberalerna som ett blekt 
stödhjul till det högerkonservativa blocket och deras 
redan inmutade frågor. Stödhjul kan de ju vara ändå, 
fast med en åsikt som väljarna känner till. 

Och jag tror inte att Sabuni behöver oroa sig för att 
någon ska uppfatta fotbytet som ett tecken på 
desperation eller ideologisk hemlöshet. Det finns väl 
ändå ingen som tror på att försvaret av en 
skattefinansierad skolmarknad med oreglerade vinster 
kommer från hjärtat. Motsatsen skulle däremot kunna 
återupprätta L:s förtroende som skolparti. 

Andrev Walden är journalist och fristående kolumnist 
på Dagens Nyheters ledarsida. 

Andrev Walden 
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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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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:  

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

– 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 
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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. 

– 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. 
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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 Person greps för 
brott mot rikets 
säkerhet 
En person greps på torsdagen i Stockholm, 
misstänkt för brott mot rikets säkerhet. 

Det var vid åttatiden på torsdagsmorgonen som 
personen greps men uppgifterna är ännu så länge 
mycket knapphändiga. 

– Personen är misstänkt för grov obehörig befattning 
med hemlig uppgift, säger kammaråklagare Mats 
Ljungqvist vid riksenheten för säkerhetsmål. 

Enligt Ekot genomfördes gripandet i Stockholm. 
Personen är anhållen och hans brott ska ha begåtts 
under april och maj i år. 

Personens försvarare, Thomas Olsson, säger till DN att 
han förordnades som försvarare vid lunchtid på 
torsdagen och att det fanns ett förhör inplanerat med 
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person under dagen. Karl Melin, presschef vid Säker-
hetspolisen, vill inte uttala sig om ärendet men 
bekräftar gripandet: 

– Det stämmer att det genomfördes en insats i morse 
och att en person greps och anhölls. Nu fortsätter 
rättsprocessen. 

– När det gäller de brottsmisstankar som vi generellt 
arbetar med, utreder och försöker beivra så rör det sig 
om mycket allvarlig brottslighet mot Sverige och 
demokratin, säger Karl Melin. 

Handlingarna i målet har lämnats in vid Solna 
tingsrätt. Det råder förundersökningssekretess och 
yppandeförbud i fallet. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

04 Hultqvist tonar ner 
försvarets fördyringar 
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) tonar ner 
följderna av att stridsflyg och ubåtar blir 
dyrare än planerat. Men hur mycket 
kostnaderna ökar är hemligt och vilka 
konsekvenser det får för andra projekt är 
oklart. 

Som DN rapporterade i går kommer kostnaderna att 
öka för de beställda 60 nya Gripen E-planen och de två 
nya ubåtarna av Blekinge-klass. Det tvingar 
Försvarsmakten att ändra i den 12-åriga 
investeringsplan som riksdagen antog i höstas. 

Försvarsministern var i går, torsdag, i riksdagens 
försvarsutskott. Han redovisade där innehållet i 
Försvarsmaktens och Försvarets materielverks (FMV) 
kompletterande budgetunderlag för 2022. 
Fördyringarna framgår av hemliga bilagor. 
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– Min bedömning är att det är små förändringar och 
förskjutningar, säger Peter Hultqvist till DN. 

Enligt försvarsministern kan riksdagens gällande 
försvarsbeslut för åren 2021–2025 ”i allt väsentligt 
omhändertas”. 

– Det är en begränsad påverkan fram till 2025 och 
förändringar i investeringsplanen påverkar inte 
regeringens inriktning. Sedan finns det vissa 
utmaningar på marin- och flygsidan där det behövs 
vissa riskavsättningar för att klara de projekten. På 
marinsidan finns det också vissa behov av 
kompensatoriska åtgärder, medger Peter Hultqvist. 

Flygvapnets avsättningar för risker de närmaste tolv 
åren är i det närmaste uppätna av fördyringarna? 

– Jag kan inte gå in på det i detalj, det är i så fall 
sekretessbelagda uppgifter, svarar ministern. 

För marinen är risken att projekt försenas, har vi råd 
med det med tanke på det säkerhetspolitiska läget? 

– Om man är i den typen av situationer så måste man 
titta på vad man kan kompensera med. Då får vi 
återkomma med de förslagen när den processen är 
gjord, svarar Peter Hultqvist. 

En stor och oklar fråga är när Saab kan leverera de två 
nya ubåtarna, och till vilken kostnad. 

– Det pågår en omförhandlingsprocess mellan FMV 
och Saab som ännu inte är avslutad. Också här är det 
sekretessfrågor. Jag säger det jag kan säga, svarar 
försvarsministern.  

Däremot är försvarsutskottet informerat om storleken 
på de hemliga fördyringarna enligt Hultqvist. Han 
säger sig ha ”visat maximal öppenhet gentemot 
utskottet”. 

– Man får när det gäller den här typen av oerhört stora 
och omfattande beslut ha förståelse för att det kan bli 
effekter när det gäller både prissummor och 
leveranstider. Vi kommer inte att kunna garantera att 
allting sker precis enligt plan, säger Peter Hultqvist.  
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Enligt Försvarsmakten kan de ökade kostnaderna slå 
mot den andra perioden av den upprustning som 
riksdagen beslutat om, det vill säga åren 2026–2030. 

– Vi har ju en kontrollstation 2023 och vi får väl titta 
på hur det ser ut då, och eventuella konsekvenser, 
svarar Peter Hultqvist. 

Mikael Holmström 

mikael.holmstrom@dn.se 

04 22-åringen i 
Vetlanda ska 
psykundersökas 
Den 22-årige man som knivhögg sju personer i 
Vetlanda i början på mars ska genomgå en större 
rättspsykiatrisk undersökning. Det beslutade Eksjö 
tingsrätt i går, torsdag, efter att åklagarna under 
onsdagens slutpläderingar begärt att 22-åringen ska 
genomgå en sådan. Utredningen ska försöka ta reda på 
om han lider av ”en allvarlig psykisk störning”. Det är 
ett juridiskt begrepp och inte en medicinsk diagnos. 
Under torsdagen meddelande tingsrätten i ett 
pressmeddelande att den anser att ”det har lagts fram 
övertygande bevisning om att NN (22-åringen) har 
begått de gärningar som åklagaren har påstått i målet”. 

TT 
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Barn låg bakom it-
attack 
Region Gotland utsattes tidigare i år för 
överbelastningsattacker under flera veckor. Bland 
annat låg regionens hemsida nere. Den skyldige var ett 
barn, rapporterar nu P4 Gotland. Barnet är under 15 år 
och ärendet lämnas därför till socialtjänsten. 

TT 

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 21-årig man häktad 
för mordet i Hjällbo 
Göteborg. En 21-årig man häktades på 
torsdagen som misstänkt för mordet i Hjällbo 
centrum i söndags. I tingsrätten bestred 
mannen misstankarna om mord, men medgav 
vapenbrott och olaga hot. 

Han beskrivs av polis som knuten till det 
kriminella gänget Hjällbonätverket. 

En 44-årig man sköts i söndags till döds i den butik i 
Hjällbo centrum där han arbetade. Ytterligare två 
personer blev skottskadade i samband med 
skottlossningen. 

Strax efter mordet greps en 21-årig man boende i 
stadsdelen som misstänkt för mordet. I går, torsdag, 
häktades han i Göteborgs tingsrätt, på sannolika skäl 
misstänkt för mord, försök till mord och grovt 
vapenbrott. 

– Nu fortsätter utredningen. Det finns en mängd 
utredningsåtgärder som vi har framför oss och nu kan 
vi jobba vidare med detta i lugn och ro, säger åklagaren 
Sara Toreskog efter häktningsförhandlingen. 

21-åringen nekar till misstankarna om mord och 
mordförsök men medger vapenbrott och grovt olaga 
hot. 

– Han medger häktningen så att han skulle bli häktad 
var väntat, säger 21-åringens advokat Sina Safashad. 

Exakt vad den mordmisstänkte mannen hävdar ska ha 
hänt i samband med att 44-åringen dödades vill Sina 
Safashad inte säga. 

– Det kan jag tyvärr inte gå in på. Men grovt olaga hot 
förstår vi alla vad det betyder och grovt vapenbrott 
förstår vi vad det betyder, utöver det kan jag inte gå in 
på några detaljer. 

Sara Toreskog ville i går inte kommentera vilket motiv 
som kan tänkas ligga bakom mordet, men sade till den 
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församlade presskåren att hon anser att bevisningen 
mot den häktade mannen är god. 

Mordet i Hjällbo föregicks av stora oroligheter i 
stadsdelen när medlemmar i det så kallade 
Hjällbonätverket, ett kriminellt gäng baserat i 
stadsdelen, i fredags drabbade samman med handlare 
från Hjällbo centrum och deras släktingar. 

Kan mordet hänga ihop med de stora oroligheter som 
var i Hjällbo? 

– Där är sannolikt så att det kan hänga ihop på något 
sätt. Exakt vad det ena beror på, det återstår att utreda, 
men det ligger nära till hands att tro att det hänger 
samman på något sätt, säger Sara Toreskog. 

Enligt Ulf Merlander, polischef i nordöstra Göteborg, 
ingår den häktade 21-åringen i det så kallade 
Hjällbonätverket, ett kriminellt gäng med bas i 
stadsdelen som ägnar sig åt försäljning av narkotika. 
Tre personer från gänget häktades i tisdags misstänkta 
för våldsamt upplopp. 

Efter mordet brottades den misstänkte 21-åringen ner 
av civilpersoner i Hjällbo. Innan polisen hann gripa 
honom utsattes han för misshandel. I tingsrätten satt 
han med munskydd för ansiktet, men ett sår i pannan 
syntes tydligt och över det ena öga hade han en blåtira. 

Carl Cato 

carl.cato@dn.se 
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04 Åsa Beckman: Dags 
för stockholmarna att 
sluta skratta åt 
Norrland 
Turister, batterier och fossilfritt stål har fått 
den norrländska stoltheten att växa på nytt. 
Äntligen tycker Åsa Beckman att världen 
förstår varför hon aldrig kan glömma den 
utnyttjade men tappra landsdelen där hon 
föddes.  

För ett par år sedan återvände jag till trakten där jag 
växte upp, Ådalen i Ångermanland. Jag blev helt tagen 
av att komma tillbaka. Älven – att den var så mäktig. 
Bergen – att de var så blå och höga. Dialekten – jag 
hade nästan glömt det där lite förvånade tonfallet. Och 
när jag såg vägskylten med min hemby Prästmon kom 
det – som från ingenstans! – en snyftning. 

Jo, jag fick en hemkomstchock. 

Man hör ofta om människor som med åren får ett 
närmast fysiskt behov av att återvända till platsen där 
de tillbringat sin barndom. Min pappa hade ett minst 
sagt ambivalent förhållande till den värmländska by 
där han växte upp i en prästgård och när vi bilade runt 
i Sverige på somrarna fick vi ta omvägar för att slippa 
ens komma i närheten. Och hur gick det när han blev 
äldre? Han köpte förstås ett hus med utsikt mot kyrkan 
och prästgården på andra sidan sjön. 

Och egentligen är det inte alls konstigt. Tänk hur 
mycket de allra första sinnesintrycken måste prägla ett 
litet barn. Formerna i landskapet, arterna i 
växtligheten, från vilket håll solljuset faller. Hur vinden 
drar genom trädkronorna eller vilken fågelsång som 
hörs när under året. Det var ju så här som världen en 
gång började. 

Inte underligt att man kan behöva kväva en snyftning 
vid en vägskylt. 

Likt många andra flyttade min familj söderut i mitten 
av 70-talet. Det hjälpte inte med alla som på 
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Limstagatan i Kramfors burit den lilla gröna badgen 
”Vi flytt’ int’” och att Thore Skogman sjöng schlagern 
med samma hejiga refräng. Industrier lades ner, 
affärer bommade igen och husen sjönk allt längre ner i 
åkrarna. Sedan kom 90-talskrisen och botten gick ur 
på riktigt. 

Men många stolta norrlänningar blev kvar. När jag i 
någon krönika berättade en barndomsanekdot fick jag 
ett mejl från en av dem: ”Du ska veta att vi är besvikna 
på sådana som du. Ni flyttar till dem som tagit 
råvarorna ifrån oss. Och när vi blir ensamma kvar blir 
vi komiska figurer i era krönikor.” 

Det tog. Även om jag kanske inte var extra skyldig till 
det där med råvarorna, var krönikan bevisligen min. 

Det var just den norrländska stoltheten som förändrats 
när jag härom året kom hem igen. Den var nu lugnare 
och mer självklar. Visst stämmer det att urbana 
medelklassturister använder landsdelen för att vandra, 
klättra eller bo i hotellrum hängandes i träden för att 
sedan glida vidare. Men det har likväl gett mina 
barndomsvänner känslan av att de lever ett naturnära 

liv som allt fler människor värderar allt högre. 
Havsnära golfbanor är inte allt. Och om någon vid 
millennieskiftet skulle sagt att det i början av 2020-
talet talades om tusentals nya arbetstillfällen på 
batterifabriken i Skellefteå och två fossilknappa 
stålverk i Boden–Luleå, plus nya bostäder, skolor och 
kulturhus, hade jag trott att jag lyssnat på ett 
överförfriskat kommunalråd. 

Nu vet ingen om planerna verkligen blir av – men 
vilken revansch det vore för den del av Sverige som 
plundrats på råvaror men alltid fått så minimalt 
tillbaka. Om den gröna omställningen kan vikta om 
landet och faktiskt förändra vad som anses som status 
och verklig rikedom så för ändå den här 
skitklimatkrisen med sig något lite, lite gott. 

Så rätt åt alla oss stockholmare om långtradarna fyllda 
av visioner och byggmaterial bara rullar förbi 
huvudstaden med dess svindyra vardag och absurda 
bostadsbrist och fortsätter norrut. Det är kort sagt 
slutskrattat åt Norrland. 

Åsa Beckman 

asa.beckman@dn.se 
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04 ”Trafikverket lägger 
miljarder på konsulter” 
Trafikverket beräknar att den planerade drygt 
sex mil långa järnvägen Göteborg–Borås ska 
kosta omkring 44–55 miljarder och efter 36 års 
planerings- och byggtid kunna stå klar år 2037. 

Efter DN:s granskning av höghastighets-
banornas ekonomi hävdar byggkoncernen 
Skanskas expert att Göteborg–Borås går att 
bygga omkring 15 miljarder billigare och skulle 
kunna stå klar sju år tidigare. 

Hos Skanska har projektdirektören Lennart Stenman i 
många år arbetat med komplexa järnvägs- och 
tunnelsystem i flera länder. 

Inte minst har han studerat hur den kinesiska jätten 
China Railway International Group, CRIG, anlägger 
höghastighetsjärnväg på så kallade brobanor, hittills 3 

500 mil, på betongpelare i luften. Skanska har haft ett 
samarbetsavtal för tekniken. 

I mars publicerade Skanska en uppmärksammad 
rapport där de beräknade att hela sträckan 
Stockholm–Göteborg–Malmö skulle kunna stå klar om 
tolv år, inklusive tre års planprocess, till en kostnad i 
nivå med vad regeringen har sagt är acceptabel.  

Trafikverkets planering för den dryga sex mil långa 
sträckan Göteborg–Borås går nu in i slutfasen. Senast 
den 11 juni ska berörda komma in med synpunkter på 
den lokaliseringsutredning där kostnaderna, beroende 
på lösning, anges till 44–55 miljarder. 

DN har bett Lennart Stenman att beräkna vad 
prislappen skulle bli med brobana i stället för 
traditionell järnväg med banvall. Denna kalkyl, byggd 
på Skanskas egen rapport och studie av Trafikverkets 
dokument, landar i en möjlig totalkostnad på 35 
miljarder. 
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– För spåren räknar jag med 25 miljarder, för 
stationerna 4,5 miljarder, 4 miljarder till beställaren, 
vilket beräknas på 14 procent av byggkostnad, och 1,6 
miljarder för oförutsedda utgifter, säger han. 

Stenman har då inte bara räknat in kostnad för det 
”stickspår” in till Borås station som Trafikverket 
utreder, utan även kostnaden för en halvmil spår 
söder/öster om Borås om/när beslut fattas om fortsatt 
järnväg mot Jönköping. Kalkylen förutsätter tio 
kilometer tunnlar och bygger på tolv meters snitthöjd 
på pelarna. 

– Det som påverkar en prefabricerad brobana är 
förstås topografi och geologi för skärningsdjup, 
pelarhöjd och grundläggning. Vi har antagit samma 
som för mosaiklandskap. 

Lennart Stenman säger att deras metod gör det möjligt 
att delvis dra järnvägen längs med den befintliga 
motorvägen mellan Göteborg och Borås, riksväg 40. 

– Om staten skulle välja brobanemetoden borde man 
börja om, tänka nytt. 

Stenman pekar även på den så kallade 
beställarkostnaden där Skanska alltså räknar med 14 
procent med en samordnad stegvis planprocess, 
medan Trafikverket brukar ligga på 22–25 procent.  

– Trafikverket lägger miljarder på konsulter, de gräver 
guld. Man ritar om och ritar om medan åren går. Det 
där måste stoppas. 

Han säger att Trafikverket kontaktade dem i november 
i fjol och önskade en dialog och informationsutbyte. 
Men myndigheten är i dag på väg att utveckla en 
japansk byggmetod för så kallade landbroar. 

– Nu har vi en förnyad dialog med Trafikverket, vi får 
se vart det leder. Det svåra kommer bli att ändra 
invanda processer och sätt att arbeta. 

Ett mörkt moln hänger dock över idén med brobanor i 
betong – cementtillverkningens koldioxidutsläpp. 
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Branschjätten Cementa presenterade i onsdags en 
satsning på klimatneutral cementproduktion. 

– Vi har pratat ihop oss med Cementa. Kommer det in 
en beställare som vill ha klimatcement kommer det att 
bli en enorm drivkraft för dem att snabba på. De vet 
exakt vad de ska göra, säger Lennart Stenman och 
fortsätter: 

– Norge satsar hårt på CCS-tekniken nu, men Sverige 
ligger fem år efter. Cementa säger att de till år 2025 
kan ha sänkt utsläppen med 50 procent. Det är lite som 
med coronavaccinet, det togs fram på ett år när kravet 
ställdes. 

Kräver inte er metod tillgång till CO2-fri cement, kan 
Sverige annars leva upp till kravet att vara 
klimatneutralt till år 2045? 

– Även om vi skulle använda dagens cement skulle vi 
på något tiotal år skapa en CO2-vinst genom 
transportöverflyttningen. Det finns expertberäkningar 
på detta. Men nu är ju en lösning på gång, det gäller 

bara för myndigheterna att ställa kraven så kommer 
marknaden att anpassa sig.   

Trafikverket listar risken för högt buller som en 
utmaning för snabbjärnväg på bro. I Kina talar man 
om 70 decibel 30 meter ifrån banan utan särskilt 
skydd.  

– Det som tjuter är strömavtagare och hjulen. Vi 
tänker oss ett bullerplank över hjulen. 70 decibel är för 
högt om du bor där, förstås. Inne i städer kan tågen gå 
som i en tub och utanför den har man mätt upp 22 
decibel, som i ett sovrum. Det kostar förstås mer då. 
Men tågutvecklingen i Asien har gått förbi 
flygindustrin, jag ser optimistiskt även på 
bullerfrågan.  

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria 
Stockhaus säger till DN att järnväg på bro kan skapa 
”en annan visuell förorening”. Att siktlinjen bryts. 

– Vad är en bruten siktlinje? Genom en banvall ser du 
ingenting, den blir som en mur och kan vara tre upp 
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till tio meter hög. Kraven på en banvall för 
höghastighetståg är enorma för att den alls ska ligga 
still.  

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 

04 Sekretessen lyfts 
runt korttidsarbete – 
men inte för alla bolag 
Från augusti ska det inte längre vara hemligt 
vem som fått skattebetalarnas 
mångmiljardstöd för korttidsarbete – 15 
månader efter att stödet infördes. 

Men nu kan DN berätta att majoriteten av 
bolagen får uppskov för att deras affärer inte 
ska skadas. 

Hittills har staten betalat ut drygt 35 miljarder kronor 
via Tillväxtverket – men mottagarna har varit hemliga. 
Flera medier, däribland DN, har försökt få ut 
uppgifterna, men fått nej för att det skulle kunna skada 
företagen. Kammarrätten har hållit med myndigheten, 
Högsta förvaltningsdomstolen tog inte upp något av 
ärendena. 
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Detta ledde till upprörda invändningar. Kritikerna 
menade att det inte är rimligt att allmänheten inte ska 
få veta vem som får deras skattemiljarder och hur 
pengarna används. En detalj i sammanhanget är att 
DN utan problem fick ut företagsnamn och summor 
från Skatteverket för det så kallade omställningsstödet. 

Finansminister Magdalena Andersson (S) menade att 
det blev så här för att det var bråttom att ta fram ett 
fungerande system för att rädda jobb. I september 
förra året sade hon dock till DN att regeringen skulle 
göra ett försök att lösa problemet. 

Och om två veckor ska riksdagen ta beslut om att den 1 
augusti ska sekretessen lyftas. Då har det gått 15 
månader sedan stödet infördes. 

– Det kommer att via vår webbplats gå att söka på ett 
företags namn eller organisationsnummer och se bland 
annat hur mycket stöd företaget fått, hur många 
anställda de har fått stöd för och hur mycket de fått i 
ett eventuellt återkrav. Exakt hur en sådan tjänst 

kommer att se ut är ännu inte klart, säger Niklas 
Kjellberg, pressansvarig på Tillväxtverket. 

Men de ärenden som blir offentliga då är bara de där 
ansökningarna gjorts från och med den 22 oktober i 
fjol. De stöden utgör bara 20 procent av de företag som 
fått hjälp, och 12 procent av det belopp som betalats ut 
total. 

För resten av företagen blir uppgifterna offentliga först 
i höst, den 21 oktober. Så var det inte i det ursprungliga 
förslaget, övergångsbestämmelsen har tillkommit efter 
kritik från bland annat Svenskt Näringsliv. 

– Vi lyfter ju sekretessen bakåt i tiden, och då menar vi 
att detta är en rimlig kompromiss mellan mediernas 
och allmänhetens krav på insyn och företagens 
intresse. De bolag som sökte innan vi berättade vad vi 
ville göra i höstas visste ju inte att deras ansökningar 
skulle bli offentliga, säger statssekreterare Fredrik 
Olovsson (S) på finansdepartementet. 

Men varför är offentligheten ett problem för företagen? 

– De som söker måste ju visa att de har haft allvarliga 
svårigheter, och det kan ju vara känsligt om det görs 
offentligt under en kris. Men för regeringen är det 
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viktigt att besluten nu blir offentliga för medier och 
allmänhet. 

Och det blir mindre skadligt om sekretessen lyfts 2,5 
månad senare? 

– Det är den bedömning som har gjorts, detta är som 
sagt en avvägning mellan olika intressen, säger Fredrik 
Olovsson. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

04 Myndigheter 
föreslår spärrtjänst för 
lån 
Små lån kan bli stora problem. Myndigheter vill att 
kreditgivningsbranschen gör mer för att stärka 
konsumentskyddet och föreslår bland annat ett 
spärregister för konsumtionslån. 

En allt större del av svenskarnas lånekostnader utgörs 
av konsumtionslån. Även skulderna till följd av dessa 
växer hos inkassobolagen och Kronofogden. Unga och 
låginkomsttagare är de med störst risk att drabbas. 

Enligt Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell 
har det blivit för enkelt att ta lån och kreditgivningen 
går för snabbt. 

– Som det ser ut i dag har vi inte en väl fungerande och 
hållbar konsumentkreditmarknad, sade hon vid ett 
webbsänt seminarium som hölls med FI och 
Kronofogden. 

Förra året fick Kronofogden in skuldkrav på totalt 21,7 
miljarder kronor, en ökning med 18 procent jämfört 
med året före. TT 
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04 Riksrevisionen: AP-
fonderna kan bättre 
AP-fondernas hållbarhetsarbete får godkänt av 
Riksrevisonen. Det är rimligt och ändamålsenligt, 
enligt en ny granskningsrapport. 

Men det finns utrymme för förbättringar. AP-fonderna 
och regeringen bör göra mer för att de förvaltade 
medlen ytterligare ska främja målen om hållbar 
utveckling, anser Riksrevisionen. 

De sex AP-fonderna förvaltar ett pensionskapital 
motsvarande cirka 2 400 miljarder kronor. Det 
främsta målet är att skapa långsiktig hög avkastning 
för att trygga pensionerna. 

TT 

04 Tre personer utreds 
av 
Ekobrottsmyndigheten 
Tre personer i södra Sverige har anhållits av 
Ekobrottsmyndigheten (EBM) misstänkta för grova 
marknadsmanipulationer. Det har även utförts 
husrannsakan i ärendet, skriver EBM i ett 
pressmeddelande. 

Kammaråklagare Jonas Myrdal har enligt 
myndigheten beslutat att försätta de misstänkta på fri 
fot, men brottsmisstankarna kvarstår. 

Enligt EBM rör misstankarna 
marknadsmanipulationer genom vad som brukar 
kallas ”pump and dump”. De misstänkta har spridit 
haussade rekommendationer av aktier i inlägg på 
sociala medier, framför allt på nätverket Twitter. 
Därefter har de sålt aktier i samband med den 
prisuppgång som skett. TT 
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04 Ny chef för Scandi 
Standard 
Kronfågels ägare Scandi Standard har utsett Otto 
Drakenberg till tillförordnad vd, skriver bolaget i ett 
pressmeddelande. Den tidigare vd:n Leif Bergvall 
Hansen lämnar sin post med omedelbar verkan. 

Nyligen granskade Aftonbladet en 
Kronfågelanläggning och företaget kritiserades för 
brister i djurhållningen. Bland annat ska kycklingar ha 
skållats levande. 

TT 

04 Personalbrist har 
blivit en ny utmaning 
för krogbranschen 
Restriktioner släpps och restaurangbranschen 
vädrar morgonluft. Då har ett nytt problem 
uppstått. 

Nu råder stor brist på kockar och 
serveringspersonal. 

Från och med i tisdags kan restauranger ha öppet till 
klockan 22.30 även om begränsningen med fyra 
personer per bord ligger kvar. 

Förändringen är högst välkommen för en bransch som 
varit extremt hårt ansatt under drygt ett års tid, mera 
oväntat är nu de utmaningar som uppstått när man 
förbereder sig inför den viktiga sommarsäsongen. 

– Känslan nu är att det är brist på kockar, vilket man 
inte trodde att det skulle vara. Det är flera som har bytt 
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bransch – fler än jag trodde – och det kommer att vara 
ett allvarligt problem för branschen, säger Peder 
Smith, grundare och vd till Bockholmengruppen med 
flera restauranger i Stockholmsområdet. 

Hotell- och restaurangfacket har för TT:s räkning tagit 
ut siffror på antalet medlemmar utifrån en enskild 
månad, i vanliga fall presenteras dessa på årsbasis. I 
april var det 27 317 medlemmar medan i december 
2019, det vill säga före coronapandemin, låg siffran på 
29 112. Enligt vice ordförande Pim van Dorpel har den 
också historiskt sett legat på omkring 30 000, vilket nu 
visar på en nedgång. 

– Vi ser i undersökningar att medlemmar har ett stort 
behov av trygghet och finns inte det inom våra 
näringar söker man sig till andra branscher, säger Pim 
van Dorpel. 

Han poängterar att den osäkerhet pandemin orsakat 
för branschen gjort att många valt att tänka i andra 
banor. 

– Tidigare kändes det väldigt tryggt att jobba inom 
servicebranschen, nu tänker många både en eller två 
gånger och man kanske fått en tankeställare om man 
blivit uppsagd. 

Att det råder stor efterfrågan på restaurangpersonal 
syns vid en sökning i Arbetsförmedlingens platsbank. I 
nuläget finns exempelvis för Stockholmsregionen 213 
annonser med 328 jobb. 

– Men tittar man på antalet annonser i riket är det 
ungefär hälften av det antal vi såg 2019. Det vittnar om 
att branschen inte riktigt kommit i gång ännu. Det är 
fortfarande många som använder sig av exempelvis 
korttidspermitteringar, säger Annika Sundén, 
analysdirektör hos Arbetsförmedlingen. 

Bockholmengruppen söker förutom kockar även 
servitörer och hovmästare, bland annat till två nya 
restauranger som ska öppna i sommar. 

Peder Smith beskriver det som ”otroligt svårt” att hitta 
främst kockar. Men han menar att bristen inte enbart 
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handlar om en osäkerhet hur framtiden ser, utan att 
det redan före coronapandemin fanns 
rekryteringsproblem inom restaurangnäringen. 

– Det är en generationsfråga. Det har funnits en 
jargong att jobba stenhårt och jobba långa pass. En ny 
generation frågar sig, ”varför ska jag jobba så här, jag 
vill jobba med ett normalt schema”, sådant som är 
självklart inom andra branscher, säger han. 

TT 

04 Färgexplosion i Alby 
när rymden tar plats på 
vägg 
Muren uppe på höjden till vänster om Albys 
tunnelbanestation var smutsgul och matt. Men 
det var då. Nu sprakar den av liv. Under veckan 
som gått har hela solsystemet tagit plats på 
betongen. 

– Det känns verkligen som målningen lyfter 
hela Alby, säger Elena Dodaori, en av 20 
niondeklassare som varit med och skapat den. 

Alby i Botkyrka kommun har en lång tradition av att 
låta barn och elever i området vara med och smycka 
offentliga platser. Redan i början på 80-talet skapades 
det första verket – Noaks ark – i den portal som leder 
in mot centrumanläggningen. 
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Sedan dess har det blivit många muralmålningar och 
konstverk; på fasader och i trapphus, som enskilda 
konstverk vid parklekar och grönområden. 

– Det har skapat mycket stolthet som gått i arv, säger 
Alvaro Fuentes, bosocialstrateg på Botkyrkabyggen 
som varit med i nästa alla projekt. 

Han vet att det inte bara skapar en känsla av 
sammanhang och tillhörighet, det ökar också trivseln 
och minskar skadegörelsen. 

På fredag invigs det senaste konstverket – Kosmos. Det 
sträcker sig på tvären över en hel mur i anslutning till 
Astolabbet – även det ett konstverk smyckats av barn 
och elever från Alby. De tjugo elever från 
Grindtorpsskolan – som ligger uppe på Albyberget och 
från Kvarnhagsskolan som ligger nere i dalen – som 
varit med har alla skapat och skissat fram egna objekt 
som de placerat ut i det färgsprakande solsystemet.  

Under året som gått har de lyssnat på föredrag om 
urban konst, diskuterat motiv och tagit fram skisser. 

– Jag har verkligen lärt mig att färger och former ger 
inspiration och kraft, säger Fatoumata Ceesay som 
också fått nya vänner i och med mötena med eleverna 
från Kvarnhagsskolan. 

Bakom projektet står Botkyrka kommun som 
tillsammans med Cesar Fulgencio från Subtopia och 
graffitikonstnären Aris Tsartsonis – båda djupt 
engagerade – gjort det möjligt. 

– Det har varit en väldigt kreativ process att se 
eleverna skapa sin egen verklighet. Känslan vi vill 
förmedla är lite av det gamla latinska uttrycket ”per 
aspera, ad astra” – genom svårigheterna mot 
stjärnorna – att det är värt att kämpa för att nå sitt 
mål, säger Ceasar Fulgencio, konstnärlig ledare på 
Subtopia. 

Konstnären Aris Tsartsonis som var med under hela 
resan är mycket nöjd med resultatet. 

– På sätt och vis har vi redan uppnått syftet med 
konstverket. Vi har förenat elever från två skolor som 
lärt sig samarbeta och reflektera, säger han. 

Cesar Fulgencio håller med: 

477



– Många unga påminns hela tiden om det dåliga som 
händer, om det onda, om våldet. Det här är en motvikt 
som balanserar bilden. det finns så mycket positiv och 
kreativ energi här, konstaterar han. 

Ulrika By 

ulrika.by@dn.se 

Digital invigning sker fredag den 4 juni kl 16, på 
Subtopias Instagramkonto ”Subtopiaibotkyrka”. 

04 67-åring tros ha 
våldtagit flera barn 
På torsdagen inleddes rättegången mot den 
man som misstänks för flera fall av grov 
våldtäkt mot barn. Under dagen vittnade en av 
poliserna hur 67-åringen i arresten berättade 
om övergreppen. 

67-åringen leddes in av två vakter till sal 1 på Solna 
tingsrätt iförd handfängsel, som togs av innan han 
satte sig ner. Ett av vittnena var en polis som var på 
plats när 67-åringen greps. Han berättade hur det 
fanns en kamera riggad mot mannens säng och att det i 
sovrummet fanns godisbrukar och spelkonsoler.  

Enligt polisen var lägenheten full med olika 
lagringsmedia som innehöll barnpornografi. 

I arresten erkände 67-åringen barnvåldtäkter, enligt 
polisen. 
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– Han säger att det har varit många barn genom åren. 
Det känns som att han vill utveckla men jag insisterade 
på att han skulle ha en försvarare med sig innan han 
pratade om det. Han sa ”det finns ingen förvarare i 
världen som kan få mig fri från det här”, berättar 
polisen i rätten. 

De utsatta barnen har alla levt i närheten av mannen. 
Det yngsta offret ska bara ha varit ett år när han 
utsattes första gången. Barnets pappa hade lärt känna 
67-åringen flera år tidigare. De utvecklade enligt 
målsägandebiträdet Anders Pethrus en 
vänskapsrelation och när pojken föddes fick 67-
åringen ett slags farförälderrelation till barnet. 

– Han betraktades som en del av familjen, säger 
Anders Pethrus. 

Enligt 67-åringens försvarare advokat Monika Lilja är 
mannen ångerfull. 

– Han hoppas att barnen som han utsatt får 
upprättelse i viss mån och han hoppas att han själv får 
hjälp. 

67-åringen erkänner endast de gärningar som finns på 
film, men förnekar övriga. 

Under dagen hördes ett vittne om 67-åringens uppdrag 
i området, att han var omtyckt och respekterad. När 
han vid tillfälle hade med sig en liten pojke till möten 
var förklaringen att han hjälpte pojkens familj. 

– Många familjer i Rinkeby har det tufft. Jag tyckte väl 
att ganska fint av honom på något sätt att ställa upp, 
det var min känsla, berättade vittnet. 

Det är en av anledningarna till att 67-åringens brott är 
att betrakta som särskilt hänsynslösa, säger åklagaren 
Åsa Lidefelt Skog till DN. 

– Jag tror att det är precis som det här vittnet beskrev, 
att han var väldigt omtyckt populär och gjorde mycket 
bra i området. Människor har tyckt om honom, säger 
åklagaren. 

Marijana Dragic 

marijana.dragic@dn.se 
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04 Södermalm kan få 
ny tunnelbanestation 
Ska den nya tunnelbanan mellan Fridhemsplan 
och Älvsjö gå via Liljeholmen eller via 
Södersjukhuset? Nu får stockholmarna tycka 
till. 

Efter ett halvårs utredning har förvaltningen för 
utbyggd tunnelbana i Region Stockholm nu vaskat 
fram två alternativ för den nya hittills färglösa linjen 
som ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö. 

Det västra förslaget som är känt sedan tidigare går från 
Fridhemplan till Älvsjö via stationerna Liljeholmen, 
Årstaberg, Årstafältet och Östberga till Älvsjö. Det 
östra förslaget går i stället via Hornstull, 
Södersjukhuset, Årstafältet och Östberga till 
Älvsjö. Båda sträckningarna går helt under jord. 

– I det östliga alternativet berörs fler boende, för att 
det är en högre befolkningstäthet på Södermalm. Det 

västliga alternativet gynnar fler nya bostadsområden 
kring framför allt Liljeholmen, säger Jörgen Altin, 
huvudprojektledare vid förvaltningen för utbyggd 
tunnelbana, som inte förorda något av de två förslagen 
i nuläget. Remissinstanser och allmänhetens 
synpunkter under samrådet kommer att vara 
vägledande. 

Samrådet pågår under hela juni digitalt på en 
samrådsportal där allmänheten kan ge sina synpunkter 
och ställa frågor. På grund av pandemin hålls inga 
öppna hus, i stället erbjuds tre digitala samrådsmöten, 
den 15, 17 och 21 juni. 

Efter samrådet presenteras ett förslag till politikerna i 
regionens trafiknämnd som fattar slutgiltigt beslut. 
Först 2022 kommer man att precisera var stationer 
och uppgångar placeras. Den nya tunnelbanelinjen har 
en budget på omkring 11,5 miljarder kronor i 2016 års 
prisnivå. Den östra sträckningen är något längre och 
därmed något dyrare. 
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Byggstart är 2025 och tidigast 2034 kan de första 
resenärerna borda tågen. Den nya linjens färg beslutas 
av trafiknämnden. I förslaget är sträckningarna 
rosafärgade vilket kanske kan ge en hint. 

Fyra andra linjealternativ som har analyserats med 
stationer vid bland annat Marieberg, Aspudden, 
Gröndal, Zinkensdamm, Årsta och Västberga, har 
ratats efter utredning. Resenärsnyttan anses vara för 
låg. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 

04 ”Fler poliser kan 
inte få stopp på 
gängvåldet” 
Först hör vi helikoptern. Den kommer aldrig med goda 
nyheter. Snart får vi höra var skotten ljöd den här 
gången. I måndags var det i Husby, natten innan i 
Hjulsta. Vi kollar snabbt var våra barn befinner sig. Är 
de okej? 

Strax får vi veta att återigen är någon mördad, skjuten 
till döds i ett bostadsområde. Återigen drabbas 
föräldrar, syskon, familj, vänner och grannar. Vi har 
kommit ett steg längre från ett samhälle som är tryggt 
och säkert. 

Våldet måste få ett slut. Vi måste inse att vi alla har ett 
ansvar för hur samhället utvecklas. Det är när våldet 
kommer nära som vi förstår. Därför är det så viktigt att 
lyssna på dem som lever i områden med vapenvåld. 
Lyssna på mammorna som nattvandrar i orten, lyssna 
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på barn och ungdomar som sörjer sina mördade 
bröder, lyssna på papporna som begraver sina barn. 

Det är en ständig oro och pressad tillvaro för dem som 
lever med det i sin vardag. Det går att vända den här 
utvecklingen, men vägen ut ur våldsspiralen blir allt 
svårare att hitta, ju mer vi dras in i den. 

Vi ska väl ändå inte vänta tills alla har våldet så nära 
inpå sig att vi alla lever med i vardagen för att förstå? 
Det borde räcka att lyssna på andras erfarenheter. Det 
gäller att inte slå dövörat till och tro att ”det gäller inte 
mig” och att det där är ”deras” problem. 

Det viktiga är att vi slutar dela in människor i ”vi och 
dem”. Allt i samhället är vi. Det är våra barn och unga 
som mördas. Men det är också våra barn och unga som 
känner hopplöshet och desperation och inte ser att det 
finns möjligheter. 

En del tar till vapen, men de flesta gör det inte. Men 
även de som bär vapen och tillhör kriminella gäng är 
vanliga människor som du och jag. 

I debatten låter det ofta som att den som är kriminell 
är något helt annat, något som vi aldrig kan vara, något 
som vi aldrig kan bli. Men har inte historien och den 
ändlösa raden av krig visat oss att det alltid är vanliga 
människor som begår alla ondskefulla handlingar? 

Det är alltid en människas hand som håller i det 
dödande vapnet. Samhället är vi och våldet är vårt 
problem. Därför är det också hos oss som lösningen 
finns. 

”Vi måste ha fler poliser!” ropar Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – och allt 
fler stämmer in. Om polisen är underbemannad, 
överhopade av administrativt arbete och inte har 
tillräckligt med personal för att vara ute och möta 
invånarna, ja, då håller jag med om att vi behöver fler 
poliser. Men polisen har ett begränsat uppdrag. 

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten, inte att skapa en jämställd barnomsorg, en 
bra skola eller en jämställd arbetsmarknad fri från 
rasism. Det är inte heller polisens uppgift att ta 
initiativ till kulturella evenemang, att skapa 
förutsättningar för en meningsfull fritid för barn eller 
att hitta sommarjobb till ungdomar. 
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Att bidra till ett värdigt jämställt samhälle fritt från 
våld är samhällets och vårt gemensamma ansvar. 

Karin Ploen, mamma och gruppledare för Feministiskt 
initiativ i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 

04 Nakenchocker och 
sensationslysten pr 
spred myten om den 
svenska synden 
På 60-talet blev Sverige och svensk film ett 
varumärke för sexuell frigjordhet vilket ledde 
till man kunde sälja såväl exploateringsfilmer 
och verk av Ingmar Bergman, Arne Mattsson, 
Mai Zetterling och Vilgot Sjöman som 
sexfilmer till utlandet. En ny coffee table-bok 
lyfter fram affischerna som gjorde jobbet, från 
”Dagmars heta trosor” till ”Sommaren med 
Monika”. Jan Holmberg gör en resa in i den 
svenska synden. 

I den frejdiga, mycket tidstypiska filmen ”Som hon 
bäddar får han ligga” (Gunnar Höglund 1970) reser en 
tysk sociolog till Sverige för att undersöka om den 
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svenska synden finns på riktigt. (Spoiler alert: det gör 
den.) 

På engelska kallades filmen ”Do you believe in Swedish 
sin?”, en titel som nu övertagits av en bok om svenska 
exploitationfilmer. Eller rättare sagt en bok om 
affischerna till dessa filmer, i coffee table-utförande till 
format och ambition. Författare är Rickard Gramfors, 
expert i ämnet och mångårig ledare av Klubb Super 8, 
först filmklubb, numera distributör av film i 
exploateringsgenren. 

Begreppet förklaras i bokens inledning som ”filmer 
med litet eller obefintligt beaktande av kvalitativa eller 
konstnärliga förtjänster men med ett öga för snabb 
profit, vanligen genom hårdragna 
marknadsföringsgrepp som betonar någon sensationell 
aspekt av sin produkt”. 

Det är väl en rimlig definition. De svenska bidragen till 
genren har visserligen inte varit så värst många, men 
är man som Gramfors generös nog att i kategorin 
inlemma inte bara ”Ninja mission” eller ”Dagmars heta 

trosor” utan även filmer av Ingmar Bergman, Vilgot 
Sjöman och Mai Zetterling, så räcker det till en hel bok. 

Den svenska synden var inte bara en fantasi i ”Som 
hon bäddar får han ligga”, utan fanns verkligen. På 
riktigt, eller vad man ska säga. Åtminstone existerade 
fenomenet som föreställning i stora delar av världen, 
som en särskilt kittlande aspekt av det unikt jämlika, 
ekonomiskt framgångsrika och sekulära lilla landet där 
uppe vid polcirkeln. 

Och det var den svenska filmen som lade grunden till 
fenomenet. I retrospektiv är det frestande att tro att 
det var fiktionen, i form av filmer som ”Hon dansade 
en sommar” (1951) eller ”Sommaren med 
Monika” (1953) som banade väg för verkligheten när 
Sverige som första land i världen införde obligatorisk 
sexualundervisning i skolan 1955. 

Arne Mattssons ”Hon dansade en sommar” satte 
mönstret. Det är en tämligen konventionell 
bygdemelodram om ett ungt par, vars korta kärlek 
hinner trotsa traktens auktoriteter i allmänhet och 
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prästen i synnerhet, till dess att flickan dör i en 
trafikolycka. Snarare än storyn var det Ulla Jacobssons 
nakenhet i några sekunder som gjorde filmen till en 
skandalsuccé över världen. Redan på den svenska 
originalaffischen såg man till att visa Jacobssons bara 
överkropp (och Folke Sundquists), ett försäljningsknep 
som upprepades också av flera utländska distributörer. 

Detta är för övrigt den största behållningen (och den är 
ganska stor) med ”Do you believe in Swedish sin?”: att 
se hur marknadsföringen av en film varierar i olika 
länder. Den tyska filmaffischen till ”Hon dansade en 
sommar” imiterar den svenska barbröstade 
kampanjen, men i Argentina och Italien fick 
huvudpersonerna vara påklädda, sannolikt för att 
något annat inte var tänkbart. Roligast är den 
sovjetiska affischen som tar sikte på en aspekt av 
filmen som bättre passade sovjetstaten: där står den 
stränge prästen i förgrunden inför det förskräckta (och 
helt påklädda) unga paret. 

Efter att ”Hon dansade en sommar” valsat runt över 
världen kom alltså en annan svensk sommarfilm om 

frigjord kärlek. Ingmar Bergmans ”Sommaren med 
Monika” var visserligen liksom sin föregångare ett 
seriöst syftande verk, och varken den eller 
föregångaren var exploateringsfilmer i egentlig 
mening. Att de förtjänar en plats i en bok som denna 
har att göra med sättet på vilket de lanserades. 

I synnerhet den amerikanska marknadsföringen av 
”Sommaren med Monika” har blivit legendarisk, och 
”Do you believe in Swedish sin?” återger affischer där 
”Monika. The story of a bad girl!” såldes in till publiken 
med formuleringar som ”Men wilt under the touch of 
her lips”. Inte ens de som såg filmen vid tiden lär ha 
känt igen den på beskrivningen. Den amerikanska 
distributören missade inte heller att framhålla filmens 
ursprung: ”Filmed in Sweden” står det på affischen, en 
försäkran som skulle komma att användas som 
varudeklaration också för många andra filmer 
framöver. 

Men även den inhemska försäljningsavdelningen visste 
vad den sysslade med, och regissören själv var 
knappast heller omedveten om vad som säljer, här som 
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där. I SF:s programblad till ”Sommaren med Monika” 
lanserar Bergman idén att nakenbad borde vara 
obligatoriskt i alla svenska filmer. 

Mattssons och Bergmans nakenchocker etablerade 
Sverige som det frigjorda landet, även om det skulle 
dröja några år innan den svenska synden blev ett 
begrepp. Det skedde först i slutet av sextiotalet, men 
däremellan kom min egen favorit i detta märkliga 
sammanhang. Bergmans ”Tystnaden” (1963) kan vara 
hans mest sofistikerade och svårtillgängliga film, men 
dess korta inslag av deppig onani och grubblande 
samlag gjorde den till en kommersiell succé. 

Enligt Bergman ska producenten Kenne Fant ha sagt 
att ”den här filmen kommer inte folk att springa bena 
av sig för att se”. Men det gjorde de, hetsade av den 
debatt som följde på premiären. En höjdpunkt var den 
interpellation som en riksdagsledamot för 
Högerpartiet riktade till det ansvariga statsrådet för att 
fråga om filmcensuren hade tappat stinget när den 
släpper igenom en film som ungdomar går till bara ”för 

att få se de ohöljt sexuella scenerna, inslagen av 
perversitet och sjuklig ruskighet”. 

”Tystnaden” blev inte mindre uppmärksammad 
utomlands. Amerikanska recensenter hävdade att 
Bergmans avslutande del i trilogin om Guds tystnad 
handlade om incest, självbefläckelse och nymfomani, 
och i Argentina fick distributören en villkorlig 
fängelsedom. 

Några år efter ”Tystnaden” kom en annan svensk film 
och skördade ännu större internationella framgångar: 
såvitt jag vet är Vilgot Sjömans ”Jag är nyfiken – en 
film i gult” (1967) fortfarande den svenska filmens 
största exportsuccé någonsin. Och då knappast för att 
Lena Nyman går omkring och frågar människor om 
Sverige är ett klassamhälle, utan snarare för några 
sexscener som fick ”Tystnaden” att framstå som tam. 

Vid det här laget hade filmer som de nyssnämnda 
etablerat ”den svenska synden” över världen. Så pass 
att det kunde göras en Bob Hope-film med titeln ”I’ll 
take Sweden”, där publiken enligt affischen 
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uppmanades att följa med Hope ”till landet med 
blondiner, badhus och bikinis där man får lära sig om 
pojkar och flickor i stället för om blommor och bin!” 

Men det fanns mer att lära ut. 1969 kom ”Ur kärlekens 
språk” som skulle bli den första i en serie 
sexualupplysningsfilmer regisserade av Torgny 
Wickman och producerade av Inge Ivarson. I en artikel 
om filmen på den oundgängliga Svensk filmdatabas 
sammanfattar Nina Widerberg filmen på ett 
upplysande sätt: 

”Fyra sympatiska sexexperter småpratar runt ett 
soffbord i en kopia av regissörens vardagsrum. I en 
studio med stämningsfull belysning har ett par samlag 
på en rund roterande säng medan en läkare läser av 
upphetsningskurvan i bildens övre vänstra hörn: ’Där 
kom platån.’ ” 

”Ur kärlekens språk” hade en budget på 700 000 
kronor, och drog första året in 6,5 miljoner i tjugotvå 
länder. I London, enligt samma artikel på Svensk 
filmdatabas, ”demonstrerade 30 000 engelsmän mot 

filmen, anförda av Cliff Richards. På plakaten stod: 
’Sverige – mer porr, mer självmord, mer alkoholism 
och mer gonorré för varje år.’” 

Med den utveckling som kulminerade med ”Ur 
kärlekens språk” och dess efterföljare hade Sverige 
blivit ett varumärke för sexuell frigjordhet, och många 
internationella filmer såg till att bli S-märkta. Den 
västtyska filmen ”Ehepaar sucht 
gleichgesinntes” (”Äkta par söker likasinnade”) hade 
över huvud taget ingenting med Sverige att göra, vilket 
inte hindrade den amerikanska distributören att betitla 
filmen ”Swedish wife cxchange club” och på affischen 
förkunna att ”svenskarna har alltid haft ett försprång 
till resten av världen vad gäller det sexuella … men 
detta är på en helt ny nivå”. 

1971 brast den sista fördämningen när lagparagrafen 
om sårande av tukt och sedlighet ströks ur 
biografförordningen, vilket i praktiken innebar en 
avkriminalisering av pornografi. Nu fordrades inte 
längre konstnärlig legitimitet för det som 
högerpartisten 1963 kallat ”ohöljt sexuella scener” – 
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sådant var inte längre förbehållet upphöjda 
konstnärer. 

Parallellt med utvecklingen på filmens område under 
60- och 70-talen, och åtminstone delvis som en 
reaktion på den, fördes i Sverige en sexualpolitisk 
debatt som bland annat utmynnade i 
sexualbrottsutredningen 1971–76, att 
abortlagstiftningen liberaliserades 1976, och att 
homosexualitet av Socialstyrelsen inte längre klassades 
som ”sjukdom” 1979. 

Det är viktigt att komma ihåg att även om motståndet 
mot pornografin var stort i många grupper, så fanns en 
minst lika stark opinion som såg porren som en del i 
den frigörelse som gett tillgång till preventivmedel och 
aborträtt. Det var en tid av lika tillfälliga som oheliga -
allianser mellan konservativa och progressiva krafter. 

”Do you believe in Swedish sin?” är emellertid ingen 
bok för den som vill veta mer om sådant. Snarare är 
den skriven av en entusiast för entusiaster av svenska 
(eller vagt svenskanknutna) exploateringsfilmer i stort, 

som för övrigt rymmer mycket mer än bara sex och 
naket, utan även lingonvästern med Carl-Gustaf 
Lindstedt som hårdför guldgrävare inspelad i High 
Chaparral, ninjor på västgötaslätten eller poppiga 
”Drra på – kul grej på väg till Götet” med stora delar av 
den dåvarande svenska artisteliten och i regi av Hasse 
Wallman, han med salongerna. 

Bokens stora förtjänst (och främsta syfte) är 
återgivningen av alla dessa filmaffischer, som tål både 
att skrattas åt och fasas över, till och med att ibland 
beundra. Gramfors lyfter i sammanhanget fram 
människor från filmindustrins mindre glamorösa 
regioner, affischkonstnärer med namn som Walter 
Björne, Lennart Elworth, Anders Gullberg, Ranke 
Sandgren och Gösta Åberg. 

Man köper inte ”Do you believe in Swedish sin?” för 
artiklarna. Bokens korta texter är visserligen såväl 
innehållsligt som stilistiskt kongeniala med sitt ämne. 
Språket liknar det som återfinns på valfri affisch för en 
film i genren, komplett med omdömen om 
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skådespelerskornas företräden, tafflig engelska och ett 
omotiverat stort antal utropstecken. 

Höhöiga formuleringar om kvinnors kroppsbehåring 
(någon har en ”healthy winter bush”), Torgny 
Wickmans fritidssysselsättningar (”He also headed a 
kind of hippie commune, and liked smoking weed”), 
eller att en seriös filmskapare som Vilgot Sjöman kallas 
för ”a pretentious director with an artistic and political 
agenda” uppskattas säkert av vissa läsare i 
målgruppen, men får åtminstone mig att i stället 
fokusera på bilderna. Och det är väl meningen. 

Nej, affischerna är huvudnumret och ska väl så vara. 
Så sett är ”Do you believe in Swedish sin?” ett 
välkommet bidrag till historieskrivningen av den 
svenska filmens undervegetation. Den som i stället 
(eller också) vill läsa en mer historisk och intellektuellt 
stimulerande exposé över den svenska sexvågen under 
60- och 70-talen rekommenderas nästa bok i Super 8:s 
utgivning: ”Frigjorda tider. När porren blev kultur och 
kulturen blev porr” av Martin Kristensons, Anna-Lena 
Lodenius och Fredrik af Trampe. 

För några år sedan visade Mexikos cinematek en serie 
svenska filmer under rubriken ”Erotismo y censura”. 
Många av de titlar som nämnts ovan var med, 
regisserade av Bergman, Mattsson, Sjöman och 
Zetterling. Jag var inbjuden att hålla en föreläsning 
över ämnet, och även om jag (som vanligt!) tog mitt 
arbete på allvar så skojade jag lite om hur många av 
dessa seriösa verk såldes som sexfilmer. 

Efteråt kom det fram en äldre man. Försynt påpekade 
han att de filmer jag gjorde mig lustig över hade 
förändrat hans liv. Som yngling hade han sett ”Hon 
dansade en sommar” under samma tid som 
Tlatelolcomassakern i Mexico City 1968, när studenter 
demonstrerade mot regimen och hundratals 
människor blev ihjälskjutna av polis och militär. 

”De svenska filmerna som du skojade om visade mig 
att en annan värld var möjlig. Det var inte bara 
nakenheten! Utan att det kan finnas något sådant som 
frihet.” Mannen hade tårar i ögonen. Och jag slutade 
skoja. Jan Holmberg 
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04 Utredning om att 
omvandla Liljevalchs 
till stiftelse får kritik 
Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) -
försvarar Liljevalchs utredning om att 
omvandla Liljevalchs till en stiftelse. Men 
kulturnämndens vice ordförande Torun 
Boucher (V) är kritisk.  

– Det är lite som att plötsligt dra i gång en 
utredning om att privatisera stadsmuseet. Vad 
är syftet? 

Dagens Nyheter kunde tidigare i veckan avslöja hur 
chefen för Liljevalchs konsthall, Mårten Castenfors, 
försöker utse sin egen efterträdare. När konsthallen i 
våras sökte en vice konsthallschef gick jobbet till den 
enda som sökt tjänsten, Isak Nilson. Samma person 
var även med och utformade tjänsten – då i rollen som 
konsult. 

Liljevalchs ägs av Stockholms stad. Torun Boucher (V) 
är vice ordförande i kulturnämnden och reagerade när 
hon läste DN:s granskning.  

– Det här har gått mig helt förbi. Jag blev väldigt 
förvånad när jag läste artikeln. 

– Att vi inte har känt till omorganisationen är en sak, 
det är inte meningen att politiker ska ha åsikter om 
den typen av verksamhetsnära ärenden. Det 
bekymmersamma är ju att vi inte blivit informerade 
om chefsrekryteringen. Det är anmärkningsvärt, 
eftersom det är en stor sak, säger Boucher. 

Det var i september 2020 som Nilson anlitades av 
Liljevalchs för tre uppdrag: som konsult för att ta fram 
ett förslag på den nya personalorganisationen, som 
curator för en konstutställning som ska visas på 
Liljevalchs 2022 och som konsult för att utreda 
Liljevalchs möjligheter till att omvandlas till stiftelse. 
Han arvoderades för alla tre jobb i förskott.  
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Torun Boucher tycker att utredningar och 
omorganisationer av den här typen, där man tar in 
externa konsulter, bör behandlas med ”stor finess”. 

– Spontant låter det väldigt märkligt att ta in en person 
för att utföra tre helt olika uppgifter. Det borde ha 
gjorts en bredare utlysning, redan på ett tidigt stadium. 
Jag kan tänka mig att våra revisorer kommer att ha 
synpunkter på det här så småningom, att det borde ha 
hanterats på ett bättre sätt, säger Boucher. 

Gällande frågan om Liljevalchs omvandling till att bli 
en stiftelse skrev Boucher och delar av oppositionen i 
Kulturnämnden i ett utlåtande i februari:  

”I verksamhetsplanen finns ett uppdrag att utreda 
förutsättningarna för verksamheten Liljevalchs 
konsthall att drivas i stiftelseform, utan närmare 
motivering. Vi ställer oss frågande till ett uppdrag – i 
en tid med så många andra tuffa åtaganden – som helt 
saknar motiv eller syfte.” 

– Det är lite som att plötsligt dra i gång en utredning 
om att privatisera stadsmuseet. Varför gör man det, 
vad är syftet? Det är klart att man undrar om 
ägandeformen också ska förändras, säger Boucher. 

Även Jan Turvall, statsvetare och expert på offentlig 
rätt, reagerar på hur utredningen har gått till. 

– Det är märkligt att en konsult får 150 000 kronor i 
förskott för att utreda en så pass principiellt viktig 
fråga som hur en verksamhet ska bedrivas, trots att det 
saknas ett formellt uppdrag från nämnden för att 
utreda det. Man undrar vad han har gjort för pengarna. 
Och om han, med sin bakgrund, ens är den mest 
lämpliga att utreda en sådan här fråga? 

Kulturnämnden har i den budget som beslutades om i 
december 2020 tillsatt en utredning för om Liljevalchs 
kan drivas i stiftelseform. Utredningen ska vara klar 
innan årets slut. Kulturborgarrådet Jonas Naddebo 
(C), ordförande i kulturnämnden, anser inte att 
Liljevalchs har gått händelserna i förväg när man 
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redan i september tog in en konsult för att utreda 
frågan om ombildning. 

– Bara för att frågan inte har skrivits ner och klubbats, 
så kan ju vi ha gått runt och klurat på saken ändå. Det 
är väl bra att Liljevalchs själva tar reda på saker som 
kan vara till underlag för ett beslut. 

Själva utredningen vill han inte kommentera förrän 
den är klar. 

– Det vi tittar på förutsättningslöst är för- och 
nackdelar med att Liljevalchs skulle bedrivas i stiftelse-
form, snarare än att den är en del av den kommunala 
förvaltningen. Jag vill inte föregripa vad utredningen 
kommer fram till, det får vi se i december. 

Varför gör man det? 

– I grunden handlar initiativet om att vi vill utöka den 
konstnärliga friheten och Liljevalchs långsiktiga 
oberoende. Vi pratar ofta om att hålla kulturen på 
armlängds avstånd, det här skulle kunna vara ett sätt 
att stärka det oberoendet. 

Kan det handla om att Liljevalchs vill slippa kommunal 
byråkrati och minska på insynen?  

– Nej, jag ser ingen sådan dold agenda. 

Patrik Liljegren är tillförordnad kulturdirektör på 
kulturförvaltningen i Stockholms stad. Han önskar 
svara på DN:s frågor via mejl och skriver att han ”inte 
kommenterar artiklar i medier. Inte heller hur enskilda 
medarbetare utför sitt uppdrag.” 

”Den enda kommentar jag har är att rekryteringen 
skett enligt regelverket, att tjänsten har varit utlyst”, 
skriver han. Kajsa Haidl kajsa.haidl@dn.se 
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04 Birgitta Rubin: 
Staden måste göra en 
genomlysning av 
denna osnygga affär 
Nepotism”, ”maktfullkomligt”, ”genant”, ”korrupt”! 
Det är bara några av de starka reaktionerna i sociala 
medier efter DN:s avslöjande (2/6) om hur Liljevalchs 
chef Mårten Castenfors försökt utse sin egen 
efterträdare – men där det även framkommit att han 
hittills framstått som en väldigt duglig och ”nice” 
konsthallsledare. 

Själv har jag också haft ett stort förtroende för 
Castenfors, som härom månaden introducerade Isak 
Nilson för mig som ny vice konsthallschef. Och gav mig 
intrycket av att detta var hans begåvade kronprins, 
som skulle skolas in som ”direktören för det hele” – 
helt i linje med hur Nilson presenterats för personalen. 

Detta var på en pressvisning, då jag hade andra saker 
att tänka på, vilket möjligen var en strategi – och nu, 
med avslöjandet om hur detta gått till, är jag förstås 
också upprörd. Om detta inte är olagligt så är det i alla 
fall olämpligt, som statsvetaren Jan Turvall 
poängterat. 

Ja, nog är det omdömeslöst, på flera nivåer: att 
skräddarsy en tjänst på detta sätt, att smyga ut 
annonsen, att betala ut tre höga arvoden i förskott och 
på oklara grunder utreda frågan om en omvandling till 
stiftelse. Och därtill låta påskina att det är 
oproblematiskt att en vicechef är den givna 
efterträdaren på chefsposten, dessutom på en offentligt 
finansierad institution. 

Själv tänker jag också på förekomsten av informella 
manliga nätverk i bakgrunden, äldre män som håller 
yngre män om ryggen, gärna då någon som speglar 
dem själva. I detta sammanhang talas det ibland om 
”white privilege”, främst då vita män som åtnjuter 
fördelar i kraft av sin tillhörighet. Just detta är en het 
fråga i dagens konst- och museivärld, att det behövs 
andra typer av erfarenheter och bakgrunder bland 
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personalen för att göra konstinstitutionerna mer 
inkluderande och angelägna för en bredare publik. 

Som konstkritiker ställer jag mig även frågande till att 
en så oerfaren curator som Isak Nilson fått det 
krävande uppdraget att göra en stor, konsthistorisk 
utställning om Åke Göransson och Inge Schiöler. 

Nu ska ingen skugga falla över honom, som jag enbart 
hört positiva saker om – och vicechefsjobbet tror jag 
passar Nilson utmärkt, med hans bakgrund på såväl 
Handels som i auktions- och konsthandelsbranschen. 
För när Liljevalchs nya tillbyggnad invigs lär 
konsthallen kräva en betydligt högre budget, fler 
inkomstkällor och ”säljande” utställningar. 

Ändå undrar jag om Stockholms politiker begripit hur 
mycket mer det kommer kosta att dra runt Liljevalchs i 
framtiden. DN:s arkitekturkritiker Tomas Lauri har 
redan pekat på politikernas okunskap och naivitet när 
man trodde på att renoveringen av en hundraårig 
konsthall plus tillbyggnaden kunde klaras på 130 
miljoner – när slutnotan blev en halv miljard. Nu 
måste staden göra en rejäl genomlysning av hela denna 
osnygga affär.Birgitta Rubin 
birgitta.rubin@dn.se 

04 Höga ambitioner. 
Med ”Almstriden” tar 
Parkteatern sitt 
demokratiska uppdrag 
på allvar 
”Almstriden” 
Av Stina Oscarson, Albin Flinkas, Hans 
Marklund och Marika Willstedt 

Scenografi: Lars Östbergh. Kostym: Annsofi 
Nyberg. Musik och sångtextbearbetning: 
Marika Willstedt. Medverkande: Robert Fux, 
Nils Närman Svensson, Albin Flinkas, Fredrik 
Meyer m fl. Scen: Parkteatern, Galärparken. 
Speltid: 1 tim och 15 min. 

I år är det 50 år sedan striden om Kungsträdgårdens 
almar där stockholmarna genom civil olydnad 
förhindrade avverkningen. Det är svårt att tänka sig en 
mer lämplig spelplats än Parkteatern att berätta 
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stridens historia. Inte bara utifrån dess självklara 
närhet till de träd som spelar huvudrollen, utan också 
utifrån ambitionen att vara en angelägenhet för alla 
stockholmare. 

För det här är en föreställning som tar sitt 
demokratiska uppdrag på allvar. 
Upphovsmannakvartetten med idékläckaren Stina 
Oscarson i spetsen har skapat ett musikaliskt 
skådespel där alla involverade tilldelas sin egen 
showstopper. Marika Willstedts musik rör sig mellan 
Dylandoftande trubadurnummer, 
allsångsuppfordrande dansbandsgung och – när den 
politiska lögnen ska genomskådas – till och med 
operett. En spegling i sig av den långa musikfest som 
följde almarnas räddning där alla från Cornelis 
Vreeswijk till operakören medverkade. Även 
ensemblens sammansättning omhuldar brokigheten 
där stadsteaternrävar som Katarina Ewerlöf och Sofia 
Ledarp förenas med ett femtontal praktikanter från 
Stockholm musikalartistutbildning. De senare är 
ständigt på scen och deras unga närvaro blir en 

välbehövlig påminnelse om varur verklig förändring 
stammar.  

Men det är också just ambitionen att ge röst åt alla som 
gör att ”Almstriden” aldrig riktigt når fram. I stället för 
att fånga det historiska skeendets komplexitet genom 
att ge lite kött och själ åt människorna ställs den ena 
agendan mot den andra på ett väl redovisande sätt. 
Stadsomvandlingsvurmare och betongkramare som 
Hjalmar Mehr och Peter Celsing får sina idéer redo-
gjorda för men förblir grå eminenser, i beige kontrast 
mot ungdomarnas flummiga frisläppthet. Det blir, hur 
mycket gruset än yr när poliser och demonstranterna 
drabbar samman och hur många riktiga motorsågar 
och raggarbilar som än plockas fram, alltför 
pliktskyldigt och snällt. 

Då och då bränner det ändå till och polemiken lämnar 
papperet. Som när Katarina Ewerlöfs hämmade 
tjänsteman tar bladet från munnen, sjunger den 
tråkiga människans lov och konstaterar att det ändå är 
upp till henne i nästa val. Inramningen med Robert 
Fux flugförsedde studiecirkelledare utsänd från 
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Stadsmuseet skänker också både välgörande ironi och 
passion. Lite mer av den varan och slutnumrets 
uppmaning om att ta upp kampen om staden hade 
vunnit större gehör.  

Anna Håkansson 

05 Lagom bra 
duger fint på 
jobbet 
Jag blir på så himla bra humör av Stine 
Christophersen. Det är inte bara det där med att 
hon varit en modig visselblåsare som avslöjat 
oegentligheter inom äldrevården. Nej, det är 
också hennes inställning till allting. 

För nog var hon modig, hennes chefer hotade ju 
mer eller mindre att ge henne sparken, och ändå 
gjorde hon det som var riktigt och stod upp för 
det som var rätt. Men hon ser inte jobbet som 
ett kall, det är tydligt i hennes intervju med 
Expressen (12/5). Och det är det som är så 
uppfriskande. 
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Inte minst inom vård och omsorg har det 
annars traditionellt funnits en 
överenskommelse om att man ska betrakta sitt 
arbete just som något man inte gör för 
pengarna, utan för att det är så fint. Den tanken 
om arbetet som en livsuppgift har i vår 
individualistiska era vidareutvecklats till en 
föreställning om att man ska förverkliga sig 
själv genom sitt yrke: Man mer eller mindre 
måste ”utvecklas” och ”växa” av uppgifterna i 
sig, annars är något fel. 

Så ser inte Stine Christophersen saken. I 
intervjun kallar hon sig själv ”ett halvbra 
vårdbiträde” och låter förstå att arbetet bara är 
ren försörjning. ”Jag gör i stort sett så lite som 
möjligt”, förklarar hon frankt. ”Jag jobbar ju 
ganska lite jämfört med andra. Jag vill ha roligt. 
Jag vill att livet ska vara skoj.” Det är också 
därför hon jobbar natt, säger hon: för då ligger 

de gamla och sover, det är inte så mycket 
ansvar. 

Är inte det inspirerande? Den enkla men 
radikala tanken att ett jobb kan vara något man 
gör för att man har en hyra att betala, och en 
eller flera munnar att mätta. Och att detta inte 
betyder att man är en skamlig och rutten typ 
som gett upp om tillvaron och som struntar i 
andra människor. 

Utan tyngande krav på att bli lycklig av sitt 
arbete kanske man till och med kan uppskatta 
det mer, för att man ser det för vad det är: ett 
jobb. Inte mer, inte mindre. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 
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05 Ledare: Lilla 
hjärtat håller 
på att förändra 
synen på barn 
Lilla hjärtat är ett sådant där fall som är 
omöjligt att glömma: en liten flicka som 
familjehemsplacerades redan vid födseln, men 
sedan tvingades tillbaka till sina biologiska 
föräldrar. Mindre än ett år senare hittades hon 
död hemma hos dem, undernärd, täckt av 
skador och med flera olika narkotikapreparat i 
kroppen. Hon fick inte fylla fyra, som DN:s 
rubrik löd då. 

Mannen avled i häktet, kvinnan dömdes till 
fängelse i ett år och nio månader. Både hon och 
åklagaren överklagade domen, och nu har fallet 
just avslutats i hovrätten, dom förkunnas den 21 
juni. Uppmärksamheten har varit betydande. 
Och det är inte bara i allmänhetens minne som 
Lilla hjärtat har etsat sig fast, det står alltmer 
klart. Hon håller på att förändra hela samhällets 
syn på barn som far illa. 

Tidigare har perspektivet tenderat att utgå från 
de biologiska föräldrarna, och när man talat om 
rättigheter har det inte handlat om barnets 
rättigheter utan om de vuxnas: vad de känner 
och vill, vilka behov de har. Även medierna har 
bidragit till det här ensidiga förhållningssättet, 
med sina kampanjer för personer som fått sina 
barn omhändertagna – ofta utan mer 
information än föräldrarnas egen version av vad 
som hänt. Myndigheterna kan ju av sekretesskäl 
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inte uttala sig, barnen kan inte föra sin talan. 
Vidden av detta har börjat stå allt tydligare, och 
också hur det har påverkat det juridiska 
beslutsfattandet. 

För nog finns det stöd för den domstol som vill 
ge biologiska föräldrar chans på chans, fastän 
det skadar barnet. Så var det även i fallet med 
Lilla hjärtat: Beslutet att överlämna henne 
fattades med referens till en vägledande dom i 
Högsta förvaltningsdomstolen från 2012, där 
det uttryckligen sägs att rätten inte får ta 
hänsyn till om det är skadligt för barnet att 
behöva lämna sitt familjehem. De biologiska 
föräldrarnas intressen är viktigast. 

Men lagen om vård av unga, LVU, är till just för 
att skydda barnet, och enligt Europadomstolens 
praxis är barnets familj inte nödvändigtvis 
kärnfamiljen, utan främst de personer som det 

har knutit an till och känner sig trygg hos. Detta 
hade rätten i stället kunnat låta väga tyngre, om 
den hade velat. 

Mitt i debattens rök och damm föreligger alltid 
en risk för polarisering. Det ska därför 
understrykas att det centrala framöver inte är 
att favorisera familjehem över biologiska 
föräldrar, utan att i stället förskjuta 
tyngdpunkten just till barnets rätt till trygghet, 
till rötter. Och dessa rötter växer främst där 
barnet har sitt hem, inte där det nödvändigtvis 
har sina biologiska föräldrar. Ibland kan 
relationer behöva knipsas, såsom när föräldrar 
är våldsamma eller på andra sätt är skadliga för 
barnen. I andra fall kan deras bästa vara just att 
behålla kontakten, att få ha kontinuitet. Eller, 
för den delen, att fortsätta träffa familjhemmet, 
även sedan de flyttat därifrån. 
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Det nya lagförslag som presenterades i våras 
syftar till att stärka den här stabiliteten, med sin 
betoning av att inga biologiska föräldrar 
hädanefter bör få vårdnaden enbart mot 
muntliga löften om att förändras. I stället kan 
detta komma i fråga först när de visar att deras 
förutsättningar att ta hand om barnet har 
ändrats på ett ”varaktigt och genomgripande 
sätt”. Därefter måste uppföljningar göras, och 
de biologiska föräldrarna måste samarbeta med 
myndigheterna. 

För Lilla hjärtat är allt redan för sent. Men 
kanske att vi åtminstone kan förhindra att 
andra drabbas av hennes fruktansvärda öde; att 
samhället aldrig igen gör sig så blint för de 
minsta det är satt att skydda.  

DN 5/6 2021 

05 Det som verkligen 
gör skillnad är 
välståndsutvecklingen i 
landet 
I den senaste undersökningen från SOM-
institutet finns ett potentiellt trendbrott. För 
första gången sedan 2017 ökar andelen som 
menar att Sverige går åt rätt håll, medan de som 
tycker att vi är på väg i fel riktning minskar. 

Det betyder inte att alla, eller ens majoriteten, 
är nöjda med utvecklingen. Men de som är det 
har goda skäl. 

För vid sidan av larmen och de negativa 
kurvorna märks flera hyggliga siffror. Som att 
Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i 
EU och har haft det i snart 15 år, trots att 
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coronapandemin medverkat till att antalet 
personer som försörjs på sociala ersättningar 
och bidrag ökade förra året. En annan ökning 
står skolan för, då 85,6 procent av 
niondeklassarna blev behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram 2020, vilket är 1,3 
procentenheter mer än året innan. 

Ytterligare ett glädjeämne syns i människors 
plånböcker. Visserligen ökade andelen barn och 
pensionärer med låg ekonomisk standard med 7 
procentenheter mellan 1999 och 2016, till 18 
procent för 0–19 åringar och 15 procent för 
personer över 65. Men, skriver SCB, ”att ha låg 
ekonomisk standard innebär inte att man 
behöver vara fattig”, utan att man har en 
disponibel inkomst som är lägre än 60 procent 
av medianinkomsten. 

Om människor i allmänhet tjänar mer höjs 
alltså det som ibland lite slarvigt kallas för 
fattigdomsgränsen. Och eftersom den 
ekonomiska standarden för barn och äldre har 
ökat ungefär lika mycket som för befolkningen 
som helhet – och den har ökat rejält under 
2000-talet – har de generellt fått det bättre. 

1999 (när de flesta hade det helt okej) hade 
faktiskt 80 procent av de yngre och 75 procent 
av de äldre inkomster under gränsen för vad 
som 2016 räknades som låg ekonomisk 
standard. Omvänt landar 4 procent av barnen 
och drygt 1 procent av 65-plussarna under 
strecket 2016 med 1999 års mått mätt. 

Inga av de här siffrorna innebär att allt är bra. 
Givetvis finns det många som tvingas vända på 
kronorna, och barnbidraget bör riktas bättre så 
att en större del går till ensamstående samt till 
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familjer med tre barn eller fler som oftare har 
det tufft. Vidare blir nya grupper 
långtidsarbetslösa i coronapandemins spår. Och 
hur unga klarar skolan beror fortfarande för 
mycket på föräldrarnas utbildningsnivå. 

Däremot är uppgifterna värda att ha i 
bakhuvudet när Miljöpartiet trumpetar ut att 
partiet går till val på att bryta barnfattigdomen. 
Inte för att det är fel att satsa på att fler 
föräldrar ska komma i arbete eller att 
förespråka en jämlik skola. Utan för att det är 
uppenbart att det som spelar störst roll för hur 
barnen har det, är den generella 
välståndsutvecklingen i samhället. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

05 
Solskenshistorien 
var falsk – maffian 
lämnade aldrig stan 
Hus köps till överpris och ett välkänt 
mäklarkontor tros ha infiltrerats av 
kriminella. En ny generation kriminella 
väljer att utmana de äldre. Utanför ett 
gym väntar en maskerad mördare på en 
framgångsrik krögare. 

Maffian lämnade aldrig Södertälje – men 
hotas nu av inre splittring. 

40-åriga Sargonta går fram mot de många 
gravljus som trängs under reklamskylten för 
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ekologiska bananer. Framför ett inramat foto 
sätter hon sig ner och knäpper upp sitt 
halsband. 

– Det finns inga ord ... Hela det assyriska och 
syrianska folket är chockat, säger Sargonta efter 
att hon, liksom många andra, hängt sitt 
halsband med kors över fotoramen. 

Mannen på bilden var en 39-årig 
fyrabarnspappa som drev flera restauranger och 
pubar i Stockholm. Vid lunchtid den 24 maj 
överraskades han av en ensam skytt i skidmask 
här på p-platsen framför Actic Gym i stadsdelen 
Geneta i Södertälje. Mannen försökte fly men 
kom bara ett tiotal meter innan han föll ihop av 
skotten. 

Sargonta, som ingick i offrets stora 
bekantskapskrets, skakar på huvudet. Varför 
ville någon se honom död? 

– Vi är många som vill veta. 

Helgen därpå ska spelarna i Assyriska FF bära 
sorgeband när de möter Hudiksvall FF på 
Södertälje fotbollsarena. 39-åringen var en 
engagerad ungdomsledare i klubben. ”Han 
brann inte bara för fotbollen utan även för 
barnen”, skriver Assyriska FF på sin sajt. 

Polisen vet att 39-åringen besökte gymmet 
regelbundet, vilket gjorde hans vanor lätta att 
kartlägga. Men både motiv och misstänkta 
saknas ännu. 

– Vi utesluter inga spår i nuläget. Vi kan heller 
inte uttala oss om ifall mordet har kopplingar 
till den övriga kriminella verksamhet som pågår 
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i Södertälje, säger kammaråklagare Anna 
Hankkio. 

Vilken kriminell verksamhet då? 

– Den som har beröring med det så kallade 
Södertäljenätverket, svarar Anna Hankkio. 

”Polisen har knäckt Södertäljenätverket. Nu är 
Södertälje på väg åt rätt håll!” 

Det meddelade riksdagsledamoten Gustaf Lantz 
(S) från plenisalens talarstol våren 2018. 
Budskapet inför det kommande valet var att S-
MP-regeringen hade hittat lösningen på 
gängproblematiken, oppositionens förslag om 
kronvittnen och annat var överflödiga. 
Liknande budskap framfördes samtidigt av 
Miljöpartiet. 

Visserligen hade drygt 60 män några år tidigare 
dömts till fängelse efter insatserna ”Tore” och 
”Tore 2”. Morden på två bröder i stadsdelen 
Ronna, utpressningar, människorov och 
bedrägerier mot stat och kommun var några av 
de brott som klarades upp. Men just det här 
året, ungefär samtidigt som riksdagsvalet 2018, 
börjar mörka moln återigen torna upp sig över 
den sörmländska industristaden. 

– Det är under den hösten som vi ser en 
försämring, säger Södertäljes polischef Max 
Åkervall. 

Vid det laget har de dömda börjat friges en efter 
en. 

– Ingen av dessa har, enligt vår bedömning, 
återrehabiliterats hos Kriminalvården. I stället 
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märker vi hur de snabbt försöker återta sina 
positioner, säger Max Åkervall. 

Sommaren 2019, då nätverkets kärna stormat 
nattklubben F12 ett stenkast från riksdagshuset, 
ger polisen följande lägesbild: ”Nätverket består 
i dag av ett hundratal individer /.../ och har en 
monopolställning på Södertäljes kriminella 
marknad.” Jerzy Sarnecki, Amir Rostami och 
andra kriminologer pekar ungefär samtidigt ut 
Södertäljenätverket som en av landets mest 
inflytelserika ”maffior”. 

Men monopolställningen ska snart se ut att vara 
hotad. Vintern 2019/2020 sker flera skjutningar 
i Södertälje och ett par dyra Audi-bilar sprängs i 
luften. Försöker nya krafter göra intrång i 
staden? Nej, polisens slutsats är att det handlar 
om en intern konflikt. Anledningen tros vara 
droger, pengar och makt.  

– Man är helt enkelt oense om 
maktstrukturerna och inkomsterna från 
narkotikan, säger Max Åkervall. 

Den ena av de sprängda bilarna visar sig tillhöra 
en etablerad medlem i Södertäljenätverket, den 
andra en av ungtupparna. Bilden är att de 
”yngre” har utmanat de ”äldre” och att de äldre 
slagit tillbaka. De yngre har i sin tur stulit de 
äldres pistoler, automatvapen och sprängmedel 
och gjort sig redo att hämnas. Men innan detta 
sker hittar polisen vapenarsenalen i en källare i 
Ronna. 

”Det kommer alltid finnas någon som vill vara 
större än någon annan.” 

Så säger en 40-årig man till en polisman i ett 
väntrum på Södertälje sjukhus. Det är december 
2019 och 40-åringen ska lämna blodprov efter 

510



att ha gripits, misstänkt för drograttfylla. 
Mannen fortsätter småprata och säger att det 
har blivit svårare för kriminella att komma över 
andras pengar, det räcker inte längre att råna. 

”I dag måste du klippa någon för att ta över den 
personens område”, fortsätter mannen, enligt 
det pm som polismannen senare upprättar. 

Mannen, som bär en Rolex-klocka och ett tungt 
guldkors runt halsen, är inte vem som helst. 
Medan många av hans vänner suttit inne har 
40-åringen byggt upp ett imperium inom 
hotell-, krog- och byggbranscherna och köpt hus 
i Spanien. På polismannens nyfikna fråga svarar 
mannen att han är god för en kvarts miljard. 

– Det är klart att vi har undrat var pengarna 
kommer från, säger en annan person inom 
polisen. 

Mannen med Rolex-klockan vill gärna framstå 
som generös. Så när coronapandemin några 
månader senare bryter ut erbjuder han 
sjukhusets personal fritt boende på sitt hotell 
mitt i Södertälje. Den assyrisk-syrianska 
folkgruppen, som mannen tillhör, är särskilt 
hårt drabbad och många måste intensivvårdas. 

Polisen noterar utspelet med intresse. 

– Det kan förstås vara ett bra sätt för den som 
vill stärka sin maktställning i den egna gruppen, 
säger en av DN:s källor. 

Det ska dröja lite mer än ett år. Sedan grips 
affärsmannen av Ekobrottsmyndigheten, EBM. 
Tillsammans med tre mäklare från 
Länsförsäkringar, en revisor och en SEB-
anställd misstänks han för grov 
näringspenningstvätt på över 100 miljoner 
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kronor. Som DN nyligen berättat ska 
villafastigheter bland annat ha köpts upp, 
styckats till bostadsrätter, fuskrenoverats och 
sålts via bulvaner. Även det ovan nämnda 
hotellet, en stor affärsfastighet och en av 
Stockholmsregionens största padelhallar 
granskas av utredarna. 

Södertälje kommun berörs också av härvan, 
detta genom att en före detta 
bygglovshandläggare tros ha samarbetat med de 
misstänkta. 

– Vi har stärkt upp våra processer sedan dess, 
försäkrar kommunstyrelsens ordförande Boel 
Godner (S). 

Att maffian skulle ha lämnat Södertälje var, 
enligt henne, en ”solskenshistoria” som spreds 
av okunniga. I själva verket når dess tentakler 

nu så långt in i samhällskroppen att alla, även 
vanliga villaägare, bör ha garden uppe. 

– Blir du erbjuden 30 procent över 
marknadsvärdet för din fastighet, då kanske du 
ska fundera på om det är penningtvätt eller 
något annat som ligger bakom … så att du inte 
blir en del av den organiserade brottsligheten. 

Den mördade krögaren kände flera av dem som 
nu häktats i fastighetshärvan. Enligt DN:s källor 
fanns affärsmannen med Rolexklockan med 
som finansiär bakom några av 39-åringens 
krogar. DN ringer upp ett av ägarbolagen för att 
kontrollera uppgiften men svaret uteblir. 

– Jag har inget säga, säger en man och lägger 
på. 

Vem som nu tar över verksamheterna, som 
omsätter drygt 30 miljoner kronor, är oklart. 
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Detsamma gäller hotellet och andra företag som 
knyts till den 40-årige affärsmannen. Bilden är 
att en stor sfär av bolag står herrelös efter 
Ekobrottsmyndighetens tillslag och mordet på 
parkeringsplatsen. 

– Det är omöjligt att värja sig mot 
tidssambandet, säger inspektör Magnus Köhler 
som har god insyn i bägge fallen. 

Det han syftar på är att mordet skedde bara 
dagar efter att de misstänkta i 
penningtvättshärvan häktats. En teori är, med 
andra ord, att just det som affärsmannen 
pratade om i sjukhusets väntrum nu är på väg 
att ske: makthungriga personer försöker ta över 
någon annans ”område”. 

Uppgifterna intresserar även 
Ekobrottsmyndigheten. 

– Vi kommer att gå igenom rubbet för att leta 
efter transaktioner och bolagskopplingar mellan 
alla de här personerna, säger åklagare Fredrik 
Sandberg. 

Vid mordplatsen fortsätter människor att 
strömma till. Många vill hedra 39-åringen. 
Samtidigt är rädslan påtaglig. När någon nu 
vågat angripa 39-åringen, som hade så många 
inflytelserika vänner, kan alla vara i fara, 
resonerar en person. 

– Jag vill inte vara med på någon bild, de kan 
skjuta för minsta lilla, säger en annan och ber 
DN:s fotograf vända bort kameran. 

En bekant till offrets familj suckar över att 
Södertälje på nytt förknippas med våld och 
uppgörelser. 
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– De unga vill ha fina bilar och sånt men orkar 
inte skaffa jobb. I stället börjar de sälja lite här 
och lite där, säger mannen och gör en gest som 
om han delar ut små knarkpåsar. 

– Pengarna får dem att känna sig stora, men i 
slutet leder det bara till problem. Det är sånt jag 
tror ligger bakom. 

Andra fyller i och några pratar om avundsjuka, 
däribland en man som jobbat på en av 39-
åringens restauranger. 

– Det är farligt att ha pengar i Södertälje, säger 
mannen och tittar ner mot ljusen på asfalten. 

Lasse Wierup 

lasse.wierup@dn.se 

Fakta. Ny offensiv mot 
Södertäljenätverket 
Efter beslut i Regionala samverkansrådet 
startade i februari 2020 en ny 
myndighetsgemensam insats i Södertälje, kallad 
”Tore 3”. 

Förutom polisen deltar: 

Ekobrottsmyndigheten. 

Försäkringskassan. 

Skatteverket. 

Kronofogden. 

Södertälje kommun. 

Målet är bekämpa såväl narkotika- och 
våldsbrottslighet på gatunivå som ekonomisk 
kriminalitet och korruption. Tack vare bland 
annat dekrypterad data från Encrochat har flera 
tongivande personer frihetsberövats, däribland 
flera narkotikahandlare. 
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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. 

517



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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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. 

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? 
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– 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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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05 Fåglar ställs 
mot nakna 
fotomodeller 
Barn i galonbyxor ställs mot spabesökare 
i badrockar och nakna fotomodeller. En 
infekterad strid splittrar en av Sveriges 
rikaste kommuner. Söndagens 
folkomröstning i Vellinge handlar om 
mer än en svart byggnad vid Falsterbo 
strandbad. 

Det brummar rejält från gräsklipparen i Olle 
Paulssons trädgård i Skanör. Han tar ett varv 
runt skylten som sedan en tid tillbaka pryder 
gräsmattan. ”Vi säger JA till naturum och 
konsthall”, står det på plakatet. Det råder 

valfeber i Vellinge kommun, inte minst i 
pittoreska Falsterbo och Skanör. Olle Paulsson 
har redan förtidsröstat.  

– Det är vansinne. Man ställdes inför fullbordat 
faktum. Det var bara pang bom, beslutat, säger 
han. 

Striden rör en stor, påkostad byggnad vid 
Falsterbo strandbad. Här har Vellinge kommun 
sedan 2016 drivit ett naturum, konsthall och 
restaurang med inriktning på naturpedagogik, 
barnverksamhet och lokala konstnärer. 
Skolklasser har kommit och gått, utflykter 
ordnats och verksamheten har varit gratis för 
allmänheten. 

I höstas fattade Moderaterna, som styrt Vellinge 
kommun i 33 år och som fram till årsskiftet 
hade egen majoritet i fullmäktige, beslut om att 
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avveckla verksamheten. En ny era skulle inledas 
på Falsterbo strandbad. Personalen sades upp, 
och under en budgetdebatt i november drevs 
beslutet igenom. Moderaterna i Vellinge hoppas 
på sikt kunna bygga ut fastigheten med 
kongress- och spaanläggning.  

Falsterbonäsets naturvårdsförening gick i taket. 

– Vi blev förbluffade. Plötsligt skulle man 
stänga något som blivit väldigt populärt, säger 
Mikael Kristersson, ornitolog och 
dokumentärfilmare. 

Det har varit ett intensivt halvår för 
naturvårdsföreningen, förklarar vice ordförande 
Daniel Johnsson. Han och Mikael Kristersson 
står och tittar på skärfläckor vid Landgrens 
holme intill hamnen i Skanör. En hel koloni 
med de svartvita vadarfåglarna häckar just nu 

på den lilla ön i våtmarken, lyckligt ovetande 
om den infekterade strid som blossat upp i 
samhället bakom dem. 

– Sådana här marker har till stora delar 
försvunnit i Öresundsregionen när man 
exploaterat marken, men de är viktiga ur 
naturvårdssynpunkt, säger Mikael Kristersson. 

När beskedet kom om att naturumet skulle 
läggas ner, lanserade föreningen en kampanj. 
På en månad samlade de in runt 3 700 
namnunderskrifter. Det är cirka 1 000 
underskrifter fler än de 10 procent av de 
röstberättigade som krävs för att fullmäktige 
ska ta ställning till en lokal folkomröstning.  

Det blev ett rafflande drama. Vid årsskiftet 
förändrades det politiska landskapet i Vellinge 
när Moderaterna plötsligt förlorade sin 
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majoritet i fullmäktige efter ett avhopp. Några 
månader senare var folkomröstningen ett 
faktum. En enad opposition röstade igenom 
förslaget med en ledamots övervikt. På söndag 
går kommuninvånarna till val.  

Vad var det som hände? Hur blev frågan så 
stor? Och varför kan man nu se Kate Moss i 
underkläder och stay ups i lokalerna på 
Falsterbo strandbad? 

– Det här är en av kommunens mest påkostade 
byggnader, den ligger perfekt mitt under ett 
världskänt flyttfågelssträck, precis vid 
naturreservaten vid havet. Från början hade vi 
kunnat tänka oss en kompromiss, att flytta 
naturumet till en annan plats. Men 
Moderaterna vägrade prata med oss, säger 
naturvårdsföreningens Daniel Johnsson. 

Han menar att folkomröstningen på söndag 
kommit att bli en större fråga. 

– Naturumets verksamhet var unik. Det handlar 
om att ge både barn och vuxna kunskap och 
respekt för vår lokala natur. Ett kongresscenter 
med spa, det är bakåtsträvande, säger Daniel 
Johnsson. 

Samtidigt som namnunderskrifterna samlades 
in i vintras gick Moderaterna vidare med sina 
planer på en ändrad inriktning av Falsterbo 
strandbad. Under våren öppnade Falsterbo 
photo art museum i byggnaden, ett 
konstfotomuseum, vars första utställning visar 
hundra år av modefotografi. Att många av 
bilderna visar halvnakna och nakna modeller 
har blivit en nagel i ögat för många, eftersom 
byggnaden senast befolkades av barn i 
galonbyxor.  
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– Man har lagt ner naturpedagogiken, nu kan 
man i stället se Naomi Campbell i underkläder, 
säger Daniel Johnsson.  

Nere vid Falsterbo strandbad tornar 
huvudpersonen upp sig. Den svarta byggnaden 
ligger vackert intill stranden, omgiven av tallar 
och mjuka sanddynor. Det har gått en månad 
sedan Malmöparet Christina och Claes 
Lindquist slog upp portarna till det nya 
fotomuseet.  

– När vi kom in i huset första gången kände vi 
direkt att det här är vårt museum. Det här kan 
bli lilla Louisiana, säger Christina Lindquist. 

Hon och maken har de senaste 17 åren byggt 
upp en omfattande internationell fotosamling. 
Nu vill de visa sina skatter för omvärlden. Föga 

anade de att de skulle hamna mitt i skottlinjen 
för en infekterad strid. 

– Det är klart att det är tråkigt. Vi brinner för 
vår konst. Nu finns det folk som kommer hit, är 
högljudda i entrén och pratar om att vi tagit 
naturumet. Men det är ju politikerna som 
beslutat att lägga ner naturumet, inte vi, säger 
Christina Lindquist. 

För oppositionspartierna har kampanjen inför 
folkomröstningen varit intensiv. Det har delats 
ut lappar utanför Ica och skrivits upprörda 
inlägg i sociala medier.  

Miljöpartiets gruppledare i Vellinge, Angela 
Everbäck, är bedrövad.  

– Jag har varit så stolt över naturumet. Man har 
kunnat vara där i timmar med barnbarnen, och 
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sen vill de ändå inte gå hem. Den pedagogiska 
biten har vi förlorat nu, säger hon.  

Det är långt ifrån i alla frågor hon är överens 
med kollegorna från Centerpartiet och 
Liberalerna. Men frågan om Falsterbo 
strandbad har på många sätt enat 
oppositionen.  

– Här ersätter vi kostnadsfri, skattefinansierad 
folkbildning inom natur och fågelliv med ett 
kommersiellt alternativ. Det är klart att 
kontrasten mellan fotomodellerna och fåglarna 
är enorm, säger Henrik Thorsell, gruppledare 
för Liberalerna i kommunen, och fortsätter:  

– Man kan säga mycket om det som är där inne 
nu, men barninriktat är det i alla fall inte.  

Magdalena Nour från Centerpartiet håller med: 

– Nu undrar barnen i stället: varför är tanten 
naken? 

Skämt om de avklädda fotomodellerna åsido. 
Den här frågan har kommit att handla också om 
Moderaternas starka ställning i Vellinge, menar 
Magdalena Nour.  

– De är vana att ha egen majoritet, har haft det i 
33 år. Då blir man fartblind och maktfullkomlig, 
säger Magdalena Nour.  

I frågan om ett framtida spahotell på platsen 
råder delade meningar. Centerpartiet har själva 
motionerat om saken och tycker att det saknas 
övernattningsmöjligheter på näset.  

– Det finns fortfarande en föreställning om att 
fågelskådare bor i tält och äter bönor på burk. Vi 
tror att ett spa kan locka turister.   
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Miljöpartiet och Liberalerna å sin sida är inte 
intresserade av spa.  

– Ett mini-Tylösand kommer innebära ännu 
mer trafikbekymmer än de vi redan har, säger 
Henrik Thorsell.  

Däremot är det solklart att folkomröstningen 
kommit att handla om större frågor än ett 
naturums vara eller icke vara, menar han.  

– Folk har flyttat hit för naturen, nu är man 
trött på exploateringshysterin. Och 
folkomröstningen handlar väldigt mycket om ett 
missnöje med den moderata dominansen. De 
har skött det här uselt, enväldiga och 
maktfullkomliga som de är, säger Henrik 
Thorsell.  

Samtidigt finns det de som är nöjda med 
utvecklingen. Nere vid Falsterbogrillen är flera 

som DN talar med positiva till fotomuseet och 
restaurangen. 

I kommunhuset i Vellinge har M-toppen Carina 
Wutzler förvånats över uppmärksamheten.  

– Det har ju väckt en del känslor. Sedan 
upplever jag att det inte är en jättefråga för de 
allra flesta, säger kommunalrådet.  

Kommer ni att följa resultatet? 

– Vi måste först se hur valdeltagandet ser ut. 
Kommer man inte upp i över 50 procents 
valdeltagande har en majoritet inte gått och 
röstat, och det säger också någonting. 

Dessutom, påpekar hon, är det rent praktiskt 
mycket svårt att återuppliva ett naturum just 
vid strandbaden, eftersom kommunen tecknat 
ett femårigt hyresavtal med fotomuseet.  
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En brännhet diskussion under valkampanjen 
har handlat om hur många som egentligen 
besökt naturumet och konsthallen. Cirka 55 
000 besökare per år, om man får tro en mätning 
från 2019. 

– Mätningen säger inget om vem som bara 
besökt toaletten, shoppen eller restaurangen. Vi 
upplever inte att det varit så välbesökt som 
tanken var, säger Carina Wutzler. 

Naturumet har kostat nio miljoner årligen i 
drift. Någon promille av kommunens budget på 
1,9 miljarder, påpekar naturvårdsföreningen. 
Miljoner som nu kan läggas på annat, menar 
Carina Wutzler. 

– Man måste hela tiden fundera på hur man 
använder skattebetalarnas pengar. 

På Skanörs bibliotek sitter valarbetarna i ljusblå 
munskydd bakom plexiglas. Förtidsröstningen 
har pågått hela veckan. 

– Det har varit en strid ström med röstande, 
konstaterar valarbetaren Eva Palm. 

På söndag förvandlas sju idrottshallar i 
kommunen till vallokaler. Runt 28 000 
personer är röstberättigade, och kommunen 
räknar med ett valdeltagande på mellan 20 och 
40 procent. 

Vacklar moderatfästet? Daniel Johnsson i 
naturvårdsföreningen tror på maktskifte inför 
valet 2022. Och oppositionen vädrar 
morgonluft. Falsterbonäsets naturvårdsförening 
har blivit något av en maktfaktor i kommunen. 
Nyligen uppvaktade man oppositionspolitiker 
för att stoppa en stor projektering i ett annat 
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naturområde i kommunen, vid Ljunghusen, där 
Moderaterna vill bygga höghus.  

– Moderaterna har grävt sin egen grav, 
vindarna kommer vända. Det är många som vill 
diskutera sig fram till lösningar, i stället för att 
ett parti pekar med hela handen, säger Daniel 
Johnsson.  

Även Carina Wutzler tror att valet nästa år kan 
påverkas.  

– Ja, det kanske det gör. Men jag vet att många 
stöttar den förändring vi har gjort och tycker att 
det här blir bra. 

Först står alltså slaget om Falsterbo strandbad. 
Ett preliminärt valresultat väntas på söndag 
kväll. Ornitologen Mikael Kristersson är glad att 
frågan fått så mycket uppmärksamhet.  

– Jag hoppas på en större debatt om visionerna 
för framtiden. Det är väldigt egoistiskt att 
fortsätta exploatera som man har gjort.  

Hilda Ärlemyr 

hilda.arlemyr@dn.se 

Fakta. 
Folkomröstningen om 
Falsterbo strandbad 
Frågan på valsedlarna: ”Ska naturum och 
konsthall vara kvar i kommunens regi på 
Falsterbo strandbad, med fortsatt utveckling av 
verksamheterna?” 

Röstberättigade är de över 18 år som är 
folkbokförda i Vellinge kommun. Det är cirka 
28 000 personer. 
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Folkomröstningen genomförs på nationaldagen 
i morgon, den 6 juni. Förtidsröstningen 
öppnade den 27 maj. 

Ett preliminärt valresultat väntas på 
söndagskvällen. 

05 Hemliga 
spelet om 
FHM:s nya chef 
13 hemliga kandidater vill leda Sveriges 
just nu mest uppmärksammade 
myndighet. 

I höst går Folkhälsomyndighetens 
generaldirektör Johan Carlson i pension 
och regeringen är nu i full gång med 
rekryteringen av ersättaren.  

Om Anders Tegnell får vara kvar som 
statsepidemiolog eller inte blir upp till 
den nya myndighetschefen att 
bestämma.  
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Det har gått mer än fyra månader sedan 
ansökningstiden gick ut för tjänsten som ny 
generaldirektör för Folkhälsomyndigheten – 
men ännu har regeringen inte bestämt vem som 
ska ta över i höst.  

Utlysningen väckte stort medialt intresse när 
annonsen kom i december – men bara 13 
kandidater har sökt posten. Vilka är hemligt – 
inga detaljer om personerna lämnas ut från 
regeringskansliet. I alla rekryteringar av 
generaldirektörer råder sekretess kring de 
sökandes identitet och meriter. 

Endast den som till slut får jobbet kommer att 
offentliggöras. De flesta ansökningar kom på 
sista ansökningsdagen – en kom försent men 
får nu ändå vara med i uttagningen.  

Från att ha varit en relativt okänd myndighet 
som få svenskar haft någon relation till så har 
Folkhälsomyndigheten med 540 anställda blivit 
helt central i samhället.  

Det är regeringen som väljer efterträdaren och i 
jobbannonsens framhåller de vilka viktiga 
egenskaper personen ska ha. Bland annat 
”erfarenhet av att leda genom andra chefer, 
akademisk examen”. Enligt annonsens är det 
meriterande att den nya generaldirektören har 
erfarenhet av kriser och krishantering och 
kunskap och vetenskap inom det breda 
folkhälsoområdet och smittskydd. Även 
erfarenhet av att driva internt förändringsarbete 
hålls fram som viktigt. 

Den nuvarande generaldirektören Johan 
Carlson, 67, har tjänstgjort sedan myndigheten 
skapades 2014 och går i pension i oktober.  
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Enligt Folkhälsomyndighetens arbetsordning är 
det generaldirektören som tillsätter 
statsepidemiologen. Det innebär att Anders 
Tegnells öde ligger i händerna på den nya 
myndighetschefen när han eller hon tillträder.  

Hur Tegnell, som fyllde 65 år i april, tänker om 
det vill han inte säga. Statsepidemiologen vill 
inte heller svara på några frågor om hur han ser 
på att myndigheten kommer att få en ny chef.  

– Jag är statstjänsteman och jag kommer jobba 
tillsammans med vem än det blir, jag ser inga 
problem med det. Jag har blivit chef många 
gånger. GD:n utser alla chefer, även min 
chefstjänst kommer GD:n bestämma över och, 
det har jag inga problem med.  

Men vilken slags generaldirektör vill du se? 

– Inga kommentar förstås, det blir jättekonstigt. 

Kommer du vara kvar eller lämnar du 
tillsammans med Johan Carlson? 

– Jag har räknat med att jobba ett tag till, men 
exakt hur länge det blir får vi se. I alla fall året 
ut. 

Regeringskansliet är förteget om detaljer kring 
hur rekryteringsprocessen går och hur många 
kandidater som fortfarande är aktuella. Eller 
när de kommer utse efterträdaren. Men säger 
att man är ”inne i ett aktivt skede i 
rekryteringen”.  

– Hela rekryteringsprocessen sköts av den 
politiska ledningen på socialdepartementet. Fler 
detaljer kan jag inte ge, säger Jan Lindberg på 
regeringskansliet och hänvisar till 
sekretesslagen som rör anställningar av chefer 
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vid förvaltningsmyndigheter som lyder 
omedelbart under regeringen. 

Vem eller vilken slags generaldirektör Johan 
Carlson vill se på myndigheten som han själv 
varit med och format vill han ännu inte svara på 
eller hur han ser på sin tid på 
Folkhälsomyndigheten.  

”Känns lite tidigt att prata om detta. Men 
återkom gärna längre fram”, skriver 
pressavdelningen i ett mejl till DN. 

Folkhälsomyndighetens nuvarande 
generaldirektör Johan Carlson är en av de högst 
avlönade generaldirektörerna med 131 100 
kronor i månaden. Han placerade sig på plats 17 
i en lista över Sveriges högst betalda 
myndighetschefer som tidningen Publikt 

publicerade i fjol. Enligt kontraktet har Johan 
Carlson också rätt till tjänstebil. 

I förra veckan beslutade regeringen om nya 
löner till ett stort antal generaldirektörer. Även 
för Folkhälsomyndighetens chef, trots att 
regeringen så sent som i november beslutat att 
befintlig lön och anställningsvillkor skulle gälla 
fram till oktober. Enligt socialdepartementet är 
besluten om lönerna ännu inte expedierade och 
därför inte offentliga. 

Mattias Carlsson 

mattias.carlsson@dn.se 

Viviana Canoilas 

viviana.canoilas@dn.se 
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Fakta. Regeringens 
hemliga rekryteringar 
Sekretesslagen som rör anställningar av 
myndighetschefer kom år 2010. 

Lagen gäller vid anställningar av 
myndighetschefer vid förvaltningsmyndigheter 
som lyder omedelbart under regeringen. 
Sekretessen avser alla uppgifter som kan 
identifiera personen och den gäller i tio år. 

05 Nadia 
Jebril: Svenska 
kvinnor delar 
säng med 
någon de helst 
vill lämna 
Kvinnor stannar kvar i relationer de 
helst hade lämnat. Fortsätter att dela 
säng med en man de inte längre känner 
något för. Skälet stavas ekonomi. Hur 
kan det vara möjligt i Sverige i dag? 
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Min väninna vill inte ligga med sin man mer. 
Hon säger att hon inte känner för det längre. 
Ibland gör hon det ändå, för att det blir så 
konstig stämning annars. Hon struntar i att det 
ändå blir konstigt för henne själv, när hon 
trotsar sin magkänsla och särar på benen – han 
märker varken hennes ambivalens eller att hon 
fejkar. Det är DET som är problemet, säger hon. 
DET är det tydligaste tecknet på att de inte är 
nära varandra längre. Han märker henne inte. 
Varken i sängen eller i vardagen.  

De har varit ihop länge och känner varandras 
kroppar utan och innan. Hon antyder att visst 
är det också mysigt med närheten. Men oftast 
går hon med på det, för att förekomma 
uppkomsten av det där samtalet, eller i alla fall 
de jobbigaste av frågor: Är vi gifta eller är vi det 
inte? Vad håller vi på med om vi inte har ett 
samliv längre? 

För om samtalet kommer måste hon ta det där 
beslutet. Att stanna eller gå.  

– Han är snäll men jag är inte lycklig med 
honom, säger hon, det är som att något i vår 
relation har dött. 

Rösten i luren låter ansträngd, hon är klämd. 
Jag är mest förvånad. Det jag hör går inte ihop 
med bilderna hon delar. Ett liv ihop med en 
stilig man, välartade barn, ett lantställe vid 
vatten, snygga kläder och mysiga middagar. Allt 
detta härliga har blivit som kvicksand. Hon vill 
inte vara kvar, men kan inte komma loss. Hon 
pratar om skilsmässa som en skön utopi. Men 
det blir inget av med den. Hon har inte råd att 
skilja sig. 
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Jag säger att hon kommer att klara sig fint om 
hon bestämmer sig för att lämna. Det gör alla. 
Vi är i Sverige, inte i Afghanistan. 

– Du kan inte förvänta dig att bo i en våning 
med en massa rum och stuckaturer, säger jag, 
det får ordna sig över tid. 

– Det gör jag inte heller! Så som det ser ut nu 
får jag nog inte nånstans att bo alls. Det är 
svindyrt överallt, svarar hon, barnen måste ju 
också få plats. 

Jag skickar iväg en fråga i ett forum för 
ekonomiintresserade kvinnor på Facebook. 
Gruppen heter ”Economista – kvinnor som 
gillar aktier och privatekonomi” och har i 
skrivande stund 146 800 medlemmar. Inlägg 
efter inlägg i diskussionen belyser frågan ur 
olika perspektiv. De bekräftar att det är 

vanligare än vad man tror. Många kvinnor 
stannar i relationer de egentligen hade velat 
lämna, för att de är oroliga för hur det ska gå 
med ekonomin. Vanligast verkar det vara i 
Stockholm. 

Jag får lära mig olika begrepp: Stockholmskär, 
att man väljer om varandra för att det känns 
mer värt att hålla ihop än att ge sig ut på 
lägenhetsjakt, eller Stockholmsfällan, att 
fortsätta som sambos i direkt trista förhållanden 
på grund av bostadsmarknaden. 

I ett inlägg andas feministiskt uppror: ”Kvinnor 
ska ALLTID se till att ha sparat ihop ett fuck off-
kapital!” Medan en annan uppgivet svarar: 
”Enda anledningen till att jag inte kan separera 
är att jag inte har ekonomi för ett nytt bolån, 
eller andrahandshyra. Stått i bostadskö i 4 år 
men inte fått en enda visning. Har heller inga 
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föräldrar eller vänner att bosätta mig hos eller 
låna av.” En tredje skriver: ”Jag vet separerade 
par som dejtar andra fast de bor ihop, för att de 
inte har något annat val.” Diskussionstråden 
växer sig lång och visar något för mig helt 
oväntat. Kvinnor biter ihop. För att de alldeles 
för sent upptäcker att de försummat sin egen 
ekonomi, för att barnen inte ska behöva vara 
med om en separation och flytt – men mest av 
allt för att bostadsmarknaden har ballat ur.  

Plötsligt får begreppet husfridssex en helt annan 
innebörd.  

Nadia Jebril 

Nadia.jebril@dn.se 

05 Sommarens 
bilresa kan bli 
dyr 
Planerar du för bilsemester i sommar? I 
år får du räkna med en högre 
bensinnota. 

Världen återhämtar sig och öppnar efter 
coronapandemin men oljeproduktionen har inte 
hunnit med i samma takt, vilket medför att 
priset ökar. Sedan årsskiftet har man sett en 
uppgång på hela 40 procent och analytiker 
förutspår nu att ett fat Brent-olja kan stiga från i 
nuläget omkring 70 dollar fatet till 80 dollar 
inom kort. 
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– Efterfrågan ökar kraftigt beroende på att alla 
nu kör bil och vi har öppningen av Europa som 
verkligen är på gång att ske. Indien verkar också 
komma till en förändringspunkt (gällande 
smittspridning) vilket betyder att rörligheten i 
samhället kommer tillbaka, säger Francisco 
Blanch, handelsstrateg vid Bank of America till 
CNBC. 

Johan Andersson, vd för branschorganisationen 
Drivkraft Sverige, som tidigare hette Svenska 
Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI), 
är inne på samma linje: 

– Vi gör inga prognoser framåt mer än att peka 
på signaler. Det är två saker, dels är vi inne i vad 
man kallar ”driving season” med ökad 
efterfrågan och priser som drivs upp under 
sommarmånaderna. Dels börjar pandemin 

släppa och vi går mot ett normalsamhälle, vilket 
också påverkar efterfrågan. 

Ett högre oljepris får uppenbara konsekvenser 
för världens bilister. Nu i maj har en liter blyfri 
95-oktanig bensin legat på 15:90 kronor medan 
diesel i sin tur går loss på 16:16 kronor litern. 

Det är inte så högt som läget var inför 
sommaren 2019 då bensinpriset låg på 16:89 
kronor, men i nivå med 2018 och betydligt 
högre jämfört med hela 2010-talet där priset 
pendlat till stor del mellan 13 och 14 kronor 
litern. 

– Det finns fortfarande ett stort utbud och lager, 
ska man bara gå på efterfrågesignalerna så 
kommer det att bli en rejält stor ökning de 
närmaste månaderna, säger Johan Andersson. 

541



Ser du ett pris i linje med maj 2019 då 1 liter 
kostade uppåt 17 kronor? 

– Det vill jag inte ens kommentera. Det är så 
många andra faktorer som avgör, till exempel 
kronans värde mot dollarn. Vi får höjda nivåer i 
reduktionsplikten från den 1 augusti vilket 
innebär en högre inblandning av biodrivmedel. 
Det kommer också att styra prisbilden. 

TT 

Fakta. Priser för 
drivmedel 
År 95–oktanig bensin Diesel E85 

2021 15:90 16:16 12:10 

2020 13:26 13:69 10:65 

2019 16:89 16:59 12:20 

2018 15:93 15:82 10:37 

2017 14:09 13:67 11:29 

2016 13:49 12:79 11:18 

2015 14:20 13:75 10:37 

2014 14:72 14:37 9:31 

2013 14:48 14:24 10:10 

2012 14:95 14:85 9:74 

2011 14:42 13:97 9:84 

2010 13:23 12:68 9:14 

Källa: Drivkraft Sverige 
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05 
Konsumenter 
varnas 
Konsumentverket placerar bolaget Svenskt 
Fordonsskydd på sin varningslista. Över 800 
anmälningar av bolagets marknadsföring har 
inkommit samt ett stort antal klagomål. 

TT 

05 Arbetet mot 
gängen kan leda 
till ett ökat antal 
skjutningar 
Trots att polisen i Stockholm har splittrat 
åtta kriminella nätverk och hundratals 
gängmedlemmar ställs inför rätta 
minskar inte de dödliga skjutningarna. 

Robert Karlsson, biträdande 
regionpolischef, berättar hur åtgärderna 
riskerar att tillfälligt öka våldet – men att 
nätverken samtidigt försvagas. 
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Boende i Husby skakades på måndagen av ett 
brutalt mord där en 28-årig man jagades och 
blev skjuten med flera kulor inför ett stort antal 
människor mitt på eftermiddagen. 

Några timmar senare dog en annan man i 30-
årsåldern i Hjulsta av skottskador efter ännu en 
skjutning i ett socialt utsatt område. Båda 
händelserna bedöms ha kopplingar till 
kriminella nätverk. 

Samtidigt är Stockholmspolisen mer 
framgångsrik än någonsin i kampen mot just 
dessa gäng. 

– Vi har slagit ut åtta kriminella nätverk, sade 
regionpolischefen Mats Löfving i februari.  

Ett antal högprofilerade polisinsatser och 
juridiska mål ger stöd för polischefens 
påstående. Inte minst den stora rättegången 

mot 30 personer med kopplingar till det så 
kallade Vårbynätverket understryker den 
senaste tidens framgångar mot den 
organiserade brottsligheten.  

Men tittar man på statistiken över 
skjutvapenvåldet tycks en helt annan bild träda 
fram. 

Efter måndagens dödliga skjutningar har totalt 
tolv personer dött efter skjutningar i 
Stockholmsområdet under årets första fem 
månader. Förra året var motsvarande antal 
döda 25 personer – men då räknat på hela 
2020.  

Biträdande regionpolischef Robert Karlsson 
berättar om det till synes paradoxala i att 
polisens framgångar inte verkar minska det 
dödliga skjutvapenvåldet.  
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– Nu har vi varit väldigt offensiva i ett och ett 
halvt år. När polisen går in och gör den här 
typen av insatser och är offensiva och slår mot 
exempelvis de här åtta nätverken som var 
aktuella förra året, så kan en sådan utveckling 
följa, säger han.  

Mekanismen är välkänd: När ledarskiktet i ett 
kriminellt nätverk slås ut uppstår ett 
maktvakuum, som ofta leder till en kamp om 
vem som ska ta över ledarrollen. 

Men enligt Robert Karlsson spelar många 
faktorer in i händelseförloppet som följer efter 
exempelvis ett lyckat polisingripande där en 
gängledare till slut ställs inför rätta. En sådan 
faktor är graden av organisation i nätverket.  

– Är det ett väldigt välorganiserat nätverk så 
kan de med lite högre hastighet reorganisera 

sig. Är det välorganiserat från början så har de 
kortare framkörningssträcka. Mindre 
organiserade nätverk återuppstår kanske inte 
riktigt på det viset igen över huvud taget, säger 
Robert Karlsson.  

Men maktvakuumet kan också uppstå inne i 
nätverken. Detta är en effekt som kan uppstå 
när en stor del av ett nätverk försvinner, och då 
kan det uppstå andra typer av spänningar i 
organisationen.  

– Då kan det finnas rester av ett nätverk som 
tycker att ”nu är det min tur”, vilket kan leda till 
att det uppstår spänningar inne i ett nätverk. 
Det kan vara både två och tre som aspirerar på 
en viss position, säger han.  

Polisens påtryckningar och framgångar kan 
därmed paradoxalt nog leda till att antalet 
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skjutningar går upp – tillfälligt. Robert Karlsson 
är medveten om effekten men menar att det inte 
finns något val än att fortsätta trycka på.  

– De åtgärder som poliserna gör i offensivt 
hänseende kan ibland generera mer våld. Det 
såg vi väldigt tydligt förra året i Stockholm, och 
det tycker jag att vi ser i år också. Nätverken är 
ju kraftigt försvagade av det här. Vi tar deras 
pengar, vi tar deras guld, vi tar deras narkotika. 
Vi tar deras fordon. De är väldigt pressade och 
de reagerar med våld. Det är så de löser alla 
deras konflikter, säger Robert Karlsson.  

Polisen har tidigare uppgett att det finns fler än 
50 kriminella nätverk i Stockholmsområdet och 
att ungefär 2 500 personer på något sätt är 
inblandade i dessa nätverk. Genom de senaste 
årens fokuserade insatser har hundratals 
personer kunnat frihetsberövas.  

– De nätverk som är mest våldsamma och de 
individer som är mest våldsamma får räkna på 
vår uppmärksamhet. Man kan konstatera att 
häktena är fulla, fängelserna är fulla, Sis-
hemmen är fulla. Det går som tåget och vi är 
fortfarande inte färdiga. Det pågår fortfarande. 

Robert Karlsson betonar att han har största 
respekt för den fara det kan innebära med 
skjutningar som uppstår, men att polisen måste 
fortsätta tills nätverken knäcks.  

– Vi är framgångsrika, vi har aldrig tagit så 
många av nätverkstopparna som vi gör nu och 
ändå så fortsätter de att skjuta. Men det är ju 
inte så att polisen genererar det här våldet. De 
som skjuter får ta det ansvaret, säger han. 

Har man nått vändningen nu i och med alla 
kriminella ledare som åtalas? 
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– Det här är en djupt rotad problematik i 
Stockholm som har fått växa i väldigt många år. 
Det kommer att ta lång tid, men om vi fortsätter 
att jobba på det här sättet så är jag övertygad 
om att vändningen kommer. 

Enligt Robert Karlsson är det viktigt att alla 
delar i samhället hjälps åt för att bekämpa de 
kriminella gängen. 

Han beskriver polisens som en ändstation där 
kriminella hamnar när andra insatser inte har 
hjälpt, men att socialtjänst, skola, kommunen, 
fastighetsägare och föreningar tillsammans kan 
stoppa inflödet till de kriminella gängen.  

– De som skjuter för att döda är fullständigt 
livsfarliga och bortom all räddning. För just den 
här gruppen finns det bara en sak att göra, och 
det är att sätta dem i fängelse. Och därför måste 

de sitta länge för att skydda oss övriga. Men de 
som är på väg in i de här strukturerna måste 
man krama om och man måste hitta kärlek, 
hjälpa dem att hitta rätt väg.  

Adam Svensson 

adam.svensson@dn.se 
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05 
Socialtjänsten 
självkritisk efter 
att 18-åring 
sköts ihjäl 
Sam, 18, sköts till döds natten mellan den 
3 och 4 maj i år i Alby. Hans korta liv 
ledde till att socialtjänsten i Botkyrka 
gjorde en anmälan om ett ”allvarligt 
missförhållande” till Ivo. 

Kritiken mot den egna verksamheten är 
svidande, bristerna betydande. 

– En skjutning kan aldrig tillåtas bli det 
normala. Vi måste reagera kraftfullt, 
säger Gunilla Berghager, chef för individ 
och familjeomsorgen på 
socialförvaltningen i Botkyrka. 

När 18-åriga Sam, som egentligen heter något 
annat, sköts till döds i början av maj var han 
omhändertagen enligt lagen om vård av unga 
(LVU) av socialtjänsten i Botkyrka kommun.  

Fallet har Lex Sarah-anmälts. I sin anmälan 
beskriver socialtjänsten de brister man upplever 
låg bakom den tragiska händelsen.  

Listan är lång. Förutom upplevd avsaknad av 
tydligt ledarskap, stöttning och en allt för hög 
arbetsbelastning bland handläggarna – skriver 
man att det ”saknas rutiner och kompetens 
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beträffande hanteringen av komplexa LVU-
ärenden med koppling till grov kriminalitet”.  

– Vi måste grundligt och professionellt 
utvärdera oss själva. Om det som hänt inte ska 
hända igen måste vi våga se var det brister, 
säger Gunilla Berghager, chef för individ och 
familjeomsorgen. 

Konkret ledde bristerna till att den nu döde Sam 
placerades i öppna vårdformer trots att han inte 
gjort några framsteg. Han placerades också i 
närheten av sin egen hemmiljö – trots att det 
fanns ett konstaterat behov av han kom bort 
bort från just den. Sam erbjöds heller aldrig 
avhopparstöd, trots att man kände till att han 
hade kopplingar till ett kriminellt nätverk. 

Kommunens egen utredare drar så slutsatsen 
att Sam blev skjuten som en konsekvens av att 

socialtjänsten inte ”tillgodosett det omfattande 
vårdansvar” man har för ”klienten”.  

DN har under det senaste året uppmärksammat 
flera fall där unga män mördats samtidigt som 
de varit omhändertagna av socialtjänsten. 
Mönstren går igen – de unga männen har med 
få undantag varit föremål för många olika 
insatser sedan tidig ålder. Sam var bara 12 år 
när han första gången blev aktuell inom 
socialtjänsten. 

– Det här är oerhört komplexa ärenden. Varje 
beslut vägs på guldvåg. Hur ser våra alternativ 
ut? Hur når vi fram till unga, hur får vi dem att 
vilja förändring? Det är långt ifrån säkert att ett 
låst Sis-hem leder till goda resultat, säger 
Gunilla Berghager. 
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Enligt henne handlar det inte om pengar – 
insatserna får kosta, men fokus måste vara att 
hitta mer effektiva verktyg för att möta 
behoven.  

– Vi har en situation där polisens framgångsrika 
arbete gör att fler och fler unga och unga vuxna 
blir aktuella hos oss. Det är uppenbart att vi 
måste fortsätta utvärdera olika, och kanske fler, 
insatser för att hitta rätt. 

I ett första steg ska nu socialtjänsten i Botkyrka 
förstärkas med åtta personer som enbart ska 
syssla med att hjälpa unga människor som vill 
bryta med sin kriminella livsstil. Det ska också 
inrättas ett specialistteam med erfarna utredare 
som ska stötta handläggarna. Man ska upprätta 
en checklista för hur informationsutbytet 
mellan kommunen och polisen kan och ska se 
ut. 

I den frågan råder det stor osäkerhet i många 
kommuner, vilket Brå (Brottsförebyggande 
rådet) lyft som en brist eftersom det hindrar det 
brottsförebyggande arbetet. Brå menar att 
socialtjänsten ”underutnyttjar” att det finns en 
sekretessbrytande bestämmelse som gör det 
möjligt för dem att lämna uppgifter och dela 
uppgifter om personer som är under 21 år med 
polisen. 

– I Botkyrka har vi ett mycket nära samarbete 
med polisen som vi tror mycket på, säger 
Gunilla Berghager. 

En annan väg framåt är att satsa ännu mer på 
att nå föräldrarna till dem som är mellan 13 och 
16 år. 

– Utan föräldrarna kommer vi aldrig lyckas. Där 
har vi dock ett stort problem i att det finns en 

550



bristande förtroende för socialtjänsten, ett 
bristande förtroende som ofta bygger på 
missförstånd och hörsägen, säger Gunilla 
Berghager. 

Polisens insatser hamnar ofta i fokus när det 
kommer till unga kriminella – trots att det är 
socialtjänsten som har det lagstadgade ansvaret 
för ungas utveckling och hälsa. Då kraven på 
fler poliser har skallat i många år har 
socialtjänsten hamnat lite under radarn. 

– Fler poliser kommer inte lösa någonting, det 
måste till lika stora satsningar inom den sociala 
sektorn och skolan för att vi ska få till 
förändring, säger Gunilla Berghager. 

Ulrika By 

ulrika.by@dn.se 

05 2022 
förväntas självkörande bilar tillåtas på tyska 
vägar. Mindre bussar samt transportfordon som 
kan frakta personer och gods längs 
förutbestämda rutter är vad som tillåts i ett 
första skede. Nya överenskommelsen tillåter 
självkörande fordon enligt nivå 4, vilket innebär 
att fordonet kan köra själv men att en person 
alltid måste kunna gripa in om situationen 
kräver det. 

DN 
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05 Cyklister 
minst omtyckta 
i trafiken 
51 procent av de tillfrågade i en undersökning 
gjord av Kantar Sifo på uppdrag av 
auktionsföretaget Kvdbil tycker att cyklister är 
de trafikanter som beter sig sämst i trafiken. 62 
procent av de svaranden som bor i landets tre 
största städer svarade dock att 
elsparkcyklisterna var ett större problem än 
cyklister.Farliga omkörningar ansågs som det 
mest irriterande beteendet följt av bilister som 
talar i telefon eller mobilsurfar när de kör. 1 028 
personer deltog i undersökningen. 

DN 

05 De nya 
okända 
elbilarna 
Nya bilmärken dyker upp var dag och det 
ena lovar mer än det andra. Vilka är 
dessa uppstickare i bilbranschen, och 
vilka har bäst förutsättningar att utmana 
de etablerade jättarna? 

Det går inte att tala om 2020-talets bilbransch 
utan att nämna Tesla. Amerikanska Tesla 
visade, mot alla odds, att det gick att starta ett 
helt nytt bilmärke, därtill med uteslutande 
eldrivna bilar, i den annars så traditionella 
bilbranschen. 
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Tesla visade att det gick, och sedan dess har 
branschen blomstrat så pass att det har börjat 
talas om en bubbla inom bilvärlden. Nya 
bilmärken lanseras på olika håll i världen, det 
ena lovar mer än det andra och det är svårt att 
navigera bland de nya uppstickarna. 
Självkörande, eldriven och uppkopplad är ord 
som används flitigt. 

De nya aktörerna har dock visat sig ha svårt att 
blomma ut, och få har lanserat sig på den 
europeiska marknaden. Nu ser det dock ut som 
att vi kan stå inför en veritabel anstormning 
från flera håll, och det av flera anledningar. 

Den främsta orsaken till pånyttfödelsen inom 
bilindustrin är elektrifieringen. Det är mindre 
tid- och resurskrävande att konstruera en elbil 
än en bil med förbränningsmotor, såväl teknik 
som utvecklingskostnader är lägre och många 

nya tillverkare konstruerar en teknisk grund 
som passar många olika biltyper. Det är ingen 
självklarhet att de nya aktörerna ens har en 
egen fabrik, de kan utlokalisera tillverkningen 
vilket ytterligare sänker tröskeln för att ta sig in 
i branschen. 

Det går inte att säga att de traditionella 
tillverkarna har blivit tagna på sängen. Tesla 
lanserade sin första elbil 2008, för att bara två 
år senare bli ett märke att ta på allvar. 

Tuffare avgasregler kan inte heller ha kommit 
som en överraskning – de nyare reglerna har 
varit kända sedan länge och lanseringar av 
etanolbilar, hybrider och småskalig produktion 
av elbilar är ett bevis på detta. 

I Kina tycks nya elbilstillverkare komma upp 
som svampar ur marken, men det är inte hela 
sanningen. Kina är sedan länge världens 
elbilsland, men med kapade subventioner i 
hemlandet letar sig flera märken till nya 
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marknader – som Europa. Flera av de kinesiska 
bilmärken som nu tar sikte på Europa är inte 
nystartade, utan sedan flera år etablerade på 
hemmamarknaden. 

Vi har själva endast kört bilar från två av 
tillverkarna på detta uppslag, kinesiska MG och 
DFSK, båda med brister rörande säkerhet och 
detaljkvalitet. Problem som både japanska och 
sydkoreanska bilar hade på sin tid när de 
lanserades. 

En sak som är säker är att en biltillverkare inte 
längre behöver komma från Tyskland för att 
vara synonym med kvalitet och tekniskt 
kunnande. Ett flertal märken har startats på 
kort tid i Kina och USA. Frågan är vad din nästa 
bil kommer heta ... BMW, Volvo eller kanske 
Nio eller DFSK? 

Glenn Lindberg 

glenn.lindberg@mag.bonnier.se 

Erik Wedberg 

erik.wedberg@tmag.bonnier.se 

Byton 
Den kinesiska 
eldrivna suven M-
Byte fick 65 000 
förhandsbokningar 
och har blivit en 
världsnyhet med sin rekordstora 
skärm som löper över hela vindrutans bredd. 
M-Byte är av samma storlek som BMW X5. 
Instegsmodellen har 36 mils räckvidd men även 
en fyrhjulsdriven version med ett större batteri 
ska erbjudas. Bilarna skulle börja levereras 
under mitten av 2021 och i Sverige 
kontrakterades Hedin Bil som återförsäljare. 
Men Byton har stött på problem. Pengarna har 
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tagit slut, etableringen av fabriken i Nanjing 
stoppats och all verksamhet i EU lagts ner. 

Är spelet över för Byton? Kanske inte. 
Teknikjätten Apples underleverantör Foxconn 
har gått in med pengar som gör att 
produktionen kan starta i början av 2022. 

Nio 

Kraftiga subventioner har lett till ett myller av 
elbilsföretag i Kina. Ett av de mest 
uppmärksammade är Nio vars aktiekurs har 
tagit rygg på Tesla och stigit med flera tusen 
procent sedan våren 2020. Många svenska 
småsparare har investerat i den omtalade Nio-
aktien. 

Om det är bilarna som är anledning till haussen 
är svårt att säga, men den eldrivna 
supersportbilen EP9 har väckt stor 

uppmärksamhet, även om det är de vanliga 
modellerna ET7, EC6, ES8 och ES6 som ska 
göra Nio till en volymtillverkare. Nio ser ut att 
ha goda förutsättningar att lyckas. 

Sedan lanseringen 2018 har nästan 90 000 bilar 
sålts i Kina och företaget etablerar sig i Norge 
senare i år, för att senare ta sig an fler länder i 
Europa. 

Fisker 

Kommer ni ihåg Fisker Karma? Den långa och 
breda lyxbilen från 2011 som blev en av de 
första laddhybriderna på marknaden. Kort efter 
introduktionen tog pengarna slut och företaget 
gick i konkurs, men återuppstod med hjälp av 
kinesiska pengar under namnet Karma – denna 
gång utan den danske grundaren, tillika 
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bildesignern Henrik Fisker. Fisker startade 
omgående ett nytt bilmärke under eget namn. 

Denna gång är det suven Fisker Ocean, stor som 
en Volvo XC40 och direkt konkurrent till Tesla 
Model Y, som ska locka kunder. När bilen 
lanseras till modellår 2022 ska inredningen vara 
strikt vegansk med textil av utslitna t-tröjor och 
golvmattor tillverkade av gamla fisknät. 
Produktionen sköts av Magna som också lånar 
ut sin el-plattform. 

Sono Motors 

Sono Sion – en liten elbil med rustik design, 
solceller och en dragvikt på 750 kg – ska byggas 
i den gamla Saabfabriken i Trollhättan. Det 
tyska företaget Sono Motors startades 2016 och 
har haft återkommande ekonomiska problem 
och tvingats skjuta fram lanseringen. 

Sion har ett batteri som rymmer 35 
kilowattimmar, en räckvidd på drygt 25 mil och 
248 solceller på taket som ska ge upp till 3,5 
mils extra räckvidd – en teknik som även 
lastbilstillverkaren MAN har intresserat sig för. 

Över 13 000 privatpersoner har lagt 
handpenning på 3 000 euro för en Sion. De 
flesta hemmahörande i Tyskland följt av 
Schweiz och Österrike. I Sverige har 27 
beställningar gjorts. Senaste budet är att 
produktionen av bilen ska börja 2023. 

Lucid Motors 

Amerikanska Lucid Motors har pekats ut som 
Teslas värsta konkurrent, och det är lätt att 
förstå varför. Företaget, som grundades år 2007 
leds av Peter Rawlinson, tidigare chefsingenjör 
på Tesla, och Mazdas tidigare designchef Derek 
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Jenkins. När den första modellen Lucid Air 
presenterades hösten 2020 var det den första 
elbilen med längre räckvidd än Tesla Model S 
Long Range. Finansieringen kommer från 
Saudiarabiens investeringsfond. De senaste 
beskeden är att tillverkning inleds andra halvan 
av 2021 i USA och att bilen lanseras i Europa 
någon gång 2022. 

Lucid utvecklar och bygger batterierna till 
motorsportserien Formel E och produktionen 
av Air väntas starta under våren. Priset tros bli 
cirka 700 000 kronor. 

Rivian 

Den amerikanska pickupmodellen har rönt stor 
uppmärksamhet med sin design, 
konkurrenskraftiga prestanda och smarta 
finesser. Den har bland annat ett utfällbart 

campingkök med induktionshäll och diskho. 
Bilen har en motor vid varje hjul som alla kan 
styras individuellt och Rivian har börjat bygga 
ett eget laddnätverk i USA och en egen fabrik. 
Hittills har sex miljarder dollar investerats i 
företaget, däribland en halv miljard dollar från 
Ford. Största investeraren är e-handelsjätten 
Amazon. 

Målet är att ha 10 000 eldrivna budbilar på 
vägarna i USA senast år 2022. Enligt 
nyhetsbyrån Bloomberg letar bolaget plats för 
produktion i Europa i bland annat 
Storbritannien, Tyskland och Ungern men inga 
beslut är tagna. 

Canoo 

Branschanalytiker tror att eldrivna pickuper 
kommer att ta 5,7 procent av USA:s 
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nybilsförsäljning år 2028. Om Canoo är med 
och tar marknadsandelar där har de stor chans 
att bli framgångsrika. 

På mycket kort tid har det amerikanska 
företaget lyckats säkra finansiering och utveckla 
egna produkter. Hyundai har gått in som 
delägare med syfte att utveckla en skalbar 
plattform för elektriska transportbilar. Canoo 
har visat en stor minibuss, en liten transportbil 
och senast en terränggående pickup. Alla med 
udda design och flera finurliga lösningar. 

Namnet är hämtat från kanoten, som använts 
över hela världen under tusentals år. Någon 
fabrik har företaget ännu inte, inledningsvis 
kommer produktionen att lejas ut. 

MG 

Statligt ägda SAIC Motor från Kina har satsat på 
det brittiska märket MG och redan hunnit nå 
framgångar med eldrivna MG ZS EV i det gamla 
hemlandet Storbritannien. 

MG ZS har sålts med bensinmotorer sedan 2017 
i Kina och i fjol kom den eldrivna versionen ut 
på den kinesiska marknaden. Det går redan att 
köpa elbilen MG ZS EV och laddhybriden MG 
EHS i Sverige. Nyligen lanserades även 
modellen Marvel R på den europeiska 
marknaden. Även det en eldriven suv, i samma 
storleksklass som Volvo XC60. 

I oktober kommer även modellen MG5 Electric, 
något så ovanligt som en traditionell kombi med 
eldrift. Bilen, som kan utrustas med dragkrok 
men inte får dra mer än 500 kg, har sålts i 
Storbritannien tidigare men uppdateras till 
hösten. 
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05 Region 
Skåne bäst på 
miljöbilar 
Årlig granskning av kommuner och 
regioners fordonsflottor visar tre stora 
vinnare. 

För tolfte året i rad har föreningen Miljöfordon 
Sverige och Dun & Bradstreet tagit fram 
rapporten Miljöfordonsdiagnos som visar hur 
pass miljövänliga bilarna som politikerna väljer 
till sina respektive organisationer är. Åter är 
Skåne och Stockholm i topp med Skåne som 
bästa region och Stockholm stad som bästa 
kommun. Hög andel gasfordon på lätta 
lastbilssidan gör Skåne till segrare. Över 99 

procent av personbilarna och 90 procent av de 
lätta lastbilarna i Skåne är fossiloberoende. 

Stockholms lätta lastbilar är både 
fossiloberoende och miljöbilar. Man har även 
flest elfordon av kommunorganisationerna. 

Lund blev bästa geografiska kommun, där även 
privat- och företagsägda fordon räknas in, tack 
vare bra klimateffektivitet för lätta lastbilar. 

DN 
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05 Bästsäljare 
får eldrift 
Världens mest sålda pickup, och en av världens 
absolut mest sålda bilar alla kategorier, finns nu 
i elektriskt utförande. Ford F-150 Lightning har 
mellan 37 och 48 mils räckvidd beroende på 
batteristorlek. Den fyrhjulsdrivna bilen har 
dubbla elmotorer som tillsammans ger 571 
hästkrafter vilket gör den till den starkaste 
F-150:an någonsin. Bakhjulsdrivna versioner 
kommer vid senare tillfälle. F-150 Lightning 
kostar i USA från motsvarande 331 500 kronor, 
plus eventuella skatter och avgifter. 

DN 

05 Svenska 
eldrivna 
tvåhjulingar 
Svenska Cake utmanar på moped- och 
motorcykelmarknaden med udda design 
och eldrift. 

Vi provkör modellerna Kalk& och Ösa. 

Om Apple hade tillverkat mopeder och 
motorcyklar hade de troligen liknat Ösa och 
Cake Kalk& som uttalas ”Kalk och”. 

Svenska Cake grundades för några år sedan av 
Stefan Ytterborn som står bakom 
hjälmföretaget POC, och det förklarar det udda 
namnet Cake. POC står nämligen för ”Piece of 
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cake” och det sistnämnda fick följa med till den 
nya satsningen. 

2018 lanserades den första modellen Kalk som 
en eldriven terrängmotorcykel. Året därpå 
konverterades den för körning på allmän väg. 
Den fick namnet Kalk& och är den ena av två 
modeller vi kör i dag. Den andra heter Cake Ösa 
och är klassad som en moped. Det ser ut som att 
en snickarbänk har varit designmässig förebild, 
och fokus är också på funktion. 

Det går att driva saker som verktyg och 
skivspelare med batteriet, vilket ska ge dig frihet 
att lämna det konventionella elnätet. Men hur 
ofta gör man det? 

Storleksmässigt påminner motorcykeln Cake 
Kalk& om en moped, de nätta proportionerna 
och den avskalade designen ger ett säreget 

intryck, instrumenteringen utgörs av en liten 
skärm som är tydlig och enkel. Endast 
hastighet, trippmätare, batterinivå och körläge 
visas. Det senare är ställbart i tre lägen i två 
kategorier, Ride och Brake. Ride styr hur 
mycket motoreffekt som ska finnas tillgängligt, 
hur hög topphastigheten ska vara och det 
påverkar även räckvidden. Inställningen för 
broms görs i tre steg. 

Redan när jag börjar rulla med Kalk& indikerar 
batteriet två femtedels laddnivå och hur långt 
jag kan ta mig ges ingen indikation alls om. 
Därför får jag direkt räckviddsångest då 
batteriet är relativt litet, med kapacitet på 2,6 
kilowattimmar. Något som vid full laddning 
ändå ska räcka till drygt åtta mil tack vare att 
Kalk& är så pass lätt. 
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Hela motorcykeln är tillverkad av aluminium 
och kompositmaterial, den väger endast 62 kilo, 
plus 17 kilo för batteriet. Det är cirka 100 kilo 
lättare än de flesta standardmotorcyklar med 
bensinmotor. Elmotorn är placerad lågt och rakt 
under föraren, vilket ger en bra balans även om 
batteriplaceringen höjer tyngdpunkten en 
aning. 

Den grundläggande funktionen och 
komponenter som elmotor, reglage och 
instrumentering är likadan på mopeden Ösa 
som på Kalk&. Även batteriet har samma 
kapacitet, men här i ett format mer likt ett 
traditionellt bilbatteri. Sadeln är bredare, vilket 
till en början ger bättre komfort, men även här 
är stoppningen hård. 

Körställningen är mer avslappnad än hos Kalk& 
men det låga styret gör att jag lätt glider ner i en 

något krum position. En udda detalj är att 
strålkastaren som sitter monterad på den 
främre delen av balken alltid pekar framåt 
oavsett vilket håll styret pekar åt. 

Både Cake Kalk& och Cake Ösa genomsyras av 
hög kvalitetskänsla i detaljer. Oavsett var man 
tittar och klämmer så är det genomtänkt och 
snyggt designat. 

De smala däcken på Kalk& sliter upp vatten från 
den blöta asfalten. Rygg, hjälm och byxor 
smutsas ner. Men vad gör det? Med händerna 
på styret är det lätt att glömma bort 
verkligheten en stund, men när jag vaknar till 
igen är det med en lätt besk eftersmak och 
förundran över prisbilden. 

Kalk& kostar hela 140 000 kronor och mopeden 
Ösa kostar 75 000 kronor. För de priserna kan 
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man köpa sig en bättre begagnad bil, eller ett 
halvt dussin elmopeder i normal prisklass. 

Robin Törnros 

Fakta. Cake Kalk& 
(MC) 
Miljö 

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. 

Räckvidd: 83 kilometer. 

Inköpsbonus: Nej. 

Ekonomi 

Pris: 140 000 kronor. 

Körkort: A1. 

Fordonsskatt: 180 kronor per år. 

Garantier: 2 år. 

Teknik 

Motor: Elmotor 13,6 hk, 42 Nm. 

Batterikapacitet: 2,6 kWh. 

Drivning: Bakhjulsdrift via rem. 

Växellåda: Direktdrift. 

Toppfart: 90 km/tim. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 201/81/114 centimeter. 

Tjänstevikt: 63 kg. 

Fakta. Cake Ösa Lite 
(Moped) 
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Miljö 

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. 

Räckvidd: 92 kilometer. 

Inköpsbonus: Nej. 

Ekonomi 

Pris: 75 000 kronor. 

Körkort: AM. 

Fordonsskatt: 0 kronor per år. 

Garantier: 2 år. 

Teknik 

Motor: Elmotor 5,4 hk, 42 Nm. 

Batterikapacitet: 2,6 kWh. 

Drivning: Bakhjulsdrift via rem. 

Växellåda: Direktdrift. 

Toppfart: 45 km/h. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 191/78/100 centimeter. 

Tjänstevikt: 72 kg. 
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05 Jonas Fröberg: Det 
svarta Norrlandshålet i 
elbilsrevolutionen 

Utbyggnaden av snabbladdare för elbilar 
i Norrlands inland liknar alltmer ett 
fiasko. 23 av 62 orter står i dag utan 
lösning trots hundraprocentigt 
statsstöd.  

I det läget vill EU-kommissionen tvinga 
Sverige att dra ner statsstödet till 
hälften.  

Stora områden i Norrlands inland står utan 
snabbladdare för elbilar. Men för ett år sedan 
satsade Trafikverket totalt 150 miljoner kronor i 
stöd. Staten står för 100 procent av 

investeringarna och driften måste pågå i minst 
fem år. Nu i maj kom det nedslående resultatet 
från den senaste ansökningsomgången: i 23 av 
de 62 orterna ville ingen privat aktör bygga – 
trots 100 procents stöd.  

Jag gjorde själv nyligen ett DN- reportage i 
orten Solbergs kransbyar i Västernorrland där 
mobiltäckning och fiber saknas. Solberg ratades 
också av marknaden för snabbladdning. Nu 
hoppas de ratade orternas människor på en ny 
statlig sökomgång. Men då sätter EU:s 
krångliga regelverk för statsstöd käppar i hjulet. 

I februari hotade EU-kommissionen med att 
Sverige måste halvera stödet till laddstolpar av 
konkurrensskäl och ambitionen är att förslaget 
ska gälla redan från augusti. Regeringen pekade 
på det ohållbara för den svenska landsbygden. 
EU-kommissionen svarade i maj att de i princip 
förstår problematiken, men inte kunde lova 
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något. Ta en minut och fundera över följderna 
om stödet halveras. Skänk gärna också de 
statliga stöden för tung el-trafik en tanke, för de 
är också i fara. Det stannar inte där.  

Viktor Linder på Plan- och Bygglaget i Norr AB 
ska bygga flera laddstationer i Norrbotten. Men 
i Riksgränsen och Nikkaluokta kan han inte 
bygga eftersom Vattenfall inte kan leverera 
tillräcklig eleffekt. 

– Vi fick ett brev från Vattenfall som innebär att 
vi inte kan bygga innan 2022 års utgång som är 
kravet. Det känns otroligt tråkigt, säger han.  

Välkommen till elbilsrevolutionens Sverige.  

Jonas Fröberg 

jonas.froberg@dn.se 

Rött ljus: Biogasbilar kan undantas från statliga 
miljöbilsdefinitionen. Det sänder helt fel 
klimatsignaler. 

05 Biogas-Golf 
som landar mitt 
i politisk 
korseld 
Volkswagen Golf i biogasutförande är en 
klok och klimatvänlig bil som dessutom 
körs billigare än på bensin.  

Men bor du i inlandet ovanför Falun 
finns i praktiken inga tankställen.  

Det är en praktskandal i slagskuggan av 
alltför få laddställen för elbilar. 

Förardörren på testbilen åker igen med en duns. 
VW Golf är sedan den ritades i första versionen 
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1974 av Giorgetto Giugiaro en av bilvärldens 
måttstockar. Nu är det slut med det.  

När den åttonde generation Golf lanserades i 
höstas möttes den av en gäspning – för 
samtidigt visade Volkswagen sin framtidsbil – 
elbilen ID.3. Golf kan i dag inte ens köpas som 
elbil, men finns i två intressanta 
klimatversioner: som laddhybrid och som 
biogasbil.  

Vi sitter nu bakom ratten i biogasbilen som 
kallas TGI. Vi känner igen oss i en stram men 
trygg Golf-miljö. Många funktioner styrs i 
instrumentbrädans mitt på en stor pekskärm. 
Den fungerar generande dåligt med en 
fördröjning i reaktioner och ibland meddelade 
exempelvis radion att den inte var ”tillgänglig”. 

Men nu till det intressanta: gasdriften. 
Koldioxidutsläppen sänks dramatiskt jämfört 
med att köra på bensin. Exakt hur mycket är 
svårt att säga eftersom det skiftar i kort sagt 
varje gaspump, men generellt är 95 procent av 
fordonsgasen i Sverige förnybar – alltså biogas.  

Enligt Mats Eklund, professor i industriell 
miljöteknik och föreståndare vid ett 
forskningscenter vid Linköpings universitet 
sänks koldioxidutsläppen betydligt.  

– Med svensk biogas sänks koldioxidutsläppen 
aldrig med mindre än 80 procent jämfört med 
en bensinbil, men ofta är klimatnyttan betydligt 
större.   

Det beror på hur biogasen framställs. I Sverige 
görs biogas i huvudsak i så kallade 
samrötningsanläggningar utifrån matavfall och 
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rester från livsmedelsindustrin, men även av 
slam i de större reningsverken.  

Därför blev det ett ramaskri nyligen när Sverige 
skulle sluta klassa biogasbilar som miljöbilar i 
statliga upphandlingar, enligt ett EU-direktiv. 
Det påverkade dock bara statliga inköp, men det 
var en viktig signal. Sista ordet är dock inte sagt 
innan EU-direktivet ska börja gälla i augusti.  

Som privatköpare får du fortfarande 10 000 
kronor i statlig inköpsbonus. För 
tjänstebilsåkare togs den extra nedsättningen av 
förmånsvärdet bort vid årsskiftet för både el- 
och gasbilar.  

Tillbaka till vår testbil. Den är byggd för att i 
princip bara köras på gas med 40 mils räckvidd 
och tre gastankar som tillsammans rymmer 115 

liter gas. En liten bensintank på 9 liter finns om 
gasen tar slut.  

Vi åkte på reportageresa norrut mot Umeå och i 
Ångermanlands inland. Det finns numera hyfsat 
många biogasmackar längs E4:an som löper 
efter kusten. Men för Sveriges vidsträckta 
inland ovanför Falun är läget en katastrof: det 
finns en (1) mack i Östersund och en (1) i 
Boden. Det gör klimatvänliga biogasbilar i 
praktiken omöjliga att köpa där bilen behövs 
mest.  

För att vara tydlig: det är riktigt dåligt. 

Vår testbil drog i genomsnitt strax under 0,4 
kilo biogas per mil. Det gjorde att milkostnaden 
varierade mellan 6,75 och 7,65 kronor per mil. 
Biogas produceras lokalt till olika priser och i 
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Sundsvall kostade den 17,94 kronor per kilo, i 
Södertälje 18,44 och i Umeå hela 19,28 kronor.  

Det är billigare att köra på biogas än bensin där 
vi med test-Golfen hade landat på över 10 
kronor per mil – räknat då bensinen kostar 16 
kronor per liter och bilen drar runt 0,65 liter per 
mil.  

Sammantaget en klok och klimatvänlig bil, som 
bara kan användas i en tredjedel av Sverige. 

Psst, om någon i regeringen som vill förbättra 
klimatet läser detta – här har ni något att bita i. 

Jonas Fröberg 

jonas.froberg@dn.se 

Fakta. Volkswagen Golf 
1,5 TGI 

Miljö 

Koldioxidutsläpp: 95 gram/km vid blandad 
körning mätt i WLTP. Med svensk biogas i 
praktiken cirka 20 gram/km enligt Linköpings 
universitet. 

Biogasförbrukning: 0,4 kg/mil i DN:s test. 

Ekonomi 

Grundpris/Förmånsvärde/Privatleasing i 
kronor: 283 000/3 031/4 302. 

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rost 12 år, 
lackgaranti 3 år. 

Digitalt 

Pekskärm: Ja. Storlek 10,25 tum. 
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App: Ja. We Connect. 

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. 

OTA (nätuppdatering): Nej. 

Teknik 

Motor: Bensin 1,4 liter. 130 hk. 200 Nm mellan 
140 och 4 000 varv/min. 

Drivning: Framhjulsdrift. 

Växellåda: 6-växlad manuell (7-stegad automat 
kostar 15 500 kronor extra). 

Acceleration 0–100 km/tim: 9,6 sekunder. 

Toppfart: 211 km/tim. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 428/179/148 centimeter. 

Bagagevolym: 380–1 230 liter. 

Tjänstevikt: 1 392 kg 

Maximal släpvagnsvikt: 1 500 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper 4 

Säkerhet 3 

Miljö 4 

Komfort 3 

Ekonomi 4 

Totalbetyg= 18 av 25 

Plus 

Klimatvänlig. 

Redig och klok. 
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Tyst och stabil på motorväg. 

Minus 

Brist på biogaspumpar utanför storstäderna. 

Liten bensintank. 

Kostar 1 500 kronor extra vid besiktning. 

05 
Triangeldramat 
som skakade 
författareliten 
Han passade inte riktigt in bland de 
grabbiga unga författarna. Gunnar 
Ekelöf var för vek, för mycket 
överklasspojke. Men med sin fästmö 
Irma Ahlström verkade han äntligen 
förvandlas till den nya tidens människa: 
bejakande, naturlig, sensuell. Det såg bra 
ut – ända tills Eyvind Johnson kom in i 
bilden. 
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Jesper Högström, som senare i sommar 
är aktuell med en bok om 30-talsgänget, 
berättar om kärlekskonflikten som -
påverkade Författarsverige i årtionden. 

I ”Frihet”, den sista volymen av sin memoarsvit, 
minns den 84-årige Ivar Lo-Johansson tiden 
när han bodde granne med Gunnar Ekelöf. Året 
var 1937, Ekelöf tillbringade ett halvår av sitt 
kringflackande liv på Bastugatan. Han var, 
enligt sin grannes vällustiga minnesbild, i 
ovanligt risigt skick. 

Förklaringen kom sent en kväll på krogen, när 
Ekelöf slutligen kunde förmå sig att tala ut om 
vad som plågade honom. Det handlade, med 
Ivar Los ord, om ”en ohygglig historia, 
oöverträffbar i ondska”, som Ekelöf utsatts för 
något år tidigare. Om författarkollegan som 

”stulit” hans fästmö, under de mest 
förödmjukande former. 

Namnet på kollegan skrev Ivar Lo inte ut. Han 
visste att hans läsare visste. Historien han 
syftade på var en som levt i det litterära 
skvallret sedan 1934 och en gång fått en hel 
vänskapskrets av författare att spricka. 

Ibland sägs det att varje generation tror att just 
den har uppfunnit sex. Om det är sant, kan det 
vara idé att förflytta sig till år 1934 och till Park-
vägen 10 på Lidingö för att klara upp 
missförståndet. När en av medlemmarna i 
gänget, Gustav Sandgren, skrev ner sina 
memoarer mindes han en replik från en 
författarfru: ”Måste man alltid tala om sexualia 
när poeter är med? Kan man inte prata om 
dikter istället?” 
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På Parkvägen, där Sandgren hängde med de 
andra unga författarna i sin generation, där var 
det inget snack om saken. Självklart måste man 
tala om sex när man pratade om poesi. Ja, 
ibland verkade det ungefär som det var samma 
sak. Både sex och poesi var ju redskap för att 
förnya livet, för att spränga det förljugna 
borgerliga samhället, för att skapa Den nya 
människan. 

Profet och lärofader var den engelske 
författaren D H Lawrence. Hans idéer om 
driften som befriande kraft, förmedlades 
entusiastiskt av Knut Jaensson, 
litteraturkritikern och värden på Parkvägen, 
som år 1934 publicerade en hel bok om 
Lawrence. Idéerna spreds av Artur Lundkvist, 
den självutnämnde ledarfiguren bland de unga 
poeterna, i flåsiga dikter om kvinnosköten och 
svettdränkta famntag. De propagerades av en 

annan av gästerna på Parkvägen, 
romanförfattaren Eyvind Johnson, som 
hävdade att D H Lawrence manifesterade den 
egenskap som gjorde utlevelsen till ett redskap 
för klasskampen – ”den känslans, instinkternas 
friskhet som är bonde- och arbetarklassens 
stora, världsomskapande tillgång”. 

För detta evangelium hade Johnson, senare så 
känd och hyllad för sin ironiska distans, gjort 
sig till missionär i sin senaste roman. ”Vi går in i 
en ny tid”, förklarar Henrik Fax, huvudpersonen 
i ”Regn i gryningen” från 1933. ”Allt ska bli 
annorlunda. När man kastat bagaget.” Att kasta 
bagaget, förtydligar Fax för kvinnan han 
försöker förföra, det innebär bland annat att 
hon låter sig förföras av honom. Hon 
protesterar: han är ju gift och har barn, hon är 
förlovad med en annan. Men Henrik Fax har 
goda argument till hands: 
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– I denna stund är du inte förlovad. Jag upp-
häver din förlovning… 

– Men i morron är jag förlovad, sade hon och 
försökte le. Leendet darrade över hennes 
ansikte, skyggt och trotsigt. 

– Det är så långt dit, sade jag. Jag bryr mig inte 
om i morron. I morron är ingen verklighet. Den 
här minuten nu, är verklighet. 

Nu var det just Eyvind Johnson som nickat 
godkännande åt den unge poet som dittills 
betraktats med viss skepsis i kretsen. Det var ju 
en grabbig stämning som rådde bland poeterna 
– det var killar med skit under naglarna, stolta 
över sin street cred, sin enkla bakgrund, sin 
rejäla framtoning. De kom från statarfamiljer 
som Ivar Lo, hade flottat timmer och sålts på 
fattigauktion som Eyvind Johnson och Harry 

Martinson, sprungit på Hornstulls bakgator 
som Erik Asklund. När Eyvind Johnson talade 
om känslan och instinkternas frihet hos 
arbetarklassen och tyckte sig hitta den hos 
kolgruvearbetarsonen Lawrence, då var det inte 
bara en sociologisk observation. 

Det handlade om att Lawrence var en av dem, 
manlig, proletär, autentisk. De handlade om 
samma sak som hiphopare i dag talar 
om: keeping it real. 

Hos den unge poeten Gunnar Ekelöf fanns inget 
av den varan. Ekelöf var börsmäklarson från 
Östermalm, uppträdde i tweedkavaj och 
golfbyxor – en kuf med tunt hår och stort 
äggformat huvud. Hans debutdiktsamling från 
1932, ”sent på jorden” – naturligtvis stavad med 
de obligatoriskt trendiga små 
begynnelsebokstäverna – var visserligen så 
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revolutionärt modernistisk som någon kunde 
begära, men det var en dekadent, kryptisk och 
introvert modernism som man verkade behöva 
tre betyg i litteraturhistoria för att fatta. Något 
rejält och proletärt såg man inte skymten av. 

Men nu, 1934, snackades det om att Ekelöf 
skrev en ny sorts poesi, mer jordnära, tillgänglig 
och livsbejakande. Och den som ville ha en 
bekräftelse på D H Lawrences läror kunde peka 
på att det hade att göra med att den skygge och 
världsfrånvände överklasspojken för första 
gången i sitt 27-åriga liv kunde glädja sig åt ett 
tillfredsställande sexuellt förhållande. 

Föremålet för hans dikter var hans fästmö -
sedan ett år tillbaka, 24-åriga 
konstskolestudenten Irma Ahlström från 
Malmö. Den som vill kan numera läsa Ekelöfs 
kärleksbrev till henne på Lunds 

universitetsbibliotek – flämtande, intensiva 
utgjutelser av en briljant ung man som kallar sig 
själv för ”en liten hund fastbunden vid ingången 
av affär”. Eller så kan man slå upp hans samlade 
skrifter och läsa dikten som Ekelöf hade 
tillägnat Irma i samlingen som skulle komma ut 
till hösten, samtidigt som deras giftermål var 
planerat: ”Väck mig till sömns i dig/Väck mina 
världar till dig/Tänd mina döda stjärnor/
Närmare dig.” 

Den var den dikten som Eyvind Johnson fått 
syn på, sedan Ekelöf glömt den i valsen på en 
skrivmaskin i en ateljé som tillhörde Johnsons 
vän, konstnären Stig Åsberg. Det var den som 
fått Johnson att bestämma sig för att överklass-
esteten ändå kunde vara värd att lära känna – 
kanske hade han trots allt feeling för det äkta 
och livsbejakande. 
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Ekelöf bjöds in till Johnson i Råsunda, gjorde 
omedelbar succé i de nya kretsarna och gick 
snart som son i huset hemma hos gängets 
kollektiva värdpar, Knut Jaensson och Tora 
Dahl på Parkvägen. Det festliga livet där speglas 
i Ekelöfs första tackbrev till värdarna: 

”Slutet blev ju litet livligt, hoppas att vi inte bar 
oss alltför illa eller fånigt åt. Jag minns bara att 
Irma dansade solo, vilket hon ångrar, och att jag 
sparkade Eyvind, tyvärr men utan sämre 
avsikter. Nånå, så där blir det ju alltid.” 

Men i den lilla kretsen började det snart spridas 
rykten om att andra krafter var med i spelet. 
Raffinerat nog tycktes det inte som om Ekelöf 
var ensam om sin dragning till flickan som väckt 
hans sensualism. Det började snart bli 
uppenbart för alla, utom för Ekelöf själv: Eyvind 
Johnson limmade på hans fästmö. 

Det var, på ett sätt, en historia som alla ryckte 
på axlarna åt. Var det inte kärleken som bröt 
fram, drifterna som måste lydas, på exakt 
samma sätt som Johnson skrivit om? Och var 
det inte en sorts klassrevansch som utspelade 
sig? En sorts motsvarighet till lärofadern 
Lawrences berättelse om lady Chatterley och 
hennes skogvaktare, när fattigpojken Eyvind 
erövrade borgardottern Irma från 
överklasspojken Gunnar? Ekelöf som var så 
världsfrånvänd och vilsen, som aldrig slagits om 
flickorna vid en dansbana, som till och med, 
visste skvallret att berätta, fått sin förra fru 
snodd av Karin Boye – av en kvinna! Synd om 
den stackaren, men på sätt och vis fick han 
skylla sig själv. Han såg ju inte vad som 
utspelade sig mitt framför ögonen på honom. 

Stig Åsberg, som känner alla de inblandade, 
tycker att det närmast är en naturgiven process. 
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Jämfört med den vitale Eyvind verkar Gunnar 
slö och viljelös. Eyvind är karl, ingen hundvalp. 
Han är också, reflekterar Åsberg i efterhand, ute 
efter att förverkliga sitt eget program: ”Han såg 
det som litteratur.” Eyvind kurtiserar öppet 
Irma och behandlar den blåögde Gunnar med 
förnedrande nonchalans. 

På en fest sitter Eyvind och Irma i en soffa och 
pratar, när Gunnar kommer in i rummet. 
Eyvind är helt ogenerad. 

– Här sitter jag och flörtar med Irma, säger han 
till Gunnar. Var hon lika hårdflörtad för dig? 

Så återger Knut Jaensson en händelse under en 
festkväll. Vill man få en aning om precis hur 
vilseledd Ekelöf var kan man fortfarande, i 
förlagets arkiv se originalmanus till den 
diktsamling han skulle publicera hösten 1934. 

Två av dikterna, var avsikten, skulle tillägnas 
Eyvind Johnson och Irma. Den som dediceras 
till Johnson heter ”Sång för att leva bättre” och 
är uppenbart inspirerad av det ”livsbejakande” 
budskapet i Johnsons roman ”Regn i 
gryningen”. Hela diktsamlingen heter 
”Dedikation” – ett uttryck för Ekelöfs nya 
ambition att vända sig utåt med sin poesi, att 
tilltala människor direkt med sina dikter. Den 
var, som han senare formulerade det, ”ett 
socialt försök”. Och så byggde alltsammans på 
en grym missuppfattning av den omvärld han 
nu äntligen skulle vända sig till! 

Det var en grym missuppfattning, det blev snart 
klart för alla i kretsen. Eyvind och Irma hade 
inte bara en affär bakom Ekelöfs rygg. Nej, de 
hade gjort upp en plan som gick ut på att de 
skulle hålla förhållandet hemligt tills Gunnar 
och Irma hunnit gifta sig. Först som gift 
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räknades en ung kvinna i 1934 års Sverige som 
vuxen och fri från sin familj. På detta vis skulle 
Irma komma loss från sin stränge far i Malmö, 
och sedan vara fri att skilja sig. Eyvind skulle 
enligt planen själv skilja sig från sin fru och 
sedan gifta om sig med Irma. Omoraliskt? 
Samma scenario som i ”Regn i gryningen”. 
Kasta bagaget, så att den Nya människan skulle 
kunna födas. 

Men så såg inte omgivningen på det. Otrohet 
var en sak, intriger bakom ryggen på en kamrat 
var en annan. Stig Åsberg hörde av sig till Knut 
Jaensson och besvor honom om att berätta för 
Ekelöf: du och Tora har ju blivit som föräldrar 
för honom. Jaensson, som för att komplicera 
historien ytterligare, hade fått höra om 
Johnsons planer under tysthetslöfte, drog 
öronen åt sig. 

Snart förenklade Ekelöf det hela genom att 
komma till sitt nya föräldrapar och undra vad 
det var som pågick. Dummare var han ju inte än 
att han till slut hade märkt att det tisslades och 
tasslades runt honom, att samtalen tystnade när 
han kom in i rummet. 

Jaensson och Dahl kunde inte tiga längre, utan 
berättade allt. Ekelöf sade sig vara lättad: 
äntligen fick han bekräftelse på något han känt 
på sig men inte vågat inse. Han ringde upp Irma 
och slog upp förlovningen. Dedikationerna till 
Irma och Eyvind försvann i diktsamlingens slut-
korrektur. ”Sång för att leva bättre” hade fått en 
skärande biton. 

När den första chocken väl gått över är Ekelöf 
en krossad man. Han super dagarna igenom, 
sitter uppe till sent på nätterna ute på 
Parkvägen och tvingar Tora Dahl att följa med 
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den halvmilslånga promenaden in till 
Lidingöbron när han någon gång vågar sig in till 
stan. 

Historien väckte indignation i hela kretsen. 
Eyvind Johnson fann sig mer eller mindre 
utstött. Många hade samma känsla som Erik 
Asklund formulerade i ett brev till 
gärningsmannen flera år senare: ”Min aktning 
för dig upphörde sommaren 1934.” 

Förgäves försökte Eyvind hävda den 
primitivistiska etiken, att detta var en historia 
bortom gott och ont. Skakad över den sociala 
katastrof som drabbat honom skyllde han i ett 
brev till vännen Harry Blomberg på 
inblandningen från utomstående: 
”Sakförhållandet är helt enkelt det att de lagt sig 
i mina göranden och låtanden. Saker som jag 
själv skulle tagit hand om har dragits ut på stan 

och förevisats.” Särskilt skyllde han på Tora 
Dahl, som han anklagade för att ha förstört 
hans anseende. 

Denna de brunstiga hanarnas värld hade två 
roller för kvinnor: den unga förförerskan och 
älskarinnan, i detta fall spelad av Irma Ahlström 
– och så modern och hushållerskan, som också 
kunde förutsättas vara avundsjuk på sina yngre 
och vackrare rivaler om den härskande 
mannens gunst. Rollen som missunnsam 
skvallerkäring tilldelades nu Tora Dahl. ”I sina 
böcker är Eyvind för begåvad för att tillgripa 
sådana schabloner”, reflekterade hon i sin 
dagbok. ”I livet är han inte lika nogräknad.” 

Historien hade följdverkningar i många år 
framöver. Karl Vennberg, som började umgås i 
kretsen tio år senare, mindes den ”polemiska 
temperaturen” som fortfarande rådde när den 
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”uppslitande konflikten” avhandlades. 
Drömmen om den befriande kärleken lämnade 
ett par stukade människor efter sig. 

I sina memoarer från 1978 var Tora Dahl 
fortfarande rörande angelägen att befria sig från 
misstanken att ha agerat skvallerkäring – det 
var Knut, bedyrade hon, som avslöjat sanningen 
om Eyvinds intriger för Gunnar. När Olof 
Lagercrantz besökte den 95-åriga Tora Dahl på 
hennes sista vårdhem gav hon en mindre 
friserad och troligen sannare bild av 
händelseförloppet: 

”Det var Knut som berättade för Gunnar om 
Eyvinds förhållande till hans fästmö men -
Gunnar kom till Tora som sagt och frågade vad 
hon visste och då hon bekräftade ringde Gunnar 
till Eyvind och sa att han hört från Tora, så att 
Tora fick lida oförskyllt av Eyvinds hat.” 

Vad gällde Ekelöf skrev han av sig den 
omedelbara känslan att vara utlämnad åt andra 
människors löje i dikten ”Nattvandring” – ”en 
gäckbild såg du av dig själv”. Historien betydde 
”en tvåårig period av brustenhet” som han själv 
formulerade det efteråt. Hans drickande tilltog 
och höll vid flera gånger under trettiotalet på att 
leda till hans undergång. Ekelöf menade att 
hans produktion på trettiotalet var ett sätt att 
försöka hantera affären. 

Förödmjukelsen drev honom till ett uppskruvat, 
”helgonromantiskt” tonfall som han efteråt 
barskt dömde ut som ”överkompensation” och 
”skitextatiskt”. Men katastrofen påverkade 
honom nog på ett djupare plan. Om 
”Dedikation” varit ett ”socialt försök”, ett försök 
att vända sig utåt med sin poesi och tilltala 
människor han älskade och beundrade, var 
givetvis sveket från just dessa människor en 
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bekräftelse av alla hans misantropiska och 
svartsynta sidor: det ”outsiderskap” han senare 
alltid skulle odla. 

Eyvind Johnson, å sin sida, återvände till sin 
familj och kastade sig i armarna på det politiska 
engagemang som 1930-talet gav många tillfällen 
till. Enligt Stig Åsberg skrev han flera år senare 
ett brev till Ekelöf och bad om förlåtelse för sitt 
agerande. Han berörde aldrig historien i sina 
verk trots – eller kanske just för – att den måste 
ha drabbat honom på djupet. 

När det gällde att litterärt behandla 
självbiografiskt material var Johnson, som 
Birgit Munkhammar, formulerade det en 
”hemligskrivare”. Trots allt är det en 
avgrundsdjup skillnad mellan den pubertala 
driftsromantiken i ”Regn i gryningen” och 
bredden och djupet i ”Romanen om Olof” som 

kom omedelbart efteråt. I ”Nattövning” från 
1938 låter han sitt alter ego, Mårten Torpare, 
reflektera över sitt gamla primitivistiska ideal: 

”De djupa instinkterna hos mänskan – de som 
kan rädda henne undan förflackning. Ett slags 
tro på blodet, på gräset, på molnen, på regnet, 
på den ohämmade utlevelsen – Vad allt detta 
var långt borta efter några år!” 

Gunnar Ekelöf dog 1968, Eyvind Johnson 1976, 
Tora Dahl 1982. Så blev Ivar Lo, som inte ens 
deltagit i dramat, siste man på plan, den som 
fick berätta historien. 

Det gör han på sitt typiskt sardoniska sätt och i 
en version som är uppenbart tillrättalagd – det 
är till exempel helt osannolikt att han, i den lilla 
värld som de unga Stockholmsförfattarna rörde 
sig, inte skulle ha hört om historien på de tre år 
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som förflutit innan han bodde granne med -
Ekelöf. I själva verket är Ivar Lo-Johanssons -
variant ett sista led i den långa uppgörelsen med 
forne vännen Eyvind Johnson som Hans -
Lagerberg har skrivit om i sin bok ”Ivar och -
Eyvind”. 

Det var, pikant nog, just i en konflikt om vilket 
som var det rätta sättet att behandla den fattiga, 
enkla bakgrund de hade gemensam, som lett till 
att de först blivit osams. Konflikten hade 
eskalerat till att handla om vem som var den -
störste – den mest äkta – av trettiotalets 
proletärförfattare och i förlängningen vem som 
hade rätt att berätta historien om dem. Ivar Lo 
hade, med en ryktbar formulering, avfärdat 
Johnson som en ”konfektgosse”. Denna sista 
skildring av nidingsdådet mot Ekelöf var också 
ett sista hugg mot den döde rivalen. 

Men den är dessutom ett subtilt sätt att göra 
narr av den andre gamle vännen. Ekelöf är 
överklasspojken, den fine och veke morsgrisen 
som inte kunnat hävda sig bland de stora 
pojkarna. I Ivar Los skildring gråter han som ett 
barn där han sitter på krogen, ett hjälplöst offer 
för hämndkänslor han inte vågat leva ut: ”Hans 
krafter hade inte räckt till för att han värdigt 
hade kunnat kvittera kollegans svek. Jag var 
säker på att han velat mörda honom.” 

Om igen bedöms Ekelöf med 
proletärförfattarnas grabbiga värdeskala: hanen 
som varit för vek för att kunna behålla sin hona. 
Hans ”kraftlöshet” antyds ha med hans 
klassbakgrund att göra och gå igen även i hans 
poesi. Ekelöfs poesi är ”privat och kryptisk”, 
förklarar Ivar Lo – som nu möjligen hade glömt 
den hyllande recension han skrivit om 
”Dedikation” femtio år tidigare. 
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I machomännens konkurrens bland trettiotalets 
författare blir till slut Ivar Lo segraren – utsedd 
till vinnare av sig själv. 

Och Irma Ahlström, kvinnan som 
tuppfäktningen gällde? Det ingår i sakens logik 
att hennes version av hela historien förblev 
oberättad. Hon återvände till Lund, där hon 
gifte sig med förlagsmannen Simon P G 
Bengtsson och arbetade som teckningslärare. 
Ekelöfkännaren Anders Mortensen, som fick en 
kort intervju med den då nästan åttioåriga 
kvinnan, hade det tydliga intrycket av en 
människa som sökt obemärktheten. 
Systersonen Per Dahlgren minns en kär moster, 
fortfarande ”spjuvrig och spillevinkig”, omgiven 
av rykten om en äventyrlig ungdom. 

Jesper Högström är DN-medarbetare och 
författare. I augusti kommer hans biografi ”Jag 

vill skriva sant. Tora Dahl och poeterna på -
Parkvägen” (Weyler). 

Jesper Högström 

PERSONERNA I REPORTAGET. 

Gunnar Ekelöf 

Författare (1907–1968). Debuterade med 
diktsamlingen ”sent på jorden” 1932 och fick sitt 
genombrott med ”Färjesång” 1941. Till hans 
mest kända verk hör diktsamlingen ”Non 
serviam”. Invaldes 1958 i Svenska Akademien. 

Irma Ahlström 

Teckningslärare (1910–1995), gift Bengtsson. 
Född i Malmö i en familj som var aktiv i 
Filadelfiakyrkan. Studerade på Konstfack i 
Stockholm, ägnade sig sedan åt egen 
undervisning och levde resten av sitt liv i Lund. 
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Eyvind Johnson 

Författare (1900–1976). Debuterade 1924 med 
”De fyra främlingarna”, fick ett genombrott med 
sviten ”Romanen om Olof” (1934–1937). 
Ledamot i Svenska Akademien 1957. 
Nobelpriset i litteratur (delat med Harry 
Martinson) 1974. 

05 Rika essäer 
om nordiska 
Romresenärer 
Att resa till Rom är och var ett måste för 
nordiska konstnärssjälar. Om dessa 
resor handlar en ny antologi. Spännande, 
men det blir lite väl mycket Strindberg, 
konstaterar Harald Bergius. 

”Luften så klar – 
Nordeuropeiska konstnärer 
och författare i Rom 1780–
1950” 
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Redaktörer (och medverkande): 
Roland Lysell, Mattias Pirholt, Anna 
Smedberg Bondesson 

Makadam, 288 sidor 

På ett enda sätt har de långa, reselåsta 
månaderna varit en god tid för den som alltid 
längtar till Rom. Det har funnits att läsa. 

Redan vid årsskiftet utkom ”Luften så klar” som 
samlar femton essäer under undertiteln 
”Nordeuropeiska konstnärer och författare i 
Rom 1780–1950”. Tonvikten ligger på 
författare, men vi får också följa med när några 
målare, ett par arkitekter och en skådespelare 
möter den eviga staden.   

Och visste man det inte innan blir man snart 
varse: det finns många olika Rom att besöka, 
förälska och spegla sig i – eller, som August 

Strindberg, friskt förakta. Det går att resa till 
kejsarnas, påvarnas, folkets, romantikernas och 
grand touristernas stad, men den uppdelning 
som löper tydligast genom ”Luften så klar” är en 
annan. Nämligen den mellan den verkliga 
staden och den imaginära, den av berättelser, 
bilder och fantasier skapade. De mest 
spännande essäerna är de som spänner tankar 
mellan dessa två städer, mellan 
förväntningarnas och verklighetens Rom. Mest 
minnesvärt kanske i Mattias Pirholts korta och 
klara text om Johann Wolfgang Goethe och 
bildkonsten.  

”Blott en gång i sin livstid kommer man första 
gången till Rom” har den tyske italoromantik-
nestorn skrivit, men som han och nästan alla 
andra resenärer upptäckt är även den första 
gången full av sådant som man redan är bekant 
med. I Goethes fall bland annat genom 
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kopparstick i faderns tambur. Han skriver: ”Alla 
min ungdoms drömmar ser jag nu levande.” För 
en vaken västerlänning är Rom aldrig helt nytt. 

I essän visar Mattias Pirholt hur storförfattaren, 
som är så ”djupt förknippad med idén om geniet 
och originaliteten”, bland annat genom mötet 
med redan hel- och halvkända målningar och 
skulpturer börjar se konsten som en process. En 
kedja där både konstnären och det enskilda 
konstverket är beroende av, och kanske till och 
med förenar, ett månghövdat sammanhang av 
elever, imitatörer, kritiker, samlare och 
kollegor. 

Goethe lyckas alltså använda sina förväntningar 
och förkunskaper till att göra staden större, mer 
intressant. På andra änden av skalan finner vi 
Strindberg, i alla fall som han framstår i den 
kåseriska och koleriska resenovellen ”Rom på 

en dag” från 1885. Jag måste, skriver han, ”se 
den där stan innan jag dör. Mina föräldrar 
anbefalla mig det, min sociala ställning fodrar 
det, mitt litterära samvete pockar på det. Men 
jag kan inte uppoffra mer än en dag. Tror ni det 
är tillräckligt? – För mycket!” 

Inte mindre än tre av de femton essäerna i 
boken handlar om Strindberg och alla tre citerar 
ordentligt ur ”Rom på en dag”, vilket förstås är 
jäkligt upplivande, men det indikerar också hur 
ett strängare redaktörsskap hade kunnat skapa 
en ännu bättre och mer tillgänglig bok – den 
som den snygga typograferingen och det 
noggranna bildurvalet redan är framme vid. För 
nog hade det räckt med en text om Strindberg? 
Och nog hade helheten mått gott av att de två 
danska bidragen översatts till svenska… om 
man nu får göra som Romresenärer i alla tider 
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och jämföra sin uppskruvade förväntan med 
verkligheten (mellan pärmarna eller kullarna). 

Men med det sagt, här finns mycket att 
upptäcka. Carina Burman har hittat en ung, 
svensk adelsman, Gustaf Georgsson af Sillén, 
som på 1780-talet skriver och skissar i en stor 
resedagbok – som efterhand byter genre och 
blir till en tidig svensk guidebok. Det är en text 
som får en att längta efter att få veta mer, precis 
som Hélène Ohlssons om skådespelerskan (och 
Oscar I:s långvariga älskarinna) Emelie 
Högqvist. Hennes Romresa har karaktären av 
en iscensättning. Hon är inte bara på väg till 
staden för att se, utan också för att skapa en ny 
bild av sig: bort från den skandalomsusade 
kurtisanen och mot ett nytt, bildat och 
supersensibelt, kvinnoideal.   

Sammantaget ger ”Luften så klar” en komplex, 
men aldrig rörig bild av hur nordliga konstnärer 
tog sig an, och togs i anspråk av, Rom. Så 
medan vi väntar på att tågen ska börja rulla igen 
kan vi som alltid längtar dit försiktigt säga till 
varandra: ”Ja, vi hade i alla fall tur med 
böckerna.”  

Harald Bergius 

harald.bergius@dn.se 
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05 NoN:s 
utsände 
Kalligula i 
Värmland 
Den som hunnit få fler gråa strån och färre grå 
celler minns gamla signaturer på den här sidan: 
Bang, Jolo, Eld, Fru Johansson, Gustafsson med 
Muntascherna, Red Top. 

Men hur var det med Kalligula? Den signaturen 
stöter jag plötsligt på när jag går till läggen, som 
Jan Myrdal brukade säga. 

Signaturen förekom ganska flitigt på Namn och 
Nytt sommaren 1931, för precis nittio år sedan. 

Ledig kåserande stil, fräscha ordvändningar, 
friska iakttagelser. 

Det måste ha varit en proffsig skribent. 

Och jo, det var det. Det var ingen mindre än 
Karl Ivar Loe, som det står i Sveriges dödbok. 
Utanför myndiga register berömd som Ivar Lo-
Johansson. 

Ganska få vet nog att Ivar Lo-Johansson inte 
hette så inför Gud och myndigheterna. Som 
barn och upp i tjugoårsåldern hette han Ivar 
Johansson. Sedan ansökte han om att få lägga 
till Lo. Avslag! Losson då? Avslag då också. Till 
slut godkändes Loe. 

Efter sin barndom och ungdom i Sörmland, inte 
långt från Tungelsta, arbetade han ett tag som 
lokalredaktör för Nynäshamns Tidning. Sedan 
stack han till Paris och Berlin och skrev därifrån 
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för svenska tidningar. Snart samlade han sina 
reportage i böcker. 

1931 var han på svensk mark igen och gjorde en 
månadslång resa i Värmland. Resultatet blev 
mer än ett halvt dussin kåserier i DN. 
Undertecknade Kalligula. 

Varför Kalligula? Okänt, i varje fall för mig. I 
Nynäshamns Tidning kallade han sig bland 
annat Robinson. Men aldrig Kalligula. 

Sommaren 1931 utforskade han provinsen 
Värmland och letade spår av dess storheter, fast 
han egentligen ogillade sådant osvenskt trams. 
Här ägnar man sig inte åt att ”hissa upp stenar 
och sätta upp tavlor och prata gallimatias vid de 
platser vilka en eller annan gång i ren 
tanklöshet passerats av en eller annan av våra 

stora författare”. Undantaget möjligen 
Värmland. 

Hemma i Sörmland, fnös Kalligula, brydde sig 
ingen om att Strindberg varit informator på 
Hammersta gods, där Ivar Los föräldrar hade 
slitit som statare: ”Men frågar jag en 
värmlänning efter platsen där Fröding bott, om 
så bara några veckor, så ger han mig genast en 
lång lista på herrgårdar”. 

Det hindrade inte NoN:s utsände från att noga 
syna Frödingstenen i Karlstad och Selma 
Lagerlöfs herrgård Mårbacka i Fryksdalen. 

Han besökte ”minst sju” hembygdsgårdar och 
överfölls ibland av ljud från näverlurar så att det 
”täcker över hela vintern mina behov av musik”. 

Men han skrev också om religiösa och politiska 
strömningar, skrömt och spökerier, mord och 
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dråp, en Noaks ark på Vänern, om dagsländor 
och knappnålar. I Karlstad letade han, förgäves, 
i Frimurarhuset efter den klubba som upplöste 
unionen med Norge. 

Det enda som störde hans reslust var att 
kronprinsparet, Gustav Adolf och Louise, 
korsade hans vägar och ibland hann före till 
sevärdheterna. 

Hans O Alfredsson, Avdankad 
murvel 

05 Genernas 
kraft. Så gick 
det till när 
släktforskare 
blev polisens 
nya vapen 
När dubbelmördaren i Linköping greps 
för ett år sedan var det första gången i 
Europa som en gärningsman hittades 
med hjälp av släktforskar-dna. Polisen 
hoppas klara upp fler fall men 
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Integritetsskyddsmyndigheten anser att 
metoden är olaglig. 

I nya boken ”Genombrottet” beskriver 
DN Lördags reporter Anna Bodin och 
släktforskaren Peter Sjölund hur det gick 
till. DN Lördags läsare får här en 
förhandstitt. 

Den 17 september 2003, en strålande 
brittsommardag med temperaturer som närmar 
sig tjugostrecket, gör en skogsvandrare ett 
makabert fynd i granskogen ett par mil öster om 
Helsingborg. Nästan helt dolda under löv och 
kvistar ligger kvarlevorna av en människa i en 
fördjupning i marken. Det enda som återstår är 
kläder, skelett och vissa mjukdelar. 

De rättsmedicinska undersökningarna visar att 
det rör sig om en man som har mördats brutalt 

genom upprepade knivhugg. Insektsforskare 
och växtexperter slår fast att han måste ha legat 
i fördjupningen i mer än ett år innan han 
upptäcktes. 

Mannens ålder uppskattas till mellan fyrtio och 
femtiotre år när han bragtes om livet. Ingen av 
personerna i det åldersspannet som är anmälda 
försvunna passar in på honom. Vem är han? 

○ ○ ○ 

Femton år senare inleder Bo Lundqvist, som är 
chef för kalla fall-gruppen i polisregion Syd, ett 
samarbete med släktforskaren Peter Sjölund i 
förhoppningen att få fram mordoffrets identitet. 

Bo sätter Peter i kontakt med Andreas Tillmar, 
som är rättsgenetiker och molekylärbiolog på 
Rättsmedicinalverket. De, som pratar samma 
språk, får snacka ihop sig om hur en dna-profil 
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behöver se ut för att kunna användas till dna-
släktforskning, tänker polisen. 

Andreas är en av landets främsta experter på att 
bearbeta stora mängder dna-information och 
den här gången har han verkligen fått något att 
bita i. Släktforskarnas dna-profiler är nämligen 
av en helt annan kaliber än polisens och 
Rättsmedicinalverkets normala dna-tester. 

Rättsgenetikern måste skapa ett flöde av 
databehandlingar som tillsammans kan plocka 
ut rätt information från mordoffret och sätta 
samman resultatet till en kvalitetssäkrad dna-
profil, omfattande nog att fungera för 
släktforskning. 

I mars 2019 är dna-profilen klar och Andreas 
skickar den till Peter på ett krypterat usb-
minne. Peter laddar omedelbart upp datafilen 

till Gedmatch, samma släktforskardatabas som 
året innan användes för att hitta den 
amerikanske seriemördaren Golden state killer. 

När Peter klickar upp listan över matchande 
personer rullar det fram en förteckning över ett 
tjugotal matchningar med hyfsat stora siffror på 
dna-likhet. Några av dem bör vara släkt med 
mordoffret någon gång på 1800-talet, vilket kan 
låta avlägset men i detta sammanhang är att 
betrakta som ganska nära. 

Personerna som Peter bedömer vara närmast 
släkt bor i USA. Två av dem har lagt in sina 
släktträd på Gedmatchs hemsida. Den första 
personens farfar har immigrerat till USA från 
Kroatien och den andra personen har en 
mormor vars pappa också är född där. 
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Peter sorterar personerna på listan som är nära 
släkt med varandra i olika grupper. Han ordnar 
dem i kluster för att få en bild av vilka 
matchningar som bör vara släkt med mordoffret 
via dennes far och vilka som troligen är släkt via 
modern. 

Klusterbygget ger två insikter. Den ena är att 
mordoffrets föräldrar verkar ha sina rötter i 
samma område. Det andra är att människorna i 
norra Kroatien på 1800-talet var väldigt mycket 
släkt med varandra och därför har väldigt likt 
dna. Det ser nästan ut som i norra Västerbotten, 
tänker Peter. 

I många delar av världen har befolkningstalen 
historiskt varit låga och invånarna har under 
lång tid levt relativt isolerade från omvärlden. 
De har inte rört på sig så mycket utan gift sig 
med någon i grannbyarna. 

Det har lett till att alla är släkt med alla. Det 
blir, som genetikerna kallar det, en begränsad 
genpool. Detta är en stor utmaning för dna-
släktforskare. I dna-jämförelserna ser det ut 
som att alla är sysslingar med varandra. Men de 
kan lika gärna vara släkt tio gånger om på 1700-
talet. Det gör det svårt att skilja på nära och 
avlägsna släktingar. 

○ ○ ○ 

Samtidigt som Peter sitter i Härnösand och 
kämpar med att reda ut härvorna av korsvisa 
släktskap i norra Kroatien händer det saker på 
andra sidan Atlanten. Släktforskningsföretaget 
Family tree dna har bestämt sig för att öppna 
upp sin databas, så att den kan användas av 
polisen på samma sätt som Gedmatch. 
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Family tree dna har sitt analyslabb i staden 
Houston i Texas, dit Peter om två veckor ska 
resa på släktforskarkonferens. Tajmningen är 
perfekt. Släktforskaren från Härnösand känner 
sig som en genetisk kurir när han med det 
krypterade usb-minnet i handbagaget korsar 
världshavet. 

Peter är en av de allra första som kommer till 
släktforskningsföretaget med brottsplats-dna. 
Det är så nytt för dem att de inte har någon 
process för det ännu. Svensken får följa med 
labbchefen in på hennes kontor och 
tillsammans laddar de upp mordoffrets dna-
profil till den nya databasen. 

De nya matchningarna förstärker bilden av 
mordoffrets ursprung. Släkten härstammar från 
fyra eller fem byar i norra Kroatien. Släktnätet 

som Peter knyter ihop består av ett femtontal 
efternamn. 

En dag kommer någon nytestad släktforskare 
med rötter i Kroatien att ge den avgörande 
pusselbiten som förser mannen med rätt namn 
och hans anhöriga med svar på vad som 
egentligen hände deras försvunne släkting i 
början av tvåtusentalet. 

○ ○ ○ 

Det börjar gå upp för polismyndigheter världen 
över att någonting banbrytande håller på att 
hända. Grova våldsbrott kan lösas med hjälp av 
dna på ett helt nytt sätt. Kriminalteknikerna har 
länge använt dna för att knyta en viss person till 
ett brottsplatsspår. Men dna kan alltså även 
användas för att identifiera släktingar till 
gärningspersonen. 
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Redan 2010 har polis i Kalifornien börjat söka i 
sin egen myndighets dna-databas efter ”nästan-
träffar”, det vill säga snarlika dna-profiler, i de 
fall där de inte får in någon fullträff. 
Förhoppningen är att få träff på kriminella 
släktingar till gärningspersonen, som har förts 
in i registret efter att ha åkt fast för något helt 
annat brott. 

Den kaliforniska polisen har säkrat en dna-
profil från en seriebrottsling som kallas för 
Grim sleeper, en man som har mördat minst 
femton kvinnor i Los Angeles mellan åren 1984 
och 2007. 

Eftersom Grim sleeper inte finns med i polisens 
databas provar utredarna att göra en sökning 
efter liknande profiler. De får fram en lista med 
personer som skulle kunna vara släkt med 

mördaren, bland annat en Christopher Franklin 
som dömts för vapenbrott 2008. 

Christopher bor visserligen i rätt område men 
han är alldeles för ung för att kunna vara den 
seriemördare som polisen letar efter. Hans 
pappa däremot, Lonnie David Franklin, har 
åldern inne. 

Polisen inleder en spaningsinsats. En 
eftermiddag i juli 2010 stannar Lonnie till på en 
pizzeria i södra Los Angeles. Där pågår ett 
födelsedagskalas och matstället är fullt av barn 
och ballonger. Lonnie slår sig ner vid ett bord en 
bit in i lokalen och börjar äta. 

En av spanarna klär ut sig till diskplockare. Med 
en plastbalja i händerna går han runt och röjer 
rent på borden. När han kommer till Lonnie 
lägger han den misstänkte seriemördarens 
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pizzarester och använda servetter i en separat 
metallåda i baljan, för att inte blanda ihop dem 
med resten av skräpet. 

I stället för att slängas i soptunnan skickas 
avfallet direkt till polisens kriminaltekniska 
laboratorium, där dna plockas från 
brödkanterna. Analysresultatet visar på en 
perfekt matchning. 

○ ○ ○ 

Det nya sättet att göra sökningar i polisens egen 
databas ges namnet ”familjesökning”. Det blir 
ett begrepp inom polisen i USA och används i 
flera fall under 2010-talet. I Sverige är det ännu 
inte tillåtet för brottsutredare att göra denna typ 
av sökningar. 

Dna-profiler och annan gendata klassas i svensk 
lagstiftning som ”känsliga personuppgifter”. 

Brottsdatalagen förbjuder sökningar i syfte att 
få fram ett urval av personer, grundat på sådana 
uppgifter. 

I takt med att användningen av familjesökning 
ökar runt om i världen växer emellertid 
intresset även i Sverige och en lagändring 
förbereds för att tillåta metoden. Riksdagen 
beslutar i november 2018 om den nya ”lagen om 
polisens behandling av personuppgifter inom 
brottsdatalagens område”. På typiskt torrt 
lagspråk slås fast: 

”Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen 
hindrar inte sökningar i personuppgifter som 
behandlas i registren över dna-profiler eller 
fingeravtrycks- och signalementsregistren, i 
syfte att få fram ett urval av personer grundat 
på uppgifter som rör hälsa eller biometriska 
eller genetiska uppgifter.” 
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Lagen träder i kraft den första januari 2019. 
Polismyndigheter över hela landet kontaktar då 
Nationellt forensiskt centrum som hanterar de 
svenska dna-registren, och ber om 
familjesökningar i många svårlösta fall där dna-
spåren tidigare inte har gett någon träff. 

Ett ärende som polisen får nytt hopp om är en 
brutal överfallsvåldtäkt på en åttaårig flicka som 
begicks i september 1995 i Billdal söder om 
Göteborg. Det fanns tillräckligt mycket dna för 
att få fram gärningsmannens genetiska profil, 
men denna gav ingen träff i polisens databas. 
Datumet då ärendet preskriberas, alltså den dag 
då förövaren inte längre kan åtalas för brottet, 
närmar sig. Om han inte hittas snart kommer 
han att gå fri för alltid. 

Billdalsfallet prioriteras hos Nationellt 
forensiskt centrum. Det görs en sökning efter 

dna-profiler som liknar våldtäktsmannens och 
ett antal personer som skulle kunna vara nära 
släktingar till honom hittas. Under stor 
tidspress kontaktar utredarna personernas 
manliga anhöriga, för att få topsa dem. 

På förmiddagen den 14 februari 2019 ringer en 
av utredarna till en femtioåttaårig man, vars son 
finns med på listan efter att några år tidigare ha 
begått ett så allvarligt brott att han måste lämna 
dna-prov. 

Utredaren ber mannen att komma in för 
topsning. När han vägrar åker de hem till 
honom, bara för att finna bostaden tom och 
husbilen borta. Efter två veckors intensivt 
spaningsarbete kan polisen gripa honom i 
Halland. 
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Tack vare lagändringen och polisens nya metod 
hinner rättvisan ifatt mannen. Han döms i 
tingsrätten för grov våldtäkt mot barn. Offret, 
en nu vuxen kvinna, får upprättelse efter 
tjugofyra år. 

Framgångarna i ärendet ger polisen 
förhoppningar om att kunna lösa andra kalla 
fall runt om i landet men det ska visa sig att 
familjesökning inte leder till några fler 
genombrott. Billdal är det lysande undantaget. 

Varför blir familjesökning inte den revolution 
som polisen har hoppats på? Det beror på att 
polisens dna-profiler innehåller så lite 
information. Personerna som hittas vid en 
sådan sökning behöver inte ens vara släkt med 
den som har lämnat dna-spåret, de är bara 
personer som skulle kunna vara släktingar. 

Familjesökningarna sker dessutom enbart bland 
fängelsedömda och i spårregistret. 

Benämningen familjesökning är olyckligt vald 
och blandas lätt ihop med släktforskning, men 
dna-släktforskning är mycket mer kraftfullt. 
Metoden med dna-jämförelse i kommersiella 
släktdatabaser och släktforskning är 2019 ännu 
inte tillåten i något land i Europa, men snart ska 
den komma att få en mycket stor betydelse för 
ett av de kallaste fallen i Sverige – 
dubbelmordet i Linköping. 

Anna Bodin 

anna.bodin@dn.se 

Peter Sjölund och Anna 
Bodin 
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Peter Sjölund är Sveriges främsta expert 
på dna-släktforskning. Han har tidigare 
utkommit med flera böcker om 
släktforskning samt ”Svenskarna och 
deras fäder” tillsammans med Karin 
Bojs. 

Anna Bodin är reporter på DN Lördag 
och har följt Peter Sjölunds arbete med 
Linköpingsmorden från allra första 
början. 

De har tillsammans skrivit en berättelse 
om jakten som satte punkt för en av de 
största mordutredningarna i Sveriges 
historia. ”Genombrottet. Så löste 
släktforskaren dubbelmordet i 
Linköping” (Norstedts) ges ut nu i 
veckan. 

05 I Maos 
fotspår. Den 
”röda turismen” 
exploderar i 
Kina inför 
partiets 100-
årsdag 
Horder av kineser flockas i år vid 
monument som markerar det kinesiska 
kommunistpartiets historia. Partiet fyller 
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100 år och dess ledare Xi Jinping 
uppmuntrar till ”röd turism”.  

Målet är att befolkningen sluter upp 
bakom en gemensam historia. En 
historia som inte rymmer partiets 
mörkare kapitel.  

Grupper i blekblå uniformer med militärgrön 
väska runt axeln anländer i strid ström för att 
posera på trappan till revolutionsmuseet i 
Jinggangshan. En guide berättar före det 
obligatoriska fotot att axelbandet till väskan 
absolut inte får täcka de röda kragsnibbarna. 
Skärmen på kepsen med en röd stjärna ska peka 
rakt fram och benskydden vara ordentligt 
uppdragna. Precis som soldaterna i Röda 
armén, det tidigare namnet på 
kommunistpartiets militär, förmodas ha burit 
kläderna. 

Vi befinner oss i det som i Kina kallas för 
”revolutionens vagga”. Det var i Jinggangshan i 
den sydliga provinsen Jiangxi som Mao Zedong 
1927 byggde sin första militära bas på 
landsbygden sedan kommunistpartiet 
bekämpats av nationalisterna i städerna. Med 
sina skogsbeklädda berg och 
svårgenomträngliga terräng var bergskedjan 
Jinggangshan en strategisk plats att formera 
trupperna på och få ett övertag gentemot 
nationalisterna. Men det skulle dröja över 20 år 
och ta många liv innan kommunistpartiet tog 
makten och bildade folkrepubliken Kina 1949.  

Landskapet är fortsatt grönt och bergigt och 
bebyggelsen ovanligt liten längs motorvägen 
från flygplatsen till själva centrum för 
revolutionsromantiken, Ciping. Här är det desto 
mer liv. Busslaster med arbetskamrater, 
skolklasser och studenter väller ut ur 
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turistbussar utanför de tre obligatoriska 
stoppen: revolutionsmuseet, martyrernas 
begravningsplats och det hus som var Mao 
Zedongs hem 1927–1929.  

De har åkt tåg, buss, flyg, en del har färdats i 
över ett dygn, för att utforska 
kommunistpartiets rötter. I paketet ingår för 
många jag pratar med också utbildning i 
partiets historia. 

– Det är en dröm att få komma hit. Jag har läst 
om de här platserna men aldrig varit här, säger 
60-åriga Li från Hubei-provinsen som just har 
låtit sig fotograferas med en väninna i 
stridsliknande poser utanför ett monument som 
hedrar de som dog i inbördeskriget mot 
nationalisterna. 

Hur många som är här frivilligt är omöjligt att 
veta. Många berättar att jobbet har arrangerat 
resan. Andra är medlemmar i kommunistpartiet 
och är där med sin particell.  

– Jag har velat vara med i partiet så länge jag 
kan minnas, säger Yuan Yu Long Som, som 
studerar juridik i Wuhan men har rest med en 
grupp andra partimedlemmar från hemstaden 
Guangzhou i södra Kina. 

Hans grupp är iklädda vita t-tröjor med den 
röda skriften Janggangshan red culture 
education college. Under resan får de lektioner i 
partiets historia och ingen snubblar på orden 
när de tillsammans svär eden för 
kommunistpartiet: ”Jag ska vara redo att alltid 
offra allt för partiet och folket och aldrig svika 
partiet”, avslutar de resolut. 
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Den ”röda turismen” exploderar överallt i Kina 
inför juli då det är 100 år sedan det kinesiska 
kommunistpartiet grundades. I dag är partiet 
ett av världens största och har gått om sitt 
sovjetiska broderparti som det kommunistparti 
som har suttit längst vid makten historiskt. 
Inför jubileet har dess nuvarande ledare, Xi 
Jinping, beordrat de 90 miljoner 
partimedlemmarna att friska upp sina 
kunskapar om partiets bakgrund. Han har 
särskilt betonat fyra områden: partiet, dess 
styre i Kina, perioden för reformer och Kinas 
öppnande mot omvärlden, samt utvecklingen av 
socialism.  

För Xi Jinping handlar det om att få kineserna 
att samlas kring en gemensam berättelse och 
vara på samma ideologiska plan som han är. 
Här finns appen ”Studera den stora nationen” 
som myndighetsanställda måste ladda ned. I 

den kan de läsa artiklar om ”Xi Jinpings tankar” 
och sedan svara på frågor om dessa. Det gäller 
att gå in regelbundet eftersom det övervakas 
hur aktiva de är.  

Vilka delar av historien som berättas är 
noggrant utvalt. Till skillnad från när 
kommunistpartiet fyllde 60 år är det inte längre 
accepterat att tala om partiets mörkare 
perioder. Då, 1981, tilläts kritik mot det kaos 
som Mao Zedong skapade under 
kulturrevolutionen när skolorna stängde och 
rödgardister gick bärsärkagång. Misstänkta 
borgerliga inslag skulle rensas ut. Brutala 
avrättningar skedde. Hur många som dog är 
oklart, det talas om upp emot 20 miljoner. Inte 
heller pratas det om ”det stora språnget” när 
bönderna skulle bilda folkkommuner samtidigt 
som provinserna fick hårda krav på ökad 
stålproduktion. Det slutade med att bönder 
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smälte sina stekpannor i masugnar. Resultatet 
blev svält och 15–55 miljoner döda, någon exakt 
statistik finns inte att tillgå. Men i kinesiska 
läroböcker anges naturkatastrofer som orsak till 
att så många dog. 

Andra tabun är massakern vid Himmelska 
fridens torg 1989 och det faktum att utbrottet av 
covid-19 inleddes i Kina. 

Inför jubileet har det gått ut varningar till dem 
som ”förvränger” historien eller förtalar 
kommunistiska ”hjältar”. En ny webbsida har 
skapats där medborgare kan anmäla dem som 
för fram negativa sidor med partiet.  

Jubileet ska fostra lojalitet till partiet och till Xi 
Jinping, som vid nästa års partikongress kan få 
förtroende att styra i ytterligare fem år. 2018 
togs den tidigare tidsgränsen, två 

mandatperioder, för hur länge en ledare får sitta 
vid makten bort. Xi Jinping är därmed på god 
väg att bli den starkaste ledaren sedan Mao 
Zedong och inför jubileet vill han pränta in 
bilden av att systemet i Kina är överlägset 
jämfört med demokratier i väst. Han pekar på 
hur bra Kina har bekämpat covid-19, att extrem 
fattigdom är utrotad och att krafttag tagits mot 
korruption. 

Ingen kommer undan propagandan. Det sätts 
upp operor, teaterpjäser, filmer och tv-dramer 
som alla lyfter fram kommunistpartiet ur ett 
ljust perspektiv. Biografer har fått uppmaningen 
att visa propagandafilmer minst två gånger i 
veckan fram tills slutet av året. Filmerna ska 
fokusera på att älska partiet, nationen och 
socialism och har titlar som ”Uppoffringen” och 
”Den röda solen”.  
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I Jinggangshan är Mao Zedong och Xi Jinping 
ständigt närvarande. Mao står staty i lobbyn till 
hotellet där vi bor och i snart sagt varje gathörn. 
På restaurangerna hänger hans porträtt intill Xi 
Jinpings, pappa Xi, som en del säger. Det säljs 
muggar, tallrikar och medaljonger med Mao och 
Xi på.  

”När Mao är med oss smakar allt så bra”, säger 
en röst på en kvällsföreställning om Röda 
arméns strider som hålls utomhus. Regner öser 
ner men publiken sitter lydigt kvar medan den 
väpnade kampen mellan kommunister och 
nationalister iscensätts till bombastisk musik. 
När kommunisterna har segrat blir tonerna 
harmoniska, familjer återförenas och fåglarna 
kvittrar. Vid det här laget har de flesta blickarna 
djupt fästa i sina mobiltelefoner.  

Alla är inte helt övertygade om kommunismens 
framgångar. Ingen bestrider att ekonomin har 
växt i rekordfart och att välståndet har ökat. 
Men Kina är också ett land med en av de största 
inkomstskillnaderna i världen.  

– Ni i Sverige har riktig kommunism, säger en 
man till mig inne på revolutionsmuseet. 

När jag invänder att Sverige inte styrs av ett 
kommunistiskt parti viftar han bort det. 

– Ni har ett utbyggt socialförsäkringssystem 
som alla kan ta del av. Vi har inte kommit dit 
ännu. Här har många fortfarande det svårt. 

Längs vindlande vägar och förbi högsta 
punkten, 1 400 meter över havet, där Röda 
armén en gång i tiden kunde spana efter 
fiender, kommer vi till byn Shenshan. 
Bambuträd växer längs gatorna i den lilla byn 
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som de flesta inte hade någon aning om att den 
fanns förrän för fem år sedan. Då gjorde Xi 
Jinping ett besök på någon timme. Hela byn är 
fylld av bilder när han gör riskakor genom att 
slå på råris med en träslägga, när han håller 
bybor i handen och när han dricker te. Sedan 
besöket är Shenshan med på programmet för de 
som reser i den röda turismens spår. För byns 
invånare är det välkommet. Besöket ledde till 
att flera unga flyttade tillbaka. Risodlingar har 
övergetts till förmån för mer vinstbringande 
persikoträd och teodlingar. Husen har 
renoverats som en del av Xi Jinpings plan att 
utrota extrem fattigdom och vägarna har 
förbättras.  

– Efter Xi Jinpings besök flyttade jag tillbaka hit 
från Shenzhen där jag jobbade på en fabrik. Det 
betyder mycket för oss att de som får röd 
utbildning kommer hit, säger Luo Lin Hui. 

Han bjuder på te och far upp och ner från stolen 
när nya bussar som ska vandra i Xi Jinpings 
fotspår i byn anländer. Luo Lin Huis affär ligger 
närmast parkeringen och den är störst av alla i 
byn, berättar han nöjt och rekommenderar 
samtidigt restaurangen som ligger intill. Den 
öppnade hans bror, som tidigare arbetade på en 
porslinsfabrik, efter Xi Jinpings besök.  

Liu Liu och Xie från en arkitektbyrå i Hebei-
provinsen är på utbildningsresa. De fnittrar när 
de som Xi Jinping försöker göra riskaka med 
den tunga släggan och massan i byttan blir 
segare och segare. Sedan köper de nöjt två 
muggar för 25 yuan, 33 kronor, gjorda av 
bambu och med Mao Zedongs tal inpräntat. 

– Det är en ganska bra resa, man får nya tankar, 
säger Liu Liu. 
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71-åriga Zuo Xiu Cai påstår att han var den 
första i byn som skakade hand med Xi Jinping. 
Hans farfar var med i Röda armén. Själv 
tillverkar han bland annat smycken och muggar 
av bambu. 

– Efter att Xi besökte min familj har mycket 
förändrats i byn. Vi har börjat ta emot turister, 
det har öppnats 16 restauranger och vägarna 
har förbättrats, säger han. 

Det är den typen av berättelser som 
kommunistpartiet vill få ut inför jubileet. Inte 
sånt som att 600 miljoner människor, 40 
procent av befolkningen, fortfarande lever på 
mindre än 1 100 kronor I månaden. Det 
avslöjade premiärminister Li Keqiang förra året 
vid en presskonferens när han fick frågor om 
hur covid påverkar fattigdomsbekämpningen. 

Eller att den rikaste procenten i Kina är god för 
mer än de 50 procent som har minst. 

Det kommunistiska Kina är onekligen också 
kapitalismens högborg. Det blir extra tydligt i 
Shanghai där kommunistpartiet höll sitt första 
möte 1921, 23 juli visar dokument som hittades 
först efter att man bestämt 1 juli som 
grundardatum. Huset ligger i ett område i 
Shanghai, Xintiandi, som numera är ett av 
stadens trendiga shoppingstråk med 
märkesbutiker och uteserveringar. Intill huset 
där första partikongressen hölls har ett nytt 
museum om partiet, som ska invigas inför 
jubileet, byggts. Röda blomster har planterats 
för att symbolisera kommunistpartiet. ”Det 
börjar med ett frö som slår ut till en blomma”, 
står det intill blomsterprakten. På samma 
gatplattor brukar modevisningar äga rum. 
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Och även om en hel del anländer i röda tröjor 
och med den kinesiska flaggan i handen för att 
fota sig utanför huset där första partikongressen 
hölls så är det klart mer packat på 
shoppinggatan. På uteserveringarna dricker folk 
cappuccino, äter glass och röker cigarr. 

– Jag kunde inte bry mig mindre. Vi fick lära 
oss allt det där när vi var barn, det är inte 
intressant. För mig är det här som vilket år som 
helst, säger resebloggaren He Yan Cheng i 
tredelad tweedkostym.  

Utanför huset där kommunistpartiet höll sitt 
första möte verkar många vara där av plikt. En 
ung flicka med en kinesisk flagga målad på 
kinden berättar blygt om huset och vad som 
hände där medan hennes mamma 
uppmuntrande filmar med mobilen. Det visar 
sig vara en obligatorisk skoluppgift.  

Wu i röd t-tröja kommer med sin tvåårige son 
på cykel. Sonen håller i den kinesiska flaggan. 
Wu berättar att bilfabriken han jobbar på har 
sagt till de anställda att besöka olika platser av 
betydelse för kommunistpartiet inför jubileet. 
Jag frågar vad kommunistpartiet har betytt för 
Kina. Han tvekar och svarar till sist. 

– Ledarskap. 

Ett kortfattat svar som säger något om 
kinesernas i många fall ambivalenta förhållande 
till kommunistpartiet. 

Marianne Björklund 
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06 Skräckval följer på 
pandemin 
Under söndagen går presidentvalets andra omgång av 
stapeln i Peru. Det är inget aptitligt val väljarna har 
framför sig. Å ena sidan Pedro Castillo, en hårdför 
vänsterpopulist som vill förstatliga det mesta och 
skriva om konstitutionen. Å den andra Keiko Fujimori, 
ex-diktatorn Alberto Fujimoris dotter, själv insyltad i 
en rad korruptionsaffärer och med tydliga auktoritära 
tendenser. 

Ingen av dem är vidare populär – anledningen till att 
de ändå gör upp är för att ingen politiker i landet är 
det. Castillo fick 15 procent i första omgången, 
Fujimori 11. Blankröstandet uppgick till 12 procent. 

Missnöjet har pyrt länge – den stadiga tillväxten de 
senaste 20 åren till trots – med korruption och en stat 
som inte klarar av att fördela vinsterna. Pandemin har 
förvandlat frustrationen till ilska. 

Enligt de senaste siffrorna har Peru flest döda i världen 
av covid-19 i förhållande till befolkningens storlek. Bnp 
föll förra året med 11 procent. Fattigdomen har ökat 
med 10 procentenheter på ett år. I höstas skakades 
landet av stora demonstrationer, nu alltså ett 
protestval. 

En liknande dynamik kan, för övrigt, skönjas på flera 
håll i Latinamerika. Frustration över korruption och 
ojämlikhet finns överallt. Regionen är över lag en av de 
värst drabbade av viruset – i antalet döda och i effek-
terna på ekonomin. I Colombia har det under våren 
lett till våldsamma protester. 

Emellanåt har det noterats att pandemin trots det 
mänskliga lidande och de ekonomiska skador den gett 
upphov till, saknat de politiska följdverkningar vi 
skulle kunna förvänta oss av en sådan katastrof. Inga 
revolutioner eller regimkollapser. Inga nya auktoritära 
eller populistiska ledare har gripit makten. 

Förhoppningsvis tyglas till slut den av Castillo och 
Fujimori som blir vald. Men risken är att vi i Peru får 
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se ett första exempel på pandemins farliga politiska 
konsekvenser. 

Martin Liby Troein 

martin.liby-troein@dn.se 

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. 

609



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 ”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 
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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? 

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. 
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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 

”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: 
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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. 

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. 
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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 

06 Ukraina slits isär 
efter sju år av krig 
I Ukrainas välmående huvudstad Kiev 
existerar kriget främst på tv. 70 mil österut 
lever de som inte har råd att flytta därifrån. 
Hur länge kan ett krig fortgå innan man har 
förlorat områdena man slåss för? 

DN:s Anna-Lena Laurén och Paul 
Hansen skildrar vad det leder till när en 
konflikt inte tar slut. 

Hon är ensam kvar på fjärde våningen i det halvt 
raserade huset. El, värme, vatten är borta. Däremot har 
hon en ständig följeslagare, natt och dag sedan sju år 
tillbaka: Kriget. 

– Det är som om vi inte längre fanns, säger 62-åriga 
Alla Segeda. 
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Hon bor i Krasnohorivka några kilometer utanför 
separatistkontrollerade Donetsk. Fronten ligger fem 
hundra meter bort.  

I sju år har kriget pågått i östra Ukraina. De sociala 
skillnaderna i landet växer.  

Sju hundra kilometer västerut blommar aprikosträden 
på ömse sidor om vägen när vi kör in i Vasilikiv. Det är 
en välmående förort femton kilometer söder om Kiev. 
Här bor 48-åriga pr-experten Olena Lobova 
tillsammans med sin 49-årige man Igor Rjabets och 
femåriga dotter Tanja i ett vitt tvåvåningshus. 

Huset ligger i en grönskande dal och är omgivet av 
nylagda stengångar, gräsmattor och blomstrande 
tulpanrabatter. 

Kontrasten mot det delvis raserade femvåningshuset i 
Krasnohorivka, där Alla Segeda har sin bostad, går 
nästan inte att beskriva.  

Det talas ofta om ett ”proryskt” östra och ett 
”provästligt” västra Ukraina. Men Olena och Alla är 
egentligen inte speciellt olika. 

Båda talar ryska som sitt modersmål, men känner sig 
först och främst som ukrainare (vilket är vanligt inom 
den rysktalande gruppen). Båda gör samma analys av 
situationen: Den som är skyldig till kriget i östra 
Ukraina är Rysslands president, Vladimir Putin. 

Båda är förvärvsarbetande, utbildade kvinnor. Olena 
jobbar med pr, Alla är revisor. Hennes inkomster fram 
till 2014 var inte stora, men pålitliga. I och med 
Ukrainas tidiga pensionsålder (60 år) räknade hon 
med att snart kunna få både lön och pension. 

– Jag skulle renovera bostaden. Sätta in nya fönster. 
Jag hade alla möjliga planer, säger Alla. 

Sedan kom kriget. 

Grannens bostad är urblåst, utbränd, utplundrad. Allas 
egen lägenhet i byggnadens motsatta gavel är hel, men 
utkyld och proppfull med saker. En halv kilometer bort 
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ligger ingenmansland, fronten mellan ukrainsk- och 
separatistkontrollerat område. 

– Vår stadsdel är övergiven. Förskjuten. Det är som om 
den inte längre fanns. Ibland har jag en känsla av att 
vissa av dem som bor i Kiev inte förstår vad som sker 
här. De kanske inte ens vet om det. Kiev känns som en 
annan stat, en annan planet, säger Alla Segeda. 

Hon har inga möjligheter att flytta någonstans, inte ens 
inom Ukraina. 

– Jag har inte råd. Jag kan inte sälja min bostad här 
eftersom ingen köper en lägenhet fem hundra meter 
från fronten. Min pension är 2 200 hryvnia (cirka 650 
kronor). Min man är död, den enda familjemedlem jag 
har kvar i livet är min 83-åriga mamma som bor i 
Luhansk på separatistkontrollerat område.   

Alla blev till sist tvungen att lämna sin utkylda bostad 
och flytta in till sin väninna, 74-åriga Taisija Los. 
Lägenheten i det halvt raserade femvåningshuset i 
utkanten av Krasnohorivka besöker hon fortfarande 

varje dag. Den vaktas av två stora hundar, som hon tar 
ut på promenad. 

Alla ser till att hålla inte bara bostaden utan även 
trappuppgången i skick. Förfall lockar till sig tjuvar. De 
urblåsta bostäderna i motsatt gavel är redan 
utplundrade. 

Några hundra meter därifrån bor Taisija Los. Hennes 
egnahemshus har blivit obeboeligt på grund av 
granatskador. I skydd av det bombade huset står ett 
litet sommarkök, där man byggt till ett rum som går att 
sova i. Här bor väninnorna. Kalla vinter- och vårnätter 
sover de skavfötters för att värma varandra. 

– Jag har inte råd att köpa kol. Hela vintern har jag 
gått omkring i ytterkläder, säger Taisija Los.  

Hon lider av diabetes och har svårt att gå. Sedan kriget 
började har hon förlorat alla tänder i underkäken. 

– De föll ut en efter en. Jag kan inte äta någonting som 
är hårt. Inte gurka, kål eller äpple. Jag lever på soppa 
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och tuggar bröd, på något sätt får jag det i mig, säger 
Taisija. 

Också Alla har tappat flera av sina tänder sedan kriget 
började.  

– Det finns inget att göra åt saken. Vi har inte råd att 
gå till tandläkaren, konstaterar hon.  

I det välmående Kiev existerar kriget främst på tv. Men 
Olena Lobova och hennes man Igor Rjabets är mentalt 
beredda på att situationen kan ändras mycket snabbt.  

– Jag är expert på pr och därför visste jag varför 
Ryssland eskalerade vid våra gränser. De planerade 
inte att invadera, det handlade om att sända signaler 
till väst. Men vi vet också att Ryssland har en plan B. 
Om något går fel kan de anfalla oss. Värsta tänkbara 
scenariot är att hela Ukraina skulle bli som Abchazien 
eller Transnistrien, en frusen konflikt under rysk 
kontroll. Då blir vi inte kvar här. Vi vill inte bli 
partisaner i vårt eget land, säger Olena. 

Femåriga Tanja Rjabets talar ukrainska med sin pappa 
och ryska med sin mamma. Dessutom tar hon 
regelbundna lektioner i engelska och tyska. På 
kylskåpet hänger en lapp med viktiga tyska ord: Oma, 
Opa, Mama, Papa, große Schwester.  

Hon går inte i förskola. Det är ett medvetet val av 
föräldrarna.  

– Förskolorna här är fortfarande av sovjetisk typ. Jag 
vill inte att hon ska fostras in i det sättet att tänka, 
säger Olena Lobova.  

Olena jobbar som frilansande kommunikatör för olika 
privata och statliga projekt. Bland annat arbetar hon 
med att sprida information om den ukrainska 
decentraliseringsreformen. Igor är innehållsdirektör 
på ett företag som producerar webbsidor och e-
postsystem.  

– Vi har haft tur. Våra affärsområden har inte 
påverkats av coronapandemin så vi har inte fått sänkta 
inkomster, säger Igor. 
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Också när det gäller huset har paret haft tur. De köpte 
det precis innan coronan slog till och har kunnat 
distansarbeta hela tiden utan att sitta i famnen på 
varandra.  

– Vi sålde nästan all vår egendom för att kunna köpa 
det här huset, konstaterar Olena. 

Bägge deltog i Majdan-demonstrationerna 2014 för att 
Ukraina skulle välja en europeisk riktning. De har 
också varit aktiva som valobservatörer.  

– Livet fortsätter trots kriget. Och så ska det vara. Man 
får aldrig tillåta fienden att tvinga en att leva i skräck. 
Man måste fortsätta åka på semesterresor och leva som 
vanligt, säger Olena. 

Igor och hon är mycket medvetna om att de är 
privilegierade. 

– Det är lätt i min bransch att jobba hemifrån från 
datorn. Vi får fortsatt många beställningar. Olena och 
jag har kunnat köpa det här huset och vi kan hjälpa 
våra föräldrar, vi hjälper också vänner från Luhansk 

som har flyttat hit på grund av kriget. Det är väldigt 
stor skillnad mellan Kiev och de stora städerna i 
jämförelse med regionerna, konstaterar Igor.  

Den största skillnaden mellan Olenas och Allas 
livsvillkor är makten att styra över sitt liv. Alla är van 
vid att leva med små marginaler. Det hon inte är van 
vid är maktlösheten. 

– Jag försöker vara optimist. Men samtidigt börjar 
maktlösheten bryta ner mig. Här springer folk från 
OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete som 
är observatörer i östra Ukraina) och intervjuar oss, 
men ingenting händer, vid fronten bara fortsätter de 
att skjuta. Man kan inte planera en enda sekund 
framåt. När som helst kan en granat falla. Jag är van 
vid att lösa saker, att tänka positivt, men den här 
tillvaron får mig att tappa lusten att leva, säger Alla 
Segeda. 

Om det nu blev fred betyder det inte att Allas och 
Taisijas tillvaro kommer att återgå till det gamla. 
Grannarna har flyttat, livet försvunnit från byn.  
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– Vi vet redan att det liv vi hade före kriget – det får vi 
aldrig tillbaka, konstaterar Alla. 

På senare tid har både Igor och Olena märkt en åsikt 
som breder ut sig: Att det inte längre är värt att kriga 
för Donbass. Denna åsikt har tidigare varit tabu. Men 
ju längre kriget pågår, desto mer breder 
krigströttheten ut sig. Många är dessutom frustrerade 
över att invånarna i de separatistkontrollerade 
områdena inte känner lojalitet med Ukraina. 

– På sociala medier läser vi ofta kommentarer av 
typen: ”Varför behöver vi den där regionen? Den är 
övergiven och förstörd, en sophög som bara är en 
börda för Ukraina”, säger Igor. 

Själv håller han inte med. 

– De är en del av oss, både Krim och Donbass. Folk där 
kanske tänker lite annorlunda än vi, men det är inte för 
att de är dåliga människor. Och i de 
separatistkontrollerade områdena är de påverkade av 
propagandan.  

Olena Lobova säger att en situation där allt fler börjar 
anse att Ukraina kan ge upp Donbass är farlig. 

– Det är visserligen en minoritet som tycker så. Men 
om den ryska propagandan börjar underblåsa den här 
opinionen kan det bli farligt. Jag förstår visserligen 
varför människor är frustrerade över 
sovjetmentaliteten i öst. Men det handlar inte om att 
folk där är dumma. De har aldrig fått lära sig att tänka 
kritiskt och ställa frågor.  

Enligt Olena har den ukrainska regeringen anledning 
att se sig själv i spegeln. 

– Vår regering har gjort ett stort misstag då de inte har 
jobbat tillräckligt mycket med de östra regionerna. Det 
finns barn där som inte känner till något annat liv än 
krig. De har sett folk dö. Aldrig varit utomlands. Aldrig 
känt att landet bryr sig om dem. Klart de säger att 
regeringen i Kiev styrs av fascister.  

Hur länge kan ett krig fortgå innan man i praktiken har 
förlorat de områden som hamnat på andra sidan 
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fronten? Den politiska analytikern Volodymyr Fesenko 
säger att risken för att dagens oklara situation 
fortsätter är mycket stor.  

– Det finns en tröghet bland våra beslutsfattare när det 
gäller inställningen till öst. Många av våra politiker vet 
helt enkelt inte vad de ska göra med Donbass och med 
de ockuperade områdena. Det är både ett politiskt och 
ett psykologiskt problem, säger Fesenko, som leder 
tankesmedjan Penta i Kiev. 

Mellan de separatistkontrollerade områdena och det 
övriga Ukraina har hela tiden rått en viss kontakt. 
Många har släktingar på bägge sidor om den så kallade 
kontaktlinjen, och man reser ut och in. Men det blir 
allt besvärligare och mer byråkratiskt. 
Coronapandemin har lett till att kontakterna minskat 
ytterligare.  

– Invånarna i Donetsk och Luhansk har under sju år 
vant sig vid att inte vara en del av Ukraina. Men de har 
heller inte blivit en del av Ryssland. Samtidigt säger 
vissa i Ukraina: Vi vill inte längre ha Donbass. Det är 

visserligen inte en dominerande opinion, men den 
finns. Och i den här situationen saknar våra 
beslutsfattare en tydlig agenda, de vet inte vad de vill. 
Resultatet är att allt bara fortsätter som förut, säger 
Fesenko.  

Så här kan det förbli i tiotals år, tror han. Trots att 
kritiken i de ukrainskkontrollerade delarna av östra 
Ukraina ökar.  

– I de ukrainskkontrollerade områdena nära fronten 
vill folk inte leva så längre. Ingen vågar investera i 
deras områden, eftersom kriget kan bryta ut i morgon. 
Regeringen satsar på försvaret, men inte på social 
välfärd. Det leder till att östra Ukraina bara blir mer 
och mer avskärmat från resten av landet.  

Majoriteten av ukrainarna anser fortfarande att 
Donbass bör återbördas. Men Fesenko påpekar att det 
finns många exempel ur historien på hur krig har 
splittrat folk för långa tider. Han anser att vad Ukraina 
behöver är större förståelse och tolerans mellan 
samhälls- och språkgrupper. 
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– De som säger att vi inte längre behöver Donbass har 
ofta en krigisk mentalitet. Det finns också en viss 
intolerans mot ryskspråkiga ukrainare, trots att 
majoriteten av dem som slåss för Ukraina vid fronten 
är ryskspråkiga. Vi måste sluta dela upp oss själva, det 
gör saken värre. Vi borde hålla ihop och vara mer 
flexibla när det gäller språket. 

När Ryssland började mobilisera vid ukrainska 
gränsen i april diskuterade Olena och Igor på allvar att 
flytta till Väst- eller Centraleuropa. Alternativ nummer 
ett är Slovenien. Där har de släkt och vänner, 
konstaterar Olena. 

– Vi gick igenom olika alternativ, höll koll på var vi 
hade våra pass och pengar. Vår dotters trygghet är det 
viktigaste. Hon ska inte behöva växa upp i krig. 

Anna-Lena Laurén 

Bakgrund. Kriget i 
Ukraina har pågått i sju år 

Kriget i östra Ukraina inleddes i april 2014 då 
beväpnade män tog över kontrollen över 
polismyndigheter i Luhansk, Donetsk och Charkiv. 
Separatisterna, som stöds av Ryssland både militärt 
och ekonomiskt, kontrollerar i dag området kring 
Donetsk, Luhansk samt en ca 150 kilometer lång del av 
Ukrainas gräns mot Ryssland. 

Ryssland har flera gånger sänt in trupper som bistått 
separatisterna, bland annat i Ilovajsk 2014 och 
Debaltseve 2015. 

Första fredsplanen, Minskavtalet, skrevs under den 5 
september 2014. Andra Minskavtalet skrevs under 12 
februari 2015. Avtalen stipulerar i huvudsak eldupphör 
och att bägge sidor ska dra tillbaka sina tunga vapen. 
Avtalen har hittills inte fungerat. 

Sedan 2015 har inga avgörande militära slag 
utkämpats, däremot återkommande mindre strider. 

Crika 13 200 personer har dött som en följd av kriget, 
av dem 3 375 civila. 
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Efter att kriget i östra Ukraina bröt ut mellan 
ukrainska armén och ryskstödda separatister har 1,446 
miljoner ukrainska medborgare registrerats som 
internflyktingar. Antalet personer som i verkligheten 
har lämnat östra Ukraina är sannolikt högre. 

År 2014 då kriget bröt ut krympte Ukrainas ekonomi 
med 6,8 procent. År 2015 med 12 procent. 

Den största orsaken till den ukrainska utflyttningen är 
dock inte kriget, utan arbetsmigrationen. Enligt EU:s 
uppgifter lever mellan 2,2 och 2,7 miljoner ukrainare 
utomlands, vilket motsvarar 13–16 procent av 
arbetskraften. 

06 Alltid öppet inte 
alltid öppen – därför 
kraschade appen 
Interna larm, serverköp i sista stund och en 
försenad bokningsfunktion för den andra 
dosen. Trots månader av förberedelser och en 
klar varning för överbelastning klarade Region 
Stockholms bokningsapp inte trycket. Interna 
mejl visar vad som hände bakom kulisserna på 
Alltid öppet. 

Den breda vaccinationen mot covid-19 i 
Stockholmsregionen drog 

i gång den 5 maj, då personer under 60 år erbjöds att 
boka tid, fas 4 som det kallas. Ett stort projekt – mer 
än var femte svensk som ska erbjudas vaccin bor i 
regionen. Bokningarna skulle ske via Alltid öppet, en 
app som drivs av Region Stockholm, men som också 
används av Region Gotland. Appen hade i månader 
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förberetts med specialfunktioner för att hantera det 
ökande antalet stockholmare som skulle boka 

covidvaccination.  

Att bokningarna skulle ske genom Alltid öppet 
beslutades redan i slutet av januari. Att lägga 
bokningarna i appen motiverades bland annat av att 
den redan hade laddats hem en miljon gånger. ”Genom 
denna finns en möjlighet att på kort tid skapa en väg in 
för alla som vill vaccinera sig”, skrev dåvarande hälso- 
och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i 
beslutsdokumentet.  

Men redan innan fas 4-bokningarna drog i gång så fick 
appen problem. 

Strax efter lunch den 4 maj, alltså dagen före den breda 
vaccinationsbokningen, gick ett larm om en ”incident” 
ut bland de ansvariga: ”Just nu är det låååånga 
inloggningstider i appen Alltid öppet. Felsökning 
pågår.” Att det hände redan då berodde, enligt ett 

senare mejl, på att felaktiga uppgifter hade spridits om 
att fas 4 hade startat.  

Efter incidenten agerade Region Stockholm: På 
kvällen, med mindre än ett dygn kvar till den verkliga 
fas 4-starten, kopplades nya servrar in.  

Det var ett försök att få tillräcklig kapacitet på plats, 
om än i sista stund och föranlett av ett haveri som 
ingen hade förutsett.  

Först tycktes det ha lyckats. Folk loggade in i högt 
tempo. ”Test nu på morgonen visar att det går att logga 
in i appen Alltid öppet med normala svarstider”, står i 
en lägesrapport som mejlades ut på morgonen den 5 
maj. 

När bokningen öppnades några timmar senare skulle 
det visa sig otillräckligt. Appen gick på knäna i princip 
direkt, trots de nya servrarna. Det påverkade inte bara 
vaccinbokningarna, eftersom samma app används för 
videosamtal mellan läkare och patienter slogs även 
vissa av dessa ut. 

624



Veckan därefter öppnade bokningen för en ny 
åldersgrupp – och ännu en gång fick appen svårt att 
hantera belastningen, med problem att logga in som 
resultat.  

Risken för överbelastning kan inte ha kommit som 
någon överraskning för regionen. DN har tagit del av 
en riskanalys från i mars, alltså långt innan den breda 
vaccineringen drog igång.  

Där beskrevs den risken som ”hög”. Som åtgärd 
föreslås både utökad hårdvarukapacitet – så som 
servrar – och att invånarna delas in i åldersspann så 
inte alla blir kallade samtidigt. Dessutom fick regionen 
en förvarning redan i fjol. Även i juni 2020, när 
Stockholm öppnade för gratis covid-19-tester, blev 
appen överbelastad.   

Gabor Revay är it-ansvarig för Alltid öppet. Han säger 
att kapacitetsplanering görs löpande och beroende på 
hur belastningen ser ut så anpassas systemets förmåga. 
Så hade även skett innan fas 4 släpptes på. 

Men ni visste ju hur många som ingår i varje grupp? 

– Vi har en uppskattad siffra på hur många som ingår i 
gruppen, men om det är tre gånger så många som går 
in och försöker boka, det hade vi inte tagit höjd för, 
säger han.  

Överbelastade servrar är inte det enda problem som 
har präglat Alltid öppet. Utvecklingen av funktionen 
för att boka en andra vaccindos har också dragit ut på 
tiden. 

Först den 11 maj kom funktionen igång – drygt sex 
veckor efter att de första vaccinationsmottagningarna i 
regionen öppnade. För detta har regionens 
vaccinsamordnare Magnus Thyberg uttryckt 
självkritik. 

– I den bästa av världen så borde vi ha haft det här 
klart redan, sa han till DN den 7 maj.  

I Stockholms modell ska den som vaccinerats med 
första dosen på en vaccinationsmottagning, och bokat 
tiden digitalt, få ett sms när det är dags att boka in dos 

625



2. Många har fått besked om att ett sådant sms skulle 
komma bara några veckor efter den första dosen och 
känt oro när det uteblivit. 

I ett mejl från 11 maj framgår det att regionens växel 
får många frågor från invånare om varför det inte går 
att boka dos 2 i Alltid öppet. ”Finns det något svar vi 
kan förmedla utåt eller ska vi även i detta hänvisa till 
mejlen?”, undrar man. 

Mikael Lindgren Ebenholtz, administrativ direktör för 
Stockholms läns sjukvårdsområde, säger dock att 
arbetet med dos 2-verktygen pågått parallellt med 
systemet för dos 1, men att det som gjort att dos 2-
funktionen dröjt är att man valde att prioritera 
systemet för den första dosen. 

– För att minska smittspridning och allvarlig sjukdom i 
Stockholm. 

Hur många veckor det gått som mest mellan första 
sprutan och sms:et med erbjudan om andra dosen kan 
han inte svara på, men säger att alla har fått det inom 

regionens riktlinjer för hur lång tid det ska gå mellan 
doserna. 

– Sen att det kan ha varit i, som en del tycker, sista 
sekunden. Men man har ändå fått in sitt erbjudande 
hos två och det fungerar alldeles utmärkt.  

De som har gjort rätt har fått sms:et inom gällande 
tidsrekommendation? 

– Ja, absolut. 

Maria Ahlmark har det övergripande ansvaret för 
appen Alltid öppet. Hon poängterar att nästan en 
miljon av stockholmarna nu bokat en tid för vaccin – 
många av dem via appen. Samtidigt bekräftar hon att 
även andra vårdkontakter blir lidande när appen 
överbelastas. 

– En del videosamtal har inte gått att genomföra, utan 
man har fått senarelägga eller genomföra på telefon. 
Vården har alltid en reservrutin där man ringer 
patienten om det inte går att logga in på appen. 

626



Att nya funktioner, i en organisation som byggs upp för 
första gången, ibland strular tycker hon inte är 
konstigt.  

– Man kan likna det vid att vi bygger rälsen allt 
eftersom tåget går. Det är olyckligt eftersom man 
ibland får stanna upp, men vi bygger så fort vi kan, 
säger Maria Ahlmark. 

Hon säger att de lärt sig mycket i processen, men att 
det inte går att lova att systemet aldrig kommer att bli 
trögt igen. 

– Det kan komma att hända igen om många loggar in 
samtidigt.  

Människor tenderar dessutom att logga in många 
gånger, eftersom det inte alltid går att hitta en tid 
direkt, säger hon. 

– Vi hade en invånare som gick in över hundra gånger i 
appen.  

Maria Ahlmark säger att meningen är att det ska gå 
snabbt och smidigt att boka en vaccinationstid – 
”såsom det gör för det mesta”. 

– Men vi kan heller inte bygga ut i all oändlighet. 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

Linus Larsson 

linus.larsson@dn.se 

Bakgrund. Alltid öppet 
Appen Alltid öppet drivs av Region Stockholm, men 
används även från och med våren 2020 på Gotland. 
Appen används för bland annat vaccinbokning och 
digitala vårdkontakter. Cirka 1,6 miljoner personer har 
laddat ner appen. 

3,8 miljoner kronor avsattes för att utveckla och driva 
bokningssystemet i Alltid öppet. 
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1,6 miljoner kronor av dessa öronmärktes för teknisk 
utveckling, övrigt till personal och drift. 

Hela kostnaden täcktes av statens särskilda 
coronastöd. Det framgår av beslutsdokumentet från 
den 26 januari i år. 

06 Mer pengar satsas 
på information om 
covid-vaccin 
Vaccinationsgraden bland utrikesfödda är lägre än 
bland svenskfödda. Regeringen lägger nu 20 miljoner 
ytterligare på informationsinsatser. 

– Det är allvarligt för samhället om vi får stora vita 
fläckar i områden där människor inte valt att vaccinera 
sig. Skulle man få in smitta och mutation kan det lätt 
sprida sig, säger socialminister Lena Hallengren (S). 

Hon tillägger att det också är allvarligt för individen, 
som utan vaccin kan drabbas av svår sjukdom och död. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) har bedömt att 
informationsinsatserna behöver förstärkas och pågå ett 
tag till. FHM får därför ytterligare 20 miljoner kronor 
av regeringen, utöver tidigare 60 miljoner. 

TT 
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06 SKR i samtal med 
Norge om hjälp med 
vårdpersonal 
Semestrar för intensivvårdspersonal på flera håll i 
landet är i fara. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) har nu inlett samtal med Danmark och Norge 
om möjligheten att låna vårdpersonal under 
sommaren, rapporterar Ekot. SKR har tidigare vädjat 
till regeringen att skicka en formell förfrågan om att 
låna personal till intensivvården från grannländerna. 
Socialminister Lena Hallengren (S) har dock sagt att 
det inte är möjligt med en formell förfrågan så länge 
vårdkapaciteten i Sverige inte kan anses uttömd. 

TT 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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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06 Lastfartyg gick på 
grund på Fårö 
Ett större lastfartyg gick på lördagen på grund på Fårö. 
Ingen har kommit till skada och det tycks inte ha gått 
hål på skrovet. Vid klockan fyra på morgonen gick ett 
svenskt larm ut till det finskflaggade fartyget Ramona, 
då det hade satt kurs rakt mot Fårös västra kust. 

– Sedan visar det sig att det går på grund med åtta 
knops hastighet, säger Sara Jönsson vid Sjö- och 
flygräddningscentralen. 

Ramona skulle gå med timmer från Klintehamn på 
Gotlands västkust, ta den norra vägen runt ön och 
sedan fortsätta mot Riga. 

TT 

06 Nya siffror visar att 
över hälften av alla 
utrikesfödda barn lever 
med låg ekonomisk 
standard. Deras 
föräldrar behöver inte 
högre bidrag, de 
behöver ett jobb. 
Moderatledaren Ulf Kristersson i sitt tal på 
Järvaveckan, från en studio i Rinkeby i nordvästra 
Stockholm. TT 
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05 Både beröm och 
kritik när Sahlgrenskas 
jobb granskas 
Göteborg. Mer samverkan, mindre 
administration och bättre beredskap. De 
erfarenheterna tar Sahlgrenska sjukhuset med 
sig när de försiktigt börjar blicka framåt efter 
ett tungt pandemiår. 

Enligt en granskning som gjorts av hur 
sjukhuset hanterade den första vågen får 
Sahlgrenska ett högt betyg – men samtidigt 
pekar analysen på en rad brister. 

Den 17 mars 2020 bestämmer ledningen, med 
sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg i spetsen, att 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ska gå in 
ett särskilt förstärkningsläge. Redan dagen därpå 
ändrar de hela inflödet till sjukhusen och det beslutas 

att Östra sjukhusets infektionsklinik ska fungera som 
covidmottagning. 

– De kvicka förändringarna som Sahlgrenska gjorde 
vill jag påstå att de var först i landet med, att styra om 
flödena så tydligt, säger Jan Andersson, 
infektionsläkare och professor vid Karolinska 
institutet.  

På uppdrag av Sahlgrenska självt har Jan Andersson 
lett en arbetsgrupp som granskat hur sjukhuset 
hanterade den inledande fasen av pandemin, mellan 
mars och juni i fjol, då sjukhuset befann sig i 
förstärkningsläge. Resultatet publicerades nyligen i en 
rapport, som visar att Sahlgrenska över lag hanterade 
den pressade situationen bra. 

Inledningsvis inrättades en ”Gemensam särskild 
sjukvårdsledning” för att sammanhålla flödet till 
sjukhusets samtliga tre tomter: Sahlgrenska, Östra och 
Mölndals sjukhus med samordnad ambulanssjukvård 
mellan de tre tomterna, vilket innebar en klar fördel 
för regionens invånare, menar Jan Andersson.  
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– Det ser jag som en styrka, att de hade kraften att 
kunna tydliggöra varje tomts ansvar, och genom 
vårdguiden 1177 kunde de sedan styra om hela 
akutflödet med misstänkt covid till Östra. De andra 
sjukhusen har tagit efter, men Sahlgrenska var först, 
säger han. 

Samtidigt medförde framgångsmetoden ”Gemensam 
särskild sjukvårdsledning” också en del brister. Särskilt 
pekar analysen på brist i samverkan mellan fack och 
arbetsgivare eftersom den tillfälligt inrättade ledningen 
inte hade möten med de fackliga organisationerna. I 
stället fick hr-avdelningen sköta den kontakten, något 
som också har kritiserats från fackets sida.  

– I ett kort perspektiv har det sannolikt liten betydelse, 
men under en pandemi, och så långvarig som den här 
har kommit att bli, är det viktigt att få med alla 
kompetenser i ledarskapet, säger Jan Andersson.  

Sahlgrenskas sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg 
håller med om att beredskapsplanen främst var 
utformad för en kortare period och förklarar att de 

därför återgick till den linjestyrning de normalt jobbar 
med. 

– Vi måste ta vara på de lärdomar som vi har fått 
under pandemin, det får inte fjädra tillbaka som ett 
gummiband, säger hon.  

Andra arbetsmetoder som utformades i början av 
pandemin har de därför valt att behålla, bland annat 
att fortsätta med olika samordningsfunktioner och täta 
möten, ibland varje dag.  

– Vi har fått till väldigt fina teamarbeten där olika 
kompetenser arbetar tillsammans. Inte bara läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor, utan också 
medicinska sekreterare, arbets- och fysioterapeuter, 
biomediciniska analytiker, där man använder de olika 
professionella kompetenserna på bästa sätt och på ett 
sätt som gagnar helheten. Det tror jag mycket på, säger 
Ann-Marie Wennberg.  

Hon fortsätter: 
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– Det är medarbetarnas insatser och förmåga att ställa 
om kompetensen som har gjort att sjukhuset har klarat 
pandemin.  

I analysen lyfts också att pandemin medfört att 
vårdpersonalen fått jobba med just patientmöten och 
sluppit mycket administration, något som upplevs som 
positivt hos alla iblandade parter, menar Ann-Marie 
Wennberg. 

– Många säger ”det är det här vi har utbildat oss för”.  

Är det så att mycket administration har gjorts i onödan 
tidigare? 

– Ja, jag tror att många delar kan vi bara skippa. Vi får 
alla ta oss en titt i backspegeln och fråga, efterfrågar vi 
saker som är onödiga? Och då tror jag faktiskt att, ja 
det gör vi ibland.  

Analysen visar också att Sahlgrenskas digitala 
lösningar är omoderna och inte heller tillgängliga för 
all personal. Jan Andersson ser även 
förbättringspotential när det kommer till sjukhusets 

testkapacitet. Även där är den digitala hanteringen av 
prover för covid förhållandevis outvecklad, menar 
han.  

– Om du ska utvärdera risker med smitta och åtgärder 
för att begränsa den står det och faller med kapaciteten 
att analysera prover. Tyvärr kommer vi att se fler 
pandemier i framtiden, så det är en stor fråga att reda 
ut – ska detta skötas på nationell basis, eller ska de 21 
regionerna ha ansvaret för pandemiberedskap? 

Ytterligare en brist som rapporten tar upp är att det 
inledningsvis saknades rutiner för hur personalen 
skulle minska risken för smittspridning, utöver att 
bristen på skyddsutrustning var ett faktum såväl 
regionalt som nationellt.  

– Det är klart det frestade på och därför måste vi se 
över vår beredskap, säger Ann-Marie Wennberg. 

Anna Skoog 

anna.skoog@dn.se 
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06 Före detta 
ledamöter har tillgång 
till riksdagen 
Omkring 800 före detta riksdagsledamöter har 
fortfarande tillträde till riksdagen, trots att de 
har avslutat och lämnat sina uppdrag, 
rapporterar Sveriges Radio Ekot. 

Nyligen kom förslaget att den särskilda tillträdesrätten 
som finns för tidigare riksdagsledamöter bör slopas. 
Bland annat för att det inte sker någon 
säkerhetsprövning av de som får ett så kallat 
veterankort. 

– När man är riksdagsledamot då är man 
riksdagsledamot och då har man en speciell ställning 
och en speciell relation till riksdagen. När man inte 
längre är riksdagsledamot då är man en vanlig svensk 
medborgare, säger Stefan Strömberg, som har utrett 
säkerhetsskyddet i riksdagen, till Ekot. 

Trots att inte alla riksdagspartier har yttrat sig i frågan 
ännu, exempelvis inte Socialdemokraterna, är det flera 
partier som har uttryckt sitt gillande. 

– Riksdagsuppdraget är tidsbegränsat, det är ingen 
utmärkelse, utan något man innehar under en 
begränsad tid och när den tiden har löpt ut behöver 
man inte ha tillträde obegränsat efter detta, säger 
Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna, till 
Ekot. 

TT 
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06 Högtrycket kvar i 
söder – svalt i norr 
Solen fortsätter att skjuta hela strålkvastar 
över Sverige – topptemperaturer väntas under 
söndagen. Sommaren håller i sig åtminstone 
till början av nästa vecka i södra Sverige. I norr 
blir det regn och svalare temperaturer. 

Sommaren har anlänt med besked. 

– Det är fortsatt varmt. Solen visar sig ganska mycket 
på många håll, säger Katarina Andersson, meteorolog 
på SMHI. 

Samtidigt varnar hon för en del skurar, framför allt i 
Västerbotten, Dalafjällen och Dalarna när 
nationaldagshelgen går mot sitt slut. 

– På söndag kväll och under måndagen drar det förbi 
ett område med lite mer sammanhängande skurar över 
framför allt Norrland. Så där blir det lite svalare. 

I övriga delar av landet inleds nästa vecka med 
strålande sol och värme. 

– Topptemperaturen lär dock bli på söndagen, säger 
Andersson. 

I Stockholmsområdet håller värmen i sig över helgen. 

– Där kan man nog räkna med 25–26 grader även på 
måndagen. 

På tisdagen väntas skurar i större delar av landet. 
Därefter kommer temperaturen att ligga stadigt kring 
behagliga 20–25 grader med växlande molnighet och 
enstaka skurar. 

TT 

637



06 Brusten blindtarm 
bedömdes vara 
magkatarr 
En man som legat hemma med buksmärta och feber i 
två dygn sökte hjälp hos en vårdcentral och fick höra 
att han sannolikt hade magkatarr. När han sökte 
ytterligare en bedömning visade han sig ha en brusten 
blindtarm, sepsis och vara allvarligt sjuk, rapporterar 
Vårdfokus. 

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 
(Ivo) skriver mannen att han ”med stor sannolikhet” 
inte hade överlevt om han följt det första rådet han 
fick, vilket var att ta läkemedel som skyddar 
magslemhinnan samt vätskeersättning. 

Mannen hade känt sig nonchalerad av sköterskan vid 
den första vårdcentralen och vänt sig till en digital 
vårdtjänst, där han uppmanades att åka till akuten 
direkt. 

Tre månader efter händelsen mår han bra igen. Ivo 
kritiserar sjuksköterskan som gjorde den första 
felbedömningen och anser att det förelåg uppenbara 
skäl att misstänka ett akut tillstånd. 

TT 
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06 Läsarnas frågor om 
utlandsresor – tänk på 
detta inför semestern 
Vad händer om jag får covid-19 innan avresa? 
Vad gäller när UD avråder från resa? Kan jag få 
intensivvård i ett annat land? 

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på 
Konsumenternas Försäkringsbyrå, svarar på 
DN-läsarnas frågor om vad du ska tänka på om 
du vill semestra utomlands i sommar. 

Om jag beställer en resa och får covid innan 
avgång, kan jag få ersättning från -
hemförsäkring för inställd resa? Kan min 
kamrat få ersättning? 

Svar: Om du blir akut sjuk kan du få ersättning via din 
hemförsäkring för inställd resa. Ditt resesällskap kan 
omfattas av ditt avbeställningsskydd. Kontrollera med 

ditt försäkringsbolag. Se till att du har ett läkarintyg att 
visa upp för försäkringsbolaget om du blir sjuk. 

Vad ryms inom generella försäkringar om 
flyget blir inställt? Är man tvingad till att  -
acceptera en voucher från flygbolaget? Jag har 
Amexkort, om det har någon betydelse.  

Svar: Om du har en stor hemförsäkring kan det finnas 
möjlighet att få en förseningsersättning om du blir 
försenad till din ankomstort. Det är ofta ett lägre 
schablonbelopp som då betalas ut. När det gäller det 
inställda flyget så ska du vända dig till flygbolaget för 
att få pengar tillbaka för biljetterna. Du behöver inte 
acceptera en voucher. Konsumentverkets 
vägledningstjänst ”Hallå konsument” ger dig bra 
information. Reseförsäkringar via ditt kreditkort kan 
ge ersättning för merkostnader vid förseningar. 

För charterresor har TUI och Ving satsat på en 
del skydd, men vad täcker de extraförsäkringar 
som de erbjuder?  
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Svar: Charterbolagens extraförsäkringar har olika 
innehåll och omfattning. Du bör därför kontakta det 
försäkringsbolag där försäkringen finns för att ta reda 
på vad den gäller för. 

Vad gäller till de länder där UD avråder från 
resa? Gäller inte försäkringen då? Och är det 
skillnad om man har hemförsäkring eller 
företagsförsäkring? 

Svar: En del hemförsäkringars reseskydd gäller även 
när UD avråder från resor till ett visst land. Kontrollera 
med ditt hemförsäkringsbolag vad som gäller för dig. 
Det är viktigt att känna till att din hemförsäkrings 
reseskydd gäller för dig som privatperson. Du bör ha 
en tjänstereseförsäkring om du reser på uppdrag av 
ditt företag. 

Om man blir allvarligt sjuk i covid i ett annat 
EU-land och behöver intensivvård, hur gör 
man som svensk medborgare då? Kan man 
flygas hem? 

Svar: Om du blir svårt sjuk i covid när du är utomlands 
ska du kontakta ditt försäkringsbolag eller den 
larmcentral som ditt försäkringsbolag samarbetar med. 
Du har då rätt till nödvändig sjukvård (inklusive iva) 
och eventuell hemtransport. Det krävs att du var fullt 
frisk vid avresan (och cirka tre månader innan) för att 
reseskyddet ska gälla. 

Vi ska åka till Kreta om en månad och funderar 
över om vi, för att vara på den säkra sidan, 
skulle teckna en extra reseförsäkring som även 
täcker kostnader vid karantän etcetera, vad 
rekommenderar du? Bör man göra det? 

Svar: Det är ju alltid behovet av försäkring som avgör 
vad man ska ha för försäkringar. I din hemförsäkrings 
reseskydd finns normalt ingen ersättning för 
merkostnader om ni hamnar i karantän. Om du 
tecknar en reseförsäkring som ger ersättning vid 
karantän så bör du kontrollera vad den egentligen 
omfattar. Normalt gäller den endast för merkostnader 
om du insjuknar i covid-19 och missar din hemresa. 
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06 Ny metod ger blinda 
synen tillbaka 
En blind man i Frankrike har delvis fått 
tillbaka synen med hjälp av så kallad opto-
genetik. Den nya metoden är banbrytande i 
behandlingen av ärftlig blindhet. 

Den 58-åriga fransmannen fick ögonsjukdomen retinis 
pigmentosa för 40 år sedan, och var helt blind i ett par 
decennier. Retinis pigmentosa är en näthinnesjukdom, 
som också kallas ärftlig blindhet.  

För något år sedan fick mannen prova en ny 
behandling. Franska och schweiziska forskare har 
använt så kallad optogenetik, som är en 
Nobelpristippad kombination av genterapi och 
ljusstimulering, för att återskapa delar av 58-åringens 
syn.  

Sju månader efter behandlingen började mannen 
uppfatta olika nyanser av grått, vitt och svart.  

– Han var väldigt exalterad när han för första gången 
på många år kunde se de vita strecken på ett 
övergångsställe, berättar den franska forskaren José-
Alain Sahel, som arbetar vid universitetet i Pittsburgh, 
under en webbsänd presskonferens. 

58-åringen har hittills valt att vara anonym och vill inte 
bli intervjuad. 

Retinis pigmentosa är ett samlingsnamn för en grupp 
ärftliga näthinnesjukdomar. De beror på många olika 
genmutationer som gradvis bryter ner de ljuskänsliga 
cellerna i ögat, det vill säga näthinnans tappar och 
stavar. Mellan 3 000 och 4 000 personer i Sverige har 
olika stadier av retinis pigmentosa. Vissa får bara en 
mindre synskada, medan andra blir helt blinda. Hittills 
har det bara funnits en behandling, 
genterapiläkemedlet Luxturna, mot en tidig och 
mycket ovanlig form av sjukdomen som kallas Lebers 
kongenitala amauros.  

Hos en person med friska ögon registreras ljus av 
syncellernas tappar och stavar i näthinnan. De 
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omvandlar sedan ljuset till nervimpulser. Forskaren 
Botond Roska, verksam vid universitetet i Basel, liknar 
näthinnans uppbyggnad med en hamburgare.  

– Det översta brödet motsvarar de ljuskänsliga 
tapparna och stavarna, förklarar han.  

Brödet i botten av hamburgaren är de så kallade 
gangliecellerna, som genom sina utskott (axon) bildar 
synnerven. Den för över synintrycken från näthinnan 
till syncentrum i hjärnan. 

Mellan bröden finns fyllningen som består av flera 
lager av synceller som registrerar och transporterar 
nervimpulser från tappar och stavar till 
gangliecellerna. 

Den som har sjukdomen retinis pigmentosa förlorar 
gradvis det översta brödet med dess tappar och stavar, 
och kan bli helt blind.  

– Kvar blir en hamburgare utan lock.  

Forskarna bakom den nya metoden har därför under 
13 års samarbete valt att fokusera på brödet i botten 
som är näthinnans ganglieceller. De reagerar normalt 
inte på ljus. 

Det kirurgiska ingreppet innebär att forskarna injicerar 
ett virus som bär på en gen från en alg in i glaskroppen 
i ögat. Metoden beskrivs i en studie som nyligen 
publicerats i vetenskapstidskriften Nature Medicine. 

– Det är ett ganska enkelt ingrepp att injicera viruset i 
ögat. Det är samma standardmetod som vi använder 
vid våt makuladegeneration som är åldersförändringar 
i gula fläcken, säger Anders Kvanta, som är adjungerad 
professor och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus i 
Stockholm.  

När viruset med den nya genen sedan tar sig in i 
näthinnans ganglieceller får de en ny uppgift: att 
tillverka ett protein som heter CrimsonR. Proteinet 
reagerar på bärnstensfärgat ljus och alstrar en 
nervimpuls i cellen så att den skickar en signal till 
hjärnans syncentrum.  
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– Forskarna har alltså kopplat förbi det vanliga 
systemet med tappar och stavar i ögat genom att i 
stället koppla en nervimpuls direkt mellan 
gangliecellerna och synnerven. Det är verkligen elegant 
gjort, säger Anders Kvanta. 

Efter genterapin fick den 58-årige mannen bära ett par 
särskilda glasögon utrustade med en kamera som 
fångar upp förändringar i ljuset i omgivningen. 
Ljusimpulserna projiceras på näthinnan i ögat, och en 
signal skickas till syncentrum. Efter sju månaders 
träning med glasögonen kunde mannen börja ana 
objekt, som till exempel en mugg. 

Däremot kan 58-åringen fortfarande inte läsa eller 
känna igen ansikten. Han kommer heller inte att 
kunna se färger, utan bara uppfatta svarta, vita och grå 
nyanser när han bär de särskilda glasögonen. Utan 
dem ser han ingenting.  

– I dag kan vi inte få bättre upplösning i ögat än så här. 
Men vi vet inte hur mycket vi kan utveckla metoden på 
sikt och var gränsen går, säger Botond Roska. 

Anders Kvanta menar att den begränsade synen 
troligen har gett en dramatisk positiv effekt på 
mannens livskvalitet.  

– Från att inte att ha någon syn alls till att kunna 
orientera sig i omgivningen måste innebära en enorm 
skillnad, säger han. 

Hittills har sju personer med retinis pigmentosa 
kommit olika långt i behandlingen med optogenetik, 
som enligt forskarna är en säker metod. 
Immunsystemet i ögat är svagt, och risken är liten för 
att det angriper det kroppsfrämmande proteinet 
CrimsonR.  

Optogenetik kan användas vid olika typer av 
genmutation, och är inte kopplad till förändring i en 
särskild gen som i traditionell genterapi. De 
schweiziska och franska forskarna ligger i 
startgroparna för fler och större studier med opto-
genetik vid retinis pigmentosa. Anders Kvanta tror att 
behandlingen kan komma att användas i svensk 
sjukvård om ungefär fem år.  
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Optogenetik används i dag inom flera 
forskningsområden, till exempel har den 
revolutionerat hjärnforskningen. Anders Kvanta är 
övertygad om att optogenetik inte kommer att 
begränsas till sjukdomar i ögonen.  

– Det diskuteras till exempel att man skulle kunna 
aktivera nervceller via ljusstimulering vid till exempel 
behandling av hörselskador, Parkinsons sjukdom och 
kronisk smärta, säger han. 

Anna Bratt 

anna.bratt@dn.se 

Fakta. Retinis pigmentosa 
(ärftlig blindhet) 
Retinitis pigmentosa är ett samlingsnamn på ärftliga 
ögonsjukdomar som drabbar näthinnan (retina). 

Sjukdomarna beror på olika genmutationer som 
gradvis bryter ner de ljuskänsliga cellerna i ögat, det 
vill säga näthinnans tappar och stavar. 

Sjukdomen och graden av synskada varierar mycket. 

Omkring två miljoner människor i hela världen har 
retinis pigmentosa, varav mellan 3 000 och 4 000 
personer i Sverige. 

645



06 Karin Bojs: Så 
funkar generna för 
övervikt 
En del människor har lättare för att drabbas av 
övervikt och fetma. Det beror på generna. I 
veckan kom nya rön som förklarar hur 
fetmagener påverkar kroppen. 

KRÖNIKA. För tio år sedan skrev DN:s medicin-
reporter Anna Bratt och jag tillsammans boken ”Vikten 
av gener. Hur DNA påverkar din vikt” (Natur & Kultur 
2011). 

Vi försökte sammanfatta den då färska forskningen om 
gener som har visat sig höja risken för att människor 
blir överviktiga och feta. 

Självklart handlade boken inte bara om gener, utan 
även mycket om miljöfaktorer. 

Vi skrev om livsmedel som höjer risken för övervikt 
(sockrade läskedrycker sticker ut som en extra tydlig 
riskfaktor). Och om livsstil (att transportera sig med bil 
till jobbet och att titta mycket på tv är två faktorer som 
syns tydligt i statistiken). 

Ett viktigt budskap i boken var att övervikt och fetma 
nästan alltid handlar om både arv och miljö, och att 
det nästan alltid är många gener inblandade. 

Det förekommer visserligen att människor bär på en 
enstaka gen av en variant som ger dem patologiskt sug 
efter mat och näst intill oundvikligen gör dem mycket 
feta. 

Men att en enskild gen har så stark effekt är sällsynt. 

Den gen som i studier har visat sig ha allra störst 
effekt, den så kallade FTO-genen, finns hos nästan 
hälften av alla européer, och ungefär 16 procent har 
fått genen i dubbel upplaga, både från sin mor och från 
sin far. De väger i genomsnitt 1,2 respektive 3 kilo mer 
än personer som inte har riskvarianter av FTO-genen. 
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Inte särskilt stor skillnad. 

Men i ett samhälle som premierar biltransporter 
framför att människor går och cyklar, där de flesta 
arbetsuppgifter kräver att man sitter stilla och där 
tillgången på näringstät mat är närmast oändlig, kan 
sådana arvsanlag ändå få stort genomslag. 

FTO-genen höjer risken att drabbas av fetma med 
nästan 70 procent. 

När vi skrev boken var forskare oense om vad som var 
den viktigaste effekten av FTO-genen och några andra 
gener som visat sig göra människor extra sårbara för 
övervikt och fetma. 

Några – särskilt en forskargrupp i Chicago – pekade på 
experiment som visade att personer med riskvarianten 
av FTO och andra fetmagener tenderade att äta större 
portioner, och att välja mer kaloririk mat. De kunde 
också visa att genen har effekt på hjärnan, bland annat 
i en del som kallas hypofysen och påverkar hunger- och 
mättnadskänslor. 

Andra – särskilt en grupp i Harvard – tyckte sig i 
stället se att generna påverkar ämnesomsättningen, så 
att fettcellerna lagrar in mer fett. 

Nu har de två forskargrupperna slagit sina kloka 
huvuden ihop och publicerat en ny studie i tidskriften 
Science.  

Bägge hade rätt, visar det sig. FTO-genen påverkar två 
andra gener som kallas IRX3 och IRX5. Tillsammans 
höjer dessa gener risken för övervikt och fetma. Det 
sker både genom att ämnesomsättningen förändras så 
att fettcellerna mer effektivt tar upp fett. Och genom 
att hjärnan och beteendet påverkas. 

Marcelo Nóbrega och hans medförfattare har 
huvudsakligen arbetat med genförändrade möss för att 
få fram de nya resultaten. Men forskarna har också 
samarbetet med företaget 23andme, där 
privatpersoner testar sitt dna, bland annat för 
släktforskningsändamål. 120 000 av företagets kunder 
har valt att delta i en undersökning där FTO-genen 
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ingår. Den visar att personer med ”fetmavarianten” av 
genen är betydligt mer förtjusta i sötsaker än andra. 

Resultaten är en påminnelse om att vi som har lätt för 
att hålla normalvikt inte ska moralisera. En del 
personer har verkligen en medfödd ämnesomsättning 
som gör dem mer sårbara för övervikt, och dessutom 
kan de ha en annorlunda upplevelse av hunger, 
mättnad och sug efter sötsaker. 

Men kunskapen om fetmagenerna lär oss också att 
människor ytterst sällan är slavar under sina gener. De 
flesta har handlingsutrymme för att påverka sin livsstil 
och sin vikt, även om samhällets trafikplanering, 
arbetsplatserna och livsmedelsbranschens 
kommersiella krafter ser ut som de gör, och även om 
många har en genetisk uppförsbacke. 

Karin Bojs 

vetenskap@dn.se 

06 Oro i Norden för att 
ny smitta kommer med 
resenärer 
Norden är på väg att lätta på restriktionerna, 
men samtidigt finns det en oro för att nya 
virusvarianter ska ta sig in över gränserna och 
leda till att smittspridningen tar fart på nytt. 

– Om fler börjar resa till länder med ett högre 
smittotryck finns risk att de kommer tillbaka 
med nya muterande virus som vaccinet kanske 
inte är lika effektivt mot, säger Norges 
smittskyddsdirektör Frode Forland. 

Norge är ett av de länder i världen som kommit 
lindrigast undan coronapandemin med drygt 126 000 
bekräftade fall och 785 avlidna i sjukdomen. När 
landet nu har börjat lätta på restriktionerna sker det 
med försiktighet.  
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Hittills har Norge lyckats stoppa den mesta 
importsmittan vid gränsen, men semesterresor kan 
försvåra läget, enligt Frode Forland vid 
Folkhälsoinstitutet i Oslo.  

– Under sommaren finns också många som 
fortfarande inte är vaccinerande, så om man lättar för 
snabbt kan man åter få stora lokala utbrott som är 
svåra att slå ner. Till hösten hoppas vi kunna leva ett 
mer normalt liv, säger Forland.  

Också i Danmark finns en oro för att nya mutationer 
ska kunna förändra ett annars positivt läge. Chefen för 
smittskyddsenheten vid Statens Serum Institut, Tyra 
Grove Krause, säger till DN att det är viktigt att 
fortsätta hålla en hög test- och analyskapacitet 
eftersom risken att nya varianter bildas ökar när 
antalet smittade stiger.  

Genom att pcr-testa, sekvensera och smittspåra hoppas 
Tyra Grove Krause att man ska kunna följa nya 
varianter som kan orsaka problem och stoppa dem 
från att spridas i tid. 

Och även om Danmark lyckas hålla den egna 
smittspridningen på en låg nivå finns risken att de nya 
varianterna kan komma in från andra länder där 
smittspridningen fortfarande är hög: 

– I takt med att man lyfter reserestriktioner ökar också 
möjligheten för dessa att ta sig in i landet vilket gör att 
vi måste testa resenärer som inte är fullvaccinerade. 
Dessutom kräver vi ”coronapass” för alla som ska 
besöka barer, restauranger, museer och biografer vilket 
minskar risken för superspridarhändelser, säger Tyra 
Grove Krause. 

Även generaldirektören för Institutet för hälsa och 
välfärd i Finland, Markku Tervahauta, konstaterar att 
det var just inflödet från andra länder som orsakade 
problem för Finland under en period. 

– Under vintern fick vi tillbaka viruset om och om igen 
från andra länder och de regler som gäller för våra 
gränser, och hur vi ska hålla viruset och dess 
mutationer borta från Finland, diskuteras just nu. 
Praktiska problem, som vem som har vilket ansvar, 
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måste lösas. Vi behöver se över våra lagar när det gäller 
nödlägen som detta, säger han. 

Också i Island finns en oro för hur man ska kunna 
skydda landet från ett nytt inflöde av viruset nu när 
turisterna börjar återvända. Detta trots att man kräver 
karantän för alla som kommer från högriskländer. 

– Landet är beroende av turismen och det som nu 
oroar myndigheterna är att man ska få in smittan när 
gränserna åter öppnas, säger Gunnhildur Lily 
Magnusdottir, docent i statsvetenskap vid Malmö 
universitet. 

I Sverige slopades de första restriktionerna i tisdags. 
Statsepidemiolog Anders Tegnell ser två stora risker 
för bakslag: 

– Den viktigaste orsaken är nog om vi inte fortsätter 
att vara så bra på att vaccinera oss. Når vi upp till de 
här höga nivåerna som vi är på nu bland de äldre i alla 
åldersgrupper har vi ett väldigt bra skydd i grunden. 
Den andra biten är om vi tar ut segern i förskott och 

börjar leva precis som vanligt och inte följer råd och 
rekommendationer som finns på plats. Det är de två 
stora riskerna som jag kan se, säger han. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

650



06 Många tror på ett 
normalare liv i höst 
Smittspridningen minskar i Norden, 
vaccinationstakten är hög och länderna hoppas 
på en höst där livet börjar återgå till det 
normala. En del restriktioner kommer att 
finnas kvar i höst och det finns risk för bakslag 
om nya virusvarianter tar sig in i länderna. 

Sverige: Fjärde våg kan komma i skolorna 

Vilka är de största hoten när restriktionerna lättas 
under sommaren? 

Om människor tror att faran är över och börjar leva 
som vanligt riskerar den nuvarande nedgången att 
brytas. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell kan det 
också komma bakslag om viljan att vaccinera sig 
minskar. 

Vad händer i höst? 

De hårda legala restriktionerna kommer att fasas ut i 
olika omgångar. Enligt Anders Tegnell kommer 
rekommendationer om bland annat hemarbete att 
finnas kvar längst. Från flera håll har det höjts 
varningar för en fjärde våg när ovaccinerade barn och 
unga återvänder till skolan. 

Vad har gått bra hittills i år? 

Vaccinationsprogrammet är den största framgången, 
enligt Tegnell. Det har också gagnat Sverige att 
skolorna har varit öppna. 

Vad har gått mindre bra? 

Följsamheten när det gäller restriktionerna har 
minskat. 

Hur är läget när det gäller vaccineringen? 

47 procent av den vuxna befolkningen har fått 
åtminstone en dos vaccin, i åldersgruppen från 65 år 
och uppåt handlar det om nio av tio. 20 procent är 
fullvaccinerade. Datumet för när alla vuxna svenskar 
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ska ha erbjudits en dos har flyttats fram flera gånger. 
Nu är det den 5 september som gäller. 

Norge: ”Risk för muterade virus från utlandet” 

Vilka är de största hoten när restriktionerna lättas 
under sommaren? 

Så länge många fortfarande är ovaccinerade kan det 
uppstå stora lokala utbrott som är svåra att slå ned, 
enligt smittskyddsdirektör Frode Forland. Det finns 
också risk att personer har med sig nya muterade virus 
hem från utlandsresor. 

Vad händer i höst? 

Några smittskyddsåtgärder blir kvar, som att inte gå 
till jobbet om man har symtom, att ha god hygien för 
hostning, nysning och handtvätt. Jag tror även att man 
kommer att använda munskydd på många ställen där 
det inte går att hålla avstånd. Att arbeta hemifrån är 
nog en ordning som många kommer att fortsätta med, 
säger Frode Forland. 

Vad har gått bra hittills i år? 

– Att slå ner lokala utbrott med testning, 
smittspårning, karantän och isolering. Vi har lyckats 
stoppa det mesta av importsmittan vid gränsen. De 
nationella åtgärderna har varit grundplåten som har 
hållit smittotrycket nere och som har gjort att vi inte 
fått en större belastning på hälso- och sjukvården.  

Vad har gått mindre bra? 

– Det är svårt med snabba och ständigt nya 
restriktioner och förändringar i regelverket. Det är en 
utmaning att få till bra kommunikation som folk 
förstår.  

Hur är läget när det gäller vaccineringen? 

Alla över 18 år kommer att erbjudas sin första dos 
innan utgången av juli och vara fullvaccinerade i 
mitten av september om allt går väl, säger Frode 
Forland. 
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37,5 procent har fått minst en dos och 20 procent är 
fullvaccinerade. 

Danmark: ”Frågan om vaccin till unga måste 
lösas” 

Vilka är de största hoten när restriktionerna lättas 
under sommaren? 

– Risken för att det ska bildas nya mutationer är 
fortfarande stor och det kommer att dyka upp sådana. 
Men det finns inget skäl att hindra folk från att träffas, 
risken är liten när man befinner sig utomhus, säger 
Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi vid 
Syddansk universitet. 

Vad händer i höst?  

Hans Jørn Kolmos tror att smittspridningen kommer 
att fortsätta, nu via barn och unga: 

– Ska vi vaccinera våra tonåringar? Den frågan har inte 
fått sin politiska lösning ännu, säger han. 

Vad har gått bra hittills i år? 

Myndigheterna har lyckats bra med att införa 
snabbtest och ökat kapaciteten för att testa sig. Chefen 
för smittskyddsenheten vid Statens Serum Institut, 
Tyra Grove Krause, säger att Danmark har lyckats 
minska antalet avlidna och svårt sjuka samtidigt som 
man hållit sjukvården öppen både för covidsjuka och 
vanliga patienter.  

Vad har gått mindre bra? 

– I början av året fungerade smittspårningen inte bra 
eftersom vi inte hade nog många utbildade till att göra 
det. Nu fungerar den mycket bra, säger Hans Jørn 
Kolmos. 

Liksom i Sverige har de etniska minoriteterna varit 
svåra att nå och chefen för smittskyddsenheten vid 
Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, säger att 
coronaviruset på sikt också kan visa sig ha fått negativa 
effekter på utbildning, psykisk hälsa och landets 
ekonomi. 

Hur är läget för vaccineringen? 
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47 procent har fått första dosen och 27 procent är 
fullvaccinerade. Få är tveksamma till att ta vaccin. 

Finland: ”Smitta kan spridas på stränder och i 
parker” 

Vilka är de största hoten när restriktionerna lättas 
under sommaren? 

Enligt generaldirektören för Institutet för hälsa och 
välfärd, Markku Tervahauta, är smittan fortfarande 
ojämnt spridd över landet med flest fall i 
Helsingforsområdet.  

– Men läget just nu är ljust. Det vi oroas över är att folk 
ska gå från krogen och restauranger och fortsätta 
träffas i större grupper på stränder och i parker. Det 
kan få fart på smittspridningen igen, säger han. 

Vad händer i höst? 

Markko Tervahauta tror att hösten kommer att bli en 
återgång till något ”ganska normalt”. Restriktionerna 

för hur många som får besöka sport- och 
kulturarrangemang kommer att lyftas. 

Vad har gått bra hittills i år? 

Enligt Markko Tervahauta har befolkningen lyssnat på 
myndigheternas råd och restriktioner och de åtgärder 
som vidtagits har varit effektiva. 

Vad har gått mindre bra? 

Många lagar har visat sig trubbiga och tagit tid att 
anpassa till en pandemi. Bland annat har det varit 
svårt att hindra smittan från att ta sig in via gränserna, 
där ansvarsfördelningen varit otydlig om vem som ska 
kontrollera om människor bär på smittan. 

Hur är läget när det gäller vaccineringen? 

Finland har valt att ge så många som möjligt minst en 
dos. 45,7 procent har fått första dosen och 9,9 procent 
är fullvaccinerade. 

Island: Pandemin ett hårt slag mot turismen 
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Vilka är de största hoten när restriktionerna lättas 
under sommaren? 

Island har drabbats hårt av den minskade turismen 
som orsakat en arbetslöshet på för Island höga 10 
procent. 

– Samtidigt säger riksbanken att arbetslösheten 
kommer att sjunka snabbt när turistindustrin 
återhämtat sig, säger Gunnhildur Lily Magnusdottir, 
docent i statsvetenskap vid Malmö universitet. 

Vad händer i höst? 

Hösten 2020 drabbades Island av en andra våg. I år 
tror få att det kommer att bli en liknande uppgång. 

Vad har gått bra hittills i år? 

Islänningarna verkar ha lyssnat på sina myndigheter 
och politiker, de flesta bär munskydd och få tackar nej 
till vaccin. 

Vad har gått mindre bra? 

Bostadspriserna har rusat i höjden och Riksbanken 
skriver att invånarna får räkna med en inflation på 4 
procent de närmaste åren. 

– Oppositionen har kritiserat regeringen och 
myndigheterna för att man haft för stränga 
restriktioner vilket har drabbat turistindustrin, säger 
Gunnhildur Lily Magnusdottir. 

Hur är läget när det gäller vaccineringen? 

29,3 procent har fått första dosen och 34,2 procent är 
fullvaccinerade. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 
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06 Detta gäller om du 
betalar en överhyra 
Den som hyr ut i andra hand får egentligen inte 
ta hur mycket som helst i hyra. 

Många av de som har betalat för mycket vinner 
i hyresnämnden – men det är ändå ingen 
garanti för att man får pengarna tillbaka. 

Stigande bostadspriser och långa kötider för 
hyresrätter gör att många, inte minst resurssvaga 
hushåll, hänvisas till andrahandsmarknaden. 
Problemet är att priserna rusat även där. På ett knappt 
decennium, mellan 2009 och 2017, ökade 
andrahandshyrorna för hyresrätter i landets storstäder 
med uppemot 70 procent. För bostadsrätter som 
hyrdes ut i andra hand ökade hyrorna med i snitt 84 
procent under samma period, enligt en kartläggning 
som gjorts av Boverket. 

Men den som hyr i andra hand har rätt att inte behöva 
betala för mycket. De kan få sin hyra prövad i 
hyresnämnden, med sänkta hyror och återbetalning av 
upp till två års överhyra som följd. 

För hyresrätter är regelverket förhållandevis enkelt, 
menar Johan Candler, förbundsjurist på 
Hyresgästföreningen. 

– Huvudregeln är att förstahandshyresgästen inte ska 
ta ut mer i andrahandshyra än de själva betalar i första 
hand, säger han. 

Utöver grundhyran accepteras tillägg för möbler på 
maximalt 15 procent av grundhyran och faktisk 
kostnad för annat som tillkommer och som 
andrahandshyresgästen nyttjar, till exempel bredband. 

Den som betalar överhyra för en hyresrätt har rätt att 
både få framtida hyror sänkta och tidigare inbetald 
överhyra i upp till två år. Johan Candler 
rekommenderar medlemmar att först kontakta 
Hyresgästföreningen för råd om hur de ska gå tillväga, 

656



annars att man kontaktar sin motpart och ber om 
återbetalning. 

– Ibland löser det sig redan då, men annars skickar 
man in en ansökan till hyresnämnden där man 
förklarar varför man begär en återbetalning. 

Om det finns tydliga bevis för att hyran varit för hög är 
det relativt lätt att vinna i hyresnämnden, enligt 
Candler. Det är däremot ingen garanti för att pengarna 
betalas tillbaka. 

– Det hänger på att förstahandshyresgästen ens har 
pengar, ibland är det svårt att driva in dem. Det kan 
vara någon som hamnat i ekonomiska bekymmer som 
har andra skulder med högre prioritet. 

Det finns också en risk att andrahandshyresgästen får 
sitt kontrakt uppsagt när den tar strid om överhyran. 
Därför väntar många med att begära återbetalning tills 
de vet att de ska flytta, enligt Candler. 

Alban Dautaj, jurist på företaget Orimlig Hyra, som 
specialiserat sig på att driva in överhyror mot att de 

själva får en del av återbetalningen, tror att få känner 
till sina rättigheter. 

– De kan visserligen tycka att det är dyrt, men de vet 
inte att de kan göra nåt åt saken, säger han. 

För bostadsrätter är regelverket krångligare, både för 
den som hyr och hyr ut. Hyresvärden har rätt att ta ut 
en hyra på två procent av bostadens marknadsvärde 
per år. Utöver det kan den göra tillägg för möbler. I 
hyran får också föreningsavgiften och andra direkta 
kostnader som el, bredband och parkering ingå. 

– En sak man däremot inte får lägga till, trots att 
många tror det, är hemförsäkring. Den räknas inte till 
boendet, utan till personen som bor. Så den som flyttar 
in måste skaffa en egen, säger Alban Dautaj. 

Den som hyr en bostadsrätt i andra hand har inte rätt 
att få någon överhyra återbetald, utan kan bara sänka 
sina framtida hyror. Att be om sänkt hyra innebär 
däremot en risk, eftersom den som äger en bostadsrätt 
kan säga upp andrahandshyresgästen helt utan 
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anledning, med tre månaders uppsägningstid. Alban 
Dautaj tycker att det är svårt att ge något generellt råd 
om hur de som betalar överhyra ska agera, men 
betonar vikten av att ha koll på sina rättigheter. 

– Vissa betalar med glädje för mycket för att få en fin 
lägenhet, medan andra är i en sits där de är tvungna att 
lägga ut större delen av sin inkomst på sitt boende. 
Men jag tycker det är bra om alla åtminstone vet att det 
finns en möjlighet att sänka hyran, sedan får de själva 
välja vad de ska göra, säger han. 

Lovisa Ternby lovisa.ternby@dn.se 

Fakta. Regler vid 
uthyrning av... 
... hyresrätt 

Den som hyr ut en hyresrätt i andra hand måste ha 
beaktansvärda skäl och får inte ta mer betalt än den 
själv betalar. Den som hyr i andra hand kan få sina 
framtida hyror sänkta och upp till två års överhyra 

återbetald. Den som hyr tillsvidare i andra hand kan 
lätt bli av med sitt kontrakt, men den som hyr under en 
tidsbegränsad period kan inte sägas upp i förtid. 

Så mycket hyra är skälig för en hyresrätt: 

Den som hyr ut i andra hand har rätt att ta ut 
grundhyra + tillägg för möbler och direkta kostnader 
som till exempel bredband. 

Räkneexempel: 

En hyresrätt har en grundhyra på 5 000 kronor i 
månaden och hyrs ut fullt möblerad i andra hand. 
Utöver det betalar förstahandshyresgästen 399 kronor 
för bredband och 500 kronor för parkering, som den 
som hyr i andra hand nyttjar. 

Skälig andrahandshyra: 5 000+(0,10x5 
000)+399+500= 

6 399 kronor/månad. 
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Källa: Sveriges domstolar och Johan 
Candler, förbundsjurist på 
Hyresgästföreningen 
... bostadsrätt 

Den som äger en bostadsrätt behöver till skillnad från 
förstahandshyresgäster inte ha ”beaktansvärda skäl” 
för att hyra ut i andra hand, utan ”skäl” är tillräckligt. 
Uthyraren har rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra. 
Både hyresvärd och hyresgäst kan få villkoren prövade 
i hyresnämnden. Den som hyr i andra hand kan få 
framtida hyror sänkta, men däremot inte få tillbaka 
redan betald överhyra. Hyresvärden har rätt att säga 
upp hyresgästen utan anledning, med tre månaders 
uppsägningstid. 

Så mycket hyra är skälig för en bostadsrätt: 

Två procent av bostadens marknadsvärde per år, 
fördelat per månad + föreningsavgift + faktiska 
kostnader (till exempel för bredband eller parkering) + 
eventuellt tillägg för möbler. 

Räkneexempel: 

En bostadsrätt värderas till 4 miljoner kronor och har 
en föreningsavgift på 3 000 kronor i månaden. Den 
hyrs ut fullt möblerad. Ägaren betalar också 399 
kronor/månad för bredband och 200 kronor/månad 
för el, som nyttjas av hyresgästen. 

Två procent av marknadsvärdet: 4 000 000 x 0,02 = 
80 000 kronor per år. Det blir per månad 80 000/12 = 
6 667 kronor/ månad. 

Med föreningsavgiften på 3 000 kronor blir det 9 667 
kronor/månad. 

Tillägg för möbler = 0,10 x 9 667 = 967 kronor/månad. 

Det ger en hyra på: 

6 667+3 000+967+399+200= 11 233 kronor/månad. 

Källa: Sveriges domstolar och 
juristen Alban Dautaj, Orimlig Hyra. 
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Fakta. Så gör du om du vill 
ha hyresvillkoren prövade 
Skriv en ansökan till din motpart där du begär ändring 
av villkoren. 

Om ni inte kommer överens, skicka en begäran till 
hyresnämnden som prövar om hyresgästen betalat 
någon överhyra. 

Mer information: domstol.se/amnen/hyra-
bostadsratt-och-arrende/ 

Sveriges domstolar 

Fakta. Många tar för 
mycket betalt vid möblerat 
Vid en prövning i hyresnämnden godtas generellt bara 
10 procents tillägg för helmöblerade bostäder, säger 
juristen Alban Dautaj: 

"För att 15 procent ska accepteras ska det nästan hänga 
en Mona Lisa i hallen. Ändå tror många som hyr ut att 
det är 15 procent som gäller, så redan där har man 
några hundralappar i överhyra på grund av fel 
information." 

För delvis möblerade bostäder kan hyresvärden ta ut 
en extra kostnad om fem procent av grundhyran. 
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06 Klas vann – men får 
inte sina pengar 
tillbaka efter ockret 
Klas Eskilson ska ha över 50 000 kronor 
tillbaka för ockerhyran han betalade i nästan 
ett år. Det har Hyresnämnden slagit fast. 

Men kvinnan han hyrde av har gått under 
jorden, och hoppet om återbetalning börjar 
rinna ut. 

Det började med att Klas Eskilson, 29, och hans sambo 
ringde fastighetsägaren och felanmälde ett trasigt 
toalettlock. 

Fastighetsskötaren kom dit och under lite småprat 
frågade han i förbifarten om Klas och hans sambo 
hyrde i andrahand, och vad de i så fall betalade för 
lägenheten. 

– Då berättade jag det för honom och han skrek ”är du 
inte riktigt klok?”, berättar Klas Eskilson. 

14 500 kronor i månaden, som Klas och hans sambo 
betalade för trerummaren vid Gullmarsplan i 
Stockholm, visade sig vara ungefär 5 000 kronor mer 
än vad grannen betalade. 

För att försäkra sig om att deras lägenhet var likadan 
bad han grannen om att få komma in och titta. Skicket 
visade sig vara detsamma, hela huset var stambytt bara 
något år tidigare så badrummen och mycket annat var 
relativt nytt. 

– Det var identiska lägenheter, och vi betalade 5 000 
mer för ingenting, säger Klas Eskilson. 

Han kontaktade Hyresgästföreningen som tyckte det 
verkade vara ett solklart fall av ockerhyra. En jurist 
från föreningen kopplades in och inledde efter lite 
utredning en process hos Hyresnämnden. 
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Lägenheten tillhandahölls av ett företag i Stockholm 
som bland annat hyr ut lägenheter som företaget självt 
hyr av fastighetsägare. 

Klas och hans ombud hade under en tid försökt 
komma till en lösning med bolaget på egen hand, för 
att slippa ta det till Hyresnämnden. Men bolaget gick 
plötsligt inte att få tag på. 

– Vi försökte få kontakt med dem men e-postadressen 
jag har till min kontaktperson där studsar bara, hon 
svarar inte när jag ringer, hon svarar inte på sms och 
inte heller på breven jag skickat, säger Klas Eskilson. 

Kontaktpersonen är densamma som vd:n och den enda 
anställda i bolaget. En 44-årig kvinna skriven på 
Östermalm i Stockholm. 

Hyresnämnden fick inte heller tag på henne för att ta 
in hennes yttranden, och hon dök aldrig upp när det 
väl var dags för sammanträde i nämnden. Det gjorde 
det hela enklare för Klas Eskilson och hans ombud från 
Hyresgästföreningen. 

Nämnden beslutade efter ett 25 minuter långt 
sammanträde att bolaget skulle betala tillbaka 51 454 
kronor plus ränta för överhyran som tagits ut under 
knappt ett års tid. 

Klas Eskilson var glad och lättad över att processen var 
avklarad, och att beslutet föll i hans riktning. Men 
ganska snabbt insåg han: 

– Hur ska jag få ett företag att ge mig så pass mycket 
pengar när de varken svarar eller ens vill dyka upp till 
sammanträdet i Hyresnämnden. Det känns ganska 
kört. 

Han visste att hyran var hög redan när han skrev på 
avtalet. Men eftersom kontraktet på lägenheten han 
bott i innan hastigt behövde brytas var det bråttom och 
valmöjligheterna var inte speciellt många. 

– Vi behövde verkligen något snabbt och det var en 
jättefin lägenhet som vi dessutom skulle få tillträde till 
på bara några veckor. Att det kostade lite mer var en 
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avvägning vi gjorde då och kom fram till att det var 
värt det, säger Klas Eskilson. 

Hyresgästföreningen kan inte längre hjälpa honom. 
Han planerar att vända sig till Kronofogden men tror 
inte det kommer att vara till någon hjälp. 

– De skyddar sig bakom ett aktiebolag som i värsta fall 
sätts i konkurs, och då får vi ändå inga pengar. Jag 
skulle kanske kunna sälja skulden till ett företag som 
sysslar med sådant men det är väl ingen som kommer 
vilja köpa den, säger Klas Eskilson. 

Bolaget gjorde enligt sin senaste årsredovisning, som 
gäller räkenskapsåret mars 2018–mars 2019, en förlust 
på 140 000 kronor. Där uppgavs också att bolagets 
aktiekapital var förbrukat men att verksamheten ändå 
skulle fortsätta. 

Sedan dess har bolaget inte lämnat någon mer 
årsredovisning, och har obetalda förseningsavgifter på 
totalt 20 000 kronor hos Bolagsverket. 

DN har sökt kvinnan bakom företag upprepade gånger 
utan att få något svar. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

. 
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06 Här är tipsen du ska 
se upp med 
Se upp. Köprekommendationer och gyllene 
utsikter för aktier via nätet – allt kan vara 
bluff, varnar experterna. 

Stockholmsbörsen anmälde 21 fall av 
marknadsmanipulation i fjol, varav en 
tredjedel handlar om ”pump and dump” då 
aktien pumpas upp med falsk information. 

Just nu är ett fall aktuellt hos Ekobrottsmyndigheten, 
EBM, där kursen i ett bolag stigit efter överdrivet 
positiv information på Twitter. Tre personer är 
misstänkta för att ha manipulerat aktiekursen genom 
så kallad ”pump and dump”. 

Men det är inte en enskild händelse. Hittills i år har 
Stockholmsbörsen anmält sju fall av misstänkt 
marknadsmanipulation, ett tros handla om ”pump and 

dump”. I fjol var det hela 21 fall, varav en tredjedel 
misstänktes röra sig om sådana metoder. 

2019 var antalet 35 fall, men då bara en mindre del 
”pump and dump”. 

Jonas Myrdal, kammaråklagare på EBM, berättar att 
”pump and dump” av aktier kan göras på olika sätt. 
Först köper aktören en stor mängd aktier, för att sedan 
försöka få kursen att stiga, berättar han. 

– Man försöker pumpa upp priset genom att sprida 
vilseledande eller falsk information, exempelvis via 
hemsidor, sociala medier eller bloggar. 

– Det kan handla om fejkade 
investeringsrekommendationer eller blogginlägg som 
på olika sätt hyllar, eller haussar som vi brukar säga, 
en aktie. Sådana inlägg kan till format och struktur 
utformas på ett sätt som ger intryck av att skribenten 
är mycket initierad och seriös, säger han. 

Det förekommer dock även mer kortfattade inlägg, ofta 
med haussande påståenden som ”jag säljer inte förrän 
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aktien stigit x procent” eller ”kursraket – aktiekursen 
kommer dubblas inom x månader”. 

”Pump and dump” kan också ske genom handel i 
aktien, förklarar han. Exempelvis om aktören – utan 
att det kommit någon nyhet om aktien – köper aktier 
så att priset stiger mycket kraftigt på kort tid, i syfte att 
få andra köpare att följa efter. 

När aktien stigit säljs den med vinst för dem som ligger 
bakom uppumpningen, vilket alltså var hela syftet med 
operationen. 

Jimmy Kvarnström, nordisk övervakningschef på 
Stockholmsbörsen, berättar att det är särskilt vanligt 
att aktier i mindre bolag manipuleras. 

– Det är svårare att göra i bolag som har många 
aktieägare, säger Jimmy Kvarnström. 

Han tycker att man ska vara mycket försiktig med 
information om aktier eller bolag som inte kommer 
från företaget. 

– Bolag som är noterade ska gå ut med information via 
pressmeddelanden då något händer. Man ska vara 
försiktig med information som sprids via andra 
kanaler. 

Ofta är det handelsplatserna som upptäcker att det är 
något lurt på gång. Om aktien köps i stor omfattning, 
och kursen börjar stiga till synes utan förklaring, så 
finns anledning att kolla upp vad som sker, enligt 
Kvarnström. 

– Vi har övervakningssystem som larmar vid olika 
typer av händelser. Om vi ser en positiv prisrörelse, 
och stor handel, som inte kan förklaras av till exempel 
ett pressmeddelande från bolaget så är det misstänkt. 

Då kollas bolaget extra noga, även i sociala medier. 

– Vi följer alla som vi har tillgång till, och försöker 
förstå vad som ligger bakom. Om det är misstänkt så 
lämnar vi över det till Finansinspektionen, och i 
allvarliga fall till EBM, säger han. 
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Jonas Myrdal berättar att EBM ofta får tips om aktier 
som manipuleras, och att det görs ett antal utredningar 
varje år. 

– Det är relativt vanligt, säger han. 

TT 

Fakta. 
Marknadsmanipulation 
Att sprida falsk eller vilseledande information i syfte 
att pumpa upp aktiekursen är brottsligt. 

Reglerna finns i lagen om straff för marknadsmissbruk 
på värdepappersmarknaden: ”Den som sprider falska 
eller vilseledande uppgifter, tillhandahåller oriktiga 
eller vilseledande ingångsvärden eller på annat sätt 
manipulerar beräkningen av ett referensvärde” kan 
dömas för marknadsmissbruk. 

Straffet är fängelse i högst två år, eller om det är grovt 
brott i sex år. 

Källa: Lagen om straff för marknadsmissbruk på 
värdepappersmarknaden 

06 Så gör du för att 
minska stressen före 
semestern 
Så mycket kvar att göra på jobbet, men så lite 
tid kvar till semestern. 

Går det att minska stressen? Tre experter ger 
råd. 

Försommaren är oftast full med aktiviteter. Det är 
skolavslutningar, studentmottagningar, grillkvällar 
med vänner eller picknick med arbetskamrater. Trots 
coronarestriktioner är umgängestempot högre än 
under resten av året. Samtidigt börjar det dra ihop sig 
på jobbet med allt som ska avslutas före semestern. 

– Det finns något som kallas för leisure-sickness eller 
vad jag brukar kalla fritidssjukan. En del känner igen 
att de blir sjuka till helgen och sedan friska lagom till 
veckan. Det är inte ovanligt att personer som jobbar 
hela vägen in i kaklet blir sjuka de första dagarna på 
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semestern, säger Dan Hasson, stressforskare vid bland 
annat Karolinska institutet och Mayo Clinic i USA. 

– Förklaringarna är inte hundraprocentiga, men en 
teori som har visst stöd är att vårt immunsystem är 
intelligent, vilket innebär att vi kan skjuta upp en 
sjukdom tills vi har tid att ha den. Man kan jämföra det 
med att du blir jagad av en rånare. Då börjar du inte 
känna dig förkyld eftersom kroppen är anpassad för att 
agera. Först när du kan slappna av kan du tillåta dig att 
känna huvudvärk och sådana saker, säger Dan Hasson 
och fortsätter: 

– För att undvika det kan man, om möjligt, trappa ner 
före ledigheten.  

Lätt att säga, kanske du tänker, men hur ska jag kunna 
varva ner med alla de krav som ställs nu? Niclas 
Almén, specialistpsykolog och doktorand vid 
institutionen för psykologi och socialt arbete vid 
Mittuniversitetet, har skrivit boken 
Återhämtningsguiden där han tipsar om att bästa 

sättet för återhämtning är små pauser utspridda under 
dagen – under hela året. 

– Många tänker att återhämtning är passivitet och att 
vila. Men det kan vara lika viktigt att göra olika 
positiva aktiviteter eller röra på sig, säger Niclas Almén 
och fortsätter: 

– En annan aspekt av återhämtning är att det är en 
kontrast till det du har gjort när du har varit stressad. 
För många har hemmet även fungerat som arbetsplats 
det senaste året. Om du har suttit och jobbat i 
vardagsrummet kanske det inte längre är associerat 
med avkoppling. Ska du då ha semester i 
vardagsrummet? Det kan vara bra att försöka byta 
miljö. Hyra husvagn eller fritidshus om det är möjligt. 
Eller på något annat sätt vara utomhus och resa bort. 

Dan Hasson beskriver hur stress kan påverka oss på 
två sätt. Det ena är sensitisering (vi blir mer känsliga) 
Det andra är habituering (vi vänjer oss). Många som 
har jobbat hårt under pandemin och som samtidigt har 
lyckats få tillräcklig återhämtning kan ha vant sig vid 
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att hantera en högre stressnivå, vilket har gjort dem 
mer stresståliga.  

– Jag brukar likna det vid en muskel. Om du tränar 
intensivt och återhämtar dig blir du starkare, men får 
du inte tillräcklig återhämtning så bryts du gradvis ner, 
förklarar Dan Hasson. 

Att direkt lägga sig i hängmattan efter en sista stressig 
arbetsdag kan vara ett sämre alternativ än att ha 
aktiviteter inplanerade de första semesterdagarna. 
Annars kanske de första dagarnas vila går åt till att älta 
och gå igenom jobbproblem. Ser man i stället till att ha 
aktiviteter planerade den första tiden kan det styra 
bort tankarna från jobbet. 

– En aktivering motverkar så kallad ruminering när du 
grubblar och ältar. Om du bara ligger på beachen finns 
det mer utrymme för tankar som ”varför jobbar jag 
med det jag gör?” eller ”varför har jag bara fem veckors 
semester?” Är du i stället ute på en cykelutflykt kanske 
du snarare tänker på den branta backen du just klarat 
av och utsikten där uppifrån, säger Niclas Almén. 

Men hur ska man då se till att de sista jobbveckorna 
inte bara innebär ångestfylld stress? Dan Hasson tipsar 
om att förbereda sig genom att avsluta sina uppgifter 
tidigare och använda de sista dagarna till att gå igenom 
mejlen och städa skrivbordet.  

– Bestäm dig tidigt för att allt ska vara klart en vecka 
innan. Då hinner du beta av det sista, varva ner och 
lämna med gott samvete. 

Att gå på semester mitt i veckan är också ett tips för att 
det inte ska bli för stressigt den sista fredagen. Det blir 
även en lättare start om man börjar en torsdag i stället 
för en måndag. Kerstin Jeding, doktor i psykologi 
specialiserad på stress, sömn och utmattning, tycker 
även hon att det kan vara en god idé. Men hon anser 
inte att man ska varva ner för att kunna gå på 
semester. 

– Jag reagerar på att vi inte ser det som normalt att vi 
är trötta efter en arbetsdag eller inför semestern. Vi har 
sådana krav på oss att vi ska orka med så mycket 
aktiviteter vid sidan av jobbet. Men arbetet är vår 
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huvudsakliga sysselsättning och jag tycker att vi ska 
bära den tröttheten med stolthet. Det är konstigt om vi 
känner att arbetet inte får ta av vår energi, säger hon 
och fortsätter: 

– Om man känner att det blir för mycket under maj 
och juni så kom ihåg att man kan välja att tacka nej till 
en del fritidsaktiviteter. Eller börja gå hem från dem 
tidigare. För att orka genom en period som du vet är 
belastad är det viktigaste att du får vila och 
återhämtning. Om du tar hand om dig, ser till att sova 
ordentligt och ta en ordentlig lunchpromenad – trots 
att du är stressad – så orkar du mycket under en 
period. 

Kerstin Jeding ger även tipset att skriva en kom-ihåg-
lista till sig själv före semestern för att lättare kunna 
koppla bort jobbet. Till den som omöjligt kan se att det 
går att hinna med alla arbetsuppgifter som är kvar, 
säger hon att ansvaret hamnar hos arbetsgivaren. 

– Som anställd har du ett ansvar att arbeta med de 
uppgifter du har fått, men också att meddela din 

arbetsgivare när det är orimligt att hinna med alla. 
Ibland är det svåraste att ta sig den stund som behövs 
för att få en överblick och kunna prioritera vad du ska 
göra på arbetstid. 

Helena Sjödin Öberg 

helena.sjodin.oberg@dn.se 

Fakta. Sex tips som kan 
minska 
försommarstressen 
1 Börja planera för tiden fram till semestern redan nu. 

2 Försök avsluta projekt tidigare för att ha tid att gå 
igenom mejlen, städa skrivbordet och lämna med gott 
samvete. 

3 Börja semestern mitt i veckan, kom tillbaka mitt i 
veckan. 

4 Har du ett högt arbetstempo och hög stressnivå in i 
det sista kan det vara en god idé att inte börja 
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semestern med att ligga still i en hängmatta. -
Aktiviteter gör att dina tankar styrs undan från att 
grubbla över arbetet. 

5 Se till att varje semesterdag innehåller både aktivitet 
och vila. 

6 Tänk på: det är arbetsgivarens ansvar att hjälpa dig 
prioritera. Du har rätt att gå på semester utan att 
behöva tänka på jobbet. 

06 Han möblerar om 
för att få bort jobb-
känslan 
Vad händer med gränserna när semestern 
tillbringas på hemmaplan –  i samma bostad 
där många även haft sin arbetsplats till följd av 
pandemin? 23-årige Victor Christophe vet. Och 
han har flera knep för att kunna slappna av när 
ledigheten börjar.  

Förra året startade semestern den första juli. När 
klockan slog fem den sista arbetsdagen slog Victor 
Christophe ihop datorn och såg sig om i ettan.  

– I vanliga fall hade jag hajpat hela dagen. Kanske 
druckit en öl på lunchen, taggat till med kollegor, säger 
han.  

23-årige Victor Christophe jobbar som copywriter 
sedan lite mer än två år tillbaka. Sedan pandemin kom 
till Sverige har han jobbat en större del av tiden 
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hemifrån den 38 kvadratmeter stora lägenheten på 
Lilla Essingen.  

– De första dagarna av semestern hade jag väldigt svårt 
att inte gå in på datorn. Till slut beslutade jag mig för 
att åka in till kontoret och lämna den där, säger han.  

I år är han bättre förberedd. Med lättade restriktioner 
sedan den 1 juni kommer han att kunna arbeta mer på 
arbetsplatsen. 

– I år ska jag lämna datorn på kontoret från första 
början. Bara att kunna gå ifrån kontoret på sista 
arbetsdagen kommer att vara en känsla i sig.  

Han kommer även att ta bort alla appar kopplade till 
arbetet på telefonen. Därtill har han ett ess i 
rockärmen för att sudda bort känslan av att vara på 
arbetsplatsen när han är hemma – han kommer att 
möblera om.  

– Jag ska flytta på soffan. Där har jag jobbat en del. 
Det handlar om att försöka få bort så mycket som 
möjligt som går att koppla till arbetet.  

Ett pandemifritt år hade det förmodligen burit av till 
södra Europa på semestern. Victor Christophe längtar 
även efter att kunna åka till England för att kolla på 
fotboll. Men än så länge är dessa planer lagda på is. 

Även denna sommar kommer att spenderas på 
hemmaplan. Men Victor Christophe misströstar inte.  

– Förra sommaren fick mig att inse hur mycket det går 
att göra i Stockholm. Vanligtvis reser jag mycket under 
sommaren. Att tvingas vara hemma har fått mig att 
upptäcka staden på ett nytt sätt. Samma sak gäller med 
andra delar av Sverige. Man behöver inte åka till 
Kroatien för att se kristallblått hav. Det finns väldigt 
vacker natur här också. 

Förutom en möjlig tur till västkusten kommer 
semesterutflykterna att göras i Stockholm. Bland 
planerna finns bland annat en eller annan dagstur ut i 
Stockholms skärgård. Det lär också bli några besök i 
flera av Södermalms många parker, med musik, 
vänner och något gott att dricka.  
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– Jag ser fram emot att skapa nya minnen i min 
hemstad.  

Han är dessutom optimistisk till den kanske mest 
kritiska frågeställningen kopplad till distansarbetet och 
en stundande semester. Är bostaden för alltid smittat 
av att ha gjorts om till en arbetsplats, eller kommer det 
att gå att slappna av?  

– Det tror jag inte. Själv gick det bra förra året. Är du 
inställd på semester så tar det inte långt tid innan 
hemmet går över till att bara vara bara ett hem. Så är 
det ju även under en ”vanlig” semester – det tar tid att 
trappa ner.  

Julia Caesar 

julia.caesar@dn.se 

06 Inlagda patienter 
vaccineras inte mot 
covid-19 
Roger Paulssons fru Åsa fick en stroke i mitten 
av april. Det gör att hon missat vaccinationen 
när möjligheten öppnats för hennes 
åldersgrupp. Efter nio veckor på sjukhus har 
hon inte kunnat få sin vaccination mot 
covid-19. 

– Jag är orolig att hon ska bli smittad och 
hamna i respirator igen, säger hennes man. 

Patienter som ligger inne på sjukhus 
vaccineras inte, enligt Region Stockholm. 

Roger Paulsson står nedanför balkongen vid stiftelsen 
Stora Sköndal och tittar upp mot sin fru Åsa som lutar 
sig mot balkongräcket. Besöksförbud råder och 
kommunikationen sker på ropavstånd. Sköterskorna 
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som rör sig inne på rehabiliteringsavdelningen har 
munskydd och visir. 

– Jag kommer tillbaka i morgon då. Puss, puss, säger 
Roger Paulsson, som överlämnat en väska med 
hustruns kläder och en solhatt. 

Rehabiliteringskliniken i Stora Sköndal är dock femte 
anhalten i raden av sjukhus som hans fru förts mellan 
sedan slutet av mars. Åsa är fysiskt försvagad efter att 
ha legat fyra veckor i respirator. Hon är stundtals 
förvirrad och blir lätt hjärntrött. Vägen tillbaka 
kommer att bli lång, är Roger införstådd med. 

– Men hon lever. Det är jag så tacksam för. 

Paret befann sig på sitt lantställe utanför Oskarshamn 
där de skulle tillbringa påsken när hustrun plötsligt 
blev sjuk. 

– Vi satt och såg på tv när Åsa fick ett tryck över 
pannan som hon inte kände igen. 

Åsa är sjuksköterska, och ganska snart kontaktades 
112. Från Västerviks sjukhus fördes hon snabbt vidare 
med ambulans till universitetssjukhuset i Linköping. 

– Där förklarade de att det var allvarligt, och sa åt mig 
att säga adjö till henne. 

Åsa opererades samma natt efter att det konstaterats 
att hon drabbats av en hjärnblödning. Efter fyra dygns 
intensivvård fördes hon med helikopter till Nya 
Karolinska för vidare vård i tre veckor, och därefter till 
Södersjukhuset där hon vårdats i ytterligare fem. 

Under tiden har smittspridningen av covid-19 varit 
omfattande. Parallellt har vaccinationerna kommit i 
gång brett. Roger Paulsson som är 66 år har själv 
hunnit bli färdigvaccinerad, men har en molande oro 
för sin fru. 

– Det har aldrig varit frågan om något annat än att vi 
båda skulle vaccinera oss, säger han, och också ställde 
frågan tidigt under Åsas tid på sjukhus, första gången 
på Karolinska. 
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– Först tyckte läkarna att man skulle avvakta eftersom 
hon var försvagad. 

När frågan sedan upprepades på Södersjukhuset, fick 
han beskedet att patienter inte vaccineras på 
sjukhusen. 

– Jag har frågat vad det kommer sig och vem som har 
beslutat det, men inte fått något svar. Det måste ju 
vara en patientgrupp som hamnat mellan stolarna, 
säger Roger Paulsson, som anmält saken till 1177 och 
till Patientnämnden. 

Vid flera uppmärksammade tillfällen under pandemin 
har smittoutbrott inträffat inom vården, bland annat 
på S:t Görans sjukhus. 

I Folkhälsomyndighetens rekom-mendationer för 
vaccination mot covid-19 betecknas personer som 
genomgått en stroke som riskgrupp. Åsa Rönnbäck 
som är 67 år är prioriterad med anledning av sin ålder, 
priogrupp två. 

Från Stora Sköndal fick Roger genast beskedet att de 
inte heller vaccinerar patienterna. 

– Det vore hemskt om Åsa skulle bli smittad och 
hamna i respirator en gång till. Det är inte säkert att 
hon skulle klara det, säger Roger och uttrycker 
vanmakt. 

– Hon har varit på tre av landets större sjukhus, och 
kan inte få en spruta. 

När Karolinska började vaccinera 
intensivvårdspersonal i januari framgick det att även 
inneliggande patienter som tillhörde riskgrupp skulle 
vaccineras. Enligt Tomas Movin, chefläkare på 
sjukhuset, har det skett i liten utsträckning. 

– Endast enstaka patienter har vaccinerats 
inneliggande, några fler i avancerad dagvård och inom 
dialys, skriver han i ett mejl. 

Fredrik Stenius, som ansvarar för vaccinationerna på 
Södersjukhuset, svarar via presstjänsten att patienter 
som genomgått en stroke ingår i 
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Folkhälsomyndighetens definition av riskgrupper och i 
princip är prioriterade. Men patienter vaccineras inte 
när de ligger inne på sjukhus, uppger Stenius som 
hänvisar till Folkhälsomyndighetens 
prioriteringsordning och till direktiv från Region 
Stockholm 

– Kallelse till vaccination skickas av den mottagning 
som följer patienten efter till exempel en stroke, men 
det sker inte direkt i samband med det inneliggande 
vårdtillfället, uppger Fredrik Stenius. 

Sjukhusen har inte tillgång till vaccin, förutom 
Karolinska som vaccinerar länets riskpatienter, enligt 
Region Stockholm. Vaccinationen sker dock inte så 
länge patienten ligger på sjukhus. 

Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, 
bekräftar att direktivet innebär att inneliggande 
patienter inte vaccineras. 

– Vi ska inte vaccinera patienter som är akut sjuka och 
inneliggande inom slutenvården. Om patienten får 

biverkningar från vaccinet, till exempel feber så kan 
det bli svårtolkat, säger Elda Sparrelid. 

Flera gånger lyfter hon en orsak som ligger utanför 
patienten. 

– Vi har kommit överens med sjukhusen om att inte 
behöva vaccinera inneliggande för det krävs en enorm 
logistik. Vem ska ge vaccinet inne på sjukhuset? Det är 
inte heller bra om patienten börjar vaccineras, om man 
sedan inte kan följa upp med den andra dosen. 

I sammanhanget lyfter hon hanteringen av vaccinet, 
och svårigheten att anpassa distributionen enligt 
gällande prioriteringsregler, då man inte kan förutse 
vilka patienter som kommer att läggas in. Sparrelid 
påpekar även att patienter i allmänhet ligger kort tid 
på sjukhus. 

– Medelvårdtiden är fyra dygn.  

Åsa har nu legat på sjukhus i nio veckor. 
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Är det snarare systemet som styr än omsorgen om 
patienten?  

– Vi ska vaccinera drygt 1,8 miljoner invånare, och då 
är det viktigt att alla följer de framtagna flöden. Vi kan 
inte röra till det med ännu fler spår. 

Det förekommer dock att undantag görs, och patienter 
har i enstaka fall fått sin andra dos på sjukhus, säger 
Sparrelid. 

Är det inte viktigt att vaccinera även riskpatienter på 
sjukhus när man nu går igenom hela befolkningen? 

– Risken för att bli smittad i vården bör minska över 
tid då fler patienter och personal är vaccinerade. 
Risken finns dock fortfarande och patienter ska 
skyddas genom att personalen har både munskydd och 
visir. 

Roger Paulsson meddelade vid hustruns inskrivning på 
Stora Sköndal att han var angelägen. Senare samma 
dag hör en sköterska av sig om en möjlig lösning: Om 

Roger bokar en tid på vårdcentralen i Vasastan så går 
det att ordna en sjukresa dit.  

– Så det löser sig – för Åsas del. Men det är väldigt 
konstigt att hon ska behöva åka till andra änden av 
stan för att få en spruta – trots att hon är på sjukhus.  

Anna Gustafsson 

anna.gustafsson@dn.se 

Fakta. Vaccinationer mot 
covid-19 i Region 
Stockholm 
• I Region Stockholm har 831 376 personer vaccinerats 
med en första dos. 271 503 personer har vaccinerats 
med två doser. 

• Enligt Folkhälsomyndighetens rekommenderade 
prioriteringsordning är personer över 65 år 
prioriterade för covid-19, och ingår i priogrupp 2. 
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Personer i åldrarna 60-64 år som genomgått en stroke 
definieras som riskgrupp och ingår i priogrupp 3. 

• Den 15 april inleddes vaccination av alla personer i 
åldrarna 65 år och uppåt i Region Stockholm. Hittills 
har 85,9 procent av alla i åldersgruppen fått en första 
dos. 49,3 procent har fått dos 2. 

• Den 21 april inleddes vaccinationen av personer i 
åldrarna 18–64 år med riskfaktorer. 

Källa: Region Stockholm, den 2 juni. 

06 30 och 40 blir det 
nya normala på stans 
gator 
Hastigheten 50 km/h ska försvinna, i stället 
ska 30 och 40 bli det nya normala i Stockholm. 
Liljeholmen, Fruängen och Hässelby-Vällingby 
står på tur för lägre hastigheter. 

Sedan 2016 har Stockholm stad ändrat hastigheterna 
på huvudgator i stadsdelarna. Hittills har det skyltats 
om i Hägersten, och snart är hastighetssänkningarna 
även färdiga på Kungsholmen och i Spånga-Tensta. 

70, 50 och 30 blir till 60, 40 och 30 kilometer i 
timmen. Det handlar framför om 
hastighetssänkningar, men på några ställen bedöms 
det trafiksäkert att i stället höja hastigheten. 

Det andra steget i hastighetsändringarna är att anpassa 
gatorna genom till exempel rondeller och olika typer av 
farthinder.  
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Målsättningen är att förhindra olyckor. Med sänkta 
hastigheter finns ingen ambition att att färre ska välja 
bilen, även om det kan bli en effekt, enligt Daniel 
Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad. 

– Vi har sett under många år att antalet personer som 
kör sina barn till skolan ökar. Man skyddar sitt barn 
mot faror, men skapar faror gentemot andra barn. 
Klarar vi det här vinner alla, på så sätt finns finns det 
en positiv effekt. Men målet med sänkta hastigheter 
har inte att göra med en minskning av biltrafik, säger 
Daniel Helldén. 

30 och 40 km/h ska bli de nya grundhastigheterna i 
Stockholm. På helt separerade trafikleder, eller med en 
tydlig avgränsning till annan trafik kan det vara 60 
km/h respektive 80 km/h på de riktigt stora lederna. 

– Eftersom hastigheten 50 kilometer i timmen 
försvinner blir majoriteten av gatorna 30, framför allt 
där det är blandtrafik med cyklar. Om det är separerat 
mellan cyklar och bilar blir det 40, säger Daniel 
Helldén. 

Samtidigt undersöks också vilka typer av farthinder 
som lämpar sig bäst. I Hässelby och Skärholmen har 
det sedan en tid tillbaka funnits dynamiska farthinder, 
även kallade falluckor. En smart – men dyr lösning. 

– Håller man då mer än 30 km/h öppnas en lucka i 
gata så smäller det till i bilen. Vi vet att det finns 
många platser i stan där det inte är lämpligt med gupp, 
då är det här alldeles utmärkt. Vi vet att de har effekt, 
men vi måste se att de fungerar i alla leder. Innan vi 
gör stora investeringar så provar vi. 

Hur påverkas kollektivtrafiken av 
hastighetssänkningarna? 

– För varje område vi gör hastighetssänkningar i har vi 
en diskussion med Trafikförvaltningen och 
bussbolagen om påverkan. Där försöker vi hitta 
lösningar. I innersta stan går inte bussarna så fort men 
längre ut påverkar det. 40 km/h är ju oftast bättre för 
bussarna, då handlar det om att försöka anpassa 
gatorna och att göra de säkrare så att det finns 
separerade cykelbanor. 
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När det gäller bussar spelar också olika typer av 
farthinder in. Bland annat genom busskuddar, ett 
fartgupp i mitten av vägbanan, där bredden på 
bussarna gör att de egentligen inte påverkas, berättar 
Daniel Helldén. 

– Det är sådant vi gör så att bussen ändå kommer 
fram, men biltrafiken bromsas upp, eftersom det i 
första hand är bilarna som inte håller hastigheterna. 

Just nu, mellan vecka 21 och vecka 24, skyltas det om i 
Fruängen, Liljeholmen, Vällingby och Hässelby. Sedan 
väntar andra områden. Arbetet med 
hastighetssänkningarna väntas vara klart 2026. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 

Fakta. Då får stadsdelarna 
nya hastigheter 
Liljeholmen, Fruängen och Hässelby-Vällingby: 

Nya hastigheter skyltas i vår och 2023. 

Norrmalm: 

Hela området skyltas om i höst. 

Skärholmen: 

Nya hastigheter skyltas i höst och 2022. 

Skarpnäck 2022 och 2023 

Farsta, Östermalm och Rinkeby-Kista: 

2022 och 2024 

Älvsjö, Bromma och Vantör: 

2022 och 2024/2025 

Enskede-Årsta och Södermalm: 

Senast 2026 

Tiderna är preliminära. 
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Fakta. Så planeras 
hastigheterna 
Gångfart: Gator vid en särskild typ av centrumbildning 
med tät bebyggelse och aktiva verksamheter. Endast på 
särskilt utpekade platser. 

30 km/h: Gator i lokalnätet, huvudgator utanför 
förskolor och grundskolor, gator där det är mycket tätt 
med entréer samt gator som är utformade för 30 km/h. 

40 km/h: Gator som ingår i huvudnätet med 
bebyggelse längs sträckan och många 
korsningspunkter, gator i industri- och 
verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet 
men som har en uppsamlande funktion. 

60 km/h: Gator i det övergripande nätet med hög grad 
av separering mellan trafikslag, få korsningspunkter 
och begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen. 

80 km/h: Gator i det övergripande nätet av 
trafikledskaraktär med helt separerad gång- och 

cykeltrafik och mycket begränsad bebyggelse i direkt 
anslutning till vägen. 

Källa: Trafikkontoret i Stockholms 
stad 
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06 Skalpen och 
mentorn – här är deras 
bild av fenomenet 
Björn Borg 
Den ene blev Björn Borgs första stora skalp, 
den andre hans första riktiga mentor på 
touren. Vi tar oss tillbaka till Båstad maj 1972, 
ett avstamp i en enastående karriär. 

Sverige hade kämpat med att försöka hitta ett 
vinnande lag i Davis Cup likt det man hade med Janne 
Lundqvist och Uffe Schmidt. Ove Bengtson var 
ankaret, men coachen Lennart Bergelin hade tufft att 
hitta komplement. 

När det var dags att möta Nya Zeeland plockade han in 
det 15-åriga underbarnet Björn Borg. 

1972 var då 25-årige Onny Parun 19:e man i världen 
och Nya Zeeland ett starkt lag. Han skulle möta Björn 

Borg i första matchen. Ledde med 2–0, men Borg gav 
sig inte och vann en osannolikt dramatisk match med 
3–2. 

– Björn var välkänd för sin stora talang. Han var 13 när 
han slog Antonio Zugarelli. Jag visste det var en stor 
möjlighet att han skulle fajtas till slutet. Jag kände 
hans spel och la mycket press på hans svagare sida 
backhand genom att gå på nät, säger Onny Parun när 
vi når honom i hemlandet. 

– Jag har försökt glömma den matchen i 40 år, men 
har ständigt blivit påmind. Men som sportsman fick 
man ta det onda med det goda. Det har varit både kul 
och irriterande, fortsätter han. 

Matchen gav eko i tennisvärlden. Björn Borg vann även 
sin andra match mot Jeff Simpson och Ove Bengtson 
sina båda singelmatcher (de förlorade dock dubbeln 
tillsammans). 

– Det är väl ingen som kommer ihåg att jag slog Onny 
Parun också. I tre raka set. Bara alla dubbelfel jag slog i 
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den matchen, säger han med ett skratt och helt utan 
bitterhet förstås. 

Samtidigt tror han ändå att matchen blev mer berömd 
utåt än i Björn Borgs eget medvetande. 

– Den var inte hans stora grej. Det var veckan med 
Davis Cup. Allt trissades upp mer och mer och det var 
mycket teorier om han skulle spela. ”Labbe” (Lennart 
Bergelin, DC-kaptenen) var mycket påstridig. Björn var 
något nervös och Bergelin slängde väl några bollar på 
honom, men det var överdrivet. Vi hade väldigt mycket 
roligt, säger Ove Bengtson. 

Som i sammanhanget också tycker att den legendariske 
DC-coachen och mångårige tränaren för Björn Borg 
framställts i felaktig dager i filmen om Björn Borg. 

– Ja, det retar mig än i dag. Han framställs som en sur 
gubbe, ilsken och deprimerad. Han hade humor och vi 
hade fantastiskt roligt. Björn var en ung kille. De 
kompletterade varandra och deras relation var 
fantastiskt bra. 

Det året tog Davis Cup-resan slut redan i nästa omgång 
mot Tjeckoslovakien, men det var början på något stort 
både för Borg och Sverige. Höjdpunkten kom med den 
första DC-titeln det magiska och märkliga året 1975. 

Ni är kanske en del som minns ett par speciella 
matcher: ”Bragd-Birger” Anderssons seger mot 
västtysken Karl Meiler och så mötet med Chile som 
många krävde Sverige skulle bojkotta, men som kom 
att spelas inför enbart tusentalet poliser i Båstad. 

Titeln bärgades mot Tjeckoslovakien med 3–2 sedan 
Borg vunnit mot både Jan Kodes och Jiri Hrebec och 
Borg/Bengtson vunnit dubbeln. 

– Ett unikt år. Väldigt konstigt. Ett år Björn kommer 
aldrig glömma, summerar Ove Bengtsson. 

Ove Bengtson hade stött på en 12-årig Björn Borg när 
de båda tränade i Salk-hallen i Stockholm. Och alla var 
förstås medvetna om hans stora talang. 

– Han hade en ny egen stil, en tvåhandsbackhand och 
var väldigt envis. Han uppfann ett par grejor. Han var 
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fruktansvärt säker på baslinjen och hade en fantastisk 
toppspinn. Det var effektivare, men jag vet inte om det 
var roligare, säger Ove Bengtson och fortsätter: 

– Sen var det rent fysiskt han låg långt framme. Jag vet 
att vi testade både honom och Ingemar Stenmark 
senare på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) när 
jag gick där. Han hade fantastiska värden vad gäller 
syreupptagning. Han var den förste som tränade mer 
rationellt och professionellt. Han körde mycket fysisk 
träning på banan, var kvar länge. Vi var ju inte det, min 
generation... vi spelade mest på somrarna. 

– Björns coach Lennart Bergelin berättade för mig att 
hans backhand var bästa enskilda slaget i världen, men 
jag menar att hans forehand var bättre. Han hade 
också den bästa servereturen även på gräs och var 
extremt snabb på banan. Men jag tror hans största 
tillgång var hans mentala styrka, som han använde 
från tid till annan när det var kris, säger Onny Parun. 

Onny Parun och Björn Borg stötte bara på varandra en 
gång ytterligare på banan. Även då vann svensken på 
gräs i Melbourne under Masters. 

Ove Bengtson och Björn Borg kom att få en intensiv 
DC-historia ihop, men vad som kanske är mindre känt 
är att de även kamperade ihop på touren de första 
åren. 

– Jag och min fru Lotta reste mycket och han kom in 
som en ung kille och hängde på. Han åkte med oss. De 
minnena är väl egentligen större än Davis Cup. Vi 
reste, spelade och tränade mycket i USA och bodde 
ofta hos vänner till Lotta och mig. Jag tror jag 
presenterade Björn för spelare som bland annat Rod 
Laver. Det var rätt viktigt, det var introduktionen till 
internationell tennis. Jag hjälpte honom sortera bort 
vilka han inte skulle blanda sig med, det handlade 
mycket om pengar och agenter på den tiden, säger Ove 
Bengtson. 

Som också menar att det tidigt stod klart att Björn 
Borg var något mycket mer än en lovande 
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tennisspelare. Det märktes redan efter succén i Båstad 
i den där DC-matchen. 

Något som skulle växa ju mer han etablerade sig. Han 
blev en stjärna långt utanför tennisbanan. 

– Det fanns stora namn, men det blev något speciellt 
med Björn. Det var inte klokt vilken uppmärksamhet 
han drog till sig. Björn fick ju SAS som sponsor och jag 
jobbade en del med dem och kommenterade också 
tennis i tv. När man kom till Japan, Brasilien, Kina, 
USA och så vidare då märkte man hur stor han var. 
Man kunde sitta i en bil i Curitiba i Brasilien och de 
blev folkstorm när de såg Björn där. Jag trodde inte det 
var sant, mitt i Amazonas. Han hade långt hår, var idol 
för alla tjejer och uppförde sig väl, säger Ove Bengtson. 

– Björn har satt sitt märke inte bara genom de elva 
Grand Slam-segrarna, men sättet han vann dem. På 
grus var han bättre än alla andra, men på gräs och 
cement var han sårbar för alla stora serve- och 
volleyspelare. Han hade flera matcher där han kom 
undan med andan i halsen. Men han vann ändå fem 

gånger i rad med ett spel som inte passade på gräs. 
Hans serve var vek, hans volley var adekvat och mjuk, 
men han utvecklade båda dessa vapen med sitt 
oändliga arbete, säger Onny Parun. 

Var skulle ni sätta in honom i ett historiskt perspektiv? 

– Är han tennisens störste? Svaret får bli trist. Han är 
en av de absolut bästa spelarna. Men man kan inte 
jämföra dagens spelare med gårdagens. Lika lite som 
man kan jämföra Björn med Rod Laver eller Ken 
Rosewall. Tennisens strukturer är så olika, svarar Ove 
Bengtson. 

– Jag rankar honom som en största spelaren jag såg 
under min karriär och argumenterar för att han är den 
störste spelaren på grus jag sett någonsin och skulle 
vara mer än en match för Rafael Nadal på det 
underlaget. 

Ove Bengtson är född 1945 och gav tillsammans med 
Janne Lundqvist svensk tennis en liten boost på 60-
talet. Han är övertygad att Björn Borgs genombrott och 
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karriär skapade det svenska undret på 80- och 90-
talen. 

– Jag tror inte att vi utan Björn Borg väckt ett sådant 
intresse bland ungdomar. Uppsvinget kom att alla 
skulle lira tennis och de som hade börjat – som Stefan 
Edberg och Mats Wilander – fick än större morötter. 
Sen blev det en förändring med Björn. Han var en av 
de första som inte satsade på skolan, innan dess var de 
flesta akademiker. Nu kunde tennis vara en födkrok, 
prispengar accepterades. Så han var inte en 
föregångare bara rent tekniskt. 

– Jag måste säga att jag var besviken att Björn slutade 
så tidigt när han hade så stora möjligheter till att vinna 
fler Grand Slam-titlar, men den unge John McEnroes 
framfart påverkade kanske hans tänkande. Men jag 
tycker fortfarande det är synd, avslutar Onny Parun. 

Fotnot: Björn Borg har avböjt att vara med i intervjun. 

Max Wiman 

max.wiman@hdsydsvenskan.se 

Fakta. Björn Borg 
Född: 6 juni 1956. 

Grand slam titlar i singel: 

• Franska öppna: 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981. 

• Wimbledon: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. 

Grand slam finalförluster i singel: 

• US Open: 1976, 1978, 1980, 1981. 

• Wimbledon: 1981. 

Antal singeltitlar: 66. 

Antal dubbeltitlar: 4. 

Davis cup: Seger med Sverige 1975. 

Världsetta: Totalt 109 veckor. Första gången den 23 
augusti 1977, sista gången den 2 augusti 1981. 

Svenska Dagbladets bragdguld: 1974, 1978. 
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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 

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 
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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 
beroendeförhållanden, exempelvis till släkt och familj, 
än relationen till ”samhället”. 

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. 
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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 
partiprogrammen, 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 

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”.’ 
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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 
Sverigedemokraterna 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 

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 
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06 Informationskriget 
om Gaza har trappats 
upp till ett digitalt 
förtryck mot 
palestinier 
Israels attacker mot medier i Gaza väcker 
internationell uppståndelse. Men i dag är det 
snarare den digitala sfären som utgör den 
viktigaste fronten i informationskriget, och 
maktrelationerna online speglar de på marken. 
Censuren av palestinska användare har blivit 
ett digitalt förtryck, skriver medievetaren Kari 
Andén-Papadopoulos.  

Vi var många som blev bestörta när Israel nyligen 
gjorde journalister och mediebolag till mål för sina 
attacker i Gaza. På kort tid bombade israeliskt flyg ett 
trettiotal palestinska och internationella 
medieredaktioner, inklusive al-Jazira och AP, vilket 

omvärlden omedelbart fördömde som en flagrant 
attack på pressfriheten.  

Kritiker väckte frågan om huruvida Israel med dessa 
attacker medvetet försökte förhindra en oberoende 
rapportering om konflikten, och pekade på att de 
faktiskt kommer att försvåra situationen för medierna i 
Gaza att sprida information regionalt och globalt om 
den pågående konflikten. Att en krigförande makt på 
detta sätt försöker regissera mediebilden av kriget är 
förvisso inte något nytt. Alltsedan Vietnamkriget har 
mediehantering blivit ett allt viktigare vapen i 
krigföringen, där politiska och militära makthavare har 
använt allt ifrån sofistikerat spin till direkt censur och 
militärt våld för att försöka kontrollera vad som visas 
och sägs om kriget – väl medvetna om att kriget i dag 
inte bara vinns med bomber men också med bilder och 
berättelser.  

Ändå var det chockerande att se den skamlöshet med 
vilken Israel, inför världens ögon, aggressivt 
pulvriserade mediehusen i Gaza och med dem den 
mänskliga rättigheten att få tala och rapportera fritt 
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om en konflikt – ja, Hamas har också sin skuld i denna 
– som direkt dödar och traumatiserar 
civilbefolkningen. Attackerna kan ses inte bara som ett 
bokstavligt försök att strypa förmedlingen av lokala 
ögonvittnesreportage om lidandet i Gaza, och som en 
militär maktdemonstration avsedd att sätta skräck i 
motståndaren: de manifesterar också självmedvetet 
den atmosfär av total straffrihet som har möjliggjort 
Israels pågående illegala expansion av bosättningar på 
Västbanken, blockaden av Gaza och 
tvångsfördrivningen av palestinier såsom de i kvarteret 
Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. 

Sedan den 21 maj råder en skakig vapenvila mellan 
Israel och Hamas. Men även om det har inneburit en 
viss respit från två veckor av död och destruktion i 
Gaza, fortsätter Israels institutionaliserade förtryck av 
palestinierna – nyligen har ett flertal israeliska och 
internationella organisationer för mänskliga 
rättigheter, framför allt Human Rights Watch, 
publicerat rapporter som slår fast att Israel har 
etablerat ett system av apartheid som avsiktligt och 

systematiskt berövar miljontals palestinier deras 
grundläggande mänskliga rättigheter. Vi ser nu också 
nya eruptioner av polisvåld i Jerusalem och städer 
runtom i Israel, där myndigheterna gripit hundratals 
palestinier som deltagit i protester den senaste 
månaden. Försöken att tvångsfördriva palestinska 
familjer från östra Jerusalem i kvarter som Sheikh 
Jarrah och Silwan pågår också oförminskat.  

Och Israels strategi för att kontrollera mediebilden av 
den senaste tidens explosiva politiska 
händelseutveckling stannar förstås inte vid de 
spektakulära bombningarna av mediehusen i Gaza. I 
dag är det den digitala sfären som utgör den viktigaste 
fronten i informationskriget, och maktrelationerna 
online speglar de på marken. Israeliska myndigheter 
har, i öppet samarbete med sociala medieföretag, 
framgångsrikt lyckats förvandla populära plattformar 
som Facebook och Instagram från kanaler för det fria 
ordet till verktyg för att övervaka och censurera 
palestinier. Det är därför knappast förvånande att det 
nu kommer larm från forskare och organisationer för 
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digitala rättigheter om att dessa medieplattformar 
sedan i början av maj dramatiskt har ökat censuren av 
palestinska användare och deras supportrar. 

Under de senaste veckorna har unga palestinska 
dissidenter vänt sig till Facebook, Instagram, Twitter 
och Tiktok för att dokumentera och fördöma israelisk 
polisbrutalitet och våldsamma attacker av israeliska 
bosättare mot palestinska aktivister och invånare som 
protesterar mot Israels planer på att fördriva 
palestinierna från Sheikh Jarrah. Bilder tagna av 
ögonvittnen i Sheikh Jarrah, vid al-Aqsa-moskén och i 
Gaza har mobiliserat palestinierna på ett sätt som vi 
inte har sett på många år. Händelserna har satt i gång 
ett större uppror där de tidigare politiskt och 
geografiskt splittrade palestinierna – inne i Israel, i 
Gaza, på Västbanken och i diasporan – nu med hjälp 
av sociala medier gör gemensam sak. 

Men de populära plattformarna är ett tveeggat vapen. 
När händelserna i Sheikh Jarrah eskalerade, och 
bilderna blev allt mer politiskt och känslomässigt 
laddade, började Facebook, Instagram och Twitter i allt 

snabbare takt censurera användare som protesterade 
mot och dokumenterade dessa händelser. Palestinska 
och pro-palestinska inlägg har raderats, konton 
blockerats, hashtags dolts och tillgängligheten till 
innehåll begränsats.  

Förra veckan publicerade den renommerade 
palestinska organisationen för digitala rättigheter 
7amleh (the Arab Centre for the Advancement of Social 
Media) en rapport som dokumenterar 500 fall av 
kränkningar av palestiniernas digitala rättigheter 
sedan i början av maj. Instagram har till exempel 
raderat hundratals stories relaterade till Sheik Jarrah, 
även arkiverade inlägg, och gömde också i ett kritiskt 
skede de arabiska hashtaggarna #Al Aqsa och #Sheik 
Jarrah. Den stora Facebookgruppen ”Save Sheikh 
Jarrah” inaktiverades tillfälligt med hänvisning till att 
den bröt mot communityreglerna, och live-
streamningar från Sheikh Jarrah har också avbrutits. 
Andra organisationer som MPower Change och Jewish 
Voice for Peace vittnar också om att de fått hundratals 
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rapporter om censur på dessa plattformar, inklusive 
blockering av pro-palestinska konton på Twitter. 

De sociala medieföretagen hänvisar till tekniska 
misstag och moderering i god tro för att upprätthålla 
sina egna regler om hatpropaganda och anstiftan till 
våld. Men försvarare av digitala rättigheter ser dessa 
massraderingar av konton och innehåll som en 
eskalering av ett redan existerande problem med 
systematisk censur av palestinska röster online. Nio 
framstående organisationer för digitala rättigheter – 
inklusive 7amleh, Access Now, Electronic Frontier 
Foundation, Media Justice och Jewish Voice for Peace 
– signerade nyligen ett upprop där de uppmanar 
sociala medieföretag att använda ”transparenta och 
konsekventa riktlinjer för moderering” och att vara 
mer öppna om beslutsprocessen när de censurerar 
innehåll.  

Uppropet pekar på att många av de senaste veckornas 
fall av masscensur sannolikt är relaterade till det 
israeliska justitiedepartementets cyberenhet ”8200”. 
Denna enhet har de sista åren skickat tiotusentals 

anmodanden till sociala mediebolag om att ta bort 
innehåll. I en absolut majoritet av fallen har 
plattformar som Facebook frivilligt hörsammat 
cyberenhetens begäran och raderat innehållet, utan 
domstolsbeslut, vilket betyder att palestinier inte har 
några möjligheter att överklaga beslutet. 7hamleh har 
till exempel i en rapport visat att sociala medieföretag 
under 2020 tog bort 81 procent av det innehåll som 
israeliska myndigheter bad dem om. Dessa företag, 
framför allt Facebook som äger Instagram, har också 
upprepade gånger lämnat ut sina palestinska 
användares data till den israeliska regeringen, vilket 
har lett till hundratals gripanden. 

Det är talande – och på alla sätt stötande – att 
Facebooks chefer den 13 maj satte sig i ett möte med 
Israels försvarsminister Benny Gantz för att 
effektivisera samarbetet kring att censurera palestinskt 
innehåll som (påstått) ”uppmanar till våld eller sprider 
desinformation”. 

Dubbelmoralen i detta samarbete är dock flagrant. Inte 
bara har israeliska myndigheter och militär själva 
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använt sina officiella konton på sociala medier för att 
sprida uppenbart felaktig information, falska nyheter 
och starkt provocerande och ofta våldshetsande 
propaganda. Dessutom, trots mångårig dokumentation 
av hatpropaganda och våldshets mot palestinier av den 
israeliska extremhögern online, fortsätter dessa 
grupper ostört att sprida desinformation och 
organisera våldsamma attacker med hjälp av sociala 
medier.  

De senaste veckorna har denna uppvigling ökat 
dramatiskt: israeliska högerextremister använde appar 
som Telegram och WhatsApp för att uppmana till och 
organisera den våg av lynchmobbar som nyligen gick 
till attack mot palestinier i städer över hela Israel och 
ledde till summariska avrättningar på båda sidor.  

Israels digitala förtryck förvärrar de kränkningar mot 
mänskliga rättigheter som redan sker på marken, och 
förhindrar palestinier – som inte har något alternativ –
 att göra sina krav på frihet, rättvisa och värdighet 
hörda. Även om detta särskilt drabbar palestinierna, 
borde vi alla vara oroade för vad det säger om de 

sociala medieföretagens engagemang i sina egna 
åtaganden att respektera mänskliga rättigheter. De 
nära relationerna mellan kommersiella plattformar, 
som drivs av vinstintresse, och repressiva regimer vars 
övergripande mål är att utöka sin kontroll tystar aktivt 
de människor som allra mest behöver dessa 
plattformar. 

Kari Andén-Papadopoulos är professor vid 
Institutionen för mediestudier, Stockholms 
universitet. 

Kari Andén-Papadopoulos 
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06 Hisnande tidsresa 
i svenska kyrkor 
Det förgängliga tidsspann som passerar revy 
under en dag av kyrkobesök är hisnande. De 
tidiga fängslar med sin ålder, konst och -
historia, de senare med sin avskalade 
kontemplativa stil. Här är tio svenska kyrkor 
väl värda en resa. 

1 Dalby kyrka – äldsta byggnaden 

När man passerar vapenhuset och stiger in i Sveriges 
äldsta kyrka, uppförd 1060, är det lätt att känna 
historiens vingslag. Den massiva dopfunten med en 
relief av Jesu dop härrör från mitten av 1100- talet. I 
kryptan under tornet finns en medeltida brunn 
varifrån dopvattnet togs. Rummet är ett av de bästa 
exemplen i Sverige på den romanska stilen. 

Helgonet S:t Olof övervakar än i dag mässorna i 
skepnad av en tysk träskulptur från början av 1500- 

talet. Dalby blev klosterkyrka för augustinklostret 
intill, i dag Dalby kungsgård. 

2 Husaby kyrka – som ett Draculaslott 

Under mörka skyar påminner Husaby kyrkas västgavel 
mer om ett befäst Draculaslott än en kyrka. Tornet 
omges av två runda trapptorn, smala och höga i oslipad 
sandsten, krönta av vassa tinnar. Enligt Äldre 
Västgötalagen från runt 1200, döptes Olof Skötkonung 
runt år 1000 i den heliga källan intill, och blev vår 
förste kristne konung. En stavkyrka byggdes efter 
dopet, vilken på 1120-talet ersattes med den resliga 
stenkyrkan i romansk stil. Olof tros ha vuxit upp på 
Husaby kungsgård i närheten. Takmålningar från 
1100-talet finns kvar över koret och dopfunten är från 
1200-talet. 

3 Hedareds stavkyrka – unik i Sverige 

Den gamla träkyrkan i Hedared är den enda 
kvarvarande stavkyrkan i Sverige. De tidigaste 
kyrkbyggena hölls uppe av konvexa plankor från 
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trädstammar, som därför buktade utåt i fasaden och 
kallades ”stavar”. Sedan 1700-talet har man inte rört 
inredningen i kyrkan, och kvar finns medeltida 
artefakter som träskulpturer av Maria och helgonet 
Franciskus, ett franskt krucifix och en altartavla målad 
direkt på väggen. 

I Hedared byggdes en första stavkyrka redan på 1100-
talet, och byborna byggde en kopia i början på 1500-
talet efter att originalet ruttnat av väder och vind. 

4 Habo träkyrka – pampig träkatedral 

Träkyrkorna av lodräta ”stavar” for illa av vädret och 
tidens tand. Därför övergick man till liggande, hyvlade 
timmerstockar för att få stabila väggar. Habo kyrka 
omnämns redan på 1200-talet, men dagens basilika-
form tillkom 1723. 

Träkatedralen vid Vättern med sitt pampiga, röda torn 
imponerar framför allt med sin interiör. Altartavlan 
och predikstolen är från 1723 och skulpturer och 
dopfunt från medeltiden. Läktare för pigor och drängar 

löper utmed bägge långsidorna. Varje 
kvadratdecimeter av väggar, takvalv och läktarskrank 
är vackert dekorerade med bibliska motiv och texter. 

5 Vadstena klosterkyrka – lockar pilgrimer 

Utifrån sina uppenbarelser lämnade Heliga Birgitta 
noggranna instruktioner om utförandet av 
klosterkyrkan i Vadstena innan hon dog 1373. Inga 
målningar skulle dekorera väggarna, bortsett från 
motiv av helgonens liv och Jesu lidande. Kyrkan 
invigdes 1430, nästan sextio år efter Birgittas död. 

Rymdkänslan är hög i kyrkans tre nav, flankerade av 
åttkantiga kolonner som bär upp stjärnvalven och 
deras effektfullt dekorerade, rödvita valvribbor. Flera 
träskulpturer av Birgitta finns bevarade och 
Birgittaaltarskåpet är ett mästerverk. Relikskrinet med 
de påstådda lämningarna efter det svenska helgonet 
har en hedersplats, som fortsätter att locka folk på 
pilgrimsfärd till denna renodlat stiliga klosterkyrka. 
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6 Härkeberga kyrka – måleri med färg och 
fantasi 

Albertus Pictor är vår mest kände kyrkomålare. Hans 
verk i Härkeberga kyrka präglas av livfullhet och 
mycket färg och fantasi. Pictors takvalv skildrar allt 
från Jona och valfisken, till Livets hjul, till Gregorii 
mässa där han avbildat sig själv som en av de 
bedjande. 

Härkeberga modesta kyrka uppfördes 1280–1310 i 
gråsten och tegel. Pictor gjorde den överdådig för sin 
litenhet i slutet av 1400-talet. Här finns också ett 
triumfkrucifix från 1300-talet och en predikstol i 
gustaviansk stil från 1791. 

Vill man se mer av Pictors konst kan man besöka Täby 
kyrka, norr om Stockholm, där man kan se hans 
målning ”Dödens schackspel”, som Ingmar Bergman 
gjorde berömd i filmen ”Det sjunde inseglet”. 

7 Ekshärads kyrka – skog av smidda järnkors 

Gravplatsen har gjort Ekshärads kyrka känd. En skog 
av smidda järnkors föreställande Livets träd, med blad 
av järn dinglande i vinden, skänker platsen en 
konstfull prägel. De känns som en stillsam hyllning 
från de levande till nära och kära som avlidit. Kyrkan 
är ståtlig och röd, byggd 1688 i trä, och spånad. 
Nattvardskannan från samma tid sägs toppa svenskt 
silversmide. Den medeltida altaruppsatsen skänktes 
1697 av en officer i Karl XI:s armé. Dopfunten från 
1200-talet stod i Ekshärads första kyrka, kallad 
Digerdödskyrkan. 

8 Nederluleå kyrka – mitt i kulturellt världsarv 

På 1300-talet sökte sig nybyggare upp till Luleå-
trakten och 1339 hade de skapat en liten kapellkyrka i 
Gammelstad, och runtom byggdes kyrkstugor för att de 
långväga kyrko- besökarna skulle ha någonstans att 
övernatta. Dagens kyrka i natursten invigdes 1492. 

Kyrkomålaren Albertus Pictors skola utförde 
kormålningarna. Krucifixet, dopfunten av sandsten och 
altarskåpet från Antwerpen är medeltida, från runt 
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1500. Den mästerliga altartavlan med sitt vimmel av 
skulpterade figurer runt Jesu korsfästelse har hyllats 
av bland andra poeten Folke Isaksson i hans dikter. 
Den pittoreska kyrkstaden med fyrahundra stugor 
listades av Unesco som kulturellt världsarv 1996. 

9 Kiruna kyrka – vacker och sparsmakad 

Kyrkan i Kiruna, en gåva till staden från gruvbolaget 
LKAB, uppfördes 1912 och framröstades nästan 
hundra år senare som Sveriges vackraste byggnad. 
Kyrkan har en sparsmakad, avskalad inredning och 
altartavlan är en kontemplativ, himlastrålande 
landskapsmålning från 1897 av Prins Eugen. Med sin 
neutrala ton bejakar den olika kristna trosriktningar, 
liksom mångfalden hos de tänkta utövarna. Det var ett 
intressant nytt grepp av Stockholmsarkitekten Gustaf 
Wickman, som hämtade inspiration i allt från norska 
stavkyrkor till anglikansk nygotik. 

10 Jukkasjärvi kyrka – altartavla av Bror 
Hjorth 

Två mil från Kiruna står den lilla knallröda kyrkan i 
Jukkasjärvi. Mittendelen som är kyrkans äldsta är från 
1607. Kyrkan byggdes om 1726, klockstapeln tillkom 
efter 1740 och nattvardskalken och textilierna är från 
1770-talet. Mest känd är kyrkan för sin altartavla 
målad av Bror Hjorth 1958. Tre relieftavlor illustrerar 
mustigt den læstadianska väckelsen bland samerna och 
har målats i grälla färger, typiska för Hjorth. 

Peter Hanneberg 

698



 

699



07 ”Sverige är 
inte ett land 
med stor och 
växande 
ojämlikhet” 
Bilden av Sverige som ett land med stor 
och växande ojämlikhet är många gånger 
överdriven och ibland direkt felaktig. En 
del av dessa fel beror på brister i den 
officiella statistiken. Det visar vi i en ny 
rapport där vi gått igenom ett antal 
påståenden i debatten, skriver 

nationalekonomerna Anders Björklund 
och Daniel Waldenström. 

DN. DEBATT 210607 

Frågor om inkomst- och 
förmögenhetsskillnader har länge präglat 
svensk samhällsdebatt, och på senare tid har 
intresset stegrats markant. 
Jämlikhetskommissionen 2020 och Långtids-
utredningen 2019 handlade uteslutande om 
dessa frågor. 

Nyligen publicerades också två böcker på temat, 
”Klass i Sverige” och ”Världens jämlikaste 
land?”, vilka har fått stor medial 
uppmärksamhet (till exempel på DN Debatt 
(9/9 2020 och 24/1 2021). 

Debatten är viktig. Men den bild som förmedlas 
är många gånger vilseledande och ibland direkt 
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felaktig. Vi har i en ny rapport gått igenom ett 
antal påståenden om inkomst- och 
förmögenhetsfördelningen som har fått fäste i 
debatten. Flera av dem håller inte för en 
närmare granskning. 

Några av de felaktiga påståendena som 
förekommer i debatten är: 

1 Sverige har blivit ”ett mediokert land i 
jämlikhetsligan”. Vi har jämfört data från OECD 
och EU över ojämlikhet i disponibla 
årsinkomster, det vill säga samtliga inkomster 
av både arbete och kapital plus bidrag och 
minus skatter. Gini-koefficienten är det 
vanligaste måttet på inkomstskillnader. Ett 
värde på 0 innebär total jämlikhet och ett värde 
på 1 innebär maximal ojämlikhet. Om vi 
begränsar oss till 2010-talet och de 15 länder 
som blivit EU-medlemmar fram till 1995 

(inklusive Storbritannien) plus Norge och 
Schweiz, visar OECD:s data att Belgien, 
Danmark, Finland och Norge har lägst Gini-
koefficienter på runt 0,26 följt av Sverige kring 
0,275. I EU:s data har Norge lägst Gini (kring 
0,24), följt av Belgien och Finland och därefter 
Sverige med 0,27 tillsammans med ytterligare 
fyra länder. 

Sverige tillhör alltså de 5–7 länder – av 17 rika 
länder – med mest jämlika disponibla 
årsinkomster. Med undantag för några före 
detta socialistländer i Östeuropa, som uppvisar 
besynnerligt låga inkomstskillnader, har låg- 
och medelinkomstländer i allmänhet betydligt 
större inkomstskillnader än rika länder. Därför 
är en rimlig slutsats att Sverige fortfarande 
tillhör gruppen länder med minst 
inkomstspridning i världen. 
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2 Sverige var i början av 1980-talet världens 
jämlikaste land. Detta påstående är vanligt i 
debatten. Brister i historiska data gör det dock 
svårt att jämföra länder. Forskningsdatabasen 
LIS antyder att Sverige och de övriga nordiska 
länderna var de mest jämlika länderna under 
denna period, men Danmark och Finland kom 
med först 1987 och då hade Sverige faktiskt 
större inkomstskillnader än Finland. 

Men är utgångspunkten 1980 alls rimlig när 
inkomstfördelning ska diskuteras? Sveriges 
ekonomi, och särskilt skattepolitiken, befann sig 
då i en djup strukturkris. Marginalskatterna på 
arbete var mycket höga för breda grupper. 

Problem med fusk och minskat arbetsutbud 
ökade så att till och med socialdemokraten 
Gunnar Myrdal hävdade att svenskarna hade 
blivit ”ett folk av fifflare”. Den reala skatten på 

sparande översteg tidvis 100 procent för breda 
grupper. De reformer som senare genomdrevs 
blev därmed en sorts normalisering av 
ekonomin och det tidiga 1980-talet blir därför 
en problematisk startpunkt för analyser av 
inkomstfördelningens utveckling. 

3 Inkomstskillnaderna har blivit mycket stora. 
Detta påstående har motiverats med att 
skillnaden i årsinkomst mellan toppen och 
botten har blivit stor med åtföljande skillnader i 
levnadsstandard. Här är det viktigt att begrunda 
att statistiken bygger på årsinkomster, vilka har 
ett betydande inslag av tillfälliga 
(”transistoriska”) faktorer. I Sverige inkluderas 
oftast årets reavinster i inkomsten och ingen 
skillnad görs mellan studenter och personer 
som står på toppen av sin karriär och därför har 
högre inkomster. 
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4 Inkomstskillnaderna ökar snabbt. Ofta sägs 
att inkomstskillnaderna ”ökar” och att ökningen 
”skenar”. Vi håller inte med. Visserligen var 
disponibla årsinkomster mer ojämlika 2019 än 
på 1980- och 1990-talen. Men ökningen har 
skett gradvis under 30–40 år. 

Under senare år har dessutom 
inkomstskillnaderna legat nästan stilla. SCB:s 
Gini-koefficient (inklusive reavinster) 2015–
2019 varierar mellan 0,311 och 0,322, det 
relativa fattigdomstalet mellan 14,4 och 15,1 
procent, och andelen höginkomsttagare (2 
gånger medianinkomsten) mellan 6,4 och 7,2 
procent. Utan reavinster är siffrorna lägre och 
stabilare. Om man sedan betänker att andelen 
utrikes födda har ökat från 15,3 till 18,1 procent 
under dessa år är det snarare 
inkomstojämlikhetens stabilitet som bör lyftas 
fram. 

5 ”Botten går ur, toppen drar ifrån, 
mellanskikten pressas och krymper.” Denna 
sammanfattning på DN Debatt (24/1 2021) är 
en olycklig beskrivning av utvecklingen i 
Sverige. Även de låga inkomsterna har ökat över 
tiden. Vi har gjort beräkningar för perioden 
1995–2019 för att kunna använda enhetliga 
inkomst- och hushållsbegrepp. De som 2019 
hade en inkomst vid den tionde percentilen i 
fördelningen hade 48 procent högre inkomst än 
de som befann sig vid motsvarande punkt 1995. 
Det motsvarar en ökning med 1,7 procent per år. 
För inrikes födda var motsvarande ökning 2,0 
procent. 

Däremot är det korrekt att ju högre upp i 
fördelningen man kommer desto högre har 
inkomstökningen blivit, även om vi har svårt att 
förstå vad det innebär att ”mellanskikten 
pressas”. För gruppen med de 10 procent högsta 
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inkomsterna var ökningen hela 3,9 procent, 
men här väger reavinsterna tungt och de 
överskattas i den officiella statistiken. 

6 ”Sverige tillbaka på 1940-talets 
ojämlikhetsnivå.” Detta häpnadsväckande 
uttalande i ”Klass i Sverige” rimmar illa med 
historiska fakta. Ludvig ”Lubbe” Nordströms 
skildringar av Lort-Sverige visar hur mycket 
större skillnaderna i bostadsstandard var, och 
detsamma gäller andra utfall som exempelvis 
spädbarnsdödlighet och utbildning. 
Inkomstfördelningsjämförelser är svårare att 
göra, men befintlig statistik antyder att 
ojämlikheten i disponibel inkomst var betydligt 
större då än i dag. 

7 Kapitalet har blivit starkare på arbetskraftens 
bekostnad. Kapitalinkomsternas ökade 
betydelse för inkomstskillnaderna har visats i 

flera studier (däribland våra egna). Men att 
tolka detta som en kamp mellan två klasser 
leder lätt fel. Sverige har löntagare som tjänar 
mer än företagare, kapitalister som har en lön, 
och många löntagare äger kapital i fastigheter 
och aktier. 

Man kan dock studera arbetsinkomsternas del 
av nationalinkomsten, löneandelen. Grafiken 
här intill visar löneandelens utveckling sedan 
1960. Den har varierat utan någon tydlig trend 
sett över hela perioden. Sedan 1990-talets mitt 
har den dock ökat från 70 procent till dagens 80 
procent, och ännu mer ifall fåmansbolagens 
utdelningar räknas som arbetsinkomst. 

8 Förmögenhetsskillnaderna har ökat och blivit 
mycket stora. Förmögenhetsfördelningen är 
tyvärr ännu svårare att mäta på grund av 
statistikens brister. Trots detta florerar starka 
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påståenden, som att ”den rikaste procentens 
andel av de samlade förmögenheterna ökat från 
20 till 40 procent” sedan 1980 (”Klass i 
Sverige”). Detta stämmer inte alls. 

Befintliga skattningar antyder snarare att 
koncentrationen inte har ökat särskilt mycket. 
Förklaringen är att, trots fler miljardärer, har 
värdeökningar på bostäder och fondsparande 
lyft hushållens tillgångar lika mycket. 
Emellertid har förmögenhetsskillnaden ökat 
mellan de som äger sin bostad och har ett jobb 
med avtalspension, och de som inte har detta. 

Sammanfattningsvis välkomnar vi debatten om 
den svenska ojämlikheten, men beklagar att den 
ofta förs i alltför dramatiska termer. Risken 
finns att detta även påverkar de politiska slut-
satserna negativt. 

Anders Björklund, professor emeritus i 
nationalekonomi vid Institutet för social 
forskning, Stockholms universitet 

Daniel Waldenström, professor i national-
ekonomi vid Institutet för näringslivsforskning. 

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. 
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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. 

– 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. 
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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 
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. 
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– 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. 

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. 
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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 

07 Bärgare på 
väg till 
grundstötta 
fartyget 
Dykare har under söndagen undersökt 
det lastfartyg som kört upp på en 
stenstrand på Fårö norr om Gotland. 

Det 75 meter långa lastfartyget gick på grund på 
Fårö tidigt på lördagsmorgonen. Fartyget var på 
väg från Klintehamn på Gotland till Lettlands 
huvudstad Riga med en timmerlast. 

Varför grundstötningen skedde är oklart. Alla 
ombord var nyktra och ingen skadades. 
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– Vädret ser gynnsamt ut med svaga vindar och 
ingen ändring av vattenståndet. En lokal 
dykfirma har dykt och undersökt åt vilket håll 
man ska dra den, säger Christian Carlsson, 
vakthavande befäl vid Kustbevakningen. 

En bogserbåt som ska försöka dra loss fartyget 
är på väg från Stockholm och väntas anlända 
tidigt på måndagen. 

– En bärgning av ett fartyg är aldrig 
okomplicerad. Risken är att botten går sönder 
när man drar loss den. Bränsletankarna ligger 
fritt här, vilket är jättebra för då har vi inte 
risken att de går sönder, säger Carlsson. 

Bärgningen kommer troligen att ske under 
måndagen, möjligen under tisdagen. 

– Sitter den inte så hårt är den kanske loss på 
fem minuter, men innan man börjar dra är det 
mycket arbete och överväganden, säger 
Carlsson. 

Sofia Tanaka sofia.tanaka@dn.se 

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 
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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. 

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. 
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– 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 

07 Misstänkt för 
säkerhetsbrott 
släppt 
En person som greps och anhölls i torsdags 
misstänkt för brott mot rikets säkerhet har 
släppts på fri fot, enligt den misstänktes 
försvarare Thomas Olsson. Åklagaren Mats 
Ljungqvist hade på sig till i går, söndag, att 
begära personen häktad, men ingen begäran om 
häktning inkom till Stockholms jourdomstol. 
Det är inte känt när personen släpptes eller om 
misstankarna kvarstår. Inte heller 
Säkerhetspolisen har någon information att 
lämna om ärendet. Enligt Sveriges Radio gäller 
misstanken grov obehörig befattning med 
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hemlig uppgift. Personen greps i Stockholm. 
Det misstänkta brottet ska ha begåtts i april och 
maj i år. TT har sökt Mats Ljungqvist. 

TT 

07 Man 
anhållen för 
grov våldtäkt 
mot barn 
En man har anhållits misstänkt för grov 
våldtäkt mot barn. 

Brottet ska ha begåtts utomhus i torsdags kväll i 
ett skogsområde i Salems kommun, söder om 
Stockholm. 

– På lördagen greps en person, en man, och han 
är på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt 
mot barn, säger Anders Bryngelsson, 
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presstalesperson vid Stockholmspolisen, till 
DN. 

”Senast tisdag klockan tolv måste den 
misstänkte antingen begäras häktad eller 
försättas på fri fot”, säger Tobias Kudrén, 
kammaråklagare vid Södertörns 
åklagarkammare, i pressmeddelandet. 

Inga fler detaljer kommer att lämnas ut, enligt 
Åklagarmyndigheten. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

07 Nu står jag här, som 

Sveriges statsminister. Det 

finns en del som 

fortfarande ifrågasätter om 

en svetsare kan vara 

tillräckligt begåvad för att 

leda ett land. Det säger mer 

om dem än om svetsare. 

Stefan Löfven (S) i sitt tal på Järvaveckans 
avslutning och Sveriges nationaldag. 
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07 Stupad 
jättetall sörjs av 
naturvänner 
En av Dalarnas största, äldsta och mest 
omtalade jättetallar har stupat, rapporterar SVT 
Dalarna. Den fallna bjässen kallas Grönsåstallen 
och har framlevt sina dagar mellan Särna och 
Mörkret. 

För några dagar sedan upptäckte skogsbiologen 
Sebastian Kirppu att den 500 år gamla 
tallgiganten fallit efter en hård vinter. 

– Det är tråkigt att den inte finns längre. Vår 
och kommande generationer kommer inte att få 
uppleva det här eftersom det tar mellan 500 och 
600 år att återskapa sådana här gammeltallar, 
säger Sebastian Kirppu till SVT.TT 

07 Vaccinerna 
är effektiva mot 
farligare 
varianter 
Vaccinerna är effektiva mot de 
virusvarianter som väcker störst oro just 
nu. Inklusive alfavarianten (den 
brittiska) som är 60 procent farligare än 
ursprungsvarianten, enligt 
Socialstyrelsen. 

I Sverige har alfavarianten av coronaviruset, 
den som tidigare kallades för den brittiska 
varianten, helt tagit över smittspridningen. 
Under vecka 17, som är den senaste veckan det 
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finns statistik för, låg denna variant bakom 96,5 
procent av det slumpmässiga urval av alla nya 
fall av covid-19 som analyserades. 

Enligt Socialstyrelsen finns det nu belägg för att 
denna variant inte bara är mer smittsam, utan 
också farligare. Cirka 60 procent farligare, 
närmare bestämt, jämfört med 
ursprungsvarianten. 

– Vi har tittat på bekräftade fall och jämfört 
olika grupper med varandra och då ser man att 
risken för sjukhusvård ökar med alfavarianten, 
säger Erik Wahlström, utredare på avdelningen 
för register och statistik på Socialstyrelsen. 

Myndigheten har gjort två undersökningar. I 
den ena analyserades alla mellan 20 och 69 år 
som smittades under den andra respektive den 
tredje vågen. Under den andra vågen fanns 

alfavarianten knappt alls i Sverige, medan den 
var dominerade under den tredje. 

För att korrigera för eventuella effekter av 
vaccineringen, fanns inga personer inom 
äldreomsorgen eller med annan sjuklighet med. 

– Då såg vi att en större andel hamnade på 
sjukhus på grund av sin covid-19 under den 
tredje vågen, jämfört med den andra, säger Erik 
Wahlström. 

I den andra undersökningen studerades ett 
urval där man visste vilken variant deltagarna 
hade smittats med. Deltagarna i denna studie 
jämfördes med varandra och analysen tog 
hänsyn till olika riskfaktorer, som ålder och 
kön. 

– Då såg vi också att risken för sjukhusvård är 
större med alfavarianten. Sammantaget visar 
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studierna att risken för sjukhusvård ökade från 
två till 3,2 procent från den andra till den tredje 
vågen, säger Erik Wahlström. 

Därutöver finns det en annan variant som 
väcker oro just nu, vilket är den så kallade 
deltavarianten, som först upptäcktes i Indien. 
Enligt preliminära uppgifter från Storbritannien 
är denna variant än mer smittsam och farligare, 
jämfört med alfavarianten. 

Antalet fall av denna variant i Sverige är dock 
(hittills) få, men alldeles oavsett hur vanlig eller 
farlig den är visar en ny studie från Public 
Health England att vaccinerna har god effekt på 
båda dessa varianter. 

Den aktuella studien, som presenterades den 22 
maj, visar att två doser av Pfizers-Biontechs 
vaccin var 88 procent effektivt mot symtomatisk 

sjukdom avseende deltavarianten och 93 
procent avseende alfavarianten. Motsvarande 
siffror för Astra Zenecas vaccin var 60 
respektive 66 procent. 

Skillnaderna i effektivitet mellan de båda 
vaccinerna kan bero på att det tar längre tid att 
nå maximal effektivitet efter den andra dosen av 
Astra Zenecas vaccin, jämfört med Pfizer-
Biontechs, och att denna dos kom senare bland 
dem som ingick i den aktuella studien, skriver 
Public Health England. 

TT 

Fakta. Variant och 
mutant 
Folkhälsomyndigheten följer ett antal varianter 
av sars-cov-2 som är av ”särskild betydelse”. 
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Som den så kallade alfavarianten, även kallad 
för den brittiska varianten alternativt B.1.1.7 
eller deltavarianten, den indiska varianten, även 
B.1.617.2. 

En variant innehåller ofta flera mutationer och 
samma mutationer kan finnas i flera varianter. 
Exempelvis innehåller alfavarianten tio 
mutationer som Folkhälsomyndigheten följer 
genom helgenomsekvensering av slumpvis 
utvalda prover, medan deltavarianten 
innehåller nio mutationer av intresse. 

07 Polisen 
upplöste 
virusprotest i 
Stockholm 
Polisen ingrep i går mot ännu en demonstration 
mot smittskyddsrestriktioner. 

Åtminstone ett par hundra personer deltog i 
den protesterande folksamlingen, som gick 
längs med Strandvägen i Stockholm, genom 
Östermalm och stannade på Gärdet. Polisen 
uppgav att man efter dialog med 
demonstranterna beslutat att upplösa 
samlingen, i enlighet med de tillfälliga 
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bestämmelserna om hur många människor som 
får samlas i det offentliga. 

Demonstranterna samlades i går vid klockan 14 
och vid klockan 16 berättade polisens 
presstalesperson Per Fahlström att det ännu 
pågick arbete med att skingra gruppen på 
Gärdet. 

– Det är ju ett brott mot ordningslagen att 
arrangera en samling så här. Om det 
förekommit brott i övrigt får jag återkomma till, 
säger han. TT 

07 Högre priser 
på begagnade 
bilar 
Priserna på begagnade bilar var upp till 20 
procent högre i maj i år, jämfört med samma 
månad i fjol, rapporterar Dagens Industri som 
hänvisar till statistik från populära säljsajter. 

Störst har prisökningen varit på Blocket med en 
uppgång på 20 procent, på Kvdbil är uppgången 
13 procent. Bensinbilar har gått upp mer i pris 
jämfört med dieselbilar på både Blocket och 
Kvdbil, skriver tidningen. 

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, 
förklarar uppgången med dels problem med 
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leveranser av nya bilar, dels regeringens nya 
bonus-malusregler och justerade villkor för 
tjänstebilar som slår hårdare med nya bensin- 
och dieselbilar. 

TT 

07 Fortsatt 
positiv trend för 
hotellen 
De svenska hotellens intäkter fortsatte att stiga i 
maj. Under maj uppgick intäkterna till 670 
miljoner kronor, en ökning med 92 procent 
jämfört med maj 2020, enligt Stockholms 
handelskammare som hänvisar till siffror från 
Benchmarking Alliance. Men trots förbättringen 
ligger logiintäkterna fortfarande rejält mycket 
lägre än före pandemin. I maj 2019 uppgick de 
till 2,2 miljarder kronor. 

Beläggningsgraden före svenska hotell ökade till 
29 procent från 16 procent i maj i fjol. 
Motsvarande månad 2019 var beläggningen 71 
procent. 

TT 
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07 
Direktörernas 
arvoden ökade 
under 
pandemin 
Ekonomin tvärdog, människor skickades 
hem och löneökningar uteblev. 

Men mitt under brinnande pandemi fick 
direktörerna höjda styrelsearvoden med 
närmare nio procent, visar en studie. 

Den beskrevs då som den värsta krisen sedan 
andra världskriget – den ekonomiska kollapsen 

förra våren när corona fick fäste i hela 
världsekonomin. Ungefär samtidigt höll 
börsbolagen sina bolagsstämmor, i huvudsak 
digitala med begränsad debatt och insyn. 

Men krisen gick styrelseproffsens ersättningar 
förbi. Enligt en undersökning från 
revisionsjätten PWC höjdes 
styrelseledamöternas arvoden i de större 
börsbolagen med i genomsnitt 8,7 procent vid 
besluten som klubbades på stämmorna våren 
2020. 

Och det kan inte ses som någon kompensation 
för ett tidigare magert år. 2019 höjdes arvodena 
med nästan sju procent. 

Sett på lite längre sikt minskade arvodena något 
i genomsnitt bland storbolagen mellan 2014 och 
2016, men har sedan dess ökat med nästan 100 
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000 kronor eller 21 procent till en årlig 
ersättning på 530 000 kronor det gångna året. 

För styrelsens ordförande, som förstås tjänar 
bäst bland ledamöterna, var höjningen i snitt 
5,6 procent, eller 75 000 kronor, till drygt 1,4 
miljoner kronor vid fjolårets stämmor. Men det 
fanns också storbolag som pausade de 
sedvanliga höjningarna av styrelsearvodena. 
Lastbilsjätten Volvo med den högst betalde 
styrelseordföranden Carl-Henric Svanberg i 
spetsen var ett sådant. I år togs det igen, 
höjningen blev 100 000 kronor plus diverse 
höjda ersättningar för utskottsarbeten. 

Ägarrepresentanterna brukar motivera de höjda 
ersättningarna med att arvodena är högre i 
andra länder. Och så är det, rent generellt, 
enligt Anna Gustring Boman, partner på PWC. 

– Sen har styrelsearbetet blivit allt mer 
komplext, inte minst i pandemin har det blivit 
tydligt, säger hon. 

Småspararorganisationen Aktiespararnas 
chefsjurist Sverre Linton är inne på samma spår 
– styrelserna fick nog i många fall jobba 
hårdare. Men i andra vågskålen ligger att det 
inte ser särskilt snyggt ut med höjda 
ersättningar när anställda i många fall skickades 
hem. 

– Det är en svår fråga. Jag har svårt att 
superrasa över det här, även om jag förstår att 
man kan bli upprörd, säger Linton. 

Han resonerar också kring att en del hann hålla 
sina stämmor innan de riktiga konsekvenserna 
av pandemin stod helt klara. 

Under samma period har lönerna i snitt för 
vanliga löntagare ökat med historiskt låga 
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påslag, drygt två procent årligen, det vill säga 
mindre än hälften så mycket som direktörerna 
de senaste åren. 

Många styrelseledamöter har flera uppdrag. 
Enligt PWC:s rapport lyfte de tio bäst betalda 
ledamöterna, med 3-5 uppdrag vardera, i snitt 
6,2 miljoner kronor i arvoden under 2019. TT 
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07 Så ser 
stockholmarna 
på livet efter 
pandemin 
Unga stockholmare längtar efter att gå på 
nattklubb, på krogen och på evenemang 
igen. Det visar en opinionsundersökning 
som Stockholms handelskammare har 
låtit göra. 

– Allt som gör en stad rolig och 
intressant har varit satt på paus, säger 
Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef 
på Handelskammaren. 

När det kommer till nöjen är det tydligt att de 
unga inte bara längtar intensivt efter en 
återgång till tiden före coronapandemin, utan 
också är övertygade om att folk i allmänhet åter 
kommer att lockas av folksamlingar och stora 
evenemang. 

– Det finns ett enormt uppdämt behov – 
framför allt bland unga – att kunna uppleva 
staden igen. Nio av tio unga tror på en återgång 
till livet före pandemin. Det är en stark signal 
till restaurang- och eventbranscherna om att 
efterfrågan kommer tillbaka, det är väldigt -
positivt, säger Daniella Waldfogel, 
näringspolitisk chef på Handelskammaren. 

Skillnaderna är stora mellan yngre och äldre 
stockholmare, och generellt kan man säga att ju 
äldre en person är, desto mer sannolikt att hen 
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tror att rädslan för folksamlingar och stora 
evenemang är här för att stanna.  

När man studerar könsskillnader i resultaten av 
undersökningen ser man att kvinnorna längtar 
mer än männen efter att gå på restaurang, kafé 
och after work. Det motsatta gäller för att gå ut 
och festa på bar/nattklubb – det längtar 
männen mer efter.  

Kvinnorna tror, i betydligt större utsträckning 
än männen, att det minskade flygandet och 
boomen av semesterresor i närområdet och i 
Sverige kommer att bestå även efter pandemin. 
Männen är däremot mer övertygade om att 
dessa rese- och semestervanor kommer att 
återgå till hur det var före pandemin. 

– Vår bild är att människor är väldigt sugna på 
att resa, både utomlands och i Sverige. Det blir 

ett ökat tryck på både flyg och tåg. Vår analys är 
att det blir ett visst tapp för affärsresandet, men 
över tid kommer vi tillbaka till samma antal 
flygresor som före pandemin. I Kina är antalet 
inrikes resor nu högre än före pandemin och i 
USA är det på gång, säger Carl Bergkvist, 
näringspolitisk expert på Handelskammaren. 

Det finns också tydliga skillnader mellan olika 
åldersgrupper när det gäller hur de ser på 
flygets framtid. De yngre är övertygade om att -
flygandet kommer att återgå till de nivåer som 
gällde före pandemin. 

För pendlingen tror kvinnorna också, 
signifikant mer än männen, att människor även 
efter pandemin kommer att resa mindre 
kollektivt och att de kommer att göra 
pendlingsresorna på andra tider än i 
rusningstid. 
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Men resultatet skiljer sig mycket mellan äldre 
och yngre stockholmare. De yngre tror att det 
mesta kommer att återgå till hur det var före 
pandemin och att människor accepterar att resa 
under rusningstid. De äldre tror, i betydligt 
större utsträckning än de yngre, att de 
vardagliga resvanor som människor haft under 
pandemin är här för att stanna. 

– Vi kommer att se ganska kraftiga 
beteendeförändringar de kommande 
månaderna när samhället återhämtat sig, vilket 
troligen medför ett ändrat resemönster i 
kollektivtrafiken, säger Carl Bergkvist. 

Fler – och fler kvinnor än män – tror att 
pandemivanan att beställa hem mat från 
restauranger består. Nästan hälften av de som 
är mellan 18 och 29 tror det, och drygt hälften 
av de som studerar. 

– Trenden med ökad hembeställning av mat 
från restauranger är här för att stanna. 
Pandemin har medfört att helt nya kundgrupper 
handlar på nätet, och hembeställning av mat 
underlättar livspusslet och vardagen. 
Matleveransföretagen har expanderat enormt, 
säger Handelskammarens chefsekonom Stefan 
Westerberg. 

Beträffande e-handeln så tror en majoritet, 69 
procent av stockholmarna, att trenden med en 
ökad e-handel kommer att bestå, bland kvinnor 
är det 71 procent och bland dem med 
universitetsutbildning 75 procent. 

Det betyder, enligt Stefan Westerberg, att de 
fysiska butikerna ställs inför global konkurrens i 
stället för konkurrens med butiker i närheten. 

– Vi kommer sannolikt att få en annan stadsbild 
på sikt, med färre standardiserade fysiska 
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butiker men fler kaféer och krogar med nöjes-
utbud, som möjliggör att människor träffas och 
som erbjuder något unikt som vi är beredda att 
betala mer för, säger Stefan Westerberg.s 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

Fakta. Undersökningen 
Under perioden 17–20 maj 2021 svarade 1 079 
personer i åldern 18–79 år i Stockholms län på 
en undersökning om synen på Stockholm och 
livet efter pandemin. 

Undersökningen genomfördes av Novus, på 
uppdrag av Stockholms Handelskammare. 
Deltagarfrekvensen/svarsfrekvensen i Novus 
panel var 54 procent. 

07 Fulfisken blir 
finmat på 
krogar och i 
skolor 
Fulfisken braxen släpps inte längre 
överbord – nu serveras braxenburgare 
både på finkrogar och i skolkök. 

Braxen är fulfisken som oftast släpps tillbaka i 
sjön av både fritids- och yrkesfiskare eftersom 
den har så mycket ben. 

Men en ökad efterfrågan på regional matfisk har 
väckt intresset att ta vara på fler fiskarter som i 
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dag är en stor och outnyttjad matresurs i våra 
fiskevatten. 

– Braxen har främst använts som kräftbete av 
många yrkesfiskare, men nu kan den bli mat 
också. Uppskattningsvis skulle ungefär 70 ton 
kunna tas upp från Mälaren och Vänern redan i 
dag, säger Jonatan Fogel, projektledare på 
länsstyrelsen i Stockholm.  

Projektet Resursfisk startades för två år sedan 
av länsstyrelsen och Axfoundation för att göra 
fisk som i dag bara är en bifångst till god och 
hållbar matfisk. 

– Vi äter mest lax och torsk i dag, några få arter. 
Det finns jättemånga fiskarter som vi inte äter, 
som nors, id och svartmunnad smörbult, men 
även mört och gädda. Projektet är tänkt att 
bredda vår konsumtion och se till att vi 

konsumenter äter det som ekosystemet ger. 
Men det handlar också om att stärka 
förutsättningarna för det småskaliga yrkesfisket 
att leva vidare, säger Jonatan Fogel. 

Projektet har även samarbetat med Svenska 
Insjöfiskarnas centralförbund och Stockholms 
fiskauktion som nu startat ett företag i Årsta 
partihallar för att förädla braxen genom att 
separera färsen från ben och skrov i en maskin. 

Sedan några veckor står braxen på menyn bland 
annat på krogen Urban Deli, som serverar den 
som friterade snacks, burgare och tacos. 

Södertälje kommun, som i flera år har jobbat 
med att ta fram hållbar och regionalt 
producerad mat och minska matsvinnet, har 
redan upphandlat ett ton braxenfärs i år. De har 
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testat den i skolkök och tagit fram egna recept 
på braxenfärs. 

– Vi har testat den på både barn och gamla. Fisk 
generellt är ju inte så populärt bland barnen 
men paketerad som hamburgare så tycker de 
om den, säger Sara Jervfors, kostchef på 
Södertälje kommun. 

Länsstyrelsen har satsat 1,7 miljoner kronor i 
Resursfiskprojektet genom Stockholms läns 
livsmedelsstrategi och EU:s landsbygdsprogram 
och startar nu ett nytt projekt för att hitta 
avsättning för fler ”fulfiskar” i de svenska 
fiskevattnen. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 

07 
Idrottspsykologen: 
”Coronalivet är en 
fördel för Sverige” 
Vägen till ett lyckat EM går via en 
världsmästartitel i sammanhållning. 

Det är där Daniel Ekvall har en 
nyckelroll. 

– Vi har ännu bättre möjligheter att 
hantera coronalivet eftersom vi har en 
bra trivsel och gruppdynamik, säger 
landslagets idrottspsykolog till DN. 
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Trivselkänslan har varit central i Janne 
Anderssons landslag ända sedan han tog över 
som förbundskapten sommaren 2016. 

– Generellt så är det här inget nytt för oss. Vi 
jobbar med det här varje samling, säger han och 
utvecklar: 

– Vi jobbar med hur vi ska ha det tillsammans, 
vad vi ska stå för som grupp. Vi jobbar med 
Daniel Ekvall som pratar med killarna om hur vi 
vill uppfattas och hur vi vill hjälpa varandra på 
olika sätt. 

Att Janne Andersson i samma veva som han 
efterträdde Erik Hamrén tog med sig sin 
idrottspsykolog från IFK Norrköping får fem år 
senare beskrivas som ett lyckat drag. 

Daniel Ekvalls arbetsmetoder är delvis 
individanpassade, men också inriktade på 

sammanhållning och gruppdynamik. Med sin 
lugna framtoning har han varit ett populärt stöd 
i spelargruppen, oavsett om det handlar om 
öppna dragningar eller samtal mellan fyra ögon. 

– ”Hope for the best, prepare for the worst”. Det 
är lite det vi har lagträffar om: positiva saker, att 
ha fokus på att spela bra – men också på att 
lyfta vilka utmaningar som kan dyka upp och 
hur vi kan hantera dem tillsammans, säger 
Ekvall. 

Det är ett speciellt EM som väntar runt hörnet. 
Spelarna reser på tisdagen till basen i Göteborg 
och lever sedan den 2 juni tätt inpå varandra i 
en bubbla där ingen får träffa någon utanför 
landslagsgruppen. Mästerskapet arrangeras i 
elva olika länder, vilket innebär flygande fram 
och tillbaka mellan olika destinationer. 
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– Utmaningarna kommer ju spelarna få 
diskutera, vad som kan bli jobbigt att hantera. 
Sannolikt kommer coronalivet och bubblan 
komma upp, säger Ekvall. 

– Förra gången vi var i Ryssland (VM 2018) 
kunde spelarna gå ut på strandpromenaden och 
ta en kaffe, vilket inte kommer gå att göra nu. 
Då får vi hitta lösningar och inom bubbellivets 
ramar erbjuda många frivilliga aktiviteter, så 
man kan få välja lite. 

Samtliga 24 deltagande EM-länder kommer att 
få hantera de udda omständigheterna runt 
mästerskapet på sitt eget vis. Kanske är det just 
i år som det blir viktigare än någonsin med en 
god sammanhållning i laget. Om så är fallet är 
det bara positivt för Sverige, tror Daniel Ekvall. 

– Ur ett perspektiv kanske man kan tänka sig 
att vi har ännu bättre möjligheter att hantera 
det här eftersom vi har en bra trivsel och 
gruppdynamik. Så på ett sätt är det kanske en 
fördel för oss. 

Stödsamtalen med Ekvall och gruppsessionerna 
han anordnar handlar dels om spelarnas 
välmående i allmänhet, dels om att ge dem 
mentala förutsättningar att prestera på topp. 

– Vi har träffar med hela laget och ibland 
gruppträffar där man sitter lagdelsmässigt och 
diskuterar kommande motstånd och hur man 
ska spela bra tillsammans. De individuella 
samtalen brukar bygga på frivillighet. Inför VM 
hade spelarna möjlighet att diskutera kring hur 
de skulle få ut max av sin prestation, vad de 
behövde tänka på och göra. 

732



Ekvall ger ett exempel: 

– Om man skulle låtsas att mästerskapet var 
över så skulle man föreställa sig hur man skulle 
se tillbaka på det och vad man gjorde och bidrog 
med. Det var många reflektionsfrågor som 
skulle landa i konkreta beteenden och aktioner. 

Skulle Sverige gå riktigt långt i EM kommer 
laget till slut att ha tillbringat närmare sex 
veckor tillsammans utan att ha sett skymten av 
sina familjer annat än i videosamtal. 

Förbundskapten Janne Andersson kan inte nog 
understryka vikten av god kamratskap med det i 
åtanke. 

– Därför är mitt mål med det här mästerskapet 
att vi ska vara världsmästare i sammanhållning, 
säger han. 

– Ska man vara med varandra i en tajt bubbla 
tillsammans, med det trycket som finns utifrån, 
och högprestera i tävlingsmatcher så tror jag de 
flesta inser att det är väldigt bra med en bra 
sammanhållning. Och det är något som vi själva 
kan påverka enormt mycket. 

Pelle Strandman 

pelle.strandman@dn.se 

Fakta. Sveriges schema 
fram till EM-premiären 
8 juni 
Avfärd mot EM-basen i Göteborg. Incheckning 
på hotellet Sankt Jörgen Park. 

17.00: Första träningen på Gothia Park 
Academys anläggning. 
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18.30: Presskonferens. 

9 juni 
12.00: Träning på Gothia Park Academy. 

14.00: Presskonferens. 

10 juni 
12.00: Träning på Gothia Park Academy. 

14.00: Presskonferens. 

11 juni 
Träningsfri dag. 

14.00: Presskonferens 

12 juni 
11.30: Träning. 

13.00: Presskonferens. 

Avfärd mot Sevilla och incheckning på hotellet. 

13 juni 
13.45: Presskonferens (på videolänk) med 
förbundskapten Janne Andersson och 
lagkapten. 

14.30: Träning på Sevilla FC:s 
träningsanläggning Ciudad Deportiva Ramon 
Cisneros Palacio. 

14 juni 
21.00: EM-premiär mot Spanien på Estadio La 
Cartuja i Sevilla. 
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07 Catia 
Hultquist: Under p
andemin har 
hunden blivit den 
nya 
favoritpartnern 
Den norska tv-serien ”Valpskolan” 
kretsar kring ett tidens tecken som kan 
lämna besvärliga fläckar och bestående 
sprickor i parförhållanden. 

Är hunden den nya trofémaken? I 
trendmedvetna kvinnokretsar har det som anses 

vara status på relationsfronten skiftat rejält 
under de senaste decennierna. Lite hårdraget: 
Under 00-talet tog bebisen över pojkvännens 
roll som statussymbol i den privata karriären. 
Under 10-talet imponerade det mer att inleda 
minst ett sadomasochistiskt förhållande av Fifty 
shades of Grey-karaktär. Och under 20-talet ser 
vi ett nytt skifte, där husdjuret intagit en ny 
särställning – framför allt håller hunden på att 
ta över allt fler roller i den moderna, covid-
isolerade familjen, som partner, bebis eller 
hemmadiktator. 

Svt:s ”Valpskolan” (på originalspråket 
”Valpeskolen”) är ett tydligt tecken på det. 
Knappt har vi smält den sinnessjuka 
rikemansserien Exit från NRK förrän vi serveras 
denna norska anrättning; en skruvad 
husdjursvariant av ”Tillsammans med 
Strömstedts” korsat med ”Nannyakuten”. 
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Utgångspunkten för programmet är den 
valpboom som uppstått i kölvattnet av 
pandemin. Hundtränaren Maret Teien Rørvik 
kommer hem till ett antal dysfunktionella 
valpfamiljer med ett stort leende och ett 
kvillrande skratt. Hon låtsas imponerad av 
familjemedlemmarnas valhänta metoder tills 
hon med ett snabbt nålstick visar exakt varför 
de är så värdelösa när det handlar om 
hunduppfostran, och visar var skåpet ska stå. 

Vi har Joar och Sonja som istället för att gifta 
sig – bröllopet blev inställt på grund av 
pandemin – bestämmer sig för att köpa en valp. 
De fastnar för en welsh corgi – en ras känd för 
hög svansföring och för att vara drottning 
Elizabeths favorit. Inför köpet är de uppspelta 
på ett sätt som man kan se hos 
förstagångsföräldrar. Men efter två veckor med 
valpen är de lika hålögda som föräldrar till en 

kolikbebis. Joar och Sonja är chockade över att 
de inte längre har kontroll över sin lättsamma 
partillvaro och undrar om valpen verkligen är 
normal. 

Vi har också det curlande paret Magnus och 
Vinay. Magnus oroar sig så mycket över valpen 
Baileys väl och ve att han ringer till veterinären 
flera gånger om dagen och måste facetajma med 
henne när de går och handlar. Valpen är 
naturligtvis en fullfjädrad diva inom loppet av 
några veckor. 

Den dyssigaste – och därmed mest intressanta 
– av familjerna är konstnärsparet Helene och 
Björn. Helene har köpt den aktivitetskrävande 
Barack med den rörande förhoppningen att 
hunden ska förändra Björns osunda livsstil. 
Björn gillar att kedjeröka och vara i ateljén eller 
på krogen. Helene gillar att gå på tur och sova i 
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skogen. Barack gillar också att vara ute i 
naturen, men även att jaga cyklister och kissa 
inomhus. 

Björn blir tårögd när han beskriver den nya 
familjemedlemmen som han kommit så nära på 
kort tid; ”Barack är ett naturbarn, en hippe”, 
förklarar han. Sedan avslöjar han att de två 
brukar göra gemensam sak på toaletten: ”vi 
kompiskissar”(!). Det vill säga att hunden kissar 
på badrumsgolvet när Björn gör sitt på 
toaletten. Björn verkar inte tycka att det gör så 
mycket, snarare att det är lite mysigt. Det är 
begripligt, eftersom den enda som syns torka 
upp efter naturbarnets äventyr inomhus är 
Helene. 

Naturligtvis går det åt pipsvängen. Jag ska inte 
avslöja exakt hur, men jag kan säga så mycket 
som att det inte blir några sekvenser där Helene 

skuttar iväg mot solnedgången med både en 
sund man och en lydig hund. Det slutar i en 
familjekonstellation som kanske inte var 
Helenes ursprungliga tanke. Men hon kan 
åtminstone trösta sig med att hennes nya 
livspartner är betydligt mer lättränad än en 
kulturman – och väldigt trendriktig. 

Catia Hultquist 

catia.hultquist@dn.se 
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07 
Klimatföränd-
ringar allt 
större hot mot 
museer 
Museer. FN-organet Unesco varnar för att 
extremväder som översvämningar, bränder och 
orkaner har blivit ett växande hot mot världens 
museum och kulturarv, rapporterar SVT. 

2019 fick museer i Venedig hålla stängt när 
vattennivåerna steg kraftigt. Samma år spred sig 
skogsbränderna farligt nära Getty-museet i Los 
Angeles. 2016 tvingades Louvren i Paris att 

stänga och snabbt evakuera dyra konstskatter 
från nedersta källarplanet sedan floden Seine 
svämmat över. Detta ledde till att museet nu 
byggt en specialdesignad bunker, kallad Louvre 
conservation center, dit man under året 
planerar att förflytta ”Venus de Milo” och 250 
000 andra målningar och konstföremål. 

– Det är ett väldigt kostsamt projekt. Louvren 
har möjligheten att göra det här, men många 
små museer har det inte, säger Sunna Altnoder, 
avdelningschef på Unesco till SVT. 

DN 
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07 Problemet 
med juridisk 
politik. Frågan 
är om dagens 
klimatdomar är 
miljöeffektiva, 
skriver 
Christian Azar 
Det drivs allt fler klimatmål i domstolar. 
Nyligen beslutade till exempel en domstol i 

Nederländerna att Shell måste minska sina 
utsläpp med 45 procent till 2030. Beslutet gäller 
inte bara utsläppen från Shells egna 
anläggningar, utan också utsläppen som 
uppstår när kunder använder de produkter 
Shell säljer, till exempel bensin och diesel. 
Beslutet gäller för Shells verksamhet inte bara i 
Nederländerna utan i hela världen. Det är på 
många sätt en game changer. 

Stora delar av klimatrörelsen jublar. Men hur 
ska man se på den här utvecklingen? På många 
sätt är den så klart positiv, och det går verkligen 
att argumentera för att klimatet är en 
rättighetsfråga där domstolar kan och bör spela 
en viktig roll.  

I dag är det möjligt för ett land, säg USA eller 
Kina, att släppa ut stora mängder koldioxid som 
kommer att drabba andra länder, säg 
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Bangladesh eller Egypten, genom den höjning 
av havsnivån som följer i utsläppens spår. Och 
att det får ske utan konsekvenser kan knappast 
anses rimligt. Jag har personligen inte rätt att ta 
min grannes hus. Varför ska en stat få släppa ut 
så mycket koldioxid att miljontals hus kommer 
tas av havet i andra länder? 

Flera debattörer har också uttryckt sympati för 
de framsteg som rör internationell rätt, klimat 
och mänskliga rättigheter, speciellt för 
kommande generationer vars röster ju av 
naturliga skäl inte hörs i det nuvarande 
demokratiska systemet. Här kan man med 
fördel läsa Frank Biermanns, professor med 
inriktning på globala governance-frågor, 
intressanta reflektioner om en nylig tysk 
klimatdom. 

Men är den här utvecklingen endast positiv? Det 
som sker nu väcker ett antal intressanta 
frågeställningar kring hur politiska våra 
domstolar bör vara. Det vi bevittnar kan 
nämligen innebära början på en förflyttning av 
makt från politiken till domstolarna.  

Är det något man bör bejaka? Vad blir 
konsekvenserna i förlängningen? Om domstolar 
med icke-folkvalda domare fattar beslut som är 
av djupgående politisk natur vad innebär det för 
demokratin? 

I USA får ibland domstolsväsendet ett 
avgörande inflytande över vad vi normalt ser 
som politiska frågor, ett exempel är 
abortlagstiftningen. Det gör att det blir viktigt 
vilken domare som sitter på vilken post och 
man kan emellanåt närmast förfasas över hur 
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presidenter utser domare med politiska 
förtecken. 

Finns det inte en risk att en sådan utveckling 
drivs fram också här om domstolar fattar allt 
fler klimatbeslut. Borde det inte vara våra 
folkvalda som fattar just dessa beslut? 

Nu kan man alltid säga att eftersom politikerna 
inte inför en tillräckligt ambitiös politik så är 
det bra om domstolarna gör det åt dem. Men är 
inte det rimliga i en demokrati att människor 
röstar bort dem som fattar dåliga beslut, 
snarare än att domstolar förklarar svaga 
klimatambitioner olagliga? 

Jag har inte svar på alla dessa frågor, men jag 
tror att det är viktigt att de ställs. Vi ska komma 
ihåg att en del forskare och aktivister menar att 
vi i princip måste ändra vår livsstil och våra 

samhällen i grunden om vi ska klara 
klimatmålen. Det är alltså stora frågor som står 
på spel. 

Det finns avslutningsvis en annan problematik 
med Shelldomen. Domstolen i Haag har här 
ålagt ett enskilt företag, Shell, att vidta åtgärder 
samtidigt som andra inte åläggs några åtgärder. 
Är det rimligt? Vad innebär det för principer om 
likabehandling och konkurrensneutralitet 
mellan olika företag? Andra oljebolag kan ju 
sälja på den nederländska och europeiska 
marknaden utan motsvarande krav. På vilket 
sätt är det här rimligt, rättvist? Ja, är det ens 
effektivt?  

Shell skulle i princip kunna sälja av hälften av 
sin verksamhet till ett oljeföretag i något annat 
land. Utsläppen skulle då halveras från just 
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Shell men de totala utsläppen skulle inte 
påverkas över huvudtaget. 

Christian Azar 

07 Varför 
dricker unga 
mindre – och 
har någon 
annan substans 
ersatt 
alkoholen? 
Alkoholkonsumtionen bland ungdomar 
har sedan drygt 20 år tillbaka minskat 
kraftigt. Men varför, och finns det en 
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koppling till en ökad cannabis-
konsumtion?  

Svårt att säga, menar experter DN talat 
med. 

Sedan år 2000 har alkoholkonsumtionen bland 
niondeklassare dalat. Enligt Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning (Can) 
drack pojkar det året cirka 5,3 liter ren alkohol, 
det högsta som uppmätts sedan Can började 
kartlägga utvecklingen på 70-talet. För flickor 
nåddes toppen 2005, med en konsumtion om 
3,2 liter per år, men efter det har mängden 
minskat för varje år som gått. 2019 hade de 
siffrorna minskat till runt 2,6 liter per år för 
pojkar, 1,9 för flickor. 

Även antalet ungdomar som ens testat alkohol 
har minskat. I Can:s senaste undersökning var 

det fler flickor än pojkar som uppgav att de 
dricker, 48 respektive 38 procent av de 
tillfrågade. Detta är bland de lägsta siffrorna 
som uppmätts, och visar att de ungdomar som 
avstår alkohol nu är i majoritet.  

Att alkoholkonsumtionen bland unga minskar 
är förstås positivt, men vad beror det på? Enligt 
Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för 
folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, 
går det inte att peka på några enskilda faktorer 
som förklarar allt. Flera olika ”sociala 
mekanismer” spelar in, en av dem verkar vara 
ungdomarnas relation till sina föräldrar. 

– Många studier visar att det finns en ökad 
föräldrakontroll, och på något sätt är 
ungdomarna mer som kompisar med sina 
föräldrar. Tidigare var det inte så att unga ville 
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umgås med föräldrarna, men nu verkar det vara 
helt okej för många.  

Jukka Törrönens inblick kommer från en 
forskningsstudie han själv genomförde, där han 
tillsammans med kollegor intervjuade 49 
ungdomar. Urvalet bestod både av ungdomar 
som dricker och de som avstår, och resultatet 
pekar mot att attityder kring alkohol svängt 
rejält jämfört med generationerna innan.  

– Tidigare var det som en ritual in i vuxenlivet 
att dricka, men nu kan man bli vuxen på ett 
annat sätt. Sen är genus en aspekt, det är inte 
lika viktigt som tidigare för maskuliniteten att 
dricka.  

Vad beror det på?  

– Nu kan de visa maskulinitet på andra sätt, till 
exempel genom att vara bra på sport, tv-spel -
eller annat, säger Jukka Törrönen. 

För flickor har förändringen delvis att göra med 
en ökad rädsla för att tappa kontrollen. Risken 
för att utsättas för moralism eller sexuella 
övergrepp i samband med berusning uppgavs av 
flera studiedeltagare som en orsak till minskad 
alkoholkonsumtion. Dessutom berättade flera 
att sociala medier spelar en stor roll, då man 
inte vill att bilder och filmer ska spridas på en 
när man är i ett berusat tillstånd. Återigen 
spelar föräldrarna en roll. 

– De kan följa sina barn via sociala medier och 
kontrollera på det sättet. Så det är också en 
anledning, ungdomarna lever i en tid som inte 
är så privat. 
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En idé som fått fäste är att om 
alkoholkonsumtionen minskar måste något 
annat öka. Ett substitut, ungefär, som 
ungdomar tar i stället för att dricka. Cannabis är 
den vanligast förekommande drogen i Sverige, 
och världen, enligt Folkhälsomyndigheten. 
Användningen har dessutom ökat sedan 2000-
talet, vilket är varför drogen ofta kommer på tal 
när man diskuterar ungas alkoholvanor. Väljer 
de att röka i stället för att dricka? 

Nej, säger Isabella Gripe. Hon är sociolog och 
Can:s utredare i frågor om ungas alkohol- och 
narkotikavanor. Isabella Gripe har forskat om 
det eventuella sambandet mellan cannabis och 
alkohol, och ser inga tecken på att det ena har 
ersatt det andra. 

– Vi kunde inte se några tecken på en 
substitution i den här gruppen. Om något såg vi 

snarare att det fungerade som komplement, 
alltså att mer alkohol också leder till mer canna-
bis, säger hon. 

Bilden av cannabis som komplement var dock 
bara sann tidigt under perioden 1989-2016, 
förtydligar Isabella Gripe, vilket är tidsspannet 
hon och hennes kollegor undersökt. Det går 
alltså inte att säga att cannabis fungerar varken 
som komplement eller substitut i dag, menar 
hon. 

Men visst ökar väl cannabisanvändningen även 
bland unga? Ja, fast inte i det totala antalet 
användare. Den statistiken har genom åren 
legat relativt stabilt. I stället ökar den 
återkommande användningen bland de 
ungdomar som redan testat. 

745



– Tittar man på hur många gånger de säger att 
de provat så ser vi att den grupp som använt 
cannabis allra mest, alltså 20 gånger eller mer, 
har ökat. År 2000 utgjorde den gruppen nio 
procent av dem som någon gång testat. 2016 låg 
den siffran på 22 procent, säger Isabella Gripe. 

Vad detta beror på är svårt att säga. Can 
kartlägger ungas attityder till narkotika årligen 
och kan se en förändring i deras 
riskbedömningar gällande droger. Trots att den 
stora majoriteten fortfarande anser droger vara 
ett av de större samhällsproblemen har 
riskbedömningen minskat. Dessutom har 
ungdomar i dag en mindre restriktiv syn på 
narkotika än tidigare, men detta har i sin tur 
inte kunnat kopplas till en ökad användning. 

– Det verkar som att det är lite olika saker som 
driver konsumtionen av alkohol och cannabis, 

det går inte att peka på enskilda faktorer. 
Intressant är också att det är en trend som 
pågår i flera västländer, det här är inte ett unikt 
svenskt fenomen. Förklaringen man söker 
måste därför vara gångbar även utanför Sverige. 

Kan det vara så att ungdomar bara är mer 
hälsosamma nu? 

– När det gäller alkohol- och till exempel 
tobakskonsumtionen är de det.  

– Det här att de ska ha ersatt alkoholen med 
något – det är lite så man ser på ungdomar. 
Något dåligt måste de göra, tänker man, men 
det kanske inte alls måste vara så. Åtminstone 
inte i det här avseendet, säger Isabella Gripe. 

Samtidigt vidhåller hon att deras statistiska 
underlag bara är just det – statistik. Effektivt för 
att synliggöra generella drag bland 
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populationen, men det kan samtidigt se väldigt 
annorlunda ut i vissa grupper som inte får 
genomslag på generell nivå. Detta håller Juan 
Figueroa Sepulveda med om. Han är 
ungdomspsykiater och överläkare vid Maria 
Ungdom, den enhet inom Stockholms läns 
sjukvårdsområde som är specialiserade på att 
behandla alkohol- och drogproblem bland unga. 

Antalet ungdomar som söker sig till Maria 
Ungdom har inte minskat på senare år. Den 
stora skillnaden mellan då och nu är i stället 
skiftet i antal alkohol- och narkotikafall. Färre 
söker sig till akutmottagningen på grund av 
alkohol, fler på grund av droger. 

– Det vi har sett är ett ökat antal patienter som 
konsumerar andra droger än alkohol, och ett 
minskat antal patienter som konsumerar 
alkohol.  

– Bland annat handlar det om cannabis, som är 
den mest använda drogen, men även andra som 
tramadol och ecstasy, säger Juan Figueroa 
Sepulveda. 

Än värre, menar Figueroa Sepulveda, är att 
ungdomar i dag blandar drogerna de tar. Allt 
färre tar bara cannabis, eller bara amfetamin. 
Hälsoeffekterna blir värre, eftersom 
ungdomarna ofta inte vet vad för konsekvenser 
olika blandningar kan medföra. 

– Sedan har debutåldern minskat, de som testar 
blir yngre och yngre jämfört med tidigare, säger 
Juan Figueroa Sepulveda.  

Huruvida detta beror på en minskad 
alkoholkonsumtion kan inte heller Juan 
Figueroa Sepulveda säga. Klart är dock att deras 
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jobb inte blivit lättare. Enligt honom krävs fler 
insatser, från fler håll. 

– Det är inte bara sjukvårdens uppdrag som 
krävs, hela samhället måste hjälpas åt. Från 
politiska åtgärder till socialpolitiska till 
medicinska. Alla som arbetar med ungdomar 
måste öppna ögonen för detta. 

Joakim Hulterström 

joakim.hulterstrom@dn.se 

Fakta. Det är Can 
Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (Can) är ett nationellt 
kompetenscentrum inom alkohol, narkotika, 
dopning och tobak. 

Uppdraget är att sprida kunskap om 
konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol 
och andra droger i samhället. 

Sedan 1971 görs en undersökning om 
skolelevers drogvanor – en rikstäckande 
enkätundersökning för nian i grundskolan och 
tvåan på gymnasiet. Cirka 20 000 elever svarar 
varje år. 

Fakta. Ungas syn på 
narkotika – då mot nu 
Can genomförde 2019 en enkätundersökning 
över ungas syn på narkotika och jämförde 
resultaten med samma undersökning från 
2003. 

748



Undersökningen är tänkt att visa dels hur 
restriktiv syn unga har på narkotika, dels hur 
stort problem de anser narkotika vara. 

Påståendena som skulle besvaras var: 

1. Narkotika är ett av våra största 
samhällsproblem. 

2. Det borde vara tillåtet att röka hasch eller 
marijuana. 

3. Alla som använder narkotika riskerar att förr 
eller senare få problem. 

4. Det är upp till var och en om man vill 
använda narkotika. 

5. Ibland måste man tvångsvårda 
narkotikaberoende. 

6. Det är ofarligt att använda ecstasy. 

Resultaten visar att både riskbedömning och 
hur restriktivt man ser på droger minskat. 

Påstående nummer 4, om att det är upp till var 
och en om man vill använda narkotika, var den 
enda där opinionen inte svängt märkvärdigt. 
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Fortsättning på 
G7- mötet 
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15 Natoländerna 
enades om en 
skarp 
markering mot 
Kina 
Joe Biden markerade tydligt USA:s 
återkomst som västvärldens ledande 
alliansbyggare när Nato höll sitt första 
toppmöte på ett och ett halvt år. Han 
lyckades övertala de övriga 29 stats- och 
regeringscheferna i Atlantpakten att 
uttala stark oro över den allt mer 

aggressiva roll som Kina spelar på 
världsscenen. 

KOMMENTAR. 

Det syns tydligt vilken lättnad det är för flertalet 
av Natos 30 stater att USA-presidenten numera 
heter Joe Biden och inte Donald Trump. Den 
senare skapade ständig misstämning, genom att 
ifrågasätta försvarsalliansens 
existensberättigande och genom att kräva att 
medlemsländerna kraftigt ökade sina 
försvarsutgifter. Annars, hotade han, skulle USA 
packa sig iväg och lämna de andra länderna åt 
sitt öde. 

– Nato är ovanligt viktigt för USA:s intressen. 
Den ömsesidiga försvarsgarantin är en helig 
plikt. Jag vill att hela Europa ska veta att USA 
står fast vid den, sade Biden på mötet. 
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Det var exakt vad många alliansbröder ville 
höra. 

Trump brukade hota med att USA kanske inte 
anser sig bundet vid Natos portalparagraf, 
Artikel 5, om de andra länderna inte rustar upp 
mer. Nu bekräftade Biden den princip som 
Atlantpakten grundades på: om en Natomedlem 
angrips är det ett krig mot alla.  

Det betyder inte att USA:s tryck på en ökning av 
försvarsutgifterna har försvunnit. Endast tio av 
Natos medlemmar uppnår målet som är att 
2024 ska motsvarande 2 procent av landets 
bruttonationalprodukt gå till försvarsbudgeten. 
Tyskland spenderar bara 1,5 procent av bnp på 
försvaret. 

Med Biden har ändå Merkel, Macron och de 
andra en vän i Vita huset, men det betyder inte 

att det råder total harmoni i alliansen. Nato har 
en rad svåra frågor att hantera; Ryssland, Kina, 
terrorismen, tillbakadragandet från kriget i 
Afghanistan och klimatkrisen, för att bara 
nämna några. På många av punkterna råder det 
delade meningar. Det var en förklaring till att 
måndagens toppmöte i Bryssel drog över tiden. 

Mycket tid gick också åt till att försöka mangla 
fram en enhetlig formulering om den kanske 
knepigaste frågan av alla; den framväxande 
kinesiska utmaningen, eller ”hotet”, som Biden 
och några andra av Natos ledare helst hade 
föredragit att kalla det. Ett antal länder, som 
Ungern och Tyskland, har starka ekonomiska 
intressen i Kina, och vill helst dämpa retoriken. 
Det gäller också Polen, som mer vill betona 
hotet från Ryssland. 

752



Nu blev det till slut, som väntat, en 
kompromiss. Kina är visserligen, enligt Natos 
generalsekreterare Jens Stoltenberg, inte en 
”fiende”, men i toppmötets avslutande 
deklaration utpekas landet som en 
”säkerhetsutmaning” som försöker undergräva 
den regelbaserade världsordningen och ägnar 
sig åt en utveckling av kärnvapenmissiler i ett 
tempo som är bekymmersamt. 

Ryssland var inte borta från dagordningen. 
Nato uttryckte oro för Rysslands fortgående 
inblandning i Ukraina och koncentrationen av 
rysk militär vid den ukrainska gränsen i våras. 
Den ”militära integrationen mellan Ryssland 
och Belarus” vid Natos östra flank är enligt 
slutdeklarationen destabiliserande. 

Jens Stoltenberg sade på måndagen att ”våra 
relationer med Ryssland befinner sig på den 
lägsta punkten sedan kalla kriget”. 

Det nya är att Ryssland så mycket kopplades 
ihop med Kina och att Moskva är en allt 
närmare samarbetspartner med Peking, såväl 
politiskt som militärt. 

”Kina samarbetar med Ryssland bland annat 
genom att delta i ryska militära manövrar i den 
euroatlantiska sfären. Vi är oroade över bristen 
på öppenhet och att Kina ägnar sig åt 
desinformation”, heter det i deklarationen, som 
också pekar på de kinesiska statskontrollerade 
företag som verkar inom områden som är 
viktiga för Europas säkerhetsmässiga 
infrastruktur (här syftas främst på Huawei).  
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Nato stängde dock inte dörren: Vi vill ha en 
”konstruktiv dialog” med Peking, hette det, 
däribland i frågor som klimatförändringarna. 

Michael Winiarski 

15 Ryssland i 
fokus när Biden 
möter EU-
toppar 
Relationen till Ryssland liksom handels- 
och teknikutbyte står i fokus när EU:s 
toppchefer i dag möter USA:s president 
Joe Biden. EU vill tillsammans med USA 
skapa ett råd för att öka 
tekniksamarbetet och säkra leveranser 
av bristvaran halvledare. 

Relationen mellan EU och USA har förbättrats 
betydligt efter att Joe Biden svors in som 
president i januari. Parterna samtalar sedan 
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dess om hur de ska avveckla de stål- och 
aluminiumtullar som Donald Trump införde 
som president. Även dispyten som rör statsstöd 
till amerikanska Boeing och europeiska Airbus, 
som pågått i 16 år, ser ut att kunna gå mot en 
lösning. 

När EU-kommissionens ordförande Ursula von 
der Leyen och Europeiska rådets ordförande 
Charles Michel träffar Joe Biden vid lunchtid på 
tisdagen är förhoppningen från EU:s sida att 
mötet kan bli startpunkten för ett djupare 
samarbete även på teknikområdet. EU och USA 
förbereder att inrätta ett gemensamt handels- 
och teknikråd som bland annat ska säkra 
leveranskedjor av vitala insatsvaror som 
mineraler och halvledare. 

Sedan världsekonomin börjat ta fart efter 
pandemin har bristen på halvledare (de små 

datachip som finns i massor av produkter) gjort 
att bland annat Volvo fått dra ned på sin 
produktion. 

Det fördjupade samarbetet mellan EU och USA 
väntas även handla om att sätta globala 
standarder för artificiell intelligens (AI), grön 
teknik och hur de stora plattformsbolagen ska 
regleras. 

När det gäller covid-19 sade Joe Biden nyligen 
att han tillfälligt vill upphäva patentskyddet på 
vaccin för att öka tillgången i världen. Delar av 
EU-kretsen (som Frankrikes Emmanuel 
Macron) är inne på samma linje medan andra 
(som Tysklands Angela Merkel) är tveksamma. 
Tisdagens möte väntas resultera i att EU och 
USA bildar en arbetsgrupp för att öka den 
globala tillverkningen av vaccin. I den kan även 
patenträttigheter komma att diskuteras. 

Pia Gripenberg 
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15 
Klimatorganisationer 
besvikna efter 
avsaknad av konkreta 
löften 
De rika G7-ländernas löfte att öka sitt 
ekonomiska stöd till fattiga länders 
klimatarbete kritiseras av 
miljöorganisationer. De klimatlöften 
som kom från G7-mötet saknar konkreta 
detaljer om vad som ska göras för att nå 
klimatmålen.  

KOMMENTAR 

Förhoppningarna inför de rika G7-ländernas 
möte i Cornwall var stora hos miljörörelsen 
internationellt. USA:s nye president och nya 
klimatlöften från flera stora länder den senaste 
tiden förväntades leda till konkreta åtgärder och 
planer både när det gäller att minska utsläpp 
och att bevara den biologiska mångfalden. 

Men så blev det inte. Ländernas ledare lovade 
visserligen att öka sina bidrag för att uppnå det 
tidigare löftet om att 100 miljarder dollar per år 
ska hjälpa fattigare länder att minska sina 
utsläpp och åtgärder för klimatanpassning.  

Det är inget nytt löfte eller höjda ambitioner. 
Redan för tolv år sedan, 2009, lovade de rika 
länderna inom FN att från 2020 tillsammans 
bidra med 100 miljarder dollar årligen. Den 
summan har fortfarande inte uppnåtts. 
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Kritiken från den internationella miljörörelsen 
efter mötet är hård. ”Oförlåtligt, kortsiktigt, 
själviskt” sa Tasneem Essop, vd för 
klimatnätverket Climate Action Network. ”Rika 
länder kan inte bara upprepa existerade 
åtaganden utan de måste presentera 
substantiell ny och ytterligare finansiering.” 

I slutdokumentet från mötet finns uttalanden 
om att 2021 ska bli en ”vändpunkt för vår 
planet” och ”ökade ansträngningar för att 
minska utsläppen av växthusgaser och hålla 
målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader inom räckhåll”.  

Där står också att 30 procent av ländernas land- 
och havsområden ska skyddas till 2030. Sedan 
tidigare har G7 kommit överens om att fasa ut 
finansiering av nya kolkraftverk utomlands. 
Några nya och konkreta löften om hur och 

under vilken tid kolanvändningen i stort ska 
fasas ut gavs inte.   

Kritikerna efterlyser konkreta detaljer om 
slutdatum och finansiering i de löften som 
länderna enades om. 

I ett videoinslag som visades under mötet sa 
legendaren David Attenborough: ”Ni står inför 
de viktigaste besluten i mänsklighetens 
historia”. 

Just 2021 anses vara ”nu eller aldrig” för 
klimatet. Om några månader, i november, hålls 
FN:s stora möte om klimatet, COP26 i Glasgow. 
Enligt Parisavtalet ska världens länder senast 
inför mötet komma in med löften om skärpta 
klimatambitioner. De löften som ligger nu leder 
till en uppvärmning runt 3 grader, om de 
uppfylls. Årets möte anses vara sista chansen 
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för världen att agera om utsläppen ska minska 
så snabbt som krävs. 

Det nu avslutade G7-mötet sågs som en viktig 
milstolpe på vägen till COP 26. Men i nuläget 
ser det inte ut som om ländernas klimatarbete 
tog de stora steg framåt som hade behövts. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 

16 Toppmötet 
kan etablera en 
”kall fred” 
Ingen väntar sig några viktigare 
överenskommelser när Vladimir Putin 
och Joe Biden i dag möts. Rysk-
amerikanska toppmöten avgör inte som 
förr världens öden. I bästa fall kan mötet 
resultera i ökad förutsägbarhet och 
stabilitet. 

Moskva och Washington är för en gångs skull 
överens: Från båda håll försöker man minska 
förväntningarna på toppmötet mellan USA:s 
president Joe Biden och Rysslands president 
Vladimir Putin. I stället är siktet inställt på 
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”normalisering” i relationerna mellan de två 
kärnvapenmakterna. 

Men vad menas med normalisering? En 
återgång till det som en gång var? 

Och i så fall till vilken epok? 

Det kan inte vara till läget för 30 år sedan, då 
USA stod som ensam som herre på täppan. 
Sovjetimperiet låg i ruiner (med Putins ord 
”århundradets största geopolitiska katastrof”), 
satellitstaterna i centrala Europa hade frigjort 
sig från Moskvas struptag och den östliga 
militära Warszawapakten var nedlagd. 

Till läget för 20 år sedan? Då hade Putin 
kommit till makten i Ryssland, och USA 
drabbades för första gången av ett islamistiskt 
terrordåd på egen mark. 

För 10 år sedan? Ryssland hade börjat sina 
försök att återvinna sin förlorade intressesfär 
genom att gå in militärt i Georgien. Vilket 
följdes upp genom den ryska annekteringen av 
den ukrainska halvön Krim, uppbackningen av 
separatister i Donbass och en expansion till 
Mellanöstern genom inträde i kriget i Syrien. 

Relationerna mellan USA och Ryssland sjönk 
till nya bottennivåer. Samtidigt som Kina smög 
upp som den en ny militär och ekonomisk 
supermakt. 

Inte ens under fyra år med Donald Trump, som 
ständigt uttryckte sin vördnad för Putin, blev 
det någon förbättring. 

Några veckor efter sitt tillträde som president 
sade Biden att han i ett första telefonsamtal 
med den ryske presidenten klargjort ”att de 
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dagar då USA lade sig på rygg för Rysslands 
aggressiva handlingar – inblandning i våra val, 
cyberattacker, förgiftning av deras medborgare 
– är över”. 

Nya sanktioner och motsanktioner följde. Och 
när Biden i en tv-intervju svarat jakande på 
frågan om han betraktade Putin som en 
”mördare” kallade Ryssland hem sin 
ambassadör från Washington, och USA tog hem 
sin från Moskva. 

Ett konkret resultat av mötet i Genève kan bli 
att USA och Ryssland skickar tillbaka 
ambassadörerna till deras stationeringsorter. I 
så fall en normalisering som måste betraktas 
som blygsam. 

Det finns de som tror att toppmötet kan 
etablera en ”kall fred” mellan USA och 
Ryssland. 

I en sådan värld måste de två nukleära 
giganterna komma överens om att förhindra en 
ny kapprustning, på samma sätt som de kunde 
under ”kalla kriget”, om världen inte ska riskera 
en förödande världsbrand. 

För Biden är det svåra att få till en sådan 
stabilisering utan att ge Putin fria händer att 
skapa kaos i vad Moskva betraktar som sin 
intressesfär. ”Det finns områden där vi kan 
samarbeta om Putin väljer att göra det”, sade 
Biden efter måndagens Natomöte. 

Det kanske är gott nog i en allt mer multipolär 
värld där Biden – som under sin resa i Europa 
har samlat stöd på möten med allierade i G7, 
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Nato och EU – i första hand har sitt 
världspolitiska sikte inställt på utmaningen från 
Kina. 

Michael Winiarski 

Fakta. Villa de la 
Grange 
Villa de la Grange, där presidenterna ska mötas 
i dag, onsdag, ligger i Parc de la Grange i 
Genève. 

Parken har anor från romartiden. På 1700-talet 
betraktades den som ett jordbruksområde och 
ägdes av familjen Lullin. Så småningom tog 
familjen Favre över ägorna. De anlade bland 
annat dammar, en stenträdgård och ett 
orangeri. 

Ägorna med villan och biblioteket donerades till 
Genèves stad 1917. Parken är i dag öppen för 
allmänheten och ett historiskt monument. 

Källa: Genèves stad 
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16 Karin 
Eriksson: Joe 
Biden måste 
våga sätta sig i 
respekt 
Nu måste Joe Biden visa att han står pall 
i mötet med Vladimir Putin. Han 
kommer att bedömas mot en rad 
företrädare som försökt att sätta sig i 
respekt hos Rysslands ledare. 

KOMMENTAR. Det är ingen tävling, 
konstaterade USA:s president Joe Biden för 
några dagar sedan. Han talade om dagens 

toppmöte med Vladimir Putin och om beslutet 
att han ska möta medierna på egen hand efteråt. 

Biden vill inte ha någon diskussion om vem som 
pratar mest eller kommer med de mest 
storslagna komplimangerna eller mest försåtliga 
förolämpningarna. Han vill slippa 
konkurrensen med Putin när han ger sin bild av 
vad som sagts. 

Det är klart att detta ändå är en tävling – fast 
Joe Bidens rival är inte Vladimir Putin utan 
företrädarna i Vita huset. Kalla kriget tog slut 
för 30 år sedan, Sovjet har blivit Ryssland, och 
konflikterna med Moskva har inte samma tyngd 
som förr. Men den där särskilda laddningen i 
relationen mellan öst och väst består och det 
märks i medieuppmärksamheten i USA inför 
mötet.  
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Det har funnits inslag av kuriosa i skildringarna 
av Joe Bidens europeiska resa, men nu är det 
allvar. Kommer Biden att stå pall? Kan han 
sätta sig i respekt? Eller blir det ett fiasko, som 
vid John F Kennedys möte med Nikita 
Chrusjtjov för exakt 60 år sedan?  

Frederick Kempe, ordförande för tankesmedjan 
Atlantic Council, tycker att 
Bidenadministrationen kan lära av historien. I 
en krönika beskriver han hur Chrusjtjov 
lämnade mötet i tron att Kennedy var svag och 
obeslutsam – och hur det bara triggade 
Sovjetledaren. 

Han är inte ensam om att efterlysa hårdare tag 
från Biden. Kongressledamoten Michael 
McCaul vill att Biden ska konfrontera Putin om 
den senaste tidens cyberattacker mot 
amerikanska intressen – attacker som sannolikt 

dirigerats av kriminella ligor med ryska 
kopplingar. Säkerhet på nätet blir ett av 
samtalsämnena i Genève. 

Biden är den femte amerikanske presidenten 
som möter Putin. Bill Clinton höll god min vid 
toppmötet i Moskva sommaren 2000, men 
kände tvivel om den nye ryske ledarens syn på 
demokrati, och uppmanade Boris Jeltsin att 
hålla ett öga på efterträdaren.  

George W Bush såg in i Vladimir Putins ögon 
och tyckte sig förnimma en själ. Några månader 
senare kraschade två flygplan in i World Trade 
Center och USA behövde Rysslands stöd i kriget 
mot terrorism. 

Under Obamaadministrationen försämrades 
relationerna mellan Kreml med annekteringen 
av Krim 2014. 2016 vann Donald Trump 
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presidentvalet i USA – ett val som Ryssland 
hade försökt påverka. Det blev startpunkten för 
en av storpolitikens märkligaste relationer, där 
den amerikanske populisten inte kunde låta bli 
att beundra den auktoritäre ryske ledaren. 

Joe Biden har inte hittat någon själ i Putins 
ögon. För några månader sedan beskrev han 
Rysslands president som ”en mördare”. 

Nu betonar hans medarbetare att han har 
förberett sig noga för att konfrontera Putin om 
övertramp och övergrepp. De tillägger att han 
har lång erfarenhet av att framföra kritik mot 
auktoritära ledare. De understryker att 
förväntningarna på mötet är låga. 

I praktiken krockar Bidens globala ambitioner i 
Genève: Å ena sidan vill han stärka det 
internationella samarbetet. Därför vill han 

sondera terrängen för nya projekt med Putin. Å 
andra sidan vill han bli en förkämpe för 
demokratin i världen. Då måste han skärpa 
tonen om Rysslands bristande respekt för 
mänskliga rättigheter och fria val. Det är en svår 
balansgång. Och det är symtomatiskt att Biden 
inte vill framträda gemensamt med Putin 
efteråt. 

Om man riskerar att förlora en tävling är det 
kanske lika bra att låta bli: Biden är inte en 
politiker som trivs med konfrontationer. Om 
han är tuffare bakom stängda dörrar? Det får 
historikerna ta reda på. 

Karin Eriksson 

karin.eriksson@dn.se 
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16 Anna-Lena 
Laurén: Putin 
vill bli mött som 
en jämlike 
Det enda Ryssland egentligen begär är att 
bli taget på allvar. Putin väntar sig 
ingenting av mötet med Biden, det viktiga 
är att det äger rum.  

KOMMENTAR. Jag har vant mig vid att bli 
attackerad från olika håll i mitt arbete. 
Attackerna görs med olika förevändningar och 
de är av olika kvalitet. Ingenting förvånar mig. 
Vi som jobbar på den internationella arenan har 
konflikter, vi är inte brud och brudgum. Vi svär 

inte evig kärlek och vänskap till varandra. Vi är 
partners, och i vissa fall konkurrenter”, säger 
Putin i en intervju med NBC.  

Nyckelordet här är partners. Putin vill att USA 
ska se Ryssland som ett land man måste räkna 
med. Älskad behöver man inte bli.  

Att Biden kallat honom en mördare spelar ingen 
roll. Kommentaren ledde visserligen till att 
Ryssland kallade hem sin ambassadör, som en 
markering. Men för Putin är huvudsaken att 
den amerikanska presidenten visar respekt för 
ryska intressen. 

Biden har visat kompromissvilja på en viktig 
punkt: gasledningen Nord Stream II. 
Ledningen, som ska möjliggöra rysk gasexport 
till Europa, är ett gemensamt ryskt-tyskt projekt 
som förbundskansler Angela Merkel har lagt 
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ned sin prestige i. Enligt Biden själv är det 
framför allt av omsorg om relationerna till 
Tyskland som han inte längre pressar på för 
sanktioner mot företag som deltar i projektet.  

Han säger sig ha motsatt sig gasledningen från 
början, men nu är den redan nästan klar, och att 
fortsätta jobba för sanktioner skulle vara 
”kontraproduktivt för de europeiska 
relationerna”. 

Att Biden inte ens nämner de ryska relationerna 
är symtomatiskt. För USA slutade Ryssland vara 
en prioritet efter att kalla kriget hade avslutats. 
Först räknade USA med att Ryssland skulle bli 
demokratiskt. Det skedde inte, men någon 
återgång till den bipolära värld där Moskva och 
Washington gjorde upp om de viktiga frågorna 
fanns inte.  

Världen hade redan sprungit förbi den 
konstellationen, Kina har seglat upp som en ny 
världsmakt, de amerikanska prioriteringarna 
har förflyttats mot Asien. Ryssland betraktas 
som en besvärlig, regional stormakt som USA 
inte behöver förhandla med.  

Men i Kreml håller man fast vid att så länge 
Ryssland har kärnvapen måste USA lyssna. Den 
förströdda inställningen till ryska intressen i 
Washington har fått eliten i Kreml att befinna 
sig i ett tillstånd av konstant irritation mot USA. 

Det är ändå inte kärnvapnen i sig som har varit i 
fokus när friktion uppstått mellan Moskva och 
Washington. I stället har det blivit konflikter 
när Ryssland levt rövare i sin närregion, gått in 
med trupper i Georgien, annekterat Krimhalvön 
och bistått separatister i östra Ukraina. 
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Då har USA varit tvunget att reagera, men varje 
gång blir det någon slags halvmesyr där man 
straffar Ryssland med sanktioner. USA är inte 
redo att ingripa militärt. För Kreml är det 
yttersta beviset för att vad USA än säger så är de 
mycket medvetna om att Ryssland förblir en 
kärnvapenmakt.   

Resultatet är att relationerna är permanent usla. 
Det spelar i praktiken ingen roll vem som är 
president i USA. Kreml tycker i allmänhet extra 
illa om demokratiska presidenter, eftersom de 
av tradition lägger större vikt vid frågor som 
mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Men 
att Biden är demokrat spelar i sammanhanget 
ingen större roll.  

När Donald Trump blev president förväntade 
sig många att relationerna skulle bli varmare. 
Det förutspåddes att Trump bokstavligen skulle 

krypa upp i Putins famn. Så blev det inte. Det 
enda Trump egentligen gjorde var att smickra 
Putin offentligt. 

Putin väntar sig ingenting av det här mötet, han 
är inställd på att de dåliga relationerna kommer 
att fortsätta. Det viktiga är att mötet äger rum, 
att hemmapubliken ser vilken betydelse Biden 
därmed ger den ryska presidenten.  

Anna-Lena Laurén 
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16Ledare: Rätt 
av Biden att dra 
in Putins frikort 
Toppmötet på onsdagen blir i alla fall ingen 
repris av Helsingfors 2018. Den gången lät sig 
Donald Trump villigt dompteras av Vladimir 
Putin, så till den grad att den amerikanske 
presidenten på presskonferensen sa sig lita mer 
på mannen i Kreml än sina egna 
underrättelsetjänster. Skulle Ryssland ha 
försökt hacka sönder valet i USA? O nej. 

Inte heller lär Joe Biden gå på samma 
psykologiska mina som George W Bush, som 
2001 påstod sig ha blickat in i Putins själ och 
funnit honom rak och trovärdig. Två decennier 

senare finns ingen anledning att ha några 
förhoppningar om ett demokratiskt sinnelag 
eller ens ett belevat uppträdande på den 
internationella arenan. 

Mötet mellan Biden och Putin i Genève sker 
mot bakgrund av ett antal tydliga och 
fundamentala konflikter. Flera av dem har 
utlöst ekonomiska sanktioner från väst som 
rimligen kvarstår så länge Moskva inte 
modifierar sitt beteende, vilket det inte finns 
några tecken på. 

Ukraina är fortfarande nyckelexemplet. När 
landet ville närma sig EU hämnades Putin 
genom att annektera Krim och skicka in trupper 
för att starta ett ”separatistuppror” i östra 
Ukraina. Det var ett flagrant brott mot den 
säkerhetsordning som gällt i Europa ända sedan 

768



andra världskriget: gränser ändras inte med 
våld. 
Trump ifrågasatte Nato och ville ta hem 
amerikanska trupper från Tyskland. Biden har 
upphävt beslutet om reträtt och betonat USA:s 
fasta engagemang för den transatlantiska 
alliansen, inklusive de kollektiva 
försvarsförpliktelserna. Putin ägnar sig ständigt 
åt att försöka så split bland demokratierna i 
väst, men Bidens uttalade målsättning är att 
samla dem mot världens autokrater. 
Ryska hackerattacker och 
desinformationskampanjer ställer till oreda, 
men är inget som ger Putin några 
popularitetspoäng utomlands. Det gör inte 
heller den pågående demoleringen av mänskliga 
rättigheter eller den mordiska jakten på Aleksej 
Navalnyj och hans oppositionsrörelse. 

Putin kräver ”respekt”, för sin person och sin 
regim. Det han egentligen är ute efter är ett 
frikort, att väst inte ska lägga sig i hans 
korrumperade systems angelägenheter. Och 
något sådant kommer Biden inte att utfärda. 
Allt är nu inte harmoni i Bidens laguppställning. 
Europa känner sig emellanåt styvmoderligt 
behandlat, och ser med bävan hur USA riktar 
sitt intresse mot framför allt Kina. Washington 
glömmer alltför ofta bort att konsultera sina 
allierade. De europeiska länderna använder 
alltför mycket tid åt att ”förstå” Putins behov 
och grumla till kritiken mot hans excesser. 
Av hänsyn till Angela Merkel har Biden ställt in 
sanktionerna mot den rysk-tyska gasledningen 
Nord Stream 2, men det är likafullt ett riktigt 
uselt projekt. Europa hukar också inför att sluta 
upp bakom USA:s resoluta hållning gentemot 
Kina. Men västvärldens möjligheter till 
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framgång är så mycket större om både Putin 
och Peking bemöts med enighet och 
bestämdhet. 
Ett toppmöte ändrar i sig sällan historiens gång 
eller tyranners livsstil. Att Biden talar direkt 
med Putin kan ändå ha sitt värde. Kärnvapnen 
är inte på väg att försvinna, och hur de ska 
handhas och helst begränsas behöver dryftas. 
Också när det gäller gemensamma faror som 
pandemier måste det finnas utrymme för 
samarbete. 
Därutöver kan vissa saker understrykas. Nato 
söker inte strid, men Biden tänker inte överge 
Europa. Och USA har avsevärd förmåga att 
stuka den vacklande ryska ekonomin, om Putin 
får för sig att starta nya krig. 
Natomötet i veckan kallade Ryssland ”ett hot”. 
Den beskrivningen torde gälla även efter att 
Biden och Putin har tagit farväl av varandra. 

DN 16/6 2021 
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