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Kapitel 1:världen och 
regerigskrisen 
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24 Läckt FN-
rapport: ”Vi 
måste 
omdefiniera 
vårt sätt att 
leva” 
En stor rapport från FN:s klimatpanel 
som ska presenteras i februari nästa år 
har läckt. 

Rapporten pekar ut de svåra 
konsekvenser som uppvärmningen redan 
har gett, och målar upp ett mörkt 

risklandskap. År 2050 kan 80 miljoner 
människor riskera svält och hundratals 
miljoner riskerar undernäring. 

IPCC bekräftar för DN att det läckta utkastet på 
4 000 sidor som nyhetsbyrån AFP har tagit del 
av, kommer från panelens arbetsgrupp 2. Den 
slutliga rapporten ska presenteras i februari 
2022 och väntas bli den mest uttömmande 
vetenskapliga genomgången hittills av hur den 
globala uppvärmningen påverkar planeten, 
ekosystemen och oss människor. 

Enligt AFP har utkastet gått igenom en stor 
granskningsprocess och det är osannolikt att 
den förändras innan rapporten släpps.  

Rapporten slår fast att klimatförändringarna 
fundamentalt kommer att förändra livet på 
jorden under de kommande årtiondena – även 
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om människan lyckas med dramatiska 
utsläppsminskningar. 

Utmaningarna är systematiska, konstateras det 
i utkastet. Och djupt orättvisa: De människor 
som har bidragit minst till problemen, drabbas 
hårdast. Dessutom skriver FN:s klimatpanel att 
mänskligheten, samtidigt som vi släpper ut 
rekordstora mängder koldioxid i atmosfären, 
minskar skogarnas och havens möjligheter att 
suga upp gaserna. Därigenom blir människans 
viktigaste ”allierade” i ”kampen mot 
uppvärmningen” i stället vår fiende. 

Enligt AFP konstateras i rapporten att 
klimatanpassningen i världen är helt 
otillräcklig, givet det nya risklandskapet. Den 
uppvärmning på drygt 1 grad som hittills skett 
ger redan stora effekter. Klimatförändringarna 

har förminskat skördarna med upp till tio 
procent.  

År 2050 kan 80 miljoner människor riskera 
svält och hundratals miljoner riskerar 
undernäring. Mellan 2015 och 2019 behövde 
166 miljoner människor i framför allt Afrika och 
Centralamerika humanitär hjälp till följd av 
klimatrelaterad plötslig brist på mat. 

Trots en positiv socioekonomisk utveckling kan 
nära tio miljoner fler barn bli undernärda och 
hindrade i sin utveckling år 2050 på grund av 
en livslång exponering för hälsorisker orsakade 
av klimatförändringarna. Den globala 
uppvärmningen gör också att de geografiska 
områden som drabbas av insektsburna 
sjukdomar som malaria och dengue-feber växer 
och blir fler. 
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Kuststäder påverkas svårt. År 2050 väntas 
hundratals miljoner människor drabbas av 
vattenbrist. 

Ökande temperaturer kommer att påverka 
människors fysiska möjligheter att arbeta. 
Asiens södra delar, delar av Afrika och delar av 
Central- och Sydamerika kan förlora upp till 
250 arbetsdagar om året år 2100. 

I rapporten tydliggörs också risken för att flera 
”trösklar” kan nås och i sig öka uppvärmningen. 
De system som reglerar tillståndet på planeten 
– till exempel permafrosten i Arktis och 
regnskogen i Amazonas – riskerar att påverkas 
så mycket av mänsklig uppvärmning, att de 
tippar över i nya tillstånd. Naturens 
återkopplingar kan då förstärka uppvärmningen 
som människan har skapat, till exempel när 
ytterligare växthusgaser frigörs från tinande 
permafrost eller brinnande skogar. 

Vad kan då göras för att undvika de värsta 
konsekvenserna? 

Trots att flera av förändringarna kan bli 
oåterkalleliga, räknas varje tiondels grad: 
Hotnivån på arter, ekosystem och mänsklig 
hälsa är mycket lägre vid en uppvärmningsnivå 
på 1,5 grad än på 2 grader. 

Rapportutkastet pekar konkret på bland annat 
restaurering av ekosystem som 
”undervattensskogar” och mangrover. Men 
också: Att förändra människans kosthållning 
mot en mer växtbaserad sådan, skulle kunna 
minska livsmedelsrelaterade utsläpp med 
uppemot 70 procent till 2050. 

Men det räcker inte med byte till elbil eller stora 
trädplanteringsprojekt.  

”Vi behöver en transformation. Genomgripande 
förändringar på processer och beteenden på alla 
nivåer: På individnivå, samhällsnivå, i 
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näringslivet, våra institutioner och regeringar”, 
står det i rapportutkastet från IPCC. 

”Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva och 
konsumera.” 

Alexandra Urisman Otto 

alexandra.urisman@dn.se 

25 
Trakasserierna 
mot Apple Daily 
visar vad Kinas 
löften är värda 
Vad är du så rädd för?” 

Frågan ställdes till Rysslands president 
Vladimir Putin av ABC:s reporter Rachel Scott 
vid förra veckans toppmöte med Joe Biden, 
apropå Kremls förföljelse av 
oppositionskandidaten Aleksej Navalnyj. 
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Det är en fantastisk fråga som är värd att 
upprepas och upprepas igen till diktatorer och 
despoter världen över. 

Nu måste den ställas till Peking och Kinas 
president Xi Jinping. På onsdagen kom 
beskedet att Hongkongtidningen Apple Daily 
läggs ner efter upptrappade kinesiska 
trakasserier. Redaktionen har utsatts för 
polisrazzior med beslagtaget journalistiskt 
material, tidningens tillgångar har frusits, 
chefer och redaktörer har förts bort i handbojor, 
reportrar har hindrats i sitt arbete. 

Och på onsdagen greps också den första 
reportern på tidningen, en känd 
opinionsskribent med pseudonymen Li Ping 
som försvarat demokratin och skarpt kritiserat 
nedtryckandet av demokratirörelsen i 
Hongkong. 

Trakasserierna mot Apple Daily rättfärdigas av 
regimen med en ny ”nationell säkerhetslag”; 
redaktionen anklagas bland annat för att 

konspirera med utlandet. För omvärlden står 
det klart att det handlar om ett brott mot 
Hongkongavtalet som skulle garantera ”ett land, 
två system”. Det är också en indikation på det 
förakt med vilket Peking betraktar 
fundamentala rättigheter som press- och 
yttrandefrihet. 

Vad är du så rädd för, Xi Jinping? Du är en av 
världens mäktigaste män – varför fruktar du en 
uppkäftig tidning i Hongkong? Varför blir du 
skräckslagen av fri press? 

För att en sådan avslöjar ditt maktmissbruk, ditt 
förtryck av etniska och religiösa minoriteter, 
ditt groteska övervakningssystem. 

För att den skulle visa dina medborgare alla 
fördelar med demokrati och öppenhet, för att 
den ger en sorts verklighetens knuffar som 
skulle kunna få ditt diktatoriska skrytbygge att 
välta. 
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På lördag kommer det sista numret av Apple 
Daily, och vid midnatt mot söndag slocknar 
också tidningens sajt. Det är ytterligare en 
bekräftelse av många på att Kinas löften till 
Hongkong om bibehållen frihet var skrivna i 
sand. 

Låt det tjäna som en varning för alla i väst som 
fortfarande tror att handel med Kina per 
automatik kommer att liberalisera landet. Med 
den ökande repressionen av Hongkong 
försvinner också incitamenten för utländska 
företag att bedriva handel i den forna kolonin. 

I veckan kom en dom i Förvaltningsrätten som 
utestängde det kinesiska telekombolaget 
Huawei från den svenska 5G-marknaden. 
Händelserna i Hongkong är ett tydligt belägg för 
att domstolen fattade rätt beslut. 

Erik Helmerson 

erik.helmerson@dn.se 

25 
Populistpartier 
ger allt fler 
skakiga 
regeringar i 
Europa 
Den svenska regeringskrisen är inte unik 
– koalitionsregeringar i Europa är 
skakiga konstruktioner. Allt fler spricker 
och regeringsbildandet tar längre tid. 
Anledningen stavas de växande 
populistpartierna. 
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Regeringarna i Västeuropa är klart bräckligare i 
dag än tidigare, säger Johan Hellström, som är 
docent i statsvetenskap på Umeå universitet och 
forskar på partier och regeringar i Europa. 

I dag håller en västeuropeisk regering i 
genomsnitt bara 56 procent av sin 
mandatperiod; för tjugo år sedan var den siffran 
67 procent. 

Det vanligaste är att regeringskoalitioner 
spricker eller att regeringen själv väljer att 
utlysa nyval när opinionsläget är gynnsamt – 
inte att regeringen röstas bort av oppositionen. 

När Stefan Löfven förlorade en 
misstroendeomröstning i riksdagen i måndags 
var det första gången någonsin i Sverige. I 
Italien – som kan kallas extremfallet – har det 
skett 14 gånger. 

Själva regeringsbildandet tar också längre tid i 
dag än tidigare: för tjugo år sedan tog det i 
genomsnitt 30 dagar. I dag tar det 55 dagar, 
alltså nästan en fördubbling. 

– Det har främst att göra med de 
högerpopulistiska partiernas framgångar under 
de senaste årtiondena. De är inte naturliga 
samarbetspartner till någon egentligen. Det har 
gjort att det tar längre tid, säger Johan 
Hellström. 

Sedan 1990-talet har i stort sett hela Västeuropa 
nya, stora partier som tar röster från de 
traditionella partierna. De är högerradikala eller 
högerpopulistiska partier; i Sydeuropa även 
vänsterpopulistiska. 

Dessa partier samlar framför allt arbetarväljare, 
som tidigare röstade på motsvarande 
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Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Men 
de placerar sig oftast till höger på den 
ideologiska skalan. 

Den här europeiska trenden syns också i 
Sverige. 

Efter det förra riksdagsvalet dröjde det 134 
dagar innan Sverige fick en ny regering, en 
rödgrön minoritetsregering med stöd av 
Centerpartiet och Liberalerna.  

I valet 2018 fick Sverigedemokraterna knappt 
18 procent av rösterna och ingetdera av de två 
tidigare tydligt utmejslade politiska blocken, det 
röd-gröna och det borgerliga, lyckades säkra en 
majoritet. 

Kan man säga att Sverige börjar likna alla 
andra? 

– Sverige blir lite mer likt Europa. Men 
samtidigt är det här en av få svenska regeringar 
som inte sitter hela mandatperioden. Vi har 
fortfarande en ganska hög grad av stabilitet i 
Sverige, säger Johan Hellström. 

Det är alltså generellt svårare att bilda regering i 
dag, och det beror på ökad fragmentering och 
polarisering, och på minskat stöd för de 
traditionella partierna, enligt statsvetaren 
Fernando Casal Bertoa på Nottinghams 
universitet. 

Belgien och Nederländerna är exempel på 
länder som på senare år har haft svårt att bilda 
regering. Och i Spanien har fyra nationella val 
hållits på lika många år. 

Belgien är det mest extrema fallet i Europa – 
och i världen. I oktober i fjol fick Belgien till slut 
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en regering på plats och premiärminister 
Alexander De Croo kunde tillträda, efter att 
partierna under hela 653 dagar försökt tråckla 
ihop en koalition. 

Situationen i Belgien kompliceras av att de 
partier som väljs på regional nivå, i olika 
språkområden, sedan ska bilda en federal 
regering. 

Det tar inte bara längre tid att bilda regeringar i 
dag – det är också oftare val. Men regeringarna 
faller faktiskt inte oftare än tidigare, säger 
Fernando Casal Bertoa. 

– Men när de gör det, så är det i många fall 
regeringar där populistpartier varit det mindre 
samarbetspartiet, säger Casal Bertoa. 

Österrike, Estland, Finland och Italien är 
exempel på länder där sådana 

regeringssamarbeten har brakat ihop på senare 
år. 

I Västeuropa har utmanarpartierna hanterats på 
två olika sätt. Antingen har traditionella höger-
partier bjudit in dem till samarbete, till en 
koalitionsregering eller till att agera stödparti i 
parlamentet. 

I Danmark utgjorde Dansk Folkeparti 
underlaget för högerregeringen under många år. 
Och i Norge satt Fremskrittspartiet i regeringen 
mellan 2013 och 2020. 

I andra fall har de traditionella partierna valt att 
till varje pris hållit utmanarna på avstånd. 
Begreppet ”cordon sanitaire” (ungefär ”sanitär 
avspärrning”) kommer ursprungligen från 
Belgien, där partier från höger och vänster 
redan på 1980-talet slöt en pakt om att förvisa 
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det högerextrema separatistpartiet Vlaams Blok, 
numera Vlaams Belang, från regerings-
korridorerna. 

Den svenska januariöverenskommelsen är ett 
annat exempel på den hållningen. 

Österrike har däremot prövat båda modellerna: 
en storkoalition mellan konservativa ÖVP och 
Socialdemokraterna, följd av en koalition 
mellan ÖVP och högerpopulistiska FPÖ, och 
därefter en ny blocköverskridande koalition 
mellan ÖVP och Miljöpartiet. 

Men, säger Johan Hellström vid Umeå 
universitet, ideologiska block som redan före 
parlamentsvalet presenterar ett tydligt rege-
ringsalternativ är främst en skandinavisk 
företeelse. 

Hellström tror att den svenska blockpolitiken 
kommer att luckras upp med tiden, även om 
man inte ser några tecken på det just nu. -
Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna säger sig vilja bilda regering efter 
nästa val, med stöd av Sverigedemokraterna. 

– På längre sikt tror jag att de svenska 
riksdagspartierna inte lika självklart kommer 
att presentera regeringsalternativ före valen, 
utan pedagogiskt förklara för sina väljare att det 
är partier man röstar på i Sverige och inte 
regeringar, säger han. 

Men bilden förändras om man blickar österut. 
För samtidigt som de västeuropeiska 
regeringarna har blivit mindre stabila, har rege-
ringarna i Öst- och Centraleuropa i stället blivit 
stabilare i takt med att partisystemet har 
mognat, säger Johan Hellström. 
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I Öst- och Centraleuropa tar 
regeringsförhandlingar i dag kortare tid och 
regeringar sitter en längre del av 
mandatperioden, visar Hellströms 
sammanställning. 

Blockpolitiken är inte heller lika utpräglad. 
Partierna konkurrerar mindre på höger-
vänster-skalan, och mer i kulturella 
värderingsfrågor och om i vilken mån man är 
regeringsduglig och icke-korrupt. 

Rumänien har skakats av många 
korruptionsskandaler. Där är den hetaste 
politiska frågan partiernas regeringsduglighet. I 
Ungern näst intill utraderades 
Socialdemokraterna för ett tiotal år sedan på 
grund av korruptionsskandaler, vilket är en 
anledning till att det nationalkonservativa 
regeringspartiet Fidesz har kunnat bli så stort. 

– Det här är helt främmande i en svensk 
kontext. Även om kulturella värderingsfrågor 
såsom brott och straff, synen på ett 
multikulturellt samhälle, invandring och 
integration har fått ökat betydelse, så är 
fortfarande vänster och höger enormt viktigt i 
Sverige, säger Johan Hellström. 

Sigrid Melchior 

sigrid.melchior@dn.se 
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25 Hbtq-fientlig 
lag fick kritik av 
EU-ledare 
Bryssel. Diskriminerande och ett brott 
mot EU:s gemensamma värderingar – 
flera EU-ledare protesterade i går mot 
Ungerns hbtq-fientliga lag. 

Den ungerska anti-hbtq-lag som klubbades i 
Budapest i förra veckan mötte i går skarp kritik 
på EU-toppmötet i Bryssel. Lagen förbjuder 
skildringar av homosexualitet i skolan samt i 
handeln, i reklam och i medier där barn kan se 
det, alltså i princip alla offentliga miljöer. 

Förbudet knöts till en helt annan lag, som 
skärper lagstiftningen mot pedofili. 
Statsminister Stefan Löfven sade att EU-ledarna 
måste markera mot den ungerska lagen som 
”maskerat sig som skydd mot barn”. 

– Det här är inte att stå upp för EU:s 
värderingar. Kommissionen har en process i 
gång vad gäller Ungern. Det får kommissionen 
sköta, men vi måste också säga vad vi tycker, 
sade Löfven och syftade på att EU-
kommissionen inlett en juridisk granskning om 
huruvida den ungerska lagen strider mot EU-
rätten. 

Huvudpersonen själv, Viktor Orbán, sade på väg 
in till toppmötet att hans kritiker inte hade läst 
den nya lagen, missförstått den, och att han 
personligen alltid kämpat för homosexuellas 
rättigheter. 
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– Det här handlar inte om homosexuella, utan 
om barn och deras föräldrar. Lagen ger 
föräldrar rätt att besluta över sina barns 
sexualundervisning, sade han. 

Det hör till ovanligheterna att EU-ledare 
kritiserar andra EU-länders lagstiftning 
offentligt. 

Inför toppmötet hade flera EU-ledare skrivit 
under ett upprop som, utan att nämna Ungern 
vid namn, lovade att ”fortsätta kämpa mot 
diskriminering mot hbtq-personer”. 
Initiativtagarna var Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg. 

– EU handlar inte bara bidrag, utan också om 
lagar och förpliktelser, sade Luxemburgs 
premiärminister Xavier Bettel, med hänvisning 
till att Ungern finns bland de medlemsländer 
som får mest EU-bidrag. 

Sedan årsskiftet finns nya EU-regler på plats 
som gör det möjligt att stoppa utbetalningar 

från både EU-budgeten och det nya 
coronakrispaketet. Detta ifall det går att bevisa 
att ett medlemsland urholkat rättsstaten på ett 
sådant sätt att EU:s budget äventyras. 

Om EU-kommissionen rekommenderar att EU-
bidrag till Ungern stoppas, krävs det att en 
kvalificerad majoritet av EU-ländernas 
regeringar ställer sig bakom beslutet. De länder 
som skrev under gårdagens upprop skulle räcka. 

Skulle den svenska regeringen ställa sig bakom 
ett beslut att dra in Ungerns EU-bidrag? 

– Det beror på hur förslaget ser ut. Vi har ju 
varit en av de främsta tillskyndarna av den här 
mekanismen, och jag tror inte att vi kommer att 
tacka nej till att använda den, sade EU-minister 
Hans Dahlgren. 

Sigrid Melchior 

sigrid.melchior@dn.se 
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25 
Mardrömmarnas 
midsommar 
Det var midsommar och stor politisk 
kris. Hur skulle regeringen agera? 
Tyskland begärde att få transportera den 
stridsutrustade divisionen Engelbrecht 
över svenskt territorium och Per Albin 
Hansson och hans samlingsregering 
ställdes inför ett moraliskt dilemma som 
historiker diskuterat i 80 år. Taktiken då 
känns igen: skjuta upp, kompromissa 
och hoppas på det bästa. 

Någon gång ska man ha tur!” 

Utrikesminister Christian Günthers suck i 
februari 1941 kan vara den mest cyniska i 
svensk historia – och den sannaste. Världskriget 
rasar, Sverige hukar, Nazityskland rullar som en 
ångvält över Europa när underrättelser om en 
ännu värre kataklysm når Stockholm: Hitler 
planerar krig mot Sovjetunionen. 

Dittills hade diktatorerna Adolf Hitler och Josef 
Stalin varit allierade, med fruktansvärda följder 
för Finland, Baltikum, Polen. Ett krig mellan 
ondskans imperier kunde förändra allt. Men 
Sveriges ”tur” – för att använda 
karriärdiplomaten Günthers ord – skulle 
komma till priset av miljoner döda. 

För 80 år sedan denna midsommar, 22 juni 
1941, var det dags. Operation Barbarossa. 
Historiens blodigaste fälttåg och brottsligaste 
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erövringsplan. Nazisterna mobiliserade fyra 
miljoner soldater. 

Ett korståg mot kommunismen, ett 
utrotningskrig mot ”mindervärdiga raser” och 
en strategisk fantasi om att säkra östfronten 
inför slutstriden med demokratierna i väst. I 
denna globala virvel var Sverige bara ett löv, 
men mitt i stormens öga. 

Sommarkvällen före offensiven bjuder 
statsminister Per Albin Hansson hem sin 
utrikesminister och några andra bridgevänner i 
väntan på besked om krigsryktena. Först när det 
ljusnar kommer han i säng, och väcks ett par 
timmar senare av budet: Tyskland har gått över 
den sovjetiska gränsen. 

Under morgonen begär tyskarna fri lejd för 
flygplan i svenskt luftrum. Ministrarna är trötta 

och lätt bakfulla, men har nu att hantera ett av 
de hotfullaste lägen landet någonsin befunnit 
sig i. 

Midsommarkris. En statsminister ställd inför 
ett svårt dilemma i den skiraste grönskan. En 
statsminister som vill regera i mitten och isolera 
ytterkanterna. Nu måste han välja – och få sina 
samarbetspartners att stå bakom vägvalet. 

I 80 år har historiker diskuterat 
händelseförloppet, och de omöjliga moraliska 
val som regeringen ställdes inför. Tyskland 
begärde att få transportera den stridsutrustade 
divisionen Engelbrecht över svenskt 
territorium, från det ockuperade Norge. Skulle 
Sverige överge neutraliteten och räcka Hitler 
detta handtag, eller hävda sin integritet och 
därmed hjälpa Finlands fiende Stalin? 
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Pest eller kolera? Sällan har metaforen fått en 
sjukare illustration. 

På avstånd och med facit i hand ser situationen 
– som alltid – annorlunda ut än den gjorde för 
krisens aktörer. Per Albins främsta prioritering 
var att hålla ihop sin koalition. Han var 
statsminister i första hand, partiledare i andra 
och minst av allt en utrikespolitisk aktivist. 

Socialdemokrater avskydde Tredje Riket. 
Högern var främmande för att hamna på den 
kommunistiska sidan mot Tyskland, och efter 
Stalins överfall på Finland lutade 
Bondeförbundet åt samma håll. 

Den tyska krigsmakten verkade oslagbar. Polen, 
Norge, Holland, Frankrike besegrades på 
nolltid. Med sitt misskötta försvar hade Sverige 

inte mycket att sätta emot ifall Hitler skulle lyfta 
pekfingret. 

En av Sveriges få fördelar var att mattesnillet 
Arne Beurling som med hjälp av bara penna och 
papper hade knäckt koden till tyskarnas 
krypterade kommunikation. Till skillnad från 
Moskva – som togs helt på sängen av 
Barbarossa – visste Stockholm vad som var på 
gång. 

Per Albin fick snabbt klart för sig att hans 
samlingsregering inte tänkte acceptera ett nej 
till de tyska kraven. Likadant med kung Gustaf 
V, som indirekt lär ha hotat att abdikera, och 
överbefälhavaren Olof Thörnell som ville hjälpa 
Finland. 

Om regeringen sprack kunde socialdemokrater 
stå ensamma med ansvaret, ihop med 
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folkpartister. I Berlin hade det uppfattats som 
en antitysk kampregering, och kanske dömt 
Malmö till samma öde som Rotterdam – ett 
bombmål. 

Hur hamnade Sverige i denna rävsax? Den 
apokalyptiska stormaktspolitiken från första 
världskriget och framåt var bortom Stockholms 
kontroll, men prioriteringar i otakt med tiden 
gjorde ont värre. 

Per Albin Hansson var en välfärdspolitiker, 
främmande för heroiska gester och medansvarig 
för 1920-talets nedrustning. Chockad retirerade 
han vid krigsutbrottet in i illusionen om en 
snabb fred och tvivlade på sin ledarförmåga. 

Vid ett tillfälle lär han ha utbrustit: 

”Det är ju fan att allt vad jag och mina kamrater 
velat åstadkomma nu ska gå till spillo. Vi ha 

velat social utjämning för sjuka och gamla och 
så mycket annat. Nu komma vi att få satsa allt 
på militära företag, artilleri, kryssare och 
flygplan. Är det inte fan!” 

Legendarisk är också statsministerns 
formulering på Skansen sommaren 1939: 

”Vi ha intet otalt med andra. Men om branden 
bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen 
har vidtagit alla anstalter för vakthållning och 
skydd. Vår beredskap är god.” 

Vad gäller försörjningsläget hade Per Albin viss 
täckning för sin försäkran. Matbristen blev inte 
lika allvarlig som under första världskriget. Men 
militärt var Sverige långt ifrån redo. 
Officerskåren gillade hästar. Medan Tyskland 
satte in 2 000 flygmaskiner bara mot Polen 
räknade det svenska flygvapnet 33 knappt 
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operationsdugliga jaktplan. Försvarsbeslutet 
1925 med kortad värnplikt och nedlagda 
regementen används än i dag, ett sekel senare, 
som avskräckande exempel på naiv optimism. 

Tysklands invasion i Polen och västmakternas 
krigsförklaring i september 1939 var allvarliga 
nog för Sverige. När Sovjetunionen angrep 
Finland och tyskarna ockuperade Danmark och 
Norge blev läget akut. Men historiens nycker – 
förlusten av den svenska stormakten – hade 
skapat en geografi som gjorde det möjligt att stå 
utanför kriget. 

Förlusten av Finland 1809, efter sex hundra års 
gemenskap, innebar att ett sovjetiskt anfall i öst 
inte med automatik var ett anfall mot Sverige. 
Likadant med unionsupplösningen 1905 då 
Norge blev självständigt. När den strategiska 
norska kusten besattes av Tyskland 1940 blev 

Sverige inbäddat och Skandinavien utom 
räckhåll för västmakterna. 

Och så var det järnmalmen, som höll den tyska 
krigsmaskinen rullande. Så länge Sverige snällt 
exporterade från sina minerade malmfält fanns 
ingen rationell anledning för nazisterna att 
spilla krut på en germansk randstat. 

Men nu, alltså, detta ultimatum om 
Engelbrechtdivisionen. Tillsammans med 
finansminister Ernst Wigforss lotsade Per Albin 
sin riksdagsgrupp till en finurlig lösning. 
Genom att rösta i omgångar kunde man göra en 
markering för historieböckerna mot de tyska 
kraven, men ändå landa i den undfallande linje 
som förhindrade en regeringskris. 

Under ett par sommarveckor transporterade så 
över hundra tåg divisionen genom Sverige. Ett 
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fåtal av dessa tyska soldater skulle överleva 
slakten på östfronten och återvända hem efter 
krigsslutet 1945, men när Sverige öppnade 
portarna var styrkeförhållandena andra. 
Sovjetunionen såg ut att kollapsa, precis som 
nazisterna räknat med. 

Sverige var ändå inte piskat att böja sig för 
Hitler. Tack vare underrättelsetjänsten visste 
man i Stockholm att Tyskland inte hade militära 
förband avdelade för någon straffexpedition på 
kort sikt. Enligt historikern Klas Åmark var 
transiteringen alltså i sig ”en onödig eftergift”. 

Historikern Alf W Johansson betonar de 
hopplösa alternativen: ”Midsommarbesluten 
1941 innebar att Sverige i valet mellan Hitler 
och Stalin valde Hitler”. Transporten av en fullt 
utrustad division var ett neutralitetsbrott av helt 
annan dignitet än permittenttrafiken där sjuka, 

skadade och lediga tyska soldater fick skjuts 
genom Sverige 1940–43. 

Att stå utanför kriget och hålla ihop regeringen 
hade ett moraliskt pris. Sveriges stöd till 
grannarna Finland och Norge blev begränsat 
när det verkligen gällde. Tyskland tvingade fram 
svensk anpassning till tidernas värsta 
mördarregim, inte minst presscensuren av 
antinazistiska röster. 

Likväl fanns det förmildrande omständigheter: 
Ett ställningstagande mot Hitler hade inneburit 
ett ställningstagande för Stalin. Den svenska 
regeringens uppgift var trots allt att lotsa det 
egna folket helskinnat genom eländet. 

Ibland ska man ha tur, som Günther sade. 
Passivitet och beslutsångest belönades av ett 
händelseförlopp där andra nationer i slutändan 
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fick ta smällen. Om Sveriges väl var målet tycks 
Per Albin ha varit rätt man på rätt plats vid rätt 
tid. 

Få svenskar brukar omtalas med bara 
förnamnet. Alla känner Carola och Zlatan. 
Många har åsikter om Yasin eller Robyn. Men 
den förste att bli så intim var alltså denne 
skånske politiker. 

Per Albin är mest känd för idén om folkhemmet. 
Som maktspelare hade han för vana att gå 
försiktigt fram, väga argument och välja den 
linje som skapade störst enighet. 

Midsommaren 1941 utvecklades till en kris för 
Socialdemokraterna mer än en kris för 
relationen mellan Sverige och Tyskland. Typiskt 
Per Albin – och typiskt svenskt – att lösa det 

ena genom att lösa det andra genom att göra så 
lite som möjligt. 

En generation senare är läxorna fortfarande 
levande. När Sverige backar hem mot 
supermakten Spanien i fotbolls-EM och räddar 
0–0 är det ett eko av strategin från 
världskrigen. Resultat går före ära. 

Midsommarkrisen i politiken 2021 har också 
paralleller till midsommarkrisen för 80 år 
sedan. Syftet med samlingsregeringen 1939–45 
var att hålla landet utanför kriget och 
kommunisterna utanför regeringen. Per Albin 
använde i stort sett samma metoder som Stefan 
Löfven: skjut upp, förhala, förhandla, ducka, 
delegera, kompromissa, hoppas på det bästa. 

I valet mellan Nato och neutralitet satsar 
Sverige nu på försvarssamarbete med Finland. 
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Närmandet säljs in som alternativ till allianser, 
men i ljuset av andra världskriget är det snarare 
en svensk solidaritetsmarkering. Om 
finländarna köper Jas-plan, i stället för 
amerikanska, knyts våra säkerhetspolitiska 
öden ännu närmare. Också detta en blågul 
princip med djupa rötter: Exporten är viktigast. 

Även pandemin har påmint om hur 
krigsminnen präglar de nordiska länderna. Som 
journalisten Bengt Lindroth visar i boken ”Vi 
som stod utanför kriget” kan man förstå den 
avvikande svenska coronastrategin i ljuset av 
1940-talets trauma. Vänta och se. Cool 
neutralitet till och med inför ett virus, på gott 
och ont. 

När katastrofer inträffar lever vi dock under 
samma medicinska och geopolitiska lagar som 
alla andra. Vår beredskap blir inte god bara för 

att någon landsfader säger det. Och man kan 
inte ha tur jämt. 

Niklas Ekdal 

Fakta. Litteratur 
”Att bo granne med ondskan”, Klas 
Åmark (Albert Bonniers Förlag) 

”Vi som inte var med i kriget”, Bengt 
Lindroth (Carlssons Bokförlag) 

”Per Albin och kriget”, Alf W Johansson (Tidens 
Förlag) 

”Per Albin Hansson (Sveriges statsministrar 
under 100 år)”, Niklas Ekdal (Albert Bonniers 
Förlag) 

Fakta. Aktörerna 
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Per Albin Hansson (1885-1946) 

Partiledare för S 1925-1946. Statsminister från 
1932. Ledde samlingsregeringen under kriget. 

Christian Günther (1886–1966) 

Diplomat och utrikesminister. Efterträdde 
Rickard Sandler som avgick 1939 på frågan om 
svensk trupp till Åland. 

Gösta Bagge 

(1882–1951) 

Ledare för Högerpartiet, minister i 
samlingsregeringen. Prioriterade stöd till 
Finland när S prioriterade Norge. 

Gustaf V 

(1858–1950) 

Farfars far till nuvarande kungen. Regerade 
under bägge världskrigen. Tyskvänlig och 
inriktad på nordisk enighet. 

Bakgrund. Det hände 
1941 
22 juni. Nazityskland anfaller Sovjetunionen, 
och kräver transport av en armédivision över 
svenskt territorium. 

24 juni. Socialdemokraterna röstar nej till 
kraven, men i praktiken ja med hänvisning till 
de borgerliga i samlingsregeringen. 

25 juni. Sovjet bombar Finland, som officiellt 
sluter upp på Tysklands sida. 

25 juni–12 juli. Division Engelbrecht transiteras 
på tåg genom Sverige från Norge till Finland. 
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26 Ledare: Mer 
demokrati 
vapnet mot 
Kinas växande 
makt 
• Kinas regerande kommunistparti försöker 
vrida hela världen i auktoritär, odemokratisk -
riktning – göra den mer lik Kina. 
• Partiet använder den västliga öppenheten för 
att underminera västvärlden och krossa 
demokratin. 
• Dess viktigaste allierade i denna kamp är 
Kreml. 

• Varken EU eller USA kommer ensamma att 
kunna stå emot hotet från Kinas 
kommunistparti. 
Så kan man sammanfatta den allvarliga bild av 
relationerna mellan väst och Peking som målas 
upp i en ny rapport från tankesmedjan Frivärld. 
Rapporten förmedlar inga nyheter men ger en 
dyster bild av de svartröda moln som stiger över 
horisonten i öst. Kinas patetiska hantering av 
coronapandemin, där man konsekvent har 
mörkat och undanhållit fakta om virusets 
ursprung. Bruket av kinesiska tankesmedjor och 
akademiska organisationer i en konstant 
påverkansoperation för att bryta ner västs 
demokratiska institutioner. Den tilltagande 
propagandakrigföringen, med konfrontativa 
diplomater och trollarméer som angriper alla 
som kritiserar Kinas system och politik. 
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Och inte minst de ekonomiska framstötarna, 
där Peking använder investeringar i utländska 
företag för att öka sitt inflytande och stjäla 
avancerad teknik. Som rapporten slår fast: De 
gamla problemen består. Medan EU till stor del 
är öppet för kinesisk export och investeringar 
förblir den kinesiska marknaden på flera sätt 
stängd. 
Rapporten beskriver inte bara hotet från öst 
utan levererar också konkreta förslag på 
lösningar. Man kan sammanfatta dem i ett ord: 
Demokrati. 
Man kan inte nog understryka detta, som också 
nämns av Frivärld: Den hotande konflikten står 
inte mellan väst och Kina utan mellan västlig 
demokrati och det kinesiska kommunistpartiet, 
som gör landet mäktigare men samtidigt 
förtrycker och pinar sin befolkning. Det är inte 

en kamp mellan länder och folk utan mellan 
system. 
Efter fyra års ökenvandring med Donald Trump 
har den västliga demokratin fått en nystart. USA 
och EU har många gemensamma intressen – ett 
är att förenas mot Kinas globala expansion. 
Tillsammans har vi stora ekonomiska muskler. 
Vi kan dela underrättelseinformation och andra 
erfarenheter och avsätta tillräckligt med 
resurser och kunskap för att bemöta cyberhot 
och propaganda. 
Vi kan också genom att vårda och förbättra vårt 
demokratiska system visa oppositionella 
krafter, i såväl Kina som Ryssland, på ett 
alternativ till auktoritär makt. 
Ett sätt för EU att göra detta är att hålla 
auktoritära tendenser i medlemsländerna, i 
synnerhet Ungern, kort. Bara genom att 
garantera rättsstat, maktdelning och mänskliga 
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rättigheter för hela befolkningen är en 
demokrati värd namnet. 
När den irländska terrorgruppen IRA för några 
decennier misslyckats med ett attentat mot 
Storbritanniens premiärminister Margaret 
Thatcher konstaterade de i ett berömt 
uttalande: Hon måste ha tur varje gång. Vi 
behöver det bara en gång. 
Sorgligt nog är en demokrati i en liknande 
situation. Gång på gång måste den övertyga 
väljarna om sin förträfflighet. När den 
auktoritära ledaren kommit till makten, 
däremot, är det svårt att få honom att släppa 
den. 
Den globala demokratin har hotats förr, till och 
med räknats ut. Till synes eviga 
statskonstruktioner har visat sig vara kolosser 
på lerfötter. Kinas folk är värt att se 

Kommunistpartiet välta, och det är de västliga 
demokratiernas plikt att knuffa så gott vi kan. 
DN 26/6 2021 
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28 Medborgartanken 
attackeras av 
identitetspolitikens 
predikanter 

Det fina med medborgarbegreppet är att 
staten inte bryr sig om ditt kön, ras, tro, 
yrke eller börd. 
Härintill ett dokument från Sveriges apartheid-
epok. Listan anger hur mycket olika människo-
sorter betalade för segelfärden mellan Klintö på 
Gotland och Böda på Öland 1806. Gesäller, 
västgötar, unga damer – alla betalar de olika. 
Mest betalar ”judar och deras hustrur”. En judes 
barn betalar lika mycket som en underofficer. 

Italienare och comedianter betalar en hel 
riksdaler mer än ”en bonde eller des hustru”, 
vilka i sin tur betalar mindre än hantverkare, 
drängar och pigor. 
Vid första anblicken väcker taxan munterhet, 
med sin pedantiska gradering. Om en likadan 
lista skulle publiceras i dag skulle vi ha lättare 
att hålla oss för skratt. Den är ett flagrant brott 
mot medborgartanken och bryter mot vår 
grundprincip att ”inte utan saklig grund skilja 
mellan människor”. Men Sverige, som andra 
för-moderna samhällen, kördes på det receptet: 
rättigheter och skyldigheter var strängt 
skiktade. Särbehandlingen upprätthölls ända 
ned till det mest triviala, som ett biljettpris. 
Nyss inföll 200-årsdagen av Napoleons död, 
med klander och hyllningar om vartannat. 
Denne paradoxale figur, på en gång krigsgalen 
diktator och miljoner européers befriare, 

31



dyrkades av unga idealister. Tidens största 
snille Heinrich Heine begrät hans fall i 
enastående dikter. Varför gjorde han det? 
Han gjorde det för att Napoleon, med alla sina 
fel och brister, gjorde uppror mot färjetaxans 
samhälle – där människor fördelades på 
tabeller och gick med sitt värde och sitt pris 
stämplade i pannan. Den verkliga franska 
revolutionen var inte jakobinernas blodbad 
under 1790-talet utan lagboken Code Napoléon, 
som sådde fröet till en ny samhällsuppfattning i 
stora delar av Nederländerna, Italien och 
Tyskland, och efter hand överallt. 
Reaktionen slog tillbaka, men 
medborgarbegreppet arbetade sig allt djupare in 
i allt fler människors medvetande. De nya 
arbetarrörelserna anammade det. Processen tog 
tid, i Sverige ända till 1921 och den kvinnliga 
rösträtten. Vi som föddes vid det dukade bordet 

har för oss att förloppet var oundvikligt. Vi anar 
inte vilka mödor och offer som krävdes under 
vägen. 
Det fina med medborgarbegreppet, det som ger 
styrka åt dess samhällen, är att staten inte bryr 
sig om ditt kön, ras, tro, yrke, börd – utom då 
du diskrimineras för något av detta. Då måste 
den rycka ut till ditt försvar. Det stora hotet mot 
denna idé kommer i allt högre grad från USA, 
den första stat som byggdes på dessa idéer, och 
en av de sista som förverkligade dem. Knappt 
hade USA:s medborgarrättsrörelse segrat förrän 
den angreps, från vänster och från höger – 
genom att det politiska samtalet flyttade från 
rättigheter och skyldigheter till grupper och 
identiteter. Därifrån är steget kort till ett återfall 
i det gamla systemet – samhället som ett parti 
poker, där ingen kan vinna utan att någon 
annan förlorar. 
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Nyligen beslutade Cornell-universitetet om 
obligatorisk vaccinering för studenter – och bad 
om ursäkt för att man begärde detta av BIPOC-
studenter – den förment objektiva beteckningen 
för ”icke-vita”. Samma vecka protesterade Paul 
Rossi, matematiklärare vid den dyra 
privatskolan Grace Church i New York, mot att 
han tvingades behandla elever olika, så att vita 
barn tilldelades förtryckarrollen, och andra 
offerrollen. I ett enskilt samtal med Rossi 
medgav skolans rektor att ”Vi demoniserar vita 
barn för att de blivit födda”. Men en majoritet 
kollegor slog fast att Rossis artikel ”Jag vägrar 
tiga när mina elever indoktrineras” utgjorde 
”trakasseri”. Han blev uppsagd. Ingen av 
incidenterna blev någon riksnyhet, 
särbehandling har blivit vardag i USA. 
Det vackraste uttrycket för medborgarvisionen 
är Martin Luther Kings ”Jag har en dröm – att 

mina fyra små barn en dag skall leva i ett land 
där ingen skall bedöma dem efter deras hudfärg 
utan efter deras karaktär och personlighet”. 
Men dessa ord är enligt identitets-seloterna ett 
uttryck för ”färgblindhet”, som sägs vara en 
särskilt utstuderad form av rasism! 
2011 fanns det i USA 276 federala statuter, 
baserade på ”genus, ras och etnicitet”. De 
fastställer förbehåll, förtur och andra 
preferenser ifråga om behörighet, anställning, 
budgivning med mera. En bred forskning visar 
att denna apparat förfelat sitt syfte. I stället för 
att hjälpa dem som haft det svårast har den 
stärkt ett redan gynnat skikt inom de 
underrepresenterade grupperna. USA:s Högsta 
domstol underströk, då detta började, att 
åtgärderna var temporära. I dag är de 
permanenta, försvarade av allt mäktigare 
särintressen. 
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Sveriges universitet och populärkultur är 
förgiftade av identitetschabloner, men formell 
etnisk särbehandling är sällsynt. Vi har 
fortfarande något att förlora. Begrunda denna 
portalparagraf i medborgarskapslagen: 
1§ Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt 
förhållande mellan medborgaren och staten 
som medför rättigheter och skyldigheter för 
båda parter… [det] förenar alla medborgare och 
står för samhörighet med Sverige…[det] 
representerar det formella medlemskapet i det 
svenska samhället och är en grund för 
folkstyrelsen. 
Det är, med Hans-Gunnar Axbergers ord, 
notabelt att ”varken identitetspolitiken eller 
postmodernismen verkar ha hittat denna 
paragraf, ännu.”Låt oss se till att de som 
kommer för att montera ned den stöter på 
motstånd. 

Nathan Shachar är DN:s korrespondent i 
Jerusalem, författare och fristående kolumnist 
på ledarsidan. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 
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28 
Framträdandet 
präglas av total 
förnekelse 
På ett fält i Ohio inleds en festival i 
förnekelse. 
Formellt har Donald Trump gett sig ut på 
sommarturné för att kampanja för 
mellanårsvalet 2022. Men han och hans 
anhängare blickar mest bakåt mot 
presidentvalet i fjol. 

KOMMENTAR 
WELLINGTON. När talkörerna på den stora 
marknadsplatsen i byn Wellington börjar 

skandera att Hillary Clinton borde hamna 
bakom lås och bom är det som om tiden stått 
stilla i USA i fem år. 
Joe Biden har aldrig varit en lika tacksam 
måltavla för Trumpanhängarna. Om den före 
detta presidenten Donald Trump skulle göra en 
djupare analys av den omständigheten skulle 
han kanske få svar på frågan som verkar uppta 
en stor del av hans tankeverksamhet – nämligen 
hur han kunde förlora valet 2020, trots att han 
faktiskt lockade fler väljare än fyra år tidigare. 
Trumpanhängarna i Ohio uttrycker gärna förakt 
mot Joe Biden Men de blir egentligen inte så 
provocerade av hans namn. De buar betydligt 
mer högljutt när någon nämner vicepresidenten 
Kamala Harris eller representanthusets 
demokratiska talman Nancy Pelosi. 
I högerpopulismen finns både inslag av 
kvinnohat och kontroversiella kvinnliga 
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företrädare. Ett av Donald Trumps förband i 
Wellington är kongressledamoten Marjorie 
Taylor Greene som hamnade i blåsväder så sent 
som för några veckor sedan när hon jämförde 
föreskrifterna om munskydd på Kapitolium 
med Förintelsen. I solen i Ohio spyr hon galla 
över ”den lilla kommunisten från New York” 
Alexandria Ocasio-Cortez. Då kan vi som står på 
den bespottade pressläktaren se konturerna av 
de politiska spänningarna i USA sommaren 
2021. 
När Donald Trump själv tar steget ut på scenen 
är det snarast som om upphetsningen sjunker. 
Den före detta presidenten och de flesta av hans 
anhängare har ingen relation till svensk 
midsommar. Ändå är det så påtagligt 
midsommardag vid mötet i Wellington. Festen 
är över. 

Formellt har Donald Trump gett sig ut på 
sommarturné för att kampanja för 
mellanårsvalet 2022. Och han ägnar förvisso en 
hel del av sin talartid åt att beskriva vad han 
uppfattar som de politiska motståndarnas 
tillkortakommanden. Det är uppenbart att 
många republikaner är kritiska till Joe Bidens 
migrationspolitik och energipolitik och att 
många av kärnväljarna har provocerats av de 
politiska motståndarnas idéer om strukturell 
och institutionaliserad rasism. Donald Trump 
ägnar också en betydande del av talet åt att 
skryta om sina internationella kontakter och 
hävda att Joe Biden har förstört USA:s 
anseende i världen. 
Men i expresidentens ögon finns ändå inget 
större samhällsproblem än det faktum att han 
tvingats lämna ifrån sig nycklarna och 
portkoden till Vita huset. Den som har lyssnat 
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på Donald Trumps tal på olika konservativa 
tillställningar under vintern och våren blir inte 
förvånad över att framträdandet i Ohio präglas 
av fullskalig förnekelse om presidentvalet 2020. 
De långa tiraderna om fusk och korruption 
fyller ett särskilt syfte under sommarturnén. 
Donald Trump vill få publiken att minnas 
stämningen på kampanjmötena förra året och 
känna att det är omöjligt att förlora val med en 
sådan mobilisering. 
Han passar också på att hämnas på åtskilliga 
interna fiender. En av dem är Anthony 
Gonzalez, en republikansk kongressledamot 
från Ohio som stöttade beslutet att ställa Trump 
inför riksrätt för stormningen av Kapitolium. 
Under sommarturnén ska han brännmärkas, 
ihop med andra interna fiender som den 
tidigare topprepublikanen Liz Cheney och 
partikamraterna i Michigan och Georgia som 

vägrat lyssna på Trumps klagomål om valet. 
Trump säger också att han ”skäms” över Högsta 
domstolen. 
Ju mer han stärker greppet om Republikanerna, 
desto säkrare kan han vara på att 
partikamraterna aldrig skulle släppa fram en 
demokratisk president. Men trots att han talar i 
kanske en och en halv timme kommer inga 
besked om framtiden. Är Trump en kandidat år 
2024? Det ska han tydligen svara på en annan 
gång. 
Karin Eriksson 
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24 
Ledare: Januari-
avtalet är enda 
alternativet till 
extravalet 
Det var lite tjatigt, det narrativ som pumpades 
ut de senaste dagarna… ”Annie Lööf måste 
välja”. Antingen ska hon släppa in 
Vänsterpartiet i budgetsamarbetet med 
Socialdemokraterna. Eller släppa fram 
Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna. 

Detta trots att C-ledaren redan har valt. Dörren 
till en regering i händerna på Jimmie Åkesson 

(SD) har varit stängd hela tiden. Nooshi 
Dadgostar (V) ska inte vara med och förhandla 
ekonomisk politik, slog Centerpartiet på nytt 
fast på tisdagen. 

C tar hellre ett extraval än väljer något av dessa 
två alternativ, vilket Annie Lööf upprepade när 
hon i en DN-intervju på onsdagen förklarade att 
hon vill fullfölja januariavtalet, att hon är 
beredd att stryka punkt 44 om en reformering 
av hyresmodellen, och i gengäld vill ha en rad 
skattesänkningar i höstens budget. 

Faktum är att ingen partiledare har lämnat 
dörren öppen till så många 
regeringskonstellationer som Annie Lööf. 
Däribland för att stötta ett samarbete mellan S 
och M. 
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Men givet det kompakta ointresset från 
Socialdemokraterna och Moderaterna inför en 
sådan lösning finns det i praktiken endast ett 
alternativ till ett extraval. Det är att fullfölja 
januariavtalet. 

Men bryts det inte om en punkt faller bort? 

Så hade det varit om det handlat om att Stefan 
Löfven (S) – eller någon annan av de ingående 
parterna – försökt att ta sig ur sina förpliktelser. 
Men det är inte vad som skett den senaste 
veckan. Statsministern var beredd att falla i 
riksdagen för att hålla sin del av 
överenskommelsen. 

Januariavtalets borgerliga innehåll finner sitt 
parlamentariska stöd i att det också är saker 
som Moderaterna och Kristdemokraterna gillar. 
När de hjälper Vänsterpartiet att sänka politik 

de själva driver försvinner också möjligheterna 
att få politiken igenom riksdagen. 

Det är inte första gången något sådant sker den 
här mandatperioden. Punkt 17 
(arbetsgivaravgifter för unga) och 18 (om 
Arbetsförmedlingen) har också ändrats efter att 
M och KD slagit sig i slang med V och SD. 

Januaripartierna själva har däremot varit lojala 
med avtalet. Därför har det ändå kunnat 
överleva. Det gäller också nu. 

Det faktum att Annie Lööf gör sitt utspel ensam 
i en intervju snarare än tillsammans med de 
andra partiledarna på en presskonferens tyder 
dock på att allt inte är klappat och klart. 

Men de andra har goda skäl att anta 
erbjudandet. S och MP bör inte vara 
svårövertalade – de får fortsätta i Rosenbad. 
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Nyamko Sabuni (L) har däremot förklarat att 
januariavtalet har fallit. Samtidigt borde 
Liberalernas opinionssiffror betyda att partiet 
tar de chanser som ges för att undvika ett 
extraval. Och L behöver faktiskt inte ens trycka 
gult för Stefan Löfven en gång till, eftersom 
rösterna från S, MP, C och V räcker för att han 
ska kunna tillträda. Allt som krävs är att 
ledamöterna är villiga att vara med på den sista 
budgeten. 

Vänsterpartiet då? Det lär sticka i ögonen om C 
får betalt i skattesänkningar. Högt stöd i de 
senaste mätningarna gör att ett extraval kanske 
inte skrämmer. 

Men om punkt 44 stryks har partiet uppnått sitt 
mål. Nooshi Dadgostar kommer att ses som 
krisens vinnare. Ett extraval skulle kunna leda 

till en högerregering med stöd av Sverige-
demokraterna. Det vill V undvika. 

I den här riksdagen finns inget alternativ till 
januariavtalet. Antingen ges uppgörelsen 
fortsatt liv, eller så kommer väljarna att behöva 
vaska om mandaten. 

DN 24/6 2021 
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24 Annie Lööf 
vill förhandla 
fram ett nytt 
januariavtal: 
”Finns ingen 
annan lösning” 
Centerpartiet släpper kravet på att införa 
fri hyressättning i nyproduktion. C vill nu 
omförhandla januariavtalet och stryka 
punkten som tidigare i veckan fällde 
statsministern. 

– Eftersom förslaget inte längre finns på 
bordet så tycker vi att det är viktigt att vi 
justerar januariavtalet för att få en bättre 
balans, säger C-ledaren Annie Lööf. 

I måndags förlorade Stefan Löfven som första 
statsminister någonsin en 
misstroendeomröstning i riksdagen. Den 
utlösande faktorn var punkten i januariavtalet 
om fri hyressättning i nyproduktion. Det är en 
fråga som drivits av Centern men som 
Vänsterpartiet inte kunnat acceptera. I 
slutändan ledde det till regeringens fall. 

Nu backar Centerpartiet och släpper frågan om 
hyressättning. 

– M, KD, SD och V stoppade i måndags 
förslaget om fri hyressättning i nyproduktion. 
Därför kan jag konstatera att förslaget saknar 
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majoritet i riksdagen och finns därför inte 
längre på bordet, säger Annie Lööf. 

– Vi vill se en samverkan i den breda mitten av 
svensk politik och den bästa vägen för detta är 
att fortsätta januariavtalet. Det finns oerhört 
många liberala reformer som vi vill genomföra 
under det kommande året, fortsätter hon. 

I utbyte mot hyresförslaget vill C i stället att 
höstbudgeten ska innehålla rejäla sänkningar av 
inkomstskatten för låg- och medel-
inkomsttagare. Dessutom ska skatten på 
investeringssparkonton, ISK, sänkas. 

– Vi hoppas att Liberalerna nu kan komma 
tillbaka. Januariavtalet bygger på att vi fyra 
partier som står bakom det kan presentera en 
budget och genomföra liberal politik. Vi ser att 
en justering av januariavtalet också kan 

innebära att vi satsar mer på rättsväsendet och 
på integration. 

Varför kunde ni inte ha släppt den här frågan 
tidigare och undvikit 
misstroendeomröstningen? 

– Frågan finns inte längre på bordet för att M, 
KD, SD och V har stoppat förslaget. Vi tycker 
fortfarande att det är ett bra förslag. 

Men hade ni inte kunnat stoppa det tidigare? 

– Vi i Centern har gjort en historisk omprövning 
genom att tolerera Stefan Löfven i utbyte mot 
en liberal reformagenda i januariavtalet. I 
söndags valde vi att sträcka ut handen till 
Vänsterpartiet genom att presentera det förslag 
som de själva krävde i förra veckan. Jag tycker 
att Nooshi Dadgostar borde ha tagit den 
handen. 
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– Nu kan vi konstatera att förslaget om fri 
hyressättning inte finns längre och då är vi 
beredda att fortsätta januariavtalet med 
justeringar. 

Har du talat om för L att ni nu ändrar position? 

– L vet ju om att vi vill se ett fortsatt 
januariavtal och att vi är öppna för olika 
lösningar. 

Hur bedömer du möjligheten att locka tillbaka 
L, de har ju sagt att de har övergett 
januariavtalet? 

– Det bästa sättet att genomföra liberal politik 
det kommande året är genom januariavtalet. 
Hur Liberalerna ställer sig till det här måste de 
själva ta ställning till. Men jag hoppas att vi ska 
fortsätta den här resan. 

Du är den enda partiledare som pratar om den 
breda mitten, hur ska du kunna övertyga de 
andra att en sådan existerar? 

– För att den existerar. I dagens riksdag är det 
knappt 260 mandat av 349 som tillhör de 
partier som befinner sig i den breda politiska 
mitten. C är det parti som vill samarbeta med 
flest partier om man jämför med de andra. Om 
vi ska kunna lösa de samhällsproblem som finns 
så måste vi samarbeta mer och inte positionera 
oss med fasta låsningar mot respektive ytter-
kant. Vi behöver ha breda lösningar i mitten och 
januariavtalet är en sådan.  

C är det enda parti som säger nej till både V och 
SD, är inte det också en låsning? 

– Vi vill samarbeta brett i svensk politik och vi 
har visat att det fungerar.  
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Det är väldigt kort om tid innan Stefan Löfven 
antingen blir entledigad eller måste utlysa 
extraval, är det realistiskt att förhandla fram en 
ny överenskommelse till på måndag? 

– Jag tror att det är realistiskt för att jag tror att 
så många som möjligt vill hitta konstruktiva 
lösningar och ta ansvar. Är det så att vi inte 
hittar någon lösning på det här så är risken stor 
att Stefan Löfven utlyser extraval. Vi är beredda 
att gå in i konstruktiva förhandlingar med 
januaripartierna för att hitta en fortsättning. 

Hur ser du på riskerna att vi står inför ett 
extraval? 

– Jag hoppas att vi har partier och partiledare 
som är konstruktiva och vill vara med och hitta 
lösningar framåt. Nu är det snarare politisk vilja 

som krävs och jag hoppas att de fyra 
januaripartierna tar den möjligheten. 

Har du förankrat det här med Stefan Löfven? 

– Stefan Löfven vet om att jag och Centerpartiet 
vill fortsätta att genomföra liberala reformer 
inom januariavtalet. 

Annie Lööf framhåller också att det för C:s del 
inte är aktuellt med ett budget- eller 
regeringssamarbete med Vänsterpartiet.  

Hur ska det gå att bilda något slags regering om 
du säger nej till båda sidor? 

– Januariavtalet är ju en mittenlösning. Det är 
också alliansen eller alliansen plus MP. Eller en 
bredare samverkan där S och M tolererar 
varandra och tar ansvar i det läge som Sverige 
befinner sig i. Men i det kortsiktiga perspektivet 
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ser jag att vi behöver ha partier som kan göra 
upp och samarbeta i den breda mitten. 

Om du blir tvungen att välja, föredrar du V eller 
SD? 

– Vi kommer inte att välja däremellan. Vår 
ingång är att vi vill samarbeta med många 
partier i svensk politik. Vi kommer inte att vilja 
samarbeta eller budgetförhandla med vare sig 
Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.  

Hur är det att återigen vara den som sitter på de 
avgörande mandaten för att bilda regering? 

– C har en nyckelposition i svensk politik. För 
vår del är det viktigaste det politiska innehållet 
och att vi kan fortsätta att genomföra de 
framgångar som vi har i januariavtalet. Men 
också av respekt för hur mandatfördelningen 
ser ut. Det finns ingen majoritet för någon 

annan lösning. Då behöver vi gemensamt lösa 
det. 

– De senaste dagarna har andra partier lagt 
ansvaret i knät på oss. Jag tar gärna det 
ansvaret men samtidigt behöver fler partier dra 
sitt strå till stacken för att vi ska kunna hitta 
stabila lösningar i mitten. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 
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24 Liberalerna 
avvisar 
Centerns invit 
om en ny 
uppgörelse 
Stefan Löfven (S) välkomnar 
Centerpartiets besked om att backa från 
punkt 44 i januariavtalet. 

Även V-ledaren Nooshi Dadgostar är 
positiv till att Annie Lööf släpper kravet 
på att införa fri hyressättning i 
nyproduktion i kommande 
förhandlingar. 

Liberalerna avvisar dock C:s inbjudan till 
förhandlingar om ett nytt januariavtal. 

Sedan regeringen föll i måndags har Liberalerna 
meddelat att de ser januariavtalet som historia. 
Hur Annie Lööf och Centerpartiet ställde sig till 
eventuella nya förhandlingar har varit oklart – 
fram till onsdagseftermiddagen. 

Då gav Centerledaren i en DN-intervju besked 
om att partiet är berett att inleda nya 
förhandlingar om januariavtalet och är villigt att 
backa från punkt 44 – förslaget om fri 
hyressättning, som fällde regeringen på 
måndagen. 

– Jag välkomnar det besked som Annie Lööf nu 
ger. Det är konstruktivt och en väg framåt. Det 
är viktigt att fler partier nu agerar för landets 
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bästa. Det är vi alltid beredda att göra, säger 
statsminister Stefan Löfven (S) till DN. 

Även V-ledaren Nooshi Dadgostar välkomnar C-
beskedet gällande punkt 44. 

”Det är ett positivt besked för landets 
hyresgäster och alla tusentals människor som 
har skrivit på namnlistor, delat flygblad och 
kampanjat på alla sätt som gått under rådande 
läge”, skriver hon på Twitter. 

Många frågor kvarstår emellertid innan 
regeringsfrågan är löst. V-ledaren sa i tisdags att 
hon inte är beredd att stödja en budget som en 
Löfven-ledd regering lägger utan att få vara med 
och förhandla. Centerledaren å sin sida säger att 
budgetförhandlingar med Vänsterpartiet är 
uteslutet för C:s del. Utan Vänsterpartiets stöd 
kan inte en S/MP-regering, med stöd av C, 

röstas igenom i riksdagen. Nooshi Dadgostar 
ville inte ställa upp på intervju under 
onsdagseftermiddagen. 

Annie Lööf riktade sig i onsdagens intervju även 
till Liberalerna och hoppades att de, trots deras 
tidigare besked i frågan, skulle vara beredda att 
förhandla om ett nytt januariavtal. 

Detta avvisar dock Mats Persson, partiets 
ekonomisk-politiska talesperson. 

”Liberalerna verkar för en liberal, borgerlig 
regering. Det är det bästa för Sverige, för att ta 
itu med skolan och lösa integrationsproblemen. 
Det är också att ta ansvar. Om Centerpartiet 
ansluter sig finns det av allt att döma en 
majoritet för en sådan regering. De måste ta 
ställning till om de vill ansluta till 
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borgerligheten eller vänstersidan”, skriver Mats 
Persson i ett sms till DN. 

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson säger 
att Lööfs besked framför allt är en seger för SD i 
sakfrågan. 

– Förslaget som skulle riskera att leda till 
kraftigt höjda hyror ligger inte längre på bordet. 
När det gäller Stefan Löfvens möjligheter att 
klamra sig fast vid makten i ytterligare ett år så 
är det för tidigt att säga något som inte blir rena 
spekulationerna. Det är ju inte Lööf ensam som 
avgör detta, säger han. 

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi ser positivt 
på att Centerpartiet öppnar upp för 
förhandlingar. Hon är dock kritisk till 
Liberalernas besked. 

– Jag kan tycka att det är anmärkningsvärt för 
ett parti som kallar sig liberalt att man inte 
klarar av att dra en röd linje i en 
budgetförhandling med SD, men inom en 
timme kan avvisa en öppning för diskussion 
med S, MP och C. 

Annie Lööf framför i DN-intervjun att hon, i 
utbyte mot hyresförslaget, vill att höstbudgeten 
ska innehålla rejäla sänkningar av 
inkomstskatten för låg- och medel-
inkomsttagare och att skatten på 
investeringssparkonton, ISK, ska sänkas. 

– Vi får se om det blir aktuellt med ett sådant 
samtal och i så fall tar vi ställning till det vid 
förhandlingsbordet och inte i kommentarer till 
medierna, säger Märta Stenevi. 

Någon som är kritisk till Annie Lööfs besked är 
ledaren för Centerpartiets ungdomsförbund, 
Réka Tolnai. 
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”Riksdagen röstade om förtroendet för Stefan 
Löfven som statsminister, inte om fri 
hyressättning i nyproduktion. Att vika oss för 
ett enskilt partis krav, Vänsterpartiet i det här 
fallet, är dåligt”, skriver hon på Twitter. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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14 Lööfs väljare 
säger nej till 
omstridda 
hyresreformen 
En klar majoritet bland svenska väljare 
är emot det omstridda förslaget om fri 
hyressättning i nyproduktion. Det visar 
en mätning från DN/Ipsos. Motståndet 
finns brett inom de flesta väljargrupper. 
Inte ens bland Centerns väljare är 
reformen populär. 

Den regeringskris som Sverige just nu går 
igenom utlöstes av en konflikt om hur hyrorna 
ska sättas i nybyggda lägenheter. Enligt punkt 

44 i januariavtalet mellan S, MP, C och L ska 
reglerna ändras så att fastighetsvärden får 
större frihet att bestämma hyran. Det var ett 
krav från de två borgerliga samarbetspartierna. 

Vänsterpartiet har hela tiden hotat med att dra 
tillbaka sitt stöd för regeringen om den går 
vidare med reformen. I måndags utlöstes hotet 
när V tillsammans med övriga 
oppositionspartier fällde statsminister Stefan 
Löfven (S) i en misstroendeomröstning. 

DN/Ipsos har undersökt de svenska väljarnas 
inställning till den omstridda hyresreformen. 
Det visar sig att den har svagt stöd. Drygt 
hälften svarar att de är emot fri hyressättning i 
nyproduktion. Bara en dryg femtedel är positiva 
medan övriga är osäkra. 
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Motståndet är brett. En majoritet i alla 
åldersgrupper säger nej. Likadant är det bland 
både LO-arbetare och tjänstemän anslutna till 
TCO eller Saco. 

Män och kvinnor är ungefär lika negativa. 
Skeptikerna överväger också oavsett 
utbildningsnivå och oavsett om man bor i 
storstad eller på mindre orter. 

Det är bara när man bryter ner svaren på olika 
partiers väljargrupper som andra mönster 
framträder. Bland Moderaternas, 
Kristdemokraternas och Liberalernas 
sympatisörer överväger de som tycker att fri 
hyressättning i nyproduktion är en bra idé. 

Men inte bland Centerväljarna. Där är ungefär 
tre av tio positiva medan fyra av tio är negativa. 

Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på 
Ipsos. 

– Basen för enskilda partier i undersökningen 
är begränsad så resultatet ska tolkas försiktigt. 
Men det går inte att säga att flertalet av 
centerväljarna är för fri hyressättning. 
Skillnaden mellan de positiva och de negativa är 
ändå 11 procentenheter. Nästan sju av tio är 
antingen negativa eller osäkra, säger Nicklas 
Källebring. 

Det var inget litet steg som Vänsterpartiet tog i 
måndags. För första gången någonsin fälldes en 
statsminister i en misstroendeomröstning. 
Länge ifrågasattes om Vänsterpartiet verkligen 
skulle löpa linan ut. Det var också 
kontroversiellt att göra det tillsammans med 
Sverigedemokraterna, ett parti som V i alla 
andra sammanhang tar starkt avstånd ifrån. 
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DN/Ipsos undersökning visar dock att 
Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har 
starkt stöd bland sina egna anhängare för 
motståndet mot hyresreformen. Enligt DN/
Ipsos är nästan nio av tio vänsterpartistiska 
väljare motståndare till fri hyressättning. 

– Nooshi Dadgostar har starkare stöd för sitt 
agerande i den här frågan än någon annan 
partiledare, säger Nicklas Källebring på Ipsos. 

Även bland Socialdemokraternas, Miljöpartiets 
och Sverigedemokraternas väljare är flertalet 
emot fri hyressättning i nyproduktion. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Ipsos har genomfört 1 246 intervjuer med 
röstberättigade personer under perioden 820 
juni. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 493 
intervjuer via sms-länk till en webbenkät. 753 
digitala intervjuer gjordes med ett kvoturval 
från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. 

Frågan som ställdes var: I den allmänna 
debatten pågår en diskussion om 
hyressättningen av nyproducerade lägenheter. 
Ett förslag som framförts är att införa fri 
hyressättning vid nyproduktion. Är du för eller 
emot att man inför fri hyressättning vid 
nyproduktion? 

54



För mer information om urval, bortfall och 
svarsfrekvens, se ipsos.se eller kontakta Ipsos 
opinionsanalytiker Nicklas Källebring. 

24 Detta händer 
efter C-beskedet 
C-ledaren Annie Lööf har backat om fri 
hyressättning, men betyder det att krisen 
är över? DN reder ut vad som händer nu. 

Centerns krav på fri hyressättning i 
nyproduktion finns inte längre på bordet, 
meddelade C-ledaren Annie Lööf DN under 
onsdagen. I stället vill hon omförhandla 
januariavtalet. 

Är regeringskrisen över? 

Enligt statsvetaren Jenny Madestam är en av 
knutarna löst efter Centerns besked, men sista 
ordet är inte sagt. Statsvetaren Marja Lemne 
tror att krisen löser sig och att det inte blir 
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något extraval. Förutsättningarna för att Stefan 
Löfven ska kunna fortsätta som statsminister är 
att förhandlingar resulterar i ett nytt 
regeringsunderlag som får minst 175 röster i 
riksdagen.  

Vad händer nu? 

Stefan Löfven har två alternativ: be om att bli 
entledigad och låta talmannen ta över arbetet 
eller att utlysa extraval. Statsministern har till 
och med den 28 juni på sig att utlysa extraval. 
Men om det går att förhandla fram ett nytt avtal 
mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet – som Vänsterpartiet godkänner 
utan att delta i förhandlingarna – kan Stefan 
Löfven gå till talmannen och be att få bli 
entledigad. 

– Samtidigt säger han att han har ett nytt 
regeringsunderlag som riksdagen kan rösta om, 
säger statsvetaren Jenny Madestam. 

Liberalerna har avvisat Centerns förslag om ett 
nytt avtal. Men det finns fortfarande en 
möjlighet för en tredje Löfven-regering förutsatt 
att samtliga ledamöter röstar enligt partilinjen. 
S+MP+C+V samlar exakt de 175 rösterna som 
krävs, men det förutsätter att den politiska 
vilden Amineh Kakabaveh, tidigare V, röstar för 
förslaget. Också Helena Lindahl (C) måste rösta 
enligt partilinjen. 2019 gick hon emot partiet 
när C släppte fram Stefan Löfven. 

När kan riksdagen rösta om en ny regering? 

Det är inte bestämt ännu, eftersom Stefan 
Löfven ännu inte tagit något beslut. Talmannen 
Andreas Norlén har totalt fyra försök på sig. 

56



Tolererar inte riksdagen något av de fyra 
förslagen sker automatiskt extraval, som enligt 
grundlagen ska ske senast tre månader efter att 
det blivit utlyst. Det är inte reglerat hur lång tid 
talmansrundorna får pågå. Efter valet 2018 tog 
det 134 dagar, men talmannen har uttryckt att 
det kommer gå betydligt snabbare den här 
gången. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

Sebastian Orre 

sebastian.orre@dn.se 

24 Stefan 
Löfven åker till 
Bryssel för EU-
toppmöte i dag 
Mitt under regeringskrisen väljer 
statsminister Stefan Löfven att åka till 
Bryssel för ett EU-toppmöte. 

– Men han kommer inte vara där längre 
än nödvändigt, säger EU-minister Hans 
Dahlgren. 

Statsminister Stefan Löfven har under 
regeringskrisen sagt att han vill göra det som är 
bäst för Sverige. Ändå ska han under torsdagen 
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och fredagen delta i ett toppmöte med EU:s 26 
andra stats- och regeringschefer. 

Varför åker han till Bryssel i stället för att 
stanna hemma, i det här läget? 

– Därför att det är väldigt bra att Sverige är 
företrätt av statsministern i de viktiga 
diskussioner som äger rum i Europeiska rådet. 
Det är frågor som handlar om pandemin, om 
EU:s relation till Ryssland, om Turkiet, om 
återhämtningsarbetet. Väldigt centrala frågor 
för Sverige, säger EU-minister Hans Dahlgren 
(S). 

Han framhåller att Stefan Löfven inte 
prioriterar det ena framför det andra när han 
reser i väg. 

– Han har fortfarande uppdraget att fundera ut 
vad som är bäst för Sverige när det gäller den 

politiska utvecklingen här hemma, säger 
Dahlgren. 

Han påpekar att under toppmötet kan Stefan 
Löfven ha telefonkontakter med Sverige. 

– Han kan gå ifrån mötet när som helst, men 
vill naturligtvis också ta ansvar för Sverige i det 
Europeiska rådet. 

Toppmötet inleds klockan 13 på torsdagen med 
lunch med FN:s generalsekreterare António 
Guterrez. Hans Dahlgren bedömer att Stefan 
Löfven blir borta från Sverige i ungefär ett dygn. 

– Han kommer inte att vara i Bryssel längre än 
nödvändigt, säger EU-ministern. 

Planerar statsministern att avvika innan mötet 
tar slut på fredagen? 
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– Den möjligheten finns absolut, men det får 
han bestämma utifrån hur läget är då. 

Hur viktig är Stefan Löfven för de samtal som 
nu pågår med andra partier? 

– Det är klart att han är den centrala personen i 
samtalen eftersom han är statsminister och till 
sist antingen ska föreslå regeringen att utlysa 
extraval eller att avgå och bli entledigad. 

Hans Dahlgren vill inte kommentera samtalen 
med andra partier eller om han tror det blir 
extraval. 

Stefan Löfven har en gång uteblivit från ett EU-
toppmöte. Det var i oktober 2020 när han var 
på en begravning. Då talade Finland för 
Sveriges räkning. 

Pia Gripenberg24 Fastighetsjätten 
Akelius: Vi tjänar på hyresreglering 

Fastighetsbolaget Akelius anklagas för 
att pressa upp hyrorna på reglerade 
marknader genom standardhöjande 
renoveringar. Själv anser grundaren 
Roger Akelius att kritiken är missriktad 
– det är de låga räntorna och politikernas 
regelverk som har trissat upp priserna. 

– Egoistiskt sett är hyresregleringen bra 
för Akelius, för då har bolaget inga 
vakanser. De kostar pengar, säger han 
till DN. 

Den svenska miljardären Roger Akelius har 
tröttnat på att hamna i skottlinjen för sina 
hyresrättsaffärer. När FN-sändebudet Leilani 
Farha hävdade att fastighetsbolaget kränker de 
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mänskliga rättigheterna förberedde han för att 
stämma henne. 

– Hennes grund var totalt felaktig. Att 
hyresvärdar inte ska få gå med vinst är lika 
dumt som när vänstern kräver förluster i vård, 
skola och omsorg. Farha anser att profit kränker 
de mänskliga rättigheterna. Jag tycker tvärtom. 

Fastighetsbolaget som bär hans efternamn har 
hamnat i centrum för en debatt om de snabbt 
stigande hyrorna i Berlin. Kritikerna menar att 
bolaget renoverar i onödan, men Roger Akelius 
tycker att kritiken är obefogad. 

– Ekonomiskt sett lönar det sig inte att sätta in 
hissar eller balkonger eller att anpassa 
bostäderna för äldre. Vi gör det för 
hyresgästernas skull, det blir ingen vinst på det. 
Däremot bråkar extremvänstern. 

Att hyran chockhöjs för befintliga hyresgäster är 
direkt felaktigt, menar han. 

– När en slumlägenhet renoveras så anpassar 
Akelius hyran till den nya hyresgästen, säger 
Akelius. 

Som han ser det handlar ”bråket” om hyrorna 
om betydligt större frågor än hans 
fastighetsbolag. Att påstå att Akelius skulle 
kunna påverka hyresmarknaden i metropolen 
Berlin är att överskatta bolagets betydelse, 
menar den västsvenske 76-åringen, och pekar 
på att hyrorna ökat i betydligt snabbare takt än 
lönerna. 

– Det är ett problem som inte på något sätt har 
uppstått på grund av Akelius, utan för att 
Europeiska centralbanken har vräkt ut pengar 
som drivit upp fastighetspriserna. När lönen 
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inte räcker till att betala hyran blir det social 
oro. 

Han är starkt kritisk till DN:s tidigare artikel om 
att Akelius fått Berlins hyror att gå upp. 

Ja, men delvis är det ju så? 

– Nej, inte alls. Inte på något sätt. 

Men om Akelius inte hade renoverat 
lägenheterna hade de kanske haft en hyra som 
var lägre? 

– Ja, men nu är du ute och cyklar väldigt 
mycket. Av vilken anledning skulle vi inte 
montera in en hiss? Av vilken anledning skulle 
vi inte ha luftkonditionering, om någon vill ha 
det? Då kan vi säga att nej, det får du inte, för vi 
ska hålla nere hyrorna. 

Finns det någon del av dig som ändå kan förstå 
att privatpersoner och politiker tycker att det är 
ett problem att hyrorna ökat så mycket? 

– Självklart är jag engagerad och oroad över det 
utanförskap som den ökade penningmängden 
från centralbanken levererar. Det oroar mig 
mycket att sparare och pensionärer får noll 
ränta, medan de som kan belåna sina fastigheter 
eller aktier får ett ökande välstånd. Och den 
skillnaden kommer att bli så stor att Sverige 
kommer att få socioekonomiska problem. Men 
det är inte mitt problem, jag kan ingenting göra 
åt det. 

I Sverige har fastighetsbolaget visserligen haft 
en mindre framträdande roll, men debatten om 
huruvida hyror ska hållas nere eller sättas på en 
fri marknad pågår med stor intensitet även här. 
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Enligt Roger Akelius har hyresregleringen varit 
positiv för hans företag: 

– När vi annonserar ut en lägenhet i Stockholm 
har vi mellan 1 100 och 1 200 sökande inom fem 
dagar, och det är alldeles utmärkt för oss. Men 
ska man ha någon chans att få billiga bostäder 
till utsatta så är marknadshyror den enda 
möjligheten. Det finns ingen annan väg. 

I USA och England, där hyressättningen delvis 
är fri, sjönk intäkterna under pandemin när 
marknaden gick ner. 

– I London fick vi 5 till 10 procent lägre 
intäkter, men i Sverige hände ingenting alls. Så 
det är helt klart sämre för oss med 
marknadshyror. 

Men du tycker ändå att det ska finnas 
marknadshyror? 

– Absolut, för Sveriges och för hyresgästernas 
skull. Och det väger ju mycket tyngre än om 
Akelius skulle tjäna lite mindre pengar. 

Den utredning som skapat regeringskrisen i 
Sverige ger han däremot inte mycket för. 

– Även det här förslaget var alldeles för hattigt. 
Minska reglerna markant och släpp fram mer 
som man gör i Nordamerika. Och låt flyktingar 
och andra arbetslösa arbeta med betydligt lägre 
skatt och löner. Då kan man bygga en mängd 
hyreshus på ett billigare sätt. 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

Fakta. Renovering som 
affärsidé 
Akelius Residential Property, även kallat 
Akelius, grundades 1994 av den svenska 
miljardären Roger Akelius. I dag äger bolaget 
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drygt 44 000 lägenheter i ett tiotal storstäder i 
Europa och Nordamerika. 

Akelius affärsmodell har fram till nyligen gått ut 
på att köpa äldre fastigheter, renovera dem för 
att höja hyrorna och på så vis öka både 
intäkterna och fastighetsvärdet. De senaste åren 
har bolaget uppgraderat drygt hälften av sitt 
nuvarande bestånd, 22 700 lägenheter. 

2020 hade bolaget ett driftöverskott (intäkter 
minus fastighetskostnader) på 259 miljoner 
euro, motsvarande drygt 2,6 miljarder svenska 
kronor. Fastigheternas verkliga värde uppgick 
vid årsskiftet till 12 miljarder euro. 

En granskning som gjorts av Expressen visar att 
Roger Akelius koncern ägs av flera Cypernbolag 
som i sin tur kontrolleras av stiftelser på 
Bahamas. 

24 
Finansministern: 
Snabb 
återhämtning i 
ekonomin 
Med lättade restriktioner och en allt 
större andel vaccinerade väntas Sveriges 
ekonomi lyfta. Prognosen revideras upp 
kraftigt. 

– Återhämtningen har gått snabbare än 
vi räknade med, säger finansminister 
Magdalena Andersson (S). 
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Finansministern presenterade på onsdagen den 
senaste prognosen för den ekonomiska 
utvecklingen och de offentliga finanserna. 

– Som vi alla vet pågår en hälsokris globalt som 
har gett upphov till en av de värsta nedgångarna 
i världsekonomin sedan andra världskriget, 
sade Magdalena Andersson på en pressträff. 

– I den här prognosen pekar vi på en ljusning, 
men återhämtningen är väldigt skör, fortsatte 
hon. 

I finansdepartementets prognos väntas bnp 
växa med 4,7 procent i år. Det är 1,5 
procentenheter mer än prognosen som 
presenterades i samband med vårbudgeten. 

Andersson pekar på att pandemin har fått stora 
ekonomiska konsekvenser och att regeringen 
har satt in en rad åtgärder för att minska 

smittspridningen, rädda svenska jobb och ordna 
omställningsåtgärder för dem som blivit 
arbetslösa. 

– Svensk ekonomi klarade sig förra året 
förhållandevis väl internationellt sett, sade 
Andersson. 

En förklaring är att Sverige inte stängde ned lika 
resolut som andra länder och att Sverige inte är 
lika beroende av till exempel turism. 

Under 2020 har det varit förhållandevis få 
konkurser, enligt Andersson. 

– Normalt sett under kriser ökar konkurserna, 
att de inte gjort det kan peka på att 
krisåtgärderna har haft effekt, sade 
finansministern. 
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I världen syns en stark tillväxt i Kina, även i 
USA och i euro-området märks en tydlig 
återhämtning, enligt Andersson.  

– Det finns en hel del indikatorer som pekar på 
en stark tillväxt framåt, sade hon. 

Sverige har haft betydligt starkare tillväxt än de 
övriga nordiska länderna under första kvartalet, 
enligt finansministern. 

– Vi har en ganska rejäl upprevidering för i år. 
Återhämtningen har gått snabbare än vi 
räknade med. Vi kommer att ha en fortsatt 
tillväxt under innevarande år, sade hon. 

Det beror på att restriktionerna nu väntas lätta 
framöver och att vaccineringen går vidare. 

– Jag fick själv min andra spruta i går, tillade 
hon. 

Återhämtningen efter covidkrisen ser ut att gå 
snabbare än vid tidigare kriser, enligt 
finansdepartementets prognos. När 
smittspridningen minskar och restriktionerna 
lättar kommer svenskarna troligen att 
konsumera mer. Hushållens konsumtion väntas 
växa med 4,7 procent i år, vilket är 1,3 
procentenheter mer än i den förra prognosen. 

Även statliga Konjunkturinstitutet (KI) lyfter 
svensk bnp-prognos betydligt, skriver TT. 
Svensk bnp bedöms växa med 4,4 procent i år, 
enligt KI. Jämfört med prognosen den 31 mars 
är det en rejäl upprevidering från 3,7 procent. 
Därmed bedömer KI att lågkonjunkturen är 
över i slutet av 2021. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 
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15 Ledare: Låt 
inte Sabuni 
klamra sig fast 
vid omöjliga 
alternativ 
Det började som ett chicken race. Nooshi 
Dadgostar (V) placerade sin bil mitt emot 
januaripartiernas, och tryckte gasen i botten. I 
den andra bilen gjorde de samma sak – för visst 
skulle väl Dadgostar väja? Inte kunde en V-
ledare fälla en S-märkt statsminister? 

Det är resultatet av kraschen som partierna just 
nu försöker reda ut. 

I onsdags förklarade Annie Lööf (C) att 
januariavtalets hyresreform inte kommer att 
genomföras. I söndags hade det varit nog för att 
lösa krisen. Vänsterpartiets krav hade varit 
mötta. Nyamko Sabuni (L) indikerade förra 
helgen att hon kunde acceptera något sådant. 

Nu är läget ett annat. Sabuni ser chansen att 
slippa ur januariavtalet omedelbart, i stället för 
efter höstens budget som hennes parti har 
beslutat. Därför var hon snabb med att 
dödförklara överenskommelsen, och med att slå 
fast att L nu ska verka för en borgerlig regering. 

Det upprepade hon på torsdagen – som svar på 
Lööfs bud om att fullfölja januariavtalet utan 
punkt 44. 

Sabuni vill att Lööf ska välja: Släpp fram Ulf 
Kristersson (M) till statsministerposten och 
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Sverigedemokraterna till maktens köttgrytor – 
eller forma ett samarbete med S, MP och V. 

Synd bara för Nyamko Sabuni att det inte är 
hon som bestämmer hur alternativen ser ut. 
Och att det inte är Annie Lööf som står inför det 
svåraste valet. 

Centerpartiet kommer naturligtvis inte låta 
Kristersson göra sig beroende av Jimmie 
Åkesson (SD) och ge Sverige en regering i 
händerna på den nationalistiska populismen. 
Att budgetförhandla med V tänker C heller inte 
göra. 

Låser Sabuni fast sig vid att dessa alternativ är 
de enda tar hon Liberalerna och Sverige till ett 
extraval. 

Men kan ens L fullfölja januariavtalet, nu när 
Nyamko Sabuni har förklarat att det är 
överspelat? 

Utöver att partirådet alltså förbundit 
Liberalerna att vara kvar i samarbetet till efter 
höstbudgeten har Sabuni själv faktiskt lämnat 
en glipa i sin egen borgerliga krigsretorik. 

På presskonferensen efter 
misstroendeomröstningen förklarade hon 
varför hon anser att januariavtalet är över-
spelat: Det vore ”förmätet” av henne att tro att 
samma riksdag som avsatt Stefan Löfven (S) 
skulle kunna låta honom återinträda i 
regeringskansliet med januariavtalet som 
grund. 

Sabuni kommer alltså inte verka för att 
överenskommelsen ska leva vidare. Men om de 
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andra partierna vars mandat krävs för att Stefan 
Löfven ska kunna återvända till 
statsministerposten med januariavtalet som 
grund mot alla odds låter honom göra det, så 
lämnas dörren faktiskt på glänt för att L-ledaren 
ska hedra uppgörelsen. 

V då? Kan partiet ge Stefan Löfven en ny chans 
på bas av januariavtalet? 

Nooshi Dadgostar vill egentligen att Annie Lööf 
ska välja att göra budget med henne. Men det är 
alltså inte ett alternativ. Och Vänsterpartiet vill 
rimligen inte ha en högerregering med stöd av 
SD. Det kan bli konsekvensen av ett extraval. 
Det faktum att punkt 44 inte blir av är en stor 
vinst – varför ta risken att vända den till en 
pyrrhusseger? 

Det kan vara farligt med ultimatum och hårda 
deadlines. Men ibland krävs de för att aktörer 
ska bekänna färg. 

Ni har 48 timmar på er att väja, slog Nooshi 
Dadgostar fast. För att en gång för alla avfärda 
de orealistiska alternativ som Nyamko Sabuni 
har bundit sig vid måste Annie Lööf göra 
likadant. 

På måndag ska Stefan Löfven fatta beslut om 
huruvida det blir talmansrundor eller ett möte 
med väljarna. 

C-ledaren bör ge Dadgostar och Sabuni fram till 
dess på sig att deklarera att de är beredda att ge 
januariavtalet en chans att fortsätta. 

Annars tar de Sverige till ett extraval. 

DN 25/6 2021 
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25 Liberalernas 
nej till nytt avtal 
kritiseras av 
partiveteraner 
Liberalerna kommer inte att inleda 
förhandlingar om ett nytt januariavtal. 
Det var Nyamko Sabunis besked på 
torsdagen. Samtidigt ska partiet ha haft 
krismöte och interna konflikter har 
blossat upp igen.  

– Jag är förvånad över att beskedet kom 
så snabbt, säger regionrådet Anna 
Starbrink (L). 

Liberalernas partistyrelse samlades på 
torsdagseftermiddagen i ett möte om 
regeringsfrågan, erfar DN. Det ska vara första 
gången den högsta ledningen kallas in efter 
statsministeromröstningen i måndags. 

Ledamöterna samlades efter att partiledaren 
Nyamko Sabuni tidigare på torsdagen upprepat 
partiledningens budskap att man inte är beredd 
att förhandla om ett nytt januariavtal. 

DN:s källor bekräftar att Nyamko Sabuni fick 
tydligt stöd för sin linje av flertalet på 
partistyrelsemötet. 

”Liberalerna har ansträngt sig och kommer 
fortsätta anstränga sig i det längsta för att hitta 
en konstruktiv lösning. Det gjorde vi innan 
riksdagen underkände Stefan Löfven och 
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januariavtalet och det gör vi också nu”, säger 
Sabuni i en skriftlig kommentar till DN. 

Till TT säger hon att L inte kommer att ingå ett 
nytt avtal med ”vad som i praktiken blir både S, 
V, C och MP”.  

– Om C:s krav för att släppa fram Löfven är 
sänkta skatter på låga inkomster och sparande 
så menar jag att det görs bäst inom borgerlig-
heten, säger hon till TT. 

L-ledaren tror att det finns goda möjligheter att 
bilda en ny regering genom talmansrundor och 
uppmanar Löfven att ge klartecken för att 
inleda sådana snarast. 

L:s gruppledare i riksdagen, Johan Pehrson, 
kommenterar mötet så här: 

”Vi diskuterar inte vad som sägs på interna 
möten. Men det finns en bred enighet i 
Liberalerna om att blicka framåt och agera 
konstruktivt för en liberal och borgerlig 
regering. Det finns goda möjligheter att den här 
situationen kommer lösa sig i talmansrundor. Vi 
kommer arbeta konstruktivt för en borgerlig 
regering, där vi är ett liberalt mittenankare. Vi 
ser gärna att Centerpartiet ansluter sig.” 

Inom delar av Liberalerna finns det ett starkt 
missnöje med att partiledningens besked de 
senaste dagarna inte har förankrats bättre inom 
partiet.  

Anna Starbrink, Liberalernas tyngsta 
regionpolitiker, är starkt kritisk till hur Nyamko 
Sabuni har hanterat regeringsfrågan under den 
gångna veckan. Det är en syn som flera källor 
som DN talat med delar.  
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– Jag är förvånad över att beskedet kom så 
snabbt och såvitt jag förstår utan att 
partistyrelsen sagt sitt. Det är bara några dagar 
sedan som våra riksdagsledamöter tryckte på 
knappen för att värna januariavtalet. Nu har 
Centerpartiet öppnat för att återuppväcka 
avtalet med några justeringar. I det läget, för 
landet och för partiet, borde partiledningen ta 
till sig den här möjligheten och på allvar 
analysera möjligheterna. Jag tror att det finns 
en väg framåt här, säger Anna Starbrink, som är 
sjukvårdsregionråd i Stockholm. 

Hon anser att Liberalernas agerande blir en del 
i att driva fram ett extraval, vilket hon beskriver 
som dumdristigt med tanke på partiets låga stöd 
i opinionen. 

Är det verkligen möjligt för Liberalerna att 
svänga en gång till? 

– Man får lägga prestigen åt sidan när landets 
styre står på spel. Jag tycker att det vore illa om 
det politiska spelet är viktigare för partiledarna, 
både min egen och andras, än att skapa 
stabilitet och driva igenom de sakfrågor som vi 
har lovat väljarna. 

Även tidigare Folkpartiledaren Bengt 
Westerberg är starkt kritisk till Liberalernas 
agerande. I stället hyllar han C-ledaren Annie 
Lööfs strategi, där hon söker den politiska 
mitten. Westerberg befarar att Liberalerna åker 
ur riksdagen vid ett extraval, vilket han själv 
kommer att bidra till. 

– I nuvarande läge kommer jag inte att stödja 
Liberalerna i riksdagsvalet, säger han. 

Även Bengt Westerberg skulle vilja se att L gick 
C och andra partier till mötes och ingick ett nytt 
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januariavtal, även om han inte tror att ett 
sådant scenario är realistiskt.  

– Jag tycker man valde rätt linje efter förra 
valet. Det är en tilltalande tanke att alla måste 
kunna tala med varandra. Men då måste även 
socialdemokrater och moderater kunna tala 
med varandra. Alla, även ni journalister, utgår 
från att det alternativet inte finns. 

Svend Dahl, L-märkt statsvetare på 
marknadsliberala tankesmedjan Timbro, är en 
av dem som stödjer Sabunis linje. Han säger att 
läget inom partiet är stressat efter 
Centerpartiets besked på onsdagen.  

– Det som har blivit tydligt är att konflikterna 
kring vägvalet har blossat upp igen. 

Vägvalet – att verka för en borgerlig regering 
även om det innebär stöd från SD, vilket var 
Sabunis linje – slogs fast på partirådet i mars.  

– Man gjorde ett vägval som internt var 
kontroversiellt, men där man hoppades ha drygt 
ett år på sig att bygga en trovärdighet bland 
borgerliga väljare. Det som sker nu är att man 
måste snabbspola den processen och förbereda 
sig på extraval, säger Svend Dahl. 

Han ser två riskfaktorer. 

– Det ena är om det interna inbördeskriget 
fortsätter, då riskerar Liberalerna att åka ut. Det 
andra är tidsfaktorn.  

En annan som stödjer partiledarens agerande är 
Axel Darvik, som sitter i Liberalernas 
partiledning och är gruppledare för Liberalerna 
i Göteborg. Han skriver till DN att han är 
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övertygad om att en stor del av det svenska 
folket vill ha en borgerlig regering. 

”Därför är jag inte rädd för att möta väljarna i 
nästa val. Det är helt upp till statsministern om 
han vill utlysa extraval redan nu, men jag tror 
talmannen kan lösa situationen.” 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

Pia Gripenberg 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

25 Löfven: 
Förslag finns till 
en lösning 
Statsminister Stefan Löfven (S) har inte 
gett upp hoppet om ett omförhandlat 
januariavtal trots beskedet från Nyamko 
Sabuni om att L inte vill delta. 

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi 
beklagar att Liberalerna avser att föra 
budgetdiskussioner med SD och hoppas 
att de tänker om. 

Sannolikheten för extraval har ökat efter 
Liberalernas besked på torsdagen om att de vill 
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stödja en borgerlig regering och avvisar Annie 
Lööfs förslag om ett omförhandlat januariavtal.  

Statsminister Stefan Löfven, som var på plats 
vid EU-toppmötet i Bryssel, har inte gett upp 
hoppet om en S-ledd regering utan fortsätter 
uppmana de inblandade att fundera på 
alternativ över midsommar. 

– Det finns ett förslag till lösning som ligger på 
bordet. Min uppmaning är att låta svenska 
folket fira midsommar och att partierna tar den 
här tiden för att fundera igenom förslaget, säger 
Stefan Löfven till TT.  

EU-ländernas stats- och regeringschefer 
samlades under torsdagen till toppmöte i 
Bryssel. Stefan Löfven kan inte svara på om han 
kommer att delta under hela toppmötet, som 
slutar i dag, fredag. Han säger till TT att det 

känns lite kluvet att vara i Bryssel samtidigt som 
Sverige genomgår en historisk regeringskris, 
men betonar att det måste vara statsministern 
som representerar Sverige i EU. 

– Landet går först. Det är viktigt att vi är här, vi 
kan inte lämna mötet orepresenterat. Vi har 
Ryssland, den ekonomiska återhämtningen och 
flera viktiga frågor på bordet. Då ska Sverige 
vara representerat. Men jag har naturligtvis en 
beredskap att hantera tiden flexibelt, säger han 
till TT. 

Senast på måndag klockan 23.59 måste Stefan 
Löfven lämna besked om huruvida det kommer 
att bli extraval eller nya talmansrundor.  

Också Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi 
uttrycker förhoppningar om att Nyamko Sabuni 
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ska dra tillbaka sitt besked om att inte 
omförhandla januariavtalet. 

Hon beklagar att Liberalerna vill verka för ett 
regeringsalternativ med stöd från 
Sverigedemokraterna. 

– Det är jättetråkigt att Liberalerna hellre för 
budgetdiskussioner med Sverigedemokraterna 
än med de andra januaripartierna, säger hon till 
DN. 

Hur sannolikt tror du det är att Liberalerna 
kommer att ändra sig? 

– Jag förstår att förutsättningarna att de ska 
tänka om inte är jättehöga men vi måste 
försöka, säger Märta Stenevi. 

Sedan Centerpartiet på onsdagen förklarade sig 
beredda att släppa kravet på fri hyressättning 
finns trots allt stöd för en S-ledd regering, 
menar Märta Stenevi.  

– Sedan behöver vi veta att vi också har 
möjlighet att jobba som regering. Vi får sätta oss 
ner och fundera över de alternativ som finns, 
säger hon. 

Även om Stefan Löfven skulle vinna 
omröstningen för en S-ledd regering kan den 
bara få igenom en budget om Vänsterpartiet 
lägger alla sina 27 mandat på den. 

Sigrid Asker 
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25 Tegnell: Gå inte 
på stora fester 
under 
midsommarhelgen 
Smittspridningen fortsätter att sjunka i 
Sverige, precis som förra sommaren. 

Statsepidemiolog Anders Tegnell manar 
ändå till försiktighet kring 
midsommarfirandena. 

– Håll avstånd och ha festerna utomhus, 
säger han. 

Sverige är nere på 60 covidfall per 100 000 
invånare under de senaste 14 dagarna, en 

sjunkande trend som syns i de flesta regioner i 
Europa. 

– Andelen positiva är också snabbt sjunkande. 
De sjunkande siffrorna beror inte på att färre 
testas utan det är en minskande smittspridning, 
säger Tegnell på veckan pressträff. 

Smittspridningen, belastningen på vården samt 
andra indikatorer gör att Sverige närmar sig 
nivå två, enligt Folkhälsomyndighetens 
bedömning av läget.  

Dödstalen är på väg nedåt ordentligt, och ligger 
inte längre på en platå som tidigare under 
senvåren. 

– Vi börjar närma oss nivåerna vi låg på förra 
sommaren, säger statsepidemiologen. 
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Det enda som oroar är att deltavarianten börjar 
ta över, men det handlar om utbrott i vissa 
regioner, till exempel Värmland. Enligt Tegnell 
syns varianten mer och mer, men det påverkar 
inte den totala nedgången i smittspridning. 

I Sverige har 55 procent av de i befolkningen 
som är 18 år och äldre fått minst en dos 
covidvaccin. 

En oro har varit att utrikesfödda vaccinerar sig i 
lägre grad. Men en undersökning visar att 
vaccinationsviljan är hög även hos utrikesfödda 
– tre av fyra vill vaccinera sig, enligt Tegnell, 
som åter påminner alla om att ta båda doserna. 

– Det är viktigt att man tar bägge doserna, 
särskilt nu när vi har deltavarianten, där 
skillnaden mellan att ta en och två doser är 
betydligt större än för alfavarianten, säger han. 

Tegnell påminner även om de allmänna råden 
inför midsommarhelgen. 

– De vanliga råden gäller även på midsommar. 
Håll avstånd, ha festerna utomhus. Känner du 
minsta symtom så håll dig hemma. Fortsätt att 
umgås i en mindre krets, och gå inte på några 
riktigt stora fester, säger han. 

Hur stora fester är okej att ha? 

– Det finns ingen regel som säger exakt hur 
stora privata fester man får ha. Men det gäller 
att man umgås med dem man brukar umgås 
med och inte vidgar den kretsen, säger Anders 
Tegnell. 

Det har inte varit några toppar i 
smittspridningen efter tidigare högtider och lov, 
men Tegnell manar ändå till försiktighet. 
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– Det är viktigt att vi fortsatt tar ansvar allihop 
och inte skapar nya smittkedjor. Vi har ju skött 
det här hyfsat hittills. De tidigare storhelgerna 
har inte inneburit några drastiska förändringar i 
smittspridningen.  

Därför känner Anders Tegnell ingen större oro 
inför helgens firande. 

– Vi ska förstås tänka på detta och ta det på 
stort allvar men jag tror inte vi behöver vara 
extremt oroliga för att det ska hända något 
under den här midsommarhelgen. 

Enligt Thomas Lindén, avdelningschef på 
Socialstyrelsen, minskar trycket på sjukvården. 
Men det kan ändå vara besvärligt på grund av 
att personalen behöver ledigt och semester.  

Teresa Palmquist, enhetschef på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, påminner om 
att de regionala råden kan se annorlunda ut. 

– Vi står inför midsomrar och semestrar där vi 
reser till andra delar av landet. Jag 
rekommenderar alla att ta reda på vad som 
gäller dit man ska, säger hon på pressträffen. 

Sammanlagt har nu 1 088 896 insjuknat i 
Sverige sedan pandemin startade, 14 619 har 
avlidit och 7 574 har vårdats på iva. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 
Gustav Olsson 
gustav.olsson@dn.se 
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26 Valet är inte 
Löfven eller 
Kristersson 
Utifrån de senaste dagarnas debatt är det lätt att 
tro att Sverige fungerar som USA. Där röstar 
väljarna på ett av två partier och segraren flyttar 
in i Vita huset. 

I Sverige är det mer komplicerat. Numera består 
riksdagen av åtta partier, vilket har fördelen att 
var och en lättare kan hitta ett parti som 
överensstämmer med de egna värderingarna 
och sakpolitiska prioriteringarna. Nackdelen är 
att det är svårare att bilda regering när det först 
måste ske förhandlingar – i Sveriges fall mellan 
rätt många partier som sinsemellan är väldigt 

olika – än om valet slutar med en tydlig vinnare 
respektive förlorare. 

Problemen uppstår framför allt om partierna på 
förhand har låst sig hårt i regeringsfrågan, 
enligt statsvetarprofessorn Jan Teorell, en av 
författarna till ”134 dagar – om 
regeringsbildningen efter valet 2018”. I boken 
drar de slutsatsen att partierna i ett 
flerpartisystem som Sveriges helst bör avstå 
från att göra alltför kategoriska utfästelser om 
samarbeten. I stället föreslås att alla går till val 
på sin egen politik och meddelar väljarna att de 
därefter kommer att ta ansvar för 
regeringsbildningen. 

Det betyder att det som pågår just nu gör 
situationen tuffare än den skulle behöva vara. 
Särskilt eftersom det parti som enligt Teorell 
ligger närmast rekommendationen är C. 
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Det vill säga partiet som har dörren öppen för 
alla riksdagspartier utom två och som har varit 
med och presenterat en lösning på krisen. Men 
som oaktat det får höra att partiet måste skriva 
under ett carte blanche och välja mellan Stefan 
Löfven (S) och Ulf Kristersson (M), samt att 
Annie Lööf (C) skulle ägna sig åt att rädda kvar 
Löfven. 

Alltså precis som om vi bodde i USA och det 
enda som spelar roll är vem som blir 
regeringschef. Inte vilka som ingår i samarbetet. 
Trots att samtliga inblandade påverkar 
politiken. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 

25 Striden om 
hyrorna har 
pågått i flera 
decennier 
Den socialdemokratiska regeringen ville 
marknadsanpassa bostadshyrorna – 
redan 1969. Därför ersattes den tidens 
reglerade hyror med ett system där 
hyrorna förhandlades fram mellan 
hyresvärdar och hyresgäster. 

Men även detta system har kritiserats. I 
decennier har politiker kämpat med att 
hitta en fungerande modell för 
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hyressättningen, men problemen har 
avlöst varandra. 

Utredningen om fri hyressättning i 
nyproduktionen fällde regeringen Löfven. Den 
sällar sig därmed till en lång rad 
bostadspolitiska utredningar som har försökt 
hitta en modell för en fungerande 
hyresrättsmarknad – utan att leda till 
chockhöjningar av hyrorna. 

Den gamla hyresregleringen, som varade fram 
till 1969, hade lett till att bostadsfrågan blev 
politiskt het. Köerna till en hyresrätt i 
storstäderna var, som i dag, flera år långa och 
den dåvarande socialdemokratiska regeringen 
var pressad. 

När regeringen på slutet av 1960-talet förslog 
att den gamla hyresregleringen skulle ersättas 

med bruksvärdesystemet – det som finns än i 
dag – var målet att hyrorna skulle anpassas till 
de lokala marknaderna. På så sätt, trodde man, 
skulle marknaden komma i balans, det vill säga 
köerna skulle försvinna, utan någon 
överproduktion av bostäder. 

– I förarbetena till lagen står det att systemet 
ska leda till en marknadsanpassning av hyrorna, 
säger docent Fredrik Kopsch, som forskar om 
bostadsmarknaden vid Lunds universitet. 

– Det ska vara en fri överenskommelse när en 
hyresgäst flyttar in. När kontraktet sedan ska 
förlängas ska hyran prövas enligt bruksvärdet, 
tillägger han. 

Bruksvärde innebär att hyran mäts mot 
motsvarande lägenheter i området och ska alltså 
inte kraftigt avvika från den nivån. Det är också 
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det förslag som finns i den kontroversiella 
utredningen om fri hyressättning som fällde 
Stefan Löfvens regering. 

Det var alltså meningen att när jag flyttar in så 
ska det vara fri hyressättning som gäller? 

– Ja, det var tanken. Bruksvärdesystemet liknar 
ju det system som föreslogs nyligen, svarar 
Kopsch. 

Men när hyrorna sattes enligt 
bruksvärdesystemet kom de snabbt att prövas i 
hyresnämnden, redan i början av 1970-talet. 
Det var två uppmärksammade fall, båda på 
Södermalm i Stockholm, som kom att 
bestämma hur bruksvärdesystemet skulle 
tolkas. 

– Det var produktionskostnaderna i 
allmännyttan som blev avgörande, snarare än 

situationen på marknaden. Utfallet blev det 
lägsta tänkbara i bägge fallen och det blev 
vägledande, förklarar ekonomhistoriken Jan 
Jörnmark. 

Allmännyttan hade då mycket lägre 
produktionskostnad än de privata bolagen. De 
behövde till exempel inte ha eget kapital, vilket 
de privata behövde ha. 

– Och de fick tillgång till billig mark och hade 
lägre lånekostnader i och med att de fick lägre 
ränta i det statliga subventionssystemet än vad 
de privata fick, säger Jörnmark. 

– Du fick ett systematiskt gynnande av 
allmännyttan, tillägger han. 

De kommunalt ägda allmännyttiga 
bostadsbolagen, styrda av kommunala politiker, 
blev hyresnormerande. Deras hyror bestämde 
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därmed nivån även för de privata hyres-
värdarna. 

– Allmännyttan ansågs ha en icke-spekulativ 
roll, eftersom de inte var vinstdrivande utan 
hade en självkostnadsprincip. Att ge dem en 
normerande roll var därmed ett sätt att 
begränsa hyrorna, säger Martin Hedenmo, som 
har gjort en historisk genomgång av 
bostadspolitiken för Boverket. 

Men 2011 fick Fastighetsägarna gehör hos EU-
kommissionen för att allmännyttan innebar 
otillåten konkurrens – den hade ju ytterst 
skattebetalarna som garant. Kommissionen 
tvingade fram en förändring av allmännyttans 
särställning. Den tvingades att driva 
verksamheten ”affärsmässigt”, med samma krav 
på avkastning som de privata bolagen. 

Det är bara en av många förändringar i 
bostadspolitikens historia, som sträcker sig 
långt bakåt i tiden. 

Under första världskriget, 1917, infördes 
Sveriges första hyresreglering. Syftet var att 
begränsa chockhyror under den nöd som kriget 
hade skapat. Över lag var bostadspolitiken i 
spåren av första världskriget ambitiös, med 
egnahemslån, hyresreglering och direkta stöd. 

– Men sedan gick ekonomin in i en 
högkonjunktur och i slutet på 1920-talet 
avvecklade man mycket av stöden, säger Martin 
Hedenmo.  

Konsekvensen blev att många vräktes från 
städernas hyresrätter, vilket gjorde starkt 
intryck på de framtida politiker som senare kom 
till makten. 
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– Att man hade låtit hyrorna öka så mycket 
uppfattade man som väldigt negativt. Den 
erfarenheten tog man med sig när man skulle 
sätta en ny bostadspolitik under och efter andra 
världskriget. Man ville inte komma tillbaka till 
den situationen, säger han. 

På 1940-talet, under andra världskriget, 
infördes därför en ny hyresreglering, som 
varade fram till slutet av 1960-talet, när den 
ersattes av bruksvärdesystemet – som vi har än 
i dag. 

Under 1970-talet uppstod ett överskott på 
bostäder efter intensivt byggande och en grön 
våg som delvis bromsat urbaniseringen. På 
1990-talet framstod många bostadspolitiska 
frågor som lösta. Bristen har byggts bort, 
beståndet moderniserats och trångboddheten 
minskat. 

På 1980- och 1990-talet övergår efterkrigstidens 
politiska föreställningar om reglering till en tro 
på den fria marknaden. I Sverige avregleras 
under den här tiden till exempel 
taximarknaden, järnvägen och 
telekommunikationen. Ändå blev 
hyressättningen aldrig föremål för en diskussion 
om marknadshyra. Förklaringen ligger i att 
villkoren förhandlas mellan parterna, tror 
Martin Hedenmo. 

– Det har till exempel varit lättare att avreglera 
järnvägen och apoteken, men när villkoren 
bestäms mellan två starka parter har det inte 
funnits någon sådan politisk vilja, säger han. 

I början av 1990-talet, under den djupa 
finanskrisen, backade staten också ur de 
subventioner den tidigare gett till byggandet. 

84



– Subventionerna under 1970- och 80-talen var 
långt mer omfattande än de hade varit någonsin 
tidigare. Det tömde ju statskassan. Sedan kom 
katastrofen i början av 90-talet – och man står 
med ett byggande som faller till 10 000 per år, 
säger Jörnmark. 

I början av 2000-talet, menar Jörnmark, insåg 
parterna att hyrorna behövde höjas. Det är då, 
2006, som begreppet presumtionshyror 
kommer. En fastighetsägare som ska bygga nytt 
kan komma överens i förväg med 
Hyresgästföreningen om en hyra som ger både 
kostnadstäckning och vinst under 15 år. 

Så genom historien har politiken – och målen 
för den – skiftat. Att vi hamnat där vi är i dag, i 
en fälld regering, visar på hur olika syn 
politikerna har om vad som egentligen är 
problemet, menar Martin Hedenmo. 

– Uppfattar man partsförhållandet som något 
som skapar balans mellan fastighetsägare och 
hyresgäster, eller är det ett hinder för en 
fungerande prisbildning och därmed för 
bostadsbyggandet? Det finns en djup ideologisk 
skillnad här. 

Bostadspolitikens historia är lång och det är inte 
alltid lätt att förstå hur systemet blev som det 
blev, ens för en expert. 

– Man väljer en viss modell vid ett visst skede 
och sedan är man fast i den i 50 år, men ingen 
kommer riktigt ihåg varför, säger Martin 
Hedenmo. 

Dan Lucas 

dan.lucas@dn.se 

Lovisa Ternby lovisa.ternby@dn.se 

85



Fakta. Epoker i svensk 
bostadspolitik 
1947 Stor efterfrågan konstateras 

Den bostadssociala utredningen, som 
påbörjades under tidigt 1930-tal blir klar. 
Utredningen har vid det här laget lett till flera 
delbetänkanden och delreformer, som präglar 
politiken i många decennier framöver. 
Konstaterar bland annat att bostadsbyggandet 
inte anpassar sig till efterfrågan snabbt nog, 
vilket motiverar utökad statlig inblandning de 
följande åren. 

1946–1974 Staten griper in 

Bostadspolitiken ses som en del av den 
generella välfärdspolitiken och präglas av 
statliga ingripanden. Hyresreglering, statlig 

långivning med garanterad ränta och 
ransonering av arbetskraft är en del av dessa. 
Inflyttningen till städerna leder till skriande 
bostadsbrist, och 1965 fastställs 
miljonprogrammet. 1968 införs 
bruksvärdessystemet och allmännyttans hyror 
blir normerande för hyressättningen. 

1975–1986 Gröna vågen 

Bostadsöverskott uppstår efter intensivt 
byggande och en grön våg som delvis bromsat 
urbaniseringen. Kritiken mot 
miljonprogrammets brister tilltar. 

1987–1996 Minskad trångboddhet 

Under 1990-talet uppfattas många 
bostadspolitiska frågor vara lösta. Bristen har 
byggts bort, beståndet moderniserats och 
trångboddheten minskat. Inställningen 
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motiverar minskat produktions- och 
konsumtionsstöd, och perioden präglas av 
avregleringar. Kommunerna tillåts sälja sitt 
bestånd av hyresrätter. 

1997–2006 Stigande fastighetspriser 

Bostadsbrist leder till stigande fastighetspriser. 
Bostadsbyggandet hålls tillbaka av bland annat 
markpriser, beskattning av bebyggelse och 
bristande konkurrens. I början på 2000-talet 
kommer kvantitativa mål för byggandet tillbaka, 
och i mitten av 2000-talet är byggandet i nivå 
med 1980-talet. Stort fokus på att hålla nere 
bygg- och boendekostnader. 

2006– Allt fler hyresrätter ombildas 

Ombildningen av allmännyttans lägenheter tar 
ny fart. På fem år minskar bostadsbolaget 
Svenska Bostäders lägenhetsbestånd med 35 

procent. Presumtionshyror tillåts och 
allmännyttan ska nu drivas affärsmässigt. 
Fastighetsskatten avskaffas och ersätts av en 
kommunal fastighetsavgift, samtidigt som ett 
nytt investeringsstöd införs för byggande av 
hyreshus. Låga räntor får fastighetspriserna att 
stiga kraftigt, och Finansinspektionens försök 
att bromsa hushållens skuldsättning försvårar 
för unga. 

Källa: Boverket, Allmännyttan, DN 
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27 Käbbel, 
samarbete och 
härskartekniker. 
Hatkärleken 
mellan S och C har 
en lång historia 
De har anklagat varandra för käbbel och 
härskartekniker. Men de har också suttit 
tillsammans i ”Hundraklubben” och 
räddat Sveriges ekonomi. Relationen 
mellan Socialdemokraterna och 
Centerpartiet är lång och komplicerad, 
från 1930-talets krisår till 2000-talets 

nya politiska landskap. Nu prövas den 
igen. 
Annie Lööf håller upp en bunt ihophäftade 
papper mot kamerorna. 
– Du skulle väl kunna läsa det här till i morgon? 
säger hon till Stefan Löfven. 
– Det är bara käbbel, det är bara käbbel! 
utbrister han.  
Sedan överraskar Annie Lööf alla med att lämna 
sin plats i TV4:s studio. Hon räcker över 
papperen till S-ledaren. Han far ut med armen 
och föser bort henne. 
– Behåll den där du! fräser Stefan Löfven flera 
gånger. 
Detta var strax före valet 2014, debattämnet var 
energipolitik och papperen var en 
myndighetsrapport i ämnet. Begreppet dålig 
personkemi kunde knappast få en tydligare 
illustration.  
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Då hade Annie Lööf redan lovat att aldrig bli 
”stödhjul” åt en S-regering. Hellre skulle hon 
äta upp sin högra sko. Det exakta ordvalet har 
senare tillskrivits en av centerledarens 
medarbetare, men kärnan i budskapet var 
glasklart. 
Fem år senare var det Annie Lööf som såg till att 
Stefan Löfven kunde sitta kvar, trots att 
riksdagen röstat bort honom efter 2018 års val. 
– Centerpartiet tar ansvar för att Sverige ska få 
en fungerande regering. Om den här 
överenskommelsen genomförs så kommer den 
att göra Sverige till ett mer liberalt land. Allt det 
här gör att vi kommer att släppa fram Stefan 
Löfven, sade Annie Lööf den 11 januari 2019, 
efter fyra månader av fruktlösa talmansrundor. 
Annie Lööf menade att januariavtalets många 
liberala reformer var bevis för att Centern inte 
blivit något ”stödhjul”. Nu är januariavtalet av 

allt att döma historia, åtminstone i sin 
ursprungliga form, efter att en 
riksdagsmajoritet har fällt Stefan Löfven. Nästa 
kapitel om Socialdemokraterna och 
Centerpartiet är ännu oskrivet, eller skrivs just 
nu bakom stängda dörrar i maktens korridorer.  
Men i dagens situation finns inslag som har 
präglat relationen mellan S och C under hela 
historien. Det handlar om Socialdemokraternas 
behov av Centern för att kunna regera, menar 
Torbjörn Nilsson, professor i historia vid 
Södertörns högskola. Och Centerns intresse av 
att använda Socialdemokraterna för att få 
igenom sin politik.  
– En röd tråd är att det är Socialdemokraterna 
har varit initiativtagare och den stora starka 
parten. Det har varit samarbeten som för 
Socialdemokraterna gått ut på att stärka sin 
regeringsställning. Hela deras väsen går ut på 

89



att sitta vid makten. Ett annat syfte har förstås 
varit att slå sönder borgerligheten.  
– För Centerpartiet har det handlat om att visa 
sig ansvarstagande och att använda 
Socialdemokraternas regeringsinnehav till att 
påverka politiken, säger Torbjörn Nilsson. 
Startpunkten i historien om S och C är 1930-
talets djupa ekonomiska kris. En 
världsomspännande depression hade skapat 
massarbetslöshet samtidigt som fascismens 
stöveltramp ljöd på gatorna. Demokratin var 
skör. Parlamentarismen hade dittills bara bjudit 
på svaga regeringar och ständiga maktskiften. 
Då bildades den allians som enligt Torbjörn 
Nilsson blev en långlivad och stark symbol för 
vad som kan åstadkommas om arbetare och 
bönder tar varandra i hand. 1933 gjordes en 
uppgörelse där Socialdemokraterna fick stöd för 
sin krispolitik mot arbetslösheten, medan 

Bondeförbundet, som partiet då hette, säkrade 
stöd till jordbruket. Kohandel blev ett begrepp. 
1936 bildade partierna en gemensam 
koalitionsregering. 
På 1950-talet behövde Socialdemokraterna hitta 
ett bredare parlamentariskt stöd för sitt rege-
ringsinnehav. S-ledaren Tage Erlander fann en 
koalitionspartner i den legendariske 
Centerledaren Gunnar Hedlund. Jordbruket var 
satt under ett hårt förändringstryck och för 
Centern fanns därför stora vinster med att vara 
med och utforma regeringspolitiken. 
På den här tiden var Folkpartiet under Bertil 
Ohlins ledning Socialdemokraternas främsta 
utmanare.  
– Centerpartiet värjde sig länge mot 
beteckningen borgerligt och det gav en öppning 
för Socialdemokraterna. Det fanns historiskt 
sett sociala spänningar mellan Bondeförbundets 
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småbrukare och Högerpartiets godsägare, men 
även mot Folkpartiets mer urbana väljarkår, 
säger Torbjörn Nilsson. 
Men det fanns, och finns än i dag, ytterligare en 
faktor som underlättat samarbete mellan 
Socialdemokraterna och Centerpartiet.  
– Det har betydelse att det är två 
folkrörelsepartier, det ena med historisk 
förankring i arbetarklassen, det andra med 
förankring bland lantbrukare och på 
landsbygden, säger Torbjörn Nilsson. 
Under 1970-talet förändras relationen 
dramatiskt. Centerpartiet utvecklas till 
Socialdemokraternas huvudmotståndare. 
– De här motsättningarna gestaltades väldigt 
tydligt i skillnaderna mellan Thorbjörn Fälldin 
och Olof Palme. De var väldigt olika och ogillade 
verkligen varandra. Spänningarna fick en extra 
udd av att det var en bonde mot en 

socialdemokrat som hade en närmast 
aristokratisk bakgrund, säger Torbjörn Nilsson. 
Personkemi har spelat en avgörande roll för 
relationen mellan C och S under många skeden, 
men på 1970-talet kom också djupt ideologiska 
motsättningar i dagen. Centerpartiet gick till 
hårt angrepp mot centralisering, avfolkning och 
en svällande byråkrati som man gav S skulden 
för. Till det lades kärnkraftsmotståndet. 
Samtidigt lanserade arbetarrörelsen idén om 
löntagarfonder, vilket av många uppfattades 
som ett stort steg mot socialism. 
– Fälldin var väldigt tydlig i sina icke-
socialistiska värderingar. Han ville försvara 
jordbrukaren, men också näringsidkare i 
allmänhet, mot statliga regleringar. Mot 
kollektivismen ställde han en individualism 
med rötter långt bak i historien och den 
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självägande svenska bondeklassen, säger 
Torbjörn Nilsson. 
Då blev det naturligt för C att närma sig FP och 
M. Thorbjörn Fälldin blev i valet 1976 den förste 
att erövra statsministerposten från 
Socialdemokraterna på 44 år. Det skapade 
bitterhet inom S och det skulle dröja 20 år 
innan de två partierna fann varandra igen i ett 
djupare samarbete. 
Per-Ola Eriksson var Centerns gruppledare i 
riksdagen när S och C tillsammans tog Sverige 
ur 1990-talets finanskris. Den goda person-
kemin mellan honom och S-ledaren Göran 
Persson är omvittnad. Relationsbyggandet 
skedde bland annat i form av frikostiga 
frukostar arrangerade av Bo Dockered, 
ordföranden för Lantbrukarnas riksförbund. 
Trion fick skämtsamt namnet ”Hundraklubben” 

vilket syftade på de tre herrarnas imponerande 
matchvikt. 
– Vi lärde känna varandra ordentligt. Göran 
förstod hur jag tänkte och jag kunde förstå 
honom. Vi såg att vi måste göra något 
gemensamt för att få ner räntorna, så vi satte 
oss ner och resonerade oss fram till ett 
samarbete för att sanera statens finanser. Vi 
nådde resultat, säger Per-Ola Eriksson, vars 
politiska memoarer har den talande titeln 
”Kompromisskungen”.  
Socialdemokraten Lars Stjernkvist var med 
under samma skede, först som riksdagsledamot 
och sedan som partisekreterare. Han var själv 
med och förhandlade fram en kompromiss i 
riksdagen om hyresmarknaden, just den fråga 
som har utlöst den nuvarande regeringskrisen. 
Det blev möjligt tack vare att det fanns 
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”upptrampade stigar” mellan S och C, som Lars 
Stjernkvist uttrycker det. 
Han betonar de personliga relationernas 
betydelse även i rikspolitiken men pekar också 
på betydelsen av besläktade partikulturer. 
– Vi har en likartad syn på politiskt 
ansvarstagande, på hur man förhandlar och 
fattar beslut. Det är ett skäl till att 
Socialdemokraterna och Centerpartiet ofta har 
hittat varandra. När vi tar i hand förstår bägge 
parter vad det står för, säger Lars Stjernkvist. 
Som partisekreterare var han också med när S 
och C gled isär igen, efter att saneringen av 
finanserna var slutförd i slutet av 1990-talet. 
Vikande väljarstöd tvingade Centern till 
omprövning. När Maud Olofsson blev C-ledare 
2002 var hennes stora projekt att föra partiet 
tillbaka till borgerligheten. Liberalismen blev ett 
allt mer centralt begrepp i retoriken. 

Ansträngningarna kröntes med Alliansens 
bildande vid ett partiledarmöte på Maud 
Olofssons gård i Högfors.  
Maud Olofssons version av Centern för 2000-
talet uppvisade likheter med Fälldins 1970-tal. 
Återigen betonades individualismen. Återigen 
försvarades småföretagaren mot statliga 
pålagor. 
Till det växande politiska avståndet mellan C 
och S lades den uppenbart dåliga personkemin 
mellan Maud Olofsson och Göran Persson. Den 
spetsades till av en incident som skapade stora 
rubriker. Enligt Maud Olofsson hade Göran 
Persson kommenterat hennes vikt på ett 
nedsättande vis.  
– Jag kallar det för härskarteknik, sade Maud 
Olofsson. 
Göran Persson ansåg att beskrivningen var 
orättvis. 
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– För min del är det nu så att jag inte kan träffa 
Maud Olofsson, jag vill inte göra det, jag kan ju 
inte lita på henne, jag törs inte prata med 
henne, sade han. 
Efter att ha stått på olika sidor i 20 år blev det 
2019 åter tid för samarbete, denna gång i form 
av januariavtalet. Då hade en ny faktor 
tillkommit som förenar S och C: aversionen mot 
Sverigedemokraterna. 
Nu prövas relationen igen, i 2021 års 
regeringskris. I ett sista försök att undvika ett 
misstroende mot statsministern stod Stefan 
Löfven och Annie Lööf förra söndagen sida vid 
sida på en presskonferens och erbjöd 
Vänsterpartiet en kompromiss. Det hjälpte föga. 
Sedan har Annie Lööf erbjudit sig att stryka det 
omstridda förslaget om hyror för att rädda 
januariavtalet. Utgången är oviss. 

Historikern Torbjörn Nilsson ser spår av 
historien i dagens situation, men också nya 
komplikationer. 
– Det finns nog med även i dag, den här 
vetskapen att Socialdemokraterna och 
Centerpartiet har något gemensamt sedan 
urminnes tider. Bägge parter har strikt hållit 
januariavtalet i helgd och inte angripit 
varandra. En nygammal axel i svensk politik. 
En låsning är Centerns kategoriska nej till 
förhandlingar med Vänsterpartiet. 
– Det är den svåra frågan för Social-
demokraterna som behöver hålla sig väl med 
bägge. Det har ju inte varit tal om att ha med 
Vänsterpartiet i tidigare samarbeten med 
Centern. Socialdemokraterna har gått på tunn is 
och hoppats att den skulle bära till andra 
stranden, men nu brast den, säger Torbjörn 
Nilsson. 
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Hans Rosén 
hans.rosen@dn.se 

Fakta. S och C år för år 
1933 Socialdemokraterna gör upp om 
krispolitiken med Bondeförbundet. 
1936 Bondeförbundets Axel Pehrsson-
Bramstorp är statsminister en kort period, den 
så kallade semesterregeringen. 
1936–1939 Socialdemokraterna regerar 
tillsammans med Bondeförbundet. 
1939–1945 Samlingsregeringen bildas efter 
andra världskrigets utbrott. Alla riksdagspartier 
utom kommunisterna ingår. 
1951–57 Socialdemokraterna regerar i koalition 
med Bondeförbundet (som 1957 byter namn till 
Centerpartiet). 

1973 Valet slutar med ställningen 175–175 i 
riksdagen. S-regeringen får sitta kvar men gör 
upp i viktiga frågor med C och FP. 
1976 Socialdemokraterna förlorar 
regeringsmakten för första gången på 44 år. 
Thorbjörn Fälldin (C) blir statsminister i en 
regering där även M och FP ingår. 
1980 I folkomröstningen om kärnkraften är S 
och C på olika sidor. 
1981 C och FP gör upp med S om en 
skattereform. M lämnar den borgerliga 
regeringen i protest. 
1990 Ännu en uppgörelse om skatterna mellan 
S, C och FP. 
1991 Centern ingår i den M-ledda regeringen 
som tillträder med Carl Bildt som statsminister. 
1992 Finanskrisen tvingar den borgerliga 
regeringen att göra upp med S om ett krispaket. 
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1995 S-regeringen inleder ett samarbete med C 
för att sanera statsfinanserna och ta Sverige ur 
krisen. 
2004 C bildar den borgerliga alliansen 
tillsammans med M, KD och FP. 
2006 Alliansen vinner valet och S-regeringen 
faller. 
2014 Maktskifte. Decemberöverenskommelsen 
med de borgerliga partierna gör att den S-ledda 
regeringen kan få sin budget genom riksdagen. 
2018 Valet skapar ett dödläge i riksdagen. C 
försöker få stöd för en borgerlig regering men 
misslyckas. 
2019 Efter 134 dagar får Sverige en ny S-ledd 
regering genom januariavtalet som även MP, C 
och L står bakom. 
2021 Statsminister Stefan Löfven röstas ner i en 
misstroendeomröstning i riksdagen. C och S 
försöker få stöd för ett nytt januariavtal.DN 

27 Om Löfven 
avgår: Åtta 
möjliga nya 
regeringar – 
och en omöjlig 
Senast i morgon, måndag, måste Stefan 
Löfven ge besked om S-MP-regeringens 
framtid. Ett alternativ är att Löfven avgår 
som statsminister. 
DN:s Lars Näslund har kartlagt möjliga 
konstellationer för en ny regering med 
nuvarande mandatfördelning. 
1 
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S-C. Med stöd från MP och V. 175 mandat 
Talar för: De har hunnit lära känna varandra. 
Socialdemokratiska ledningens drömlösning. 
Vänsterpartiet kommer efter misstroendet inte 
ha behov av att ställa nya svåra krav, nu när 
”punkt 44” om fri hyressättning i nyproduktion 
är borta. V kan rent av bejaka nya C-utspelet om 
sänkta skatter för lägre inkomster.  
Centerpartiet får tunga regeringsposter med 
Annie Lööf som vice statsminister – som kan 
motivera frånsteget från beslutet på partirådet 
28 maj med att det är än viktigare att hålla 
Sverigedemokraterna borta från inflytande. 
Talar emot: Konfliktnivån mellan C och V, 
eftersom V:s mandat behövs för att – med 
minsta möjliga marginal – få igenom en budget. 
Annie Lööfs fortsatta nej till 
budgetöverenskommelse med V. Inga partier 

står så långt ifrån varandra i fråga om ekonomi 
och marknadskrafter.  
Stort steg för S att kapa regeringsbandet till MP 
om man inte samtidigt, till exempel, ser behov 
av mer kärnkraft eller lägga ner 
höghastighetsjärnvägsplanerna.  
2 
S-MP-C. Med stöd från V. 175 mandat 
Talar för: Stefan Löfven skulle få bättre intern 
draghjälp i migrationspolitiken och i frågor om 
äganderätten, skogen och energin om Centern 
är med. I övrigt: se alternativ 1. 
Talar emot: Som i alternativ 1, att lösningen 
kräver att Vänsterpartiet får förhandla budget, 
och är de ensamma i kvartetten att stå utanför 
regeringen riskerar priset att bli mycket högt, 
vilket kan göra att Centerns ledning – om man 
bryter löftet att inte budgetsamverka – får en 
splittring även bland etablerade partister inför 
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ordinarie val nästa år. Konfliktrisk i frågor som 
skog, vindkraft, strandskydd, äganderätten.  
3 
M-KD. Med stöd från L och SD. C går i 
opposition. 174 mandat 
Talar för: Vid statsministeromröstningen 
skulle endast S, V och MP vara emot. Partierna 
har pratat ihop sig en längre tid. Runt sex av tio 
i väljarkåren beskrivs som högerlutande. SD 
kommer under året till ordinarie val anstränga 
sig extra för att inte lägga krokben. 
Om Annie Lööf upplever de pågående samtalen 
med Stefan Löfven som frustrerande har C en 
lång historia av pragmatism, och kan byta spår 
och släppa fram Kristersson – mot löften om 
”röda linjer” gentemot SD. 
Släpper Centerpartiet, som går i opposition, 
ändå fram Ulf Kristersson som statsminister 
kan denna regering rätt sällan förväntas få 

viktiga beslut blockerade – höstbudgeten som 
de fick igenom 2018 är ett exempel. 
Talar emot: Det skulle bli en grannlaga 
uppgift att få stöd för en budget. Hela tiden 
skulle ett hot från Centerpartiet om avbrutet 
stöd finnas där, med tanke på hur SD lyckas 
förhandla. Hur många av Liberalernas 
riksdagsledamöter skulle vägra att följa Sabunis 
linje? (Samtidigt skulle L-mandaten inte ha 
någon direkt betydelse vid statsministerval.) 
4 
M-KD-L. Stöds av SD. C går i opposition. 
174 mandat 
Talar för: Liberalernas ledning är allt mer 
tydlig med att man kan stödja en M-ledd 
regering som samverkar med SD. De senaste 
dagarnas utveckling gör att L:s medverkan i en 
Kristerssonregering ökat. Partiledningen 
bedömer att någon ”återvändo” inte längre 
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finns, och att benägenheten för stödröster från 
moderater ökar om det slutar med extraval. 
Med L i en ”högerregering” skulle Centerpartiet 
ha lättare att acceptera regeringen, även om 
man vill vara fri i opposition. 
Talar emot: Som i M-KD-varianten (se ovan 
under alternativ 3) och därtill ökad risk för 
friktion med SD i vissa värderingsfrågor.  
5 
M-L-C-KD. Släpps fram av SD. 
174 mandat 
Talar för: Minnet från alliansens glansår finns 
kvar hos delar av kvartetten – och många av 
deras väljare. För att den skulle falla skulle SD 
tvingas välja att byta till vänstersidan – och riva 
möjligheterna till framtida överenskommelser.  
I rikets andra stad Göteborg ”regerar” alliansen 
med bara 30 procent av mandaten och utan 
större internt gnissel genom att oppositionen är 

splittrad – och i en valteknisk uppgörelse med 
V, MP och Fi. Nooshi Dadgostars parti skulle 
kunna ”trycka gult”, avstå, mot att få en röd 
linje mot SD och vissa enskilda budgetpunkter.  
Samtidigt uppfattas ”alliansen” som mindre 
aktuell nu bland många moderater.  
Talar emot: Utan budgetuppgörelse med SD 
finns risk för osäkerheter och att budgetreglerna 
tänjs. S-MP-V skulle ha ett mandat mer än 
”alliansen” om deras budgetalternativ ställs mot 
varandra, 144 mot 143.  
6 
C-L-MP. 
67 mandat 
Talar för: Annie Lööf var den tredje att hösten 
2018 få frågan av talmannen om att bilda 
regering.  
Att S och V (128 mandat) respektive M-KD-SD 
(154 mandat) så att säga skulle ta ut varandra. 
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Den liberala trion skulle kunna söka stöd åt 
olika håll beroende på fråga. Den konstellation 
som skulle ogillas starkt av jämförelsevis få. En 
lösning som skulle underlätta för Centerpartiet 
att slippa ännu en svekdebatt.  
Talar emot: Mittentrion skulle behöva klara 
en komplicerad budgetförhandling med part 
utanför regeringen. Risk för att det blir ett 
stökigt år före ordinarie val. Djupa 
sakfrågekonflikter, som med försvaret och 
energipolitiken. Nyamko Sabuni har nu också 
investerat mycket i att föredra en ”liberal 
borgerlig regering”.  
7 
S. Stöds av MP. 
116 mandat 
Talar för: Alla andra får en någorlunda jämlik 
relation i förhållande till Socialdemokraterna, 

som alltid sätter bibehållet regeringsinnehav 
främst.   
En socialdemokratisk enpartiregering kan bli 
stark i förhandlingar och gå åt olika håll över 
”blockgränsen”. Får lättare än i dag att driva 
den migrations-, energi- och skogspolitik man 
önskar. I ett kommande skede skulle SD kunna 
ha lättare att acceptera en ren S-regering än 
”alliansen”. Kan sannolikt accepteras av C och 
V. 
Talar emot: Får endast V:s stöd efter 
budgetförhandling, och därmed knappast 
aktuellt med C-stöd, som läget ser ut nu. 
Risk för mycket stök inom det gamla 
vänsterblocket ett år före ordinarie val med än 
hårdare press från Vänsterpartiet, eftersom 
budget också behöver förhandlas med Centern. 
Skulle möta ett motstånd som kan framstå som 
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mer samordnat. Stort steg lyfta bort MP ur 
regeringen.  
8 
M. Stöds av KD, L och C. 
143 mandat 
Talar för: En ren moderatregering skulle 
kunna upplevas som lättare för Centerpartiet att 
acceptera än en där även KD ingår och som har 
att förhandla stöd med SD. 
M skulle också kunna erbjuda 
överenskommelser i flera frågor med 
Socialdemokraterna, som samtidigt under ett år 
få möjlighet att vårda sin vänsterflank, vilket S-
profiler som Daniel Suhonen öppnat för. Med 
tanke på väljarnas allmänna preferenser i dag 
skulle en M-enpartiregering ogillas av 
förhållandevis få.  

Öppning för uppgörelser med Vänsterpartiet 
skulle kunna uppstå. Byta slopade 
marknadshyror mot införd värnskatt? 
Talar emot: Skulle riskera att SD, utan något 
”betalt”, i valfrihets-, välfärds-, sociala och 
arbetsmarknadsfrågor gör upp med 
vänstersidan för att stoppa M. Och så finns en 
viss oro inom M för att väljare lockas till en ”fri” 
Ebba Bush. 
9 
Bortvalt: S+M. 
170 mandat 
Talar emot: Skulle kräva ett betydligt 
allvarligare läge för nationen. De behöver 
varandra som respektive naturliga motparter 
som statsbärande partier. Hos ingendera finns 
intresse. Om politik kan de komma överens, 
men inte om statsministerposten. 
Lars Näslund 
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lars.naslund@dn.se 

Fakta. 
Mandatfördelning i dag 
Så här fördelar sig riksdagens 349 mandat 
S 100 
M 70 
SD 62 
C 31 
V 28 
KD 22 
L 20 
MP 16 

Källa: Riksdagen 

27 Små partier 
utsatta vid 
extraval – svag 
ekonomi kan 
kosta 
riksdagsplats 
Inte bara klena opinionssiffror hotar 
vissa partier inför ett eventuellt extraval. 
Svag ekonomi kan också bli ett problem. 

Nyhetsbyrån TT har frågat några företrädare 
om de har råd med två valrörelser på ett år. 
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Centern är det rikaste partiet efter försäljningen 
av Centertidningarna för cirka 15 år sedan, en 
affär som drog in närmare två miljarder i vinst, 
pengar som ger en bra årlig avkastning. Partiet 
är därmed minst beroende av de statliga 
partistöden som betalas ut efter hur många 
röster de har fått i de två föregående valen. 

Socialdemokraterna och Moderaterna har också 
ganska gott om pengar i sina kassor i form av 
aktier och värdepapper, visar 
årsredovisningarna. Sverigedemokraterna har i 
kraft av sin växande storlek också fått in bra 
med pengar från det statliga stödet. 

Och det behövs. Att driva två valrörelser inom 
loppet av ett år kostar på, vilket blir fallet om 
regeringskrisen tvingar fram ett extraval. 

”Vi har en stark ekonomi och partiorganisation 
och kommer inte dra ned på ambitionsnivån om 
det skulle bli ett extraval. Valrörelsen 2018 la vi 
runt 100 miljoner och vi är väl rustade 
ekonomiskt för två valrörelser tätt inpå 
varandra”, skriver Socialdemokraternas 
kommunikationschef Helena Salomonson i ett 
svar. 

S sitter bland annat på en portfölj av 
värdepapper på runt 440 miljoner kronor, har 
årliga intäkter på runt 350 miljoner kronor, 
varav mycket kommer från lotterier. 

Att driva valrörelser är dyrt. Opinionsbildning 
utan en armé av frivilliga valarbetare kostar 
mycket pengar, konstaterar statsvetarprofessor 
Jonas Hinnfors. Det saknar de små partierna, 
men inte S. 
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Socialdemokraterna har visserligen tappat en 
del stadiga inkomster från LO-förbunden. 
Kommunal ger inget längre, som exempel, men 
stöttar på annat vis. 

– Vi står redo att mobilisera, att ringa till 
medlemmar, besöka arbetsplatser, säger 
Kommunals ordförande Tobias Baudin. 

Och målet är klart, även om bara runt hälften av 
medlemmarna röstar på S: 

– Vi tycker att Socialdemokraterna är det bästa 
partiet, säger han och pekar på en rad sakfrågor 
men också, enligt honom, betydelsen av 
regeringsduglighet. 

Centerpartiet berättar att de hade en 
kampanjbudget på cirka 70 miljoner kronor i 
valet 2018. 

”Partiets ekonomi är fortsatt stark och vår 
beredskap är god”, skriver Centerns 
partisekreterare Michael Arthursson i ett 
mejlsvar. 

Har ni råd att bedriva två ”normala” valrörelser 
inom loppet av ett år? 

”Om det blir aktuellt med två valrörelser på kort 
tid så har vi beredskap för att kunna hantera 
dessa även ekonomiskt.” 

Både C och S lägger alltså mer pengar på en 
valkampanj än vad Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet ens drar in i årliga intäkter, varav 
de tre förstnämnda lär behöva varje krona för 
att köpa sig en plats på rätt sida om 
riksdagsspärren. 
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Liberalerna har inte redovisat ännu och heller 
inte svarat på TT:s frågor. Men 2019 års 
ekonomiska siffror visar att partiet, vars 
opinionssiffror i dag ligger långt under 
riksdagsspärrens fyra procent har lägst intäkter 
av alla riksdagspartier. 

Ett litet parti som L har begränsade resurser, 
enligt Jonas Hinnfors. 

”Att då genomföra två val nästan efter varandra 
skulle därför innebära en utomordentlig stor 
utmaning”, skriver han i ett mejlsvar. 

KD och MP har inte så mycket bättre ekonomi 
än L, visar siffror från Kammarkollegiet som 
sammanställer partiernas ekonomi. 

– Men vi är väldigt redo om det behövs, säger 
MP:s språkrör Märta Stenevi. 

Vänsterpartiets årliga intäkter uppgår till runt 
50 miljoner kronor, varav statligt partistöd 
landar på 42 miljoner. Några aktier eller andra 
värdepapper lyser med sin frånvaro. 

TT 

Fakta. Partiernas 
intäkter 
Partiernas intäkter 2020 i kronor, respektive 
andel offentliga bidrag av de totala intäkterna 

S: 364 miljoner Bidrag: 35 procent 

C: 152 miljoner Bidrag: 30 procent 

M: 131 miljoner, Bidrag: 73 procent 

SD: 107 miljoner Bidrag: 76 procent 

V: 55 miljoner Bidrag: 80 procent 
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Tre partier har inte skickat in sina uppgifter till 
Kammarkollegiet ännu, därför är siffrorna 
hämtade från 2019. 

KD: 56 miljoner Bidrag: 59 procent 

MP: 45 miljoner Bidrag: 66 procent 

L: 42 miljoner Bidrag: 76 procent 

Källa: Kammarkollegiet 

Fakta. Statligt partstöd 
Det statliga partistödet är de politiska 
partiernas huvudsakliga intäktskälla, med 
60-80 procent av de samlade intäkterna, med 
två undantag, C och S med 30-35 procent. 

Det statliga partistödet består av två delar, dels 
allmänt stöd, sammanlagt 168 miljoner kronor 
för det innevarande riksdagsåret, fördelat efter 

antal mandat, dels ungefär dubbelt så mycket 
till partiernas riksdagsarbete. 

Sammantaget handlar det om ungefär en halv 
miljard kronor om året. 

Källa: Riksdagen 
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27 Centern 
avvisar invit 
från M 
Moderaternas ekonomipolitiska 
talesperson Elisabeth Svantesson 
sträcker ut en hand till sin forna 
allianskollega Annie Lööf (C). På 
Facebook har Svantesson listat några 
förslag med ”borgerlig politik” som hon 
menar att Lööf skulle få svårt att 
genomföra i ett rödgrönt samarbete.  

Förslagen är bland annat skattefritt ISK-
sparande, möjlighet att förhandla bort delar av 
skogsutredningen och en ny utredning av 
jaktlagen. 

”Vill man ha igenom liberala reformer bör man 
se till att Sverige får en liberal statsminister”, 
skriver Svantesson på Facebook.  

Centerpartiets vice partiordförande Anders W 
Jonsson svarar i ett sms till DN att C och M 
visserligen ”står nära varandra i många frågor” 
men att ett samarbete partierna emellan inte är 
aktuellt på grund av Moderaternas syn på 
samarbete med Sverigedemokraterna. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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28 Regeringen 
föll lugnt och 
stilla 
När stora beslut fattas i riksdagen sker det 
under odramatiska former. Oavsett om 
omröstningen rör en detalj som ingen utom de 
närmast sörjande har hört talas om, eller ett 
historiskt misstroende mot statsministern, är 
turordningen att talmannen tillkännager 
propositionsordningen och några sekunder 
senare är det klart. 

Därefter är det ingen som skriker ut sin ilska 
över plenisalen. Det kastas inga papper eller 
dras några värjor. Förra måndagen var det inte 
ens någon som symboliskt rev sönder 

januariavtalet eller så mycket som funderade på 
att resa sig upp för att jubla eller svära. Kanske 
eftersom talman Andreas Norlén hade förklarat 
att det snart skulle komma en instruktion för 
ordnad utgång, för att minska trängseln. 

I stället utbröt en lätt applåd (men absolut inga 
burop) när talmanspresidiet meddelade 
röstsiffrorna och konstaterade att kammaren 
bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot 
statsministern. Den dog dock snabbt – 
möjligtvis överröstad av Norlén som läste 
formalia ur regeringsformen och ajournerade 
sammanträdet. 

”Det är svensk politisk historia ni nu har 
bevittnat”, sa SVT:s programledare. Och visst 
var det så. 
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Att riksdagen för första gången någonsin 
röstade för ett misstroende mot en statsminister 
var en dramatisk händelse som skrev in den 21 
juni 2021 i historieböckerna. Men omröstningen 
skedde så odramatiskt att allvaret lätt kunde gå 
vem som helst förbi. 

Ord som revolution och kaos kändes ovanligt 
långt borta. Inte minst när Stefan Löfven (S) 
kallade till en digital pressträff och sa att han 
skulle tänka igenom sina alternativ. Under tiden 
laddade riksdagens kafé för fortsättningen 
genom att fylla på kakpåsen ”Talmansrunda”, 
vilket är den enda ammunition som behövs. 

Det är precis så odramatiskt som 
meningsskillnader ska hanteras i en demokrati. 

Susanne Nyström 
susanne.nystrom@dn.se 

28 Anders 
Tegnell tror att 
de allmänna 
råden kan 
slopas i höst 
I november kan de allmänna råden om 
att jobba hemma, hålla avstånd och 
undvika nya kontakter börja plockas 
bort. Det tror statsepidemiolog Anders 
Tegnell. Men sommaren kan bjuda på 
lokala utbrott. 

– Fast vi måste kunna slappna av också, 
annars blir det ohållbart, säger han. 
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Liksom förra sommaren rör sig alla siffror åt 
rätt håll. Risken är att många börjar tro att det 
är över, något Anders Tegnell är tydlig med att 
så inte är fallet.  

– Jag tror att vi är vid ett slags vändpunkt, att vi 
håller på att gå in i en annan fas nu som är mer 
stabil. Vi ska inte behöva se de där extrema 
vågorna med jättehögt tryck på sjukvården 
längre. Samtidigt vet vi inte riktigt vad den här 
fasen innebär och vi kommer nog att få se lokala 
utbrott som det i Värmland. Viruset kommer 
med hög sannolikhet att finnas kvar och skapa 
utbrott i grupper där man inte blivit 
vaccinerade.  

Efter ett och ett halvt år med restriktioner 
hoppas Anders Tegnell att så många som 
möjligt också kan leva så normalt som möjligt 
under sommaren.  

– Vi måste kunna slappna av också, annars blir 
det ohållbart.  

Att det som vänt trenden är vaccineringen är 
tydligt och just vaccineringen ser Anders 
Tegnell som en stor framgång: 

– Vi har nått rätt fantastiska nivåer och i de 
äldre åldersgrupperna är vi uppe i över 90 
procent. Så här högt hade jag kanske inte trott 
att vi skulle nå även om vi är väldigt bra på att 
vaccinera oss i Sverige. 

Men Sverige, liksom rader av andra länder, 
lyckas inte nå alla grupper i samhället på 
samma sätt. Anders Tegnell konstaterar att inte 
minst utlandsfödda ligger efter när det gäller att 
bli vaccinerade. 

– Även om 70–80 procent av befolkningen har 
vaccinerat sig måste vi upp i de nivåerna i alla 
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stadsdelar och inom alla grupper i samhället för 
att det här ska bli hållbart. Det får inte finnas 
kvar fickor där inte nog många är vaccinerade. 
Då får vi utbrott där. Vi behöver göra mer för att 
nå de utlandsfödda även om det går successivt 
uppåt även där. 

Vissa regioner förlänger nu tiden mellan första 
och andra sprutan från de sju veckor som 
rekommenderas. Vilket skydd är egentligen 
viktigast att få? Det lägre efter en spruta eller 
det högre efter två, som också skyddar bättre 
mot deltavarianten? 

– Det är fortfarande så att så många som 
möjligt måste få en spruta. Det kommer att få 
stor betydelse för smittspridningen. Vår 
bedömning är att man ska satsa på att ge en 
spruta till så många som möjligt. Sedan har 
deltavarianten visat hur viktigt det är att man 

även når alla med en andra spruta. Man ska inte 
åka på semester och tänka att nu har jag fått en 
spruta så nu klarar jag mig, man behöver 
verkligen två. 

I Sverige bestämmer de olika regionerna hur 
man genomför vaccineringen. Det är en bra 
ordning, enligt Anders Tegnell, som ser stora 
fördelar med att arbetet kan anpassas lokalt. 
Han förespråkar inte någon centralstyrning 
utom i vissa fall. 

– Hade inte staten tagit beslutet att köpa in 
vaccin gemensamt med övriga EU utan låtit 
regionerna sköta detta hade det inte gått över 
huvud taget, säger han. 

Många vill ha tydliga besked och svar: 
öppna eller stäng, håll två meters 
avstånd, stanna hemma. Hur svårt är det 
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att vara tydlig när det gäller en pandemi 
som är ganska dynamisk? 

– Jag tror att man måste vara tydlig med vad 
det är man vill försöka uppnå. Men om man kan 
sitta fyra eller åtta vid bordet, om det ska vara 
två meter mellan borden eller inte, det är 
detaljer egentligen. 

Men är det inte det många vill höra? 

– Jag är inte övertygad. Det sägs så men när jag 
pratar med länsstyrelser och andra vill man ha 
enkla, raka grundbudskap som man sedan kan 
anpassa. Alla restauranger ser ju olika ut.  

Så vilket ord skulle du välja? Råd eller 
regler? 

– Råd i första hand. Sedan behövs regelverket 
också. Kanske framför allt riktat mot 

verksamheter så att länsstyrelser kan kolla om 
de följs. Men jag tror väldigt mycket på råd till 
individer. Och tycker verkligen att människor 
har tagit det personliga ansvaret. Det är 
imponerande hur vi har förändrat vårt sätt att 
leva i Sverige. 

Nu förlängs de allmänna råden till och 
med den 30 september. Att arbeta 
hemifrån när man kan, undvika nya 
kontakter och trängsel och att hålla 
avstånd. När skulle de kunna tas bort? 

– Vår utgångspunkt är att när vi når ned till det 
vi kallar nivå ett då kommer mycket av dessa 
råd att kunna fasas ut. Sedan får vi se vilka 
risker vi ser just då. Men vi tror att vi kan nå 
nivå ett i augusti, september och sedan kanske 
man vill ha kvar råden i ytterligare en månad 
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för att se att det inte händer något. Men sedan 
tror jag att vi successivt kan plocka bort dem.  

Vad är det som kan ändra spelplanen?  

– Det skulle vara om det kommer något ännu 
mer påtagligt än deltavarianten, en variant som 
vaccinet inte fungerar så bra på. Det skulle göra 
skillnad. 

Folkhälsomyndigheten meddelade nyligen att 
även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas 
vaccination, dels för att minska 
smittspridningen men också för att skydda dem 
mot själva sjukdomen. 

Trots det finns det risker för lokala utbrott. 

– Skolorna är definitivt ett sådant ställe där 
man kan tänka sig att det skulle kunna bli 
utbrott. Men vi vet inte riktigt hur många unga 

vi måste vaccinera. Vi kommer heller inte att 
hinna vaccinera 60–70 procent av alla skolbarn, 
det är helt otänkbart. Det kommer inte att 
finnas vaccin till det. Det är vaccinet som är den 
begränsande faktorn. 

Ser du skolorna som ett möjligt problem 
i höst? 

– Det kan bli ett problem med utbrott bland 
barn så länge vi har vuxna som inte är 
vaccinerade. Så det kommer nog att fortsätta att 
diskuteras om skolor ska vara öppna eller inte. 
Men vi ska ju inte behöva gå på någon bredare 
stängning av skolorna, möjligen om man får ett 
utbrott lokalt så att man behöver stänga en 
skola eller en klass under en kortare period. 
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Om vi tittar framåt mot nästa pandemi, 
hur skulle du vilja se den svenska 
beredskapen då? 

– Framför allt tror jag inte att vi ska förbereda 
oss för en likadan pandemi som nu. Nästa 
kommer med hög sannolikhet att vara 
annorlunda. Vi ska inte låsa oss vid att ha 
jättestor kapacitet inom intensivvården och tro 
att våra problem är lösta. Eller att vaccinet alltid 
kommer att rädda oss. Vi har haft lite tur den 
här gången, att det var ett virus som det gick så 
lätt att ta fram ett vaccin mot. Det finns ju virus 
och bakterier som man har slitit med i 
årtionden utan att man har fått fram ett vaccin.  

Vad är det som blir annorlunda vid nästa 
pandemi? 

– Det är det vi inte vet och därför måste vi vara 
flexibla. Det finns tyvärr inga enkla lösningar. 
Det går inte att säga att bara för att vi har 2 000 
respiratorer stående i lager eller har köpt en 
vaccinfabrik som står och väntar så klarar vi 
nästa pandemi. Det skapar bara en falsk känsla 
av säkerhet. 

Vad ska vi göra för att inte glömma det 
som nu har hänt och fortsätter hända? 
Kommer vi att minnas den här pandemin 
om fem år? 

– Tveksamt om man ska tro historien. Tidigare 
pandemier har satt väldigt få avtryck.  

Så det gäller att bära med sig kunskapen 
in i framtiden? 

– Ja. Det är vi inte alltid så bra på när det gäller 
den här typen av händelser. Man vill gå vidare. 
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Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

Fakta. Nivå 1 
Nivå 1 innebär ett tillstånd där det är få 
patienter som är inlagda med covid-19. Få 
individer bekräftas smittade med covid-19, och/
eller mindre utbrott förekommer. 

14-dagars incidens med färre än 50 fall per 100 
000 invånare. 

Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit 
stabilt nedåtgående i minst två veckor. 

Totalt antal patienter i slutenvården på grund 
av covid-19 mindre än 100, varav patienter i 
behov av intensivvård är mindre än 25. 

Vaccinationstäckningen, minst 1 dos, i 
befolkningen över 18 år fler än 70 procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
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28 Tiden är ute 
för Löfven vid 
midnatt 
Tiden är på väg att rinna ut för 
statsminister Stefan Löfven (S). Under 
måndagen måste han antingen 
bestämma sig för att avgå eller att utlysa 
extraval. Oavsett vilken väg han väljer 
kommer det att bli ett dramatiskt besked 
som skakar om svensk politik. 

Senast vid midnatt mellan måndag och tisdag 
måste statsminister Stefan Löfven ge besked om 
hur han tänker gå vidare med den pågående 
regeringskrisen. Då löper tidsfristen ut för hans 
möjligheter att påverka vilken regering som ska 

styra Sverige fram till den ordinarie valdagen i 
september nästa år. 

För Löfven handlar det om två alternativ. Han 
kan antingen hitta ett nytt regeringsunderlag 
som kan ge honom förnyat förtroende, eller så 
kan han utlysa extraval. Eftersom Liberalerna 
sagt att de nu överger S och kommer att stötta 
en borgerlig regering har Stefan Löfvens 
möjligheter krympt.  

Under de senaste dagarna har det gjorts några 
trevande försök att hitta en lösning för att 
undvika extraval. Moderaterna har sträckt ut en 
hand till Centerpartiet för att locka tillbaka dem 
till en borgerlig regering men fått nobben. 
Vänsterpartiet har också erbjudit C lockbeten i 
form av löften om konstruktiva 
budgetförhandlingar – även det utan framgång. 
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Och från statsministerns håll har det hittills 
varit tyst. Stefan Löfven ställde i lördags in ett 
möte med andra europeiska socialdemokratiska 
partier för att ”jobba med annat”, men 
statsministern har ännu inte meddelat utåt om 
han nått några resultat. 

Bakgrunden till den nuvarande situationen är 
det splittrade parlamentariska läge som 
uppstod efter förra valet 2018. Då tog det 
nästan fyra månader att få fram en regering och 
priset var både svikna vallöften och politisk 
skilsmässa mellan de tidigare partierna inom 
alliansen.  

Dessutom tillträdde Löfven på nåder eftersom 
Vänsterpartiet krävde att regeringen inte fick 
försämra arbetsrätten eller lägga förslag om fri 
hyressättning i nyproduktion. Statsministern 
var beroende av V:s mandat för att kunna 

tillträda och V släppte fram Löfven med löfte 
om att rikta misstroende mot honom om 
förslagen lades fram. 

För V är marknadshyror ett rött skynke, och 
regeringens ovilja att stryka punkten ur 
januariavtalet ledde till sist till Stefan Löfvens 
fall i en historisk misstroendeomröstning i 
måndags. 

I SVT:s samhällsprogram ”Agenda” visade det 
sig hur låsta partiernas positioner fortsatt var på 
söndagskvällen. 

– V är ett socialistiskt parti. Vi tycker mycket 
olika i den ekonomiska politiken bland annat. Vi 
kommer inte att budgetförhandla med 
Vänsterpartiet, sa Centerledaren Annie Lööf, 
samtidigt som hon uteslöt samarbete med SD. 
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Fördelen för Stefan Löfven med att utlysa 
extraval är att då får han sitta kvar fram till 
valdagen och regeringen kommer att fungera 
någorlunda normalt. Nackdelen är att han i ett 
extraval riskerar att bli bortröstad från makten 
eller att hans regeringsunderlag blir ännu 
svagare.  

För både Liberalerna och Miljöpartiet skulle ett 
extraval bli en nagelbitare. I den senaste 
opinionsmätningen från DN/Ipsos har L stöd av 
blott 2 procent av väljarna. MP hamnar i samma 
mätning på 3. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Fakta. Två alternativ – 
avgå eller utlysa 
extraval 
Viktiga tider och datum 

Senast vid midnatt mellan måndag och tisdag 
måste Stefan Löfven bestämma sig för vilken 
väg han ska gå. Han kan välja att avgå eller att 
utlysa ett extraval. 

Om Löfven utlyser extraval måste det hållas 
inom tre månader, senast i slutet av september. 

Alternativ ett – Löfven avgår 

Statsministern ser möjlighet att bilda regering 
på nytt och lämnar sin avskedsansökan till 
talmannen. Då inleds talmansrundor för att 
undersöka vilka partier som kan bilda regering. 
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Möjliga statsministerkandidater är Stefan 
Löfven och Ulf Kristersson. Om en av dem 
hittar samarbete för att forma en regering röstar 
riksdagen om han ska få uppdraget. 

Under tiden leder Löfven en övergångsregering. 
Den får inte utlysa extraval, men enligt 
talmannen Andreas Norlén får regeringen lägga 
fram de förslag som krävs för att skydda riket, 
vid en fjärde pandemivåg till exempel, men 
behöver förankra detta tydligare än vanligt hos 
andra riksdagspartier. 

Alternativ två – extraval 

Fram till valdagen har regeringen full makt över 
besluten – som nu. Men osäkerheten om vad 
som händer därefter är stor. 

Klart är dock att ordinarie val 2022 kommer att 
genomföras ändå. Det blir alltså två val inom 
loppet av ett år. 

Valmyndigheten har uppdraget att alltid kunna 
genomföra ett extraval. 

En vecka efter det att extravalet meddelats 
måste partier anmäla sin partibeteckning till 
valmyndigheten. 

20 dagar före valdagen börjar ambassader och 
konsulat ta emot röster. 

Tio dagar före valdagen startar 
förtidsröstningen. 

Tio dagar före valdagen ska röstkort ha nått 
väljarna. 

TT 
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28 Hans Rosén: 
Misslyckanden 
har utlöst 
krisen 
Regeringskrisen är en följd av att flera 
partier har misslyckats med sina 
långsiktiga strategier. 
Socialdemokraternas bräckliga maktbas 
har brutit samman. Liberalerna har inte 
lyckats hålla en konsekvent linje. Inte 
heller Centern eller Vänsterpartiet har 
uppnått sina strategiska målsättningar. 

Strategiskt misslyckande nr 1: 
Socialdemokraterna 

Varför nu?! Det var den bestörta reaktionen 
från ledande socialdemokrater när de insåg att 
Vänsterpartiet faktiskt tänkte göra allvar av sitt 
misstroendehot. Regeringen trodde att man i 
lugn och ro skulle få bereda den omstridda 
hyresfrågan och kort före nästa val lägga fram 
ett modifierat förslag. Då skulle den samlade 
oppositionen inte finna det mödan värt att fälla 
regeringen. 

I själva verket har Socialdemokraterna sett 
krisen komma i två och ett halvt år. 
Januariavtalet mellan S, MP, C och L har vilat 
på en paradox ända sedan det kom till. 
Vänsterpartiet stängdes ute under 
förödmjukande former samtidigt som dess 
mandat var oundgängliga. Misstroendehotet 
från V har hängt över Stefan Löfven sedan dess. 
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”Hela deras väsen går ut på att sitta vid 
makten”, sade historikern Torbjörn Nilsson 
nyligen till DN om socialdemokraterna. Och 
socialdemokraterna själva hymlar sällan om 
detta. Att det maktinnehav numera kräver 
brobyggande på en ny nivå har varit uppenbart 
länge men S har inte lyckats lösa ekvationen. 
Taktiken att skjuta problemen framför sig bröt 
samman i juni 2021. 

Strategiskt misslyckande nr 2: 
Liberalerna 

Redan för 30 år sedan grälade Liberalerna (då 
Folkpartiet) internt om hur man skulle förhålla 
sig till högerpopulister. Då handlade det om Ny 
Demokrati, berättade förre partiledaren Lars 
Leijonborg nyligen i SVT:s Aktuellt. Sedan har 
man fortsatt vackla. Efter valet 2018 handlade 
det i stället om SD. Jan Björklund lyckades efter 

en hård strid få med L på januariavtalet. Ett 
halvår senare valde partiet en ny ledare som 
öppet var emot avtalet. Nu har Nyamko Sabuni 
svängt om L-strategin 180-grader, åter lierat sig 
med M och KD och öppnat för SD-samarbete. 
Den nya strategin har hittills inte imponerat på 
väljarna. 

Strategiskt misslyckande nr 3: 
Centerpartiet 

Efter valet 2018 lanserade Annie Lööf ”den 
breda mitten” som sin lösning regeringsfrågan. 
Grundidén är att utestänga 
”ytterkantspartierna” V och SD och bygga en 
bro mellan borgerligheten och S och MP. De 
forna alliansvännerna M och KD sade nej tack 
redan då. Sedan L bytt sida är Annie Lööf 
ensam om att tro på idén.   
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Strategiskt misslyckande nr 4: 
Vänsterpartiet  

Förre V-ledaren Jonas Sjöstedt såg med 
beundran på sina nordiska systerpartier som 
fick medverka i breda koalitionsregeringar. 
Själv lyckades han inte uppnå målet och 
ambitionen gick i arv till efterträdaren Nooshi 
Dadgostar. Hon har lyckats fälla regeringen och 
tvingat C till eftergifter. Men inte heller hon har 
ännu lyckats öppna dörrarna för V till ett 
samarbete över blockgränsen. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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24 ”Stark 
arbetarrörelse 
viktigare än 
regeringsmakten 
för S” 
Den S-ledda regeringens fall belyser 
risken för Socialdemokraterna att låsa 
sig vid att genomföra nyliberala 
reformer. På 1950-talet hade 
socialdemokratin en liknande idékris 
som i dag. Tage Erlander skissade då ett 
nytt uppdrag: att bygga världens bästa 
välfärdssamhälle. Jag menar att S nu 

återigen behöver vitaliseras, skriver 
Daniel Suhonen. 

DN. DEBATT 210624 

När Stefan Löfvens regering föll på måndagen 
ställdes inte bara landet inför en regeringskris 
utan det blixtbelyste även socialdemokratins 
strategi sedan 2012 för att erhålla 
regeringsmakt. 

Redan när januariavtalet presenterades 
noterade jag de politiska riskerna (DN 13/1 
2019) med att socialdemokratin låser sig vid att 
genomföra en rad nyliberala reformer som inte 
ens Reinfeldt 2006–2014 föreslog. 
Januariavtalet förhindrar socialdemokratin att 
driva sin egen politik i centrala frågor som 
vinstjakten i skola och tvingar partiet att gå 
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emot folkrörelserna. Är detta rätt väg för 
socialdemokratin? 

I en bok som utkommer i dagarna resonerar jag 
kring socialdemokratins uppdrag. 
Utgångspunkten är idéerna hos den mest 
framgångsrike socialdemokratiske 
partiordföranden och statsministern. Tage 
Erlander (1901–1985) ledde socialdemokratin 
till obrutet regeringsinnehav mellan 1946 och 
1969. Tage Erlander var en politisk superstrateg 
och ideolog och konstruktören av det moderna 
välfärdssamhället. 

På 1950-talet hade socialdemokratin en 
liknande idékris som i dag. Det program partiet 
tagit sig för på 30-talet: att avskaffa nöden och 
arbetslösheten var genomfört. Erlander hittade 
en ny vision. I pamfletten ”Valfrihetens 
samhälle” från 1962 skissar Erlander upp det 

moderna socialdemokratiska välfärdsprojektet, 
det starka samhället och idén om de stigande 
förväntningarnas missnöje. Erlander som just 
vunnit striden om ATP, menade att 
socialdemokratins uppdrag var att bygga 
världens bästa välfärdssamhälle. 

Grundtanken var att i ett alltmer avancerat 
samhälle står medborgarna inför uppgifter de 
inte kan lösa på egen hand. Behovet av 
utbildning, bostäder, trygghet och avancerad 
vård och omsorg måste lösas gemensamt. 
Genom att i strid med de borgerliga presentera 
attraktiva lösningar på det moderna samhällets 
problem blev socialdemokratin relevant för 
breda grupper. 

Politiken byggde en stark klasskoalition där 
arbetarklass och tjänstemannaskikt knöts 
samman i välfärden. Erlander såg värdet av att 
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produktionsmedlen inte socialiserades utan 
omfördelades över skattsedeln för att bekosta 
välfärden. Genom att utesluta privata 
vinstintressen blev den expanderande 
välfärdssektorn fri från kapitalistisk logik. 
Socialdemokratin kunde skapa gemensamma 
lösningar i jämlika system av hög kvalitet 
samtidigt som en fri och fungerande 
marknadsekonomi bibehölls. I dag måste vi 
lägga klimatkrisen till de gemensamma 
uppgifterna. 

Strategier måste alltid justeras och uppdateras, 
men problemet är inte att mekaniken i 
Erlanders strategi slutat fungera utan att 
socialdemokratin övergett den. På område efter 
område har marknadsstyrning och kapitalism 
accepterats även i välfärdsstatens innersta. Idén 
om det gemensamma ägandet av välfärden har 
upphört. Därmed blir socialdemokratin ett parti 

utan alternativ till kapitalismen. Striden om 
marknadshyror rör ytterligare en systemfråga 
där partiet vikt ner sig. 

Socialdemokratin var framgångsrik för att 
rörelsen i centrum av sin samhällssyn hade en i 
grunden socialistisk idé om gemensamma 
lösningar på gemensamma angelägenheter, och 
denna strävan drev en reformpolitik som 
byggde ett välfungerande samhälle och 
upprätthöll partiets väljarkoalition. Där 
Erlander fick både väljarstöd och 
socialdemokratiska reformer ger Löfvens 
modell varken eller. 

Jag menar att ett återuppbyggnadsarbete av 
socialdemokratin behöver ske både på lång och 
kort sikt. Partiet måste försöka vinna valet 
2022, och ett eventuellt extraval dessförinnan. 
Målet är en socialdemokratisk regering men 
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kärnan måste vara att genomföra social-
demokratisk politik. De kommande dagarna 
avgör om samverkan med den marknadsliberala 
mitten är framkomlig. Viktigast är dock 
förmågan att bygga en starkare socialdemokrati 
det kommande decenniet. Inte minst inför den 
utmaning Sverigedemokraterna utgör. 

Ett program för vitaliserad socialdemokrati 
bygger på tio positionsförflyttningar: 

1 Socialdemokratin måste återigen ha en egen 
samhällssyn som vilar på demokratisk 
socialism. Målet är gemensamma lösningar på 
gemensamma problem. Medlet är en stark 
offentlig sektor utan kapitalistiska inslag. 

2 Socialdemokratin utvecklar en strategi för 
nödvändiga klasskoalitioner. Basen är den brett 
definierade arbetarklassen, men partiet ska 

appellera till ett politisk klassmedvetande som 
inkluderar alla därutöver som tjänar på ett 
fungerande välfärdssamhälle: 
glesbygdsbefolkningen, tjänstemannaskikten, 
småföretagarna och en urban progressiv 
medelklass. 

3 Pensioner, sjukförsäkring och a-kassan rustas 
och görs relevanta även för den ekonomiska 
medelklassen. 

4 Skola och sjukvård förstatligas och görs fria 
från marknadsinslag för att lyftas 
kvalitetsmässigt och bli lika för alla. 

5 En ny ekonomisk politik som sätter alla 
människor i arbete. Med slopat överskottsmål 
möjliggörs investeringar i välfärd, bostäder, 
infrastruktur och klimat. 
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6 För att integrera människor och klara 
sysselsättningen, satsas på utbildningar som ger 
jobb i bristyrken och framtidsbranscher som 
vård, grön teknologi och industri. 

7 Skattepolitiken ökar skattekvoten upp mot 
47–50 procent och löser dagens omfattande 
välfärdsbrister och ojämlikhet. Ny 
förmögenhetsskatt, arvsskatt och fastighetsskatt 
införs. Skatten på kapital ska vara lika hög som 
på arbete. 

8 En ny grön keynesianism där staten tar ansvar 
för omställningen, stimulera forskning och 
innovation. Klimatomställningen utnyttjas för 
att förbättra samhället på ett djupare plan. En 
del av den ekonomiska tillväxten tas ut i ökad 
fritid och kultur. 

9 En demokratisering av arbetslivet genom 
ägande ökar delaktigheten för medborgarna, 
bryter storkapitalets makt och gör samhället 
motståndskraftigt. Personalägande och 
kooperativ i privat sektor och liknande modeller 
av självägande utvecklas inom den offentliga 
sektorn, men utan vinstkrav. 

10 En levande och demokratisk 
socialdemokrati. Medlemmarna ges ökat 
inflytande. Öppna kandidaturer. Direktval av 
partiledare och partistyrelse. 
Medlemsomröstningar fastställer politiken. 
2022 får medlemmarna rösta om innehållet i ett 
eventuellt regeringsavtal. 

Socialdemokratin eftersträvar regeringsmakt för 
att stoppa högerns systemskifte. Men på sikt är 
det viktigaste att det finns en stark 
arbetarrörelse. Därför får inte maktinnehavet 
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hota socialdemokratins långsiktiga kraft. 
Regeringsinnehav i fredstid måste innebära 
avsevärda framsteg för arbetarrörelsens politik. 
Annars måste socialdemokratin gå i opposition 
och bygga stöd för sin politik som gör att man 
vinner val i framtiden. 

Det socialdemokratin skapade var inget 
klasslöst eller antikapitalistiskt samhälle. Men 
det var ett anständigt samhälle som sträckte sig 
mot jämlikhet och frihet och målet om 
demokratisk socialism. Om man strävar dit, då 
kan man nå ett ganska välfungerande 
socialliberalt välfärdsland. Paradoxen är att vi 
bara når till den anständiga kompromissen om 
socialdemokratin av hela sitt hjärta strävar mot 
den demokratiska socialismen. Det är den 
strävan som är hjärtat i socialdemokratin. 
Upphör den strävan når man ingenstans. Som 
nu. 

Daniel Suhonen, författare och chef för det 
fackliga idéinstitutet Katalys 

I dagarna utkommer hans bok ”Vad hade 
Erlander gjort? Hur vi ska besegra högern och 
vinna framtiden” (Verbal förlag) 

Kommentar. 

Författaren har i tidigare utredningar 
visat att han inte riktigt har förstått 
inkomstskattesystemets konstruktion. 
Det gör att förslagen i artikeln nu inte 
har den tyngd som behövs för att de ska 
vara lämpliga att genomföra. 
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25 ”Här är sex 
viktiga krav för 
smidiga tåg ut i 
Europa” 
Inom kort startar förhandlingarna om 
EU:s viktigaste tåglagstiftning. I dag 
lanserar vi Tågsemesterpaketet med 
förslag för att ställa om vårt 
transportsystem, främja det 
klimatsmarta resealternativet och för att 
drömmen om att somna i Malmö och 
vakna i Paris ska komma lite närmare, 
skriver Jakop Dalunde (MP), EU-
parlamentariker.DN.  

DEBATT 210625 

Det politiska läget må vara stormigt just nu. 
Men för många hägrar semestern med ett 
välbehövligt avbrott från jobb och zoom-möten. 
Vi är många som längtar efter en möjlighet att 
komma bort lite. Att reflektera över den tiden 
som har varit, umgås med de nära och kära, och 
blicka framåt. Medvetenheten om vår omvärld 
har sällan varit mer påtaglig, och vetskapen om 
att vad vi gör påverkar andra har med all 
önskvärd tydlighet blivit uppenbar. 

Vi är många som längtar efter att ge oss ut och 
resa efter månader av restriktioner och stängda 
gränser. Vi är tyvärr inte där än. Vi måste 
fortsätta hålla i och hålla ut. Men efter 
pandemin är det dags att tänka om kring hur vi 
tar oss till nästa resmål. 
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Tåget är det mest hållbara sättet att resa. Om vi 
ska nå våra klimatmål måste vi flytta över trafik 
till järnvägen. Men i dag är det svårt att välja 
tåget: obekväma byten, få avgångar och dyra 
biljetter gör att många inte ens överväger att ta 
tåget på semestern. I dag samlas 
hundratusentals av oss i grupper på sociala 
medier för att utbyta tips om hur vi bokar 
internationella tågresor. Det är en fantastisk 
gemenskap – men den borde inte behövas! 

Min vision är att tåget ska vara det självklara 
valet för resor ut i Europa. Och nu presenterar 
vi planen för hur det ska gå till. Det handlar om 
stora reformer när det gäller spåren, vagnarna 
och biljetterna på EU-nivå. Miljöpartiet kan i 
dag presentera Tågsemesterpaketet: 29 förslag 
som gör tåget till det snabbaste, smidigaste och 
billigaste resealternativet. Här är våra 6 
viktigaste krav. 

Biljetterna 

Det måste bli billigare och enklare att boka 
tågbiljetter, och dina rättigheter som tågresenär 
måste stärkas. För att tåget ska kunna 
konkurrera med flyget måste det vara lika billigt 
och enkelt att köpa biljett för hela resan, och du 
måste ha samma rättigheter som en flygresenär 
att nå din slutdestination, få hjälp och 
kompensation om något krånglar under resans 
gång. Därför vill Miljöpartiet: 

1 Att du ska kunna köpa biljetter från alla 
tågbolag i en och samma app eller webbplats. I 
dag finns inget tågresor.se – en sajt där du kan 
jämföra och boka biljetter med alla tågbolag i 
hela Europa. Det gör det omständigt, 
tidskrävande och dyrt för passagerare att boka 
internationella tågbiljetter. Det vill vi ändra på. 
Tidigare i år valde EU:s medlemsländer och en 
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samling konservativa och socialdemokratiska 
politiker att sänka liknande förslag. Men i 
september kommer en ny chans, då vi kommer 
börja förhandla den lag som kan göra det 
möjligt. Då kommer vi gröna återigen kämpa för 
att säkerställa en smidigare biljettbokning för 
Sveriges och Europas medborgare. 

2 Att direktbiljetter blir normen. Om du bokar 
med olika tågbolag i dag har du ingen garanti 
att du kommer fram dit du ska. Om du står 
ensam kvar på perrongen när tåget du skulle 
byta till har gått, många mil från både hem och 
slutstation, får du klara dig själv. Det beror på 
att varje enskilt bolags ansvar för dig som 
resenär upphör när du åkt klart deras sträcka. 
Det är oacceptabelt. 

Det här problemet är redan löst för flyget, 
medan tågresenärerna lämnats i sticket. Andra 

partier röstade ner att åtgärda det i den lag som 
röstades igenom tidigare i år. Vi måste göra ett 
omtag här, så att den standard som gäller för 
flyget också ska gälla tåget. 

Oavsett vilka eller hur många bolag du åker med 
ska du garanterat komma fram till din 
slutdestination, och du ska ha rätt till hjälp och 
kompensation om något krånglar. Eventuellt 
kommer den här lagstiftningen ses över redan 
detta år, och då kommer vi att göra allt i vår 
makt för att det ska bli verklighet. 

Spåren 

Tågets enorma potential hindras av saknade och 
otillräckliga spår vid viktiga knutpunkter och 
gränsövergångar i Europa. För Sveriges del 
gäller det inte minst kopplingarna via Hamburg, 
som alla tåg ut i Europa måste passera. Från 
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Hamburg är kopplingarna västerut och till 
andra europeiska storstäder helt otillräckliga. 
Det gör att tåg måste ta tidskrävande och dyra 
omvägar, och gör det krångligt och dyrt för dig 
att ta tåget. 

Befintliga spår används inte heller tillräckligt 
effektivt. Med modernare signalsystem och en 
bättre tilldelning av platser på spåren skulle det 
bli fler avgångar att välja på. Dessutom ser 
reglerna för hur tågbolagen betalar för sin 
användning av rälsen helt olika ut i olika EU-
länder. Därför vill Miljöpartiet: 

3 Bygga mer och smartare järnväg. Vi vill öka 
takten i att bygga ut järnvägen på EU-nivå och 
bygga den smartare. Till hösten börjar 
förhandlingarna om EU:s 
infrastrukturlagstiftning. Då kommer vi driva 
förslag som att skärpa tidsgränserna för när 

viktiga spår ska stå färdiga och prioritera 
gränsförbindelser i EU:s satsningar på järnväg. 
Vi vill även öka nivån för hur mycket pengar 
stater kan få från europeisk nivå för enskilda 
projekt och avveckla gamla och ineffektiva 
signalsystem på viktiga sträckor, enligt en 
bindande tidsplan. 

Infrastrukturplaneringen måste även göras mer 
europeisk. I dag dominerar nationella tankesätt, 
varför det internationella perspektivet glöms 
bort. Vi måste stärka den europeiska 
järnvägsmyndigheten och ge kommissionen en 
mer betydande roll i att samordna 
medlemsstaternas järnvägssatsningar. En 
europeisk vision för järnvägen måste till för att 
drömmen om smidiga tågsemestrar ska bli 
verklighet. 
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4 Gör det billigare att använda järnvägen. Inom 
EU tas en avgift ut per kilometer använd 
järnväg, och varje land bestämmer själv hur 
höga avgifterna ska vara. Det har skapat ett 
lapptäcke av regler och avgifter som gör det 
svårt att köra internationella tåg. Avgifterna är 
dessutom väldigt höga i vissa länder: för 
expresståg dagtid är banavgifterna i Tyskland 
normalt tio gånger högre än i Sverige. 

Samtidigt betalar andra transportslag en lägre 
andel av kostnaderna för sådant som vägar och 
flygplatser än vad tågbolag gör på järnvägen. 
Därför tycker vi att det är rimligt att sänka 
tågets banavgifter och åtgärda lapptäcket av 
regler genom att bygga vidare på den EU-lag 
som införts under pandemin, som har gett 
länder rätt att sänka eller ta bort avgifterna. Det 
måste bli billigare och enklare för tågföretag att 
erbjuda oss resenärer internationella tågresor. 

Vagnarna 

Till skillnad från flygplan eller bilar köps 
tågvagnar nästan alltid skräddarsydda, specifikt 
utformade för att köra en viss sträcka i ett visst 
land. Det gör att marknaden för begagnade 
fordon är liten och att vagnarna blir mycket 
dyrare, vilket till slut också visar sig i ditt och 
mitt biljettpris. 

Om det ska bli billigare att åka tåg och lättare 
för fler bolag att slå sig in på marknaden måste 
vagnarna standardiseras på samma sätt som 
lastbilar och flygplan. Och vi måste göra det 
billigare att utveckla nya modeller för nischade 
tjänster, som nattåg. Därför vill Miljöpartiet: 

5 Standardisera vagnarna. Vi vill ge den 
europeiska järnvägsbyrån uppdraget att främja 
standardiserade vagnar, och makten att utfärda 
typgodkännanden och styra utvecklingen av nya 
modeller. På så sätt kan vi skapa billigare och 
moderna vagnar anpassade för att köras i hela 
Europa. 
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6 Stödja inköp av nya vagnar. Vi vill ge 
kommissionen i uppdrag att ta initiativ till en 
”vagnpool” så att tågbolag kan dela på risken att 
starta nya tåglinjer eller utveckla nya 
vagnmodeller. I dag är trösklarna ofta höga för 
att nytänkande bolag ska våga satsa på nya 
tåglinjer. Jämför det med flyget där bolagen 
enkelt kan leasa sina flygplan, vilket skapar 
flexibilitet. En liknande modell måste till för 
tåget. 

Vi förväntar oss också att den självutnämnda 
klimatbanken EIB, europeiska 
investeringsbanken, börjar leva upp till sitt 
namn. Banken är i färd med att göra om sina 
utlåningsregler för transportsektorn, ett arbete 
som vi kräver ska mynna ut i långt mycket 
större satsningar på tåget än i dag. 

Inom kort tar Europa semester. När vi 
återsamlas till hösten kommer förhandlingarna 
börja om de EU-lagar som avgör tågets framtid. 
Miljöpartiets linje är klar: tåget ska bli det 
snabbaste, smidigaste och billigaste 

resealternativet. Med det här 
tågsemesterpaketet kommer vi att göra den 
visionen till verklighet. 

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker 
och ledamot i transportutskottet 

Kommentar. 

1976 då jag höll på med mitt vetenskapliga projekt  om 
samhällsplaneringens problem - hur ska man kunna 
förbättra varlden? tänkte jag mig att den svenska 
regeringen blivit modern och sysslade med viktiga 
problem som rörde samarbetet i Europa.  

Jag ringde statssekreteraren i departmentet som hade 
hand om kommunikationer och frågade om utred-
ningar om tågförbindelser i Europa. Jag fick svaret att 
om jag ville  veta något fick jag ta reda på det själv. 

Dalundes artikel visar att det knappast gjorts några 
utredningar och att situationen nu är ungefär samma 
som för 45 år sedan. Det är minstrarna i infrastruktur-
departementet  som nu ansvarar för tågen. 

135



26 ”Alla mina 
kollegor var plötsligt 
virusepidemiologer” 
Att forskning och forskare frekvent synts 
i medierna under pandemin är positivt. 
Men värdet av de tvärsäkra uttalandena 
om rätt och fel i pandemibekämpningen 
kan ifrågasättas. Underminerar man 
samhällets förtroende för forskning 
riskerar man att förstöra inte bara 
tilliten till den enskilda forskaren utan 
till forskning och kunskap i stort, skriver 
Johan Elf. 

DN. DEBATT 210626 

I efterdyningarna av pandemin bör vi unna oss 
en stunds eftertanke om forskarnas roll i 
samhällsdebatten. Att forskning i sig är viktigt 
står utom allt tvivel – utan den grundläggande 
förståelsen för virus, immunologi och 
molekylärbiologi hade vi aldrig fått fram ett 
vaccin. Att forskning och forskare frekvent syns 
i medierna är också positivt, särskilt i de fall då 
vi lyckas förmedla en nyanserad bild av 
kunskapsläget och förklara komplicerade 
sammanhang i en osäker tid. 

Det man dock kan ifrågasätta är värdet av de 
tvärsäkra uttalanden om vad som är rätt och fel 
i pandemibekämpningen som ofta förekommit i 
båda traditionella medier och i sociala nätverk – 
inte visste jag att nästan alla mina kollegor och 
vänner var experter på virusepidemiologi! Om 
dessa uttalanden berodde på ett överdrivet 
behov av att synas eller på en genuin övertygelse 
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om att budskapet var kritiskt för människors 
hälsa varierade nog från person till person, men 
oavsett anledning är samhällets förtroende för 
vetenskapen för viktigt för att vi ska kunna 
tumma på kunskapskrav och självkritik i något 
sammanhang. 

Det går inte att skylla på journalisternas 
oförmåga att skilja på bra och dålig forskning 
eller på allmänhetens önskan att få tydliga svar; 
ansvaret ligger på oss att ifrågasätta våra egna 
motiv och kompetens innan vi uttalar oss i 
egenskap av experter. Två frågor som man bör 
ställa sig: Är jag verkligen expert och vad är mitt 
motiv? 

De flesta av oss vet vad som är vårt 
expertområde eftersom vi lagt de senaste 
decennierna på att sätta oss in i kunskapsläget, 
alternativa modeller och experimentella evidens 

i det området. Om man inser att man använder 
sin titel för att ge trovärdighet åt uppfattningar i 
frågor som ligger utanför ens expertområde bör 
man undvika att använda sin titel. Självklart ska 
man uttrycka sina åsikter om man har bra 
argument, men man får då låta argumenten tala 
för sig själva. 

Även om man kommer fram till att man faktiskt 
sitter inne med relevant expertis, är 
verkligheten sällan så enkel att den kan 
kommuniceras på ett nyanserat sätt i en tweet 
eller liknande. Det är dock uppenbart att de som 
väljer en enkelsidig och polariserande bild 
framför en distanserad och nyanserad är de som 
når igenom mediebruset. 

Samtidigt är en förenklad bild alltid förenad 
med risken att viktiga aspekter och rimligt tvivel 
faller bort från resonemanget. 
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Det är extra viktigt att man rannsakar sitt eget 
perspektiv när man förmedlar forskning till 
personer utanför sitt expertområde eftersom de 
har sämre möjligheter att beakta alternativa 
förklaringsmodeller och motsägande evidens än 
forskare i den egna disciplinen. När vi 
kommunicerar med personer i fältet kan vi 
tillåta oss att förmedla vårt eget perspektiv, men 
när vi kommunicerar utåt gör vi det som en 
representant för vetenskapssamhället, vilket i 
de flesta sammanhang kräver ett bredare 
perspektiv. 

Under pandemins första år steg allmänhetens 
förtroende för forskare i allmänhet, framför allt 
med anledning av den rekordsnabba 
utvecklingen av ett fungerande vaccin. De som 
däremot rapporterade ett minskat förtroende 
angav bland annat spretande uttalanden som 
motiv. Detta belyser vikten av att ange 

osäkerheten i sina utsagor och att undvika 
tvärsäkra svar och personliga åsikter även när 
detta uppmuntras av journalister och av följare 
på sociala medier. 

Samhällets förtroende för forskning är viktigare 
än varje enskild fråga, om man underminerar 
denna trovärdighet riskerar man att förstöra 
inte bara tilliten till den enskilda forskaren utan 
forskning och kunskap i stort. I tider av stor 
förändring finns kanske mycket lite kunskap att 
basera politiska beslut på. Det krävs dock 
fortfarande att experterna förmedlar var 
kunskapen slutar och var tyckandet börjar. 
Politikerna som väljer att lägga skattepengar på 
oss förtjänar ett objektivt kunskapsunderlag; 
tyckandet är deras jobb. 

Till sist kan sägas att även vi forskare är gjorda 
av kött och blod och har mänskliga sidor som 
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rädsla, girighet, ärelystnad och ideologiska 
övertygelser. Detta är ju inte fel i sig men kan, 
medvetet eller omedvetet, påverka vår förmåga 
till distansering och objektivitet, och ett visst 
ansvar ligger därför på mottagaren eller 
chefredaktören. Om förklaringen av något 
uppenbart komplicerat tycks för enkel och 
kategorisk bör man ifrågasätta om det kan vara 
hela sanningen oavsett avsändarens akademiska 
titel. Detta gäller särskilt om budskapet är i 
samklang med den egna övertygelsen. 

Sänd inte vidare en tweet bara för att den 
bekräftar dina egna åsikter. Det gäller förstås 
även denna artikel. 

Johan Elf 

27 ”Pandemin 
har visat att vi 
behöver stärka 
friluftslivet” 
Pandemin har visat naturens betydelse 
för många människors välbefinnande. 
Men samtidigt har samhällets brister i 
arbetet med att främja förutsättningarna 
för ett hållbart friluftsliv blivit tydliga. Vi 
har nu en rad förslag för att öka 
friluftslivets samhällsnytta och 
naturturismens värdeskapande, skriver 
fyra forskare. 

DN. DEBATT 210627 
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I spåren av coronapandemin har intresset för 
den svenska naturen ökat kraftigt. Allt fler 
ägnar sig åt friluftsliv och semester i Sveriges 
natur när andra delar av samhället har stängt 
ner. Naturvårdsverket uppskattar det till 300 
000 fler besökare i våra nationalparker under 
2020. Samtidigt rapporteras i medierna om 
överfulla parkeringsplatser, trängsel, 
nedskräpning och en hotad allemansrätt. 

Pandemin har tydliggjort naturens betydelse för 
många människors välbefinnande, men blottar 
samtidigt samhällets brister i arbetet med att 
främja förutsättningarna för ett hållbart 
friluftsliv. 

Friluftsliv definieras som ”vistelse utomhus i 
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser utan krav på tävling”. 
Friluftslivet har stor bredd och är viktigt för 

bland annat folkhälsan (fysisk aktivitet 
utomhus), som pedagogisk arena 
(miljöpedagogiken) och som näring 
(naturturism, utrustning). Forskning visar att i 
stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i 
någon form, många gör det ofta, särskilt på 
helger och längre ledigheter. 

Den nationella friluftspolitiken som beslutades 
av riksdagen 2010 identifierar tio mål för att 
stödja människors möjligheter att vistas ute i 
naturen och utöva friluftsliv med 
allemansrätten som grund. I den senaste 
utvärderingen hade endast tre av målen en 
positiv utveckling. 

I Sverige hör frågorna om friluftslivets 
främjande nära samman med naturvården. 
Naturvårdsverket är den myndighet som verkar 
för att förutsättningarna för friluftslivet 
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utvecklas, och samordnas med flera andra 
myndigheter, bland annat Havs- och 
vattenmyndigheten, Boverket och 
Skogsstyrelsen. Åtta av Sveriges 16 
miljökvalitetsmål innehåller dessutom 
preciseringar om friluftsliv. 

Även den svenska skogspolitiken lyfter fram 
friluftslivets betydelse, under begreppet 
”skogens sociala värden”. Sedan 1990-talet finns 
två jämställda mål för skogen, produktion och 
miljö. Men skogens sociala värden hamnar i 
skuggan av träden. Skogsstyrelsen slår fast i en 
rapport från 2018 att målen för skogens sociala 
värden är vaga, fördelade på olika 
politikområden vilket försvårar för 
kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel. 

Genom Riksskogstaxeringen finns en 100-årig 
historia att systematiskt mäta 

virkesproduktionen. Andra systematiska 
inventeringar har lagt grunden för naturvårdens 
prioriteringar. Inom friluftslivet saknas 
motsvarande systematik och långsiktighet i 
kunskapsinsamlingen. Statistik om friluftsvanor 
som SCB samlat in sedan 1970-talet har 
successivt monterats ner. Systematiska 
undersökningar av besökare i populära 
rekreationsområden saknas, något som borde 
vara en självklarhet (som det är i våra nordiska 
grannländer). 

För att främja friluftslivets positiva effekter är 
landskapets tillgänglighet avgörande. Och att vi 
sköter våra naturresurser på ett sätt som 
främjar friluftslivets förutsättningar. Just nu 
står mycket på spel i det avseendet. 

Regeringens strandskyddsutredning (SOU 
2020:78) har nyligen varit på remiss. Om 
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förslagen blir verklighet kan de få långtgående 
konsekvenser för vår allemansrättsliga tillgång 
till stränder. Skogsutredningen som 
presenterades i våras (SOU 2020:73), lyfter 
fram naturturismens möjligheter, men 
friluftslivet lyser med sin frånvaro i 
utredningen. Naturvårdsverket har fått i 
uppdrag att tillsammans med flera andra 
myndigheter göra en översyn av anspråk på 
områden med riksintresse, där friluftsliv är ett. 

På samma myndighet pågår också ett arbete 
med en ny nationalparksplan. Riksdagens 
kulturutskott har påbörjat en uppföljning av 
friluftslivspolitiken som ska vara klar våren 
2022. 

Sammantaget innebär detta att det nu är hög tid 
för samhället att på allvar uppmärksamma 
friluftslivet och naturens upplevelsevärden. För 

en förvaltning av våra naturresurser i takt med 
tiden föreslår vi följande: 

1 Fokusera på besöksförvaltning. Med 
inspiration från Norge vill vi introducera 
begreppet besöksförvaltning. Det innebär att 
planera och förvalta naturen så att upplevelsen 
för besökarna och det lokala värdeskapandet 
optimeras, naturförståelsen ökar och dess 
värden tillvaratas. Poängen är att det sker 
strukturerat och i samverkan mellan offentliga, 
ideella och privata krafter. Skyddade områden, 
och andra populära rekreationsområden, ska 
alla ha en besöksförvaltningsplan. 

2 Värna gemensamma resurser. Mycket av den 
negativa publiciteten kring friluftslivet under 
coronapandemin handlar om överutnyttjande 
av fria tillgångar. Allemansrätten och naturens 
tillgänglighet är viktiga för både friluftslivet och 
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turismen. Samma sak gäller naturinformation, 
leder och annan infrastruktur som är mer eller 
mindre fritt tillgänglig. De representerar värden 
som måste vårdas och utvecklas. För detta 
behövs en tydligare politik, hållbara 
finansieringslösningar och att friluftslivet stärks 
i den kommunala fysiska planeringen. 

3 Förbättra samspelet mellan friluftsliv och 
naturvård. Friluftsliv och naturvård är två 
samhällsintressen som har mycket gemensamt. 
En bättre integration inom politik och 
förvaltning, är både önskvärd och möjlig. Den 
ökade uppmärksamheten kring vikten av 
biologisk mångfald förstärker dessa möjligheter. 
Globala forskningsrapporter om biologisk 
mångfald pekar på betydelsen av 
naturupplevelser för vår hälsa och 
välbefinnande, men understryker att människor 

ser och värderar arter och landskap olika. Ett 
väl fungerade samspel behöver därför grundas i 
insikten att friluftsliv handlar om människor, 
biologi och ekologi – tillsammans. 

4 Inför ett socialt mål i skogen. Vi menar att det 
behövs ett tredje mål i svensk skogspolitik, ett 
mål om skogens sociala värden. Åtskilliga 
studier har visat på svenskarnas djupa relation 
till skogen, och den är en underutnyttjad resurs 
inom turism och landsbygdsutveckling. I dag 
säger skogsvårdslagen att skogens 
kulturmiljövärden samt dess estetiska och 
sociala värden ska värnas. Genom ett tredje 
socialt mål, jämte målen om produktion och 
miljö, ökar skogens samhällsekonomiska 
värden. 

5 Öka stödet till friluftsorganisationerna. 
Sveriges friluftsorganisationer representerar 
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över 1,6 miljoner medlemmar. Det årliga 
statliga stödet på 48 miljoner kronor är 
blygsamt i relation till andra grupper inom 
civilsamhället. Friluftslivet har heller inte fått 
något riktat stöd under pandemin. Vår 
bedömning är att ett ökat statligt stöd till 
friluftsorganisationerna kan bidra till ett mer 
hållbart nyttjande av naturen och ett 
kostnadseffektivt sätt att förmedla naturkänsla 
och kunskap till allmänheten. 

6 Förbättra kunskapen om friluftslivet. Det 
finns uppenbara behov av bättre statistik, mer 
systematisk kunskapsinsamling och 
kunskapsspridning om både friluftsliv och 
naturturism. Det är särskilt angeläget då 
friluftsaktiviteter blir alltmer rörliga och 
teknifierade. Naturvårdsverket bör i sin roll som 
samordnare få uppdraget att, tillsammans med 

lämpliga lärosäten, ta fram en handlingsplan för 
bättre kunskap och kunskapsförmedling. Allt 
detta ligger inom ramen för det tionde målet i 
friluftspolitiken, och har avgörande betydelse 
för uppfyllandet av alla de övriga målen. 

Vi menar att ovanstående förslag bidrar till att 
öka friluftslivets samhällsnytta och 
naturturismens värdeskapande. De bidrar också 
till att förskjuta ekonomin från resurs-
förbrukning till upplevelser vilket gör det lättare 
att nå både Sveriges miljömål och klimatmål. 
Men kanske viktigast av allt, de bidrar till 
människors naturförståelse i ett alltmer urbant 
och digitalt samhälle som står inför stora 
hållbarhetsutmaningar. 

Peter Fredman, professor i turismvetenskap, 
Mittuniversitetet och Norges Miljø- og 
biovitenskapelige universitet 
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Klas Sandell, professor emeritus i 
kulturgeografi, Karlstads universitet 

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi, 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet 

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH 

28 ”Avveckla 
pensionsgruppen – 
tillsätt 
pensionsberedning” 
Försäkringsfacket Forena har granskat 
pensionsgruppens arbete. Vår 
bedömning är att gruppen har 
misslyckats med sitt uppdrag. Den bör 
därför avvecklas och i stället bör en 
pensionsberedning tillsättas med målet 
att upprätthålla och utveckla 
pensionssystemet. Till den bör samtliga 
riksdagspartier inbjudas, skriver Anders 
Johansson och Håkan Svärdman. 
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DN. DEBATT 210628 

Ansvaret för det svenska allmänna 
pensionssystemet vilar på regeringens 
pensionsgrupp som består av ledamöter från 
riksdagspartierna som undertecknade 1994 års 
pensionsöverenskommelse. Deras ”uppgift är 
att värna pensionsöverenskommelsen och att 
vårda pensionsreformen och dess 
grundläggande principer. Pensionsgruppen ska 
samråda om frågor som gäller 
pensionsreformen och vid behov ta initiativ till 
justeringar i pensionssystemet.” 

Pensionsgruppen tillsattes 2007, efter att den så 
kallade genomförandegruppen avvecklades och 
leds sedan dess av socialförsäkringsministern. 
Övriga ledamöter rekryteras från riksdagens 
socialförsäkringsutskott och utses av respektive 
parti. 

Sedan gruppen bildades har dess arbete eller 
uppdrag aldrig utvärderats, vare sig internt eller 
externt. Förklaringen är troligen gruppens högst 
oklara formella och juridiska ställning inom 
statsförvaltningen. Snarare bör gruppen 
betraktas som ett löst sammansatt politiskt 
beredningsorgan för sittande regering. Därför 
offentliggörs heller inga protokoll från gruppens 
sammanträden. Vi vet mer om överväganden 
som styr svensk penningpolitik som fastläggs i 
Riksbankens direktion, än vad som sägs av 
ledamöterna i pensionsgruppen. 

I frånvaro av en utvärdering av 
pensionsgruppen har försäkringsfacket Forena 
valt att göra detta. Vi har gjort granskningen 
dels utifrån de övergripande principerna som 
kommer till uttryck i skrivelsen ”Detta är 
pensionsöverenskommelsen” (2009) och som 
ska vara vägledande för pensionsgruppens 
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arbete. Dels resultaten från Forenas stora 
pensionsrapport, som visar att den allmänna 
pensionen rasat från 61 till 45 procent av 
slutlönen. Underlaget för vår granskning utgörs 
av pensionsgruppens offentliga publikationer 
samt en enkätundersökning som besvarats av 
samtliga partier i gruppen. 

Vår granskning visar att pensionsgruppen från 
start till 2016 fokuserade på 
premiepensionssystemet och den så kallade 
bromsen som reglerar värdeutvecklingen av 
inkomstpensionen. 

Först i slutet av år 2017 sker ett genombrott i 
gruppens arbete i samband med att de samlas i 
en överenskommelse om långsiktigt höjda och 
trygga pensioner som innehöll nio punkter 
däribland krav på höjd pensionsålder, höjning 
av garantipensionen och bostadstillägget, samt 

åtgärder för mer jämställda pensioner och en 
analys av pensionsavgiften. Garantipensionen 
och bostadstillägget höjs 2020. 

Samma år blir pensionsgruppen överens om att 
införa ett nytt bidrag, inkomstpensionstillägget, 
som finansieras via statskassan. Syftet med 
tillägget är att öka respektavståndet mellan de 
med ett långt arbetsliv och de som saknar detta. 
Ett avstånd som dessutom minskade i samband 
med höjningen av garantipensionen och 
bostadstillägget. 

Regeringen har tagit initiativ till en analys av 
pensionsavgiften, vilket anmärkningsvärt nog 
har upprört ledamöter i pensionsgruppen. 
Utöver höjningen av garantipensionen som på 
marginalen har utjämnat skillnaden mellan 
kvinnor och män så har övriga insatser för att 
öka jämställdheten hittills uteblivit. 
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Vår enkät till pensionsgruppen blottlägger 
betydande meningsskiljaktigheter mellan 
partierna, både vad gäller deras uppfattning om 
pensionssystemets tillstånd och vad som bör 
göras. Flera partier i gruppen anser att systemet 
ger en relativ hög kompensationsgrad för 
flertalet pensionärer. Däremot finns det grupper 
som har det ekonomiskt tufft. Därför efterlyser 
de riktade åtgärder, bland annat sänkt skatt och 
en höjning av garantipensionen och 
bostadstillägget. För att öka jämställdheten 
föreslås även möjlighet att dela pensionsrätt 
mellan makar och fler barnrättsår. Trots att det 
både saknas en utredning och förslag om 
förändring av pensionsavgiften säger tre av 
gruppens fem partier redan nej till en höjning. 

När vi gör en samlad bedömning av resultatet 
från vår granskning måste vi tyvärr konstatera 
att pensionsgruppen har misslyckats med sitt 

uppdrag. En slutsats som grundas på följande 
iakttagelser: 

1 Övergivit centrala principer. Trots vetskapen 
om att den allmänna pensionen för nyblivna 
pensionärer sjunker stadigt sedan 2005 har 
pensionsgruppen inte sjösatt åtgärder som 
kunnat värnat livsinkomstprincipen, 
standardskyddet och pensionssystemets 
finansiella autonomi, som utgör de centrala 
principerna för pensionsöverenskommelsen. 
Härigenom har arbetets betydelse för pensionen 
minskat. 

2 Fokuserar på frågor utanför 
pensionsöverenskommelsen. Pensionsgruppen 
lyfter allt oftare politiska förslag som ligger 
utanför överenskommelsen för att åtgärda 
bristerna i pensionssystemet, bland annat 
bostadstillägg, skatter, delad pensionsrätt och 
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frågor som arbetsmarknadens parter har ansvar 
för, såsom villkor för arbete och 
tjänstepensioner. Det ligger inte i dess uppdrag. 

3 Senfärdighet sänker förtroendet och skadar 
pensionsspararna. Pensionsgruppen har varit 
senfärdig i sitt agerande när brister i pensions-
systemet uppdagats. När fondbedragarna i 
premiepensionssystemet avslöjades dröjde 
åtgärder och full kompensation för drabbade 
sparare har hittills uteblivit. Höjningen av 
pensionsåldern initierades förvisso redan 2010 
av pensionsgruppen, men beslutades nyligen att 
träda i kraft fullt ut först 2027. 

Orsaken till gruppens senfärdighet kan också 
sökas i deras arbetsformer som ställer krav på 
att alla partier ska vara eniga om förslag till 
förändringar. Ett krav som kan utnyttjas för att 
av taktiska skäl fördröja eller förhindra att 

sittande regering tar åt sig äran till 
förstärkningar av pensionssystemet. 

Gruppens senfärdighet har ett betydande 
förklaringsvärde när åtta av tio svenskar tycker 
att det allmänna pensionssystemet ger 
pensionärerna en låg standard och endast en 
fjärdedel är nöjda med systemet. 

Är ambitionen att värna 
pensionsöverenskommelsen, vilket vi är 
övertygade om skulle tjäna både 
pensionssystemet och Sverige väl, måste 
pensionsgruppen avvecklas. Sveriges nya/
kommande regering bör därför omgående 
tillsätta en pensionsberedning där samtliga 
riksdagspartier är välkomna att medverka och 
där dess uppdrag tydliggörs med innebörden att 
upprätthålla och utveckla vårt svenska 
pensionssystem. 
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Fakta. Granskningen 
Fackförbundet Forena har granskat 
Pensionsgruppens arbete. 

Utgångspunkt för granskningen är skrivelsen 
”Detta är pensionsöverenskommelsen” (2009) 
som ska vara vägledande för pensionsgruppens 
arbete och där det finns stora brister i gruppens 
arbete i förhållande till uppdraget. 

Resultatet av Pensionsgruppens arbete i 
jämförelse med Forenas stora pensionsrapport, 
som visar att den allmänna pensionen rasat från 
61 till 45 procent av slutlönen. 

Pensionsgruppens offentliga publikationer har 
granskats. 

Under maj i år genomfördes en 
enkätundersökning som besvarats av samtliga 
partier i gruppen. 

Anders Johansson, förbundsordförande för 
försäkringsfacket Forena 

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef hos 
Forena 
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inrikes artiklar 15 - 19 
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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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▪ 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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▪ 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
Kontakt   Kontakta oss
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Utrikes artiklar 15 -  
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Utrikes och inrikes 
artiklar ligger tillsam-
mans osorterade på 
slutet Läsarna får 
själva sortera artiklar-
na De börjar på sidan
267
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Inrikes DN-artiklar 
15 - 19  juni 2021
Artiklarna är inte som vanligt sorterade på 
problemområden utan är placerade tillsam-
mans på slutet i dagordning med 15  juni 
först och 19  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 
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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 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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. 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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

204

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkhalsa-och-sjukvard/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialtjanst-inklusive-aldreomsorg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/socialdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/socialdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1292
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=socialdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1292
https://www.regeringen.se/remisser/#1292
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1292
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/lena-hallengren/


Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Genvägar

Genvägar
• Statens budget
• För äldre, sjuka och vård- och 

omsorgspersonal med anledning av covid-19
• Åtgärder på socialförsäkringsområdet med 

anledning av coronaviruset
• Statens överenskommelser med SKR
• Brexit och EUs framtida relation med 

Storbritannien
• Trygghet och livskvalitet för äldre
• Hållbara pensioner
• Vård i rörelse 2020
• Prenumerera på nyheter från regeringen

Aktuellt från Socialdepartementet 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Socialdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

Myndigheter

• Jämställdhetsmyndigheten 
21 mars 2018 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

• Läkemedelsverket (LV) 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

• Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International 
Drug Monitoring 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Provinsialläkarstiftelsen 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Systembolaget Aktiebolag 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Statens institutionsstyrelse (SiS) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
19 december 2014 från Socialdepartementet

•  
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Pensionsmyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för delaktighet 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Försäkringskassan 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Folkhälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
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https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/pensionsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-familjeratt-och-foraldraskapsstod/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-delaktighet/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/inspektionen-for-socialforsakringen-isf/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/halso--och-sjukvardens-ansvarsnamnd-hsan/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsakringskassan/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forskningsradet-for-halsa-arbetsliv-och-valfard/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/folkhalsomyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1292


E-hälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet

• Barnombudsmannen (BO) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Arvsfonden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Alkoholsortimentsnämnden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
18 december 2014 från Socialdepartementet 
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/e-halsomyndigheten/
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/alkoholsortimentsnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/inspektionen-for-vard-och-omsorg-ivo/
https://www.regeringen.se/tx/1292


Lena Hallengren
Socialminister
Socialdepartementet
"Vården och omsorgen ska funka, oavsett 
vem du är eller var i landet du bor. Det ser 
jag som min viktigaste uppgift de 
kommande åren. Det är en fråga om 
trygghet, svenska folket förväntar sig vård 
och omsorg av den allra högsta kvaliteten. 
Och det ska vi leverera."

Lena Hallengrens områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkhalsa-och-sjukvard/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialtjanst-inklusive-aldreomsorg/
http://wimnell.com/omr61.html
http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html


Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet
”De som varit med och byggt landet 
genom sitt arbete har lagt grunden för vår 
gemensamma välfärd. De har rätt till en 
trygg ålderdom. Därför är höjda pensioner 
min främsta prioritering.”
Ardalan Shekarabis områden

• Socialförsäkringar
• Spelpolitik

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 

umgänge o d
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/
http://wimnell.com/omr64.html
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http://wimnell.com/omr647.html


Från arbetsmaknadsdepartementet

Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister 
med ansvar för stadsutveckling och 
arbetet mot segregation och 
diskriminering
Arbetsmarknadsdepartementet
"Vi kan aldrig acceptera att människor inte 
har makten över sina egna liv. Regeringen 
jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, 
att stärka barns rättigheter, att bekämpa 
våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla 
människors lika värde." (Företrädarens 
förklaring)

Märta Stenevis områden
• Arbete mot segregation

• Barnets rättigheterBostäder och 
samhällsplanering Demokrati och 
mänskliga rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
https://www.regeringen.se/press/presskontakter/#2522
https://www.regeringen.se/pressbilder/#2522
mailto:arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se?body=%0D%0A_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________%0D%0A%0a%E2%80%A2%20Till%20M%C3%A4rta%20Stenevi%20via%20registrator%0D%0A%E2%80%A2%20I%20princip%20all%20post%20och%20e-post%20till%20regeringen%20och%20Regeringskansliet%20blir%20allm%C3%A4n%20handling.%20Det%20inneb%C3%A4r%20bland%20annat%20att%20allm%C3%A4nheten%20och%20massmedia%20har%20r%C3%A4tt%20beg%C3%A4ra%20att%20f%C3%A5%20ta%20del%20av%20inneh%C3%A5llet.
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2522
http://wimnell.com/omr658.html


krisinformation.se 
Nya skärpta nationella 
råd
Från och med den 14 
december gäller skärpta 
nationella föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av 
covid-19. Alla i samhället, 
både individer och 
verksamhetsansvariga, har 
en skyldighet att vidta 
åtgärder för att förhindra 

smittspridning. Det gäller 
också vid firande av högtider.

DELA INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA:
• Twitter Facebook E-post

Du har ett personligt ansvar för att 
skydda dig själv och andra mot 
spridningen av covid-19. Särskilt viktigt 
är att du skyddar personer i riskgrupper 
mot smitta. Från och med 14 december 
är du skyldig att: 

Stanna hemma vid symtom
• Har du symtom på covid-19 ska du 

stanna hemma. Du rekommenderas 
även att testa dig för pågående 
infektion.
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http://krisinformation.se
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Fnationella-rad&via=Krisinformation
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Fnationella-rad&t=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Fnationella-rad
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Fnationella-rad%20(via%20Krisinformation)&subject=Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/symtom-pa-covid-19/


• Läs mer om hur du ska agera om du 
eller någon i hushållet har symtom 
eller blivit smittad av covid-19 här. 

•
Begränsa nya nära 
kontakter

• Samlas aldrig fler än åtta personer 
samtidigt.

• Umgås bara med personer du 
normalt träffar, personer du bor med 
eller några få vänner och 
närstående utanför hushållet.

• Håll alltid avstånd till andra 
personer du träffar. Umgås 
helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och 
undvika platser med 
trängsel

• Håll alltid avstånd till andra 
människor. Det gäller både inomhus 
och utomhus.

• Undvik platser som butiker, 
köpcentrum och kollektivtrafik om 
det är trångt.

• Handla ensam och vistas inte i 
butiker under längre tid än 
nödvändigt. 

•
Resa på ett så smittsäkert 
sätt som möjligt

• Undvik kollektivtrafik och andra 
färdmedel där det inte går att köpa 
platsbiljett.
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https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-minskar-vi-smittspridningen/


• Undvik att träffa nya kontakter under 
resan och på resmålet.

• Säkerställ att du kan isolera dig på 
ditt resmål eller kan ta dig hem utan 
att smitta andra om du får symtom 
på covid-19.

•
Arbeta hemifrån så ofta du 
kan

• Kom överens med din arbetsgivare 
om att arbeta hemifrån när detta är 
möjligt.

• Om du måste åka till arbetet bör du 
anpassa dina arbetstider så du kan 
undvika trängsel i kollektivtrafiken 
och på arbetsplatsen.

•
Hålla en god handhygien

• Tvätta händerna regelbundet och 
noggrant med tvål och vatten.

• Tvätta alltid händerna före måltid 
och efter toalettbesök samt när du 
befunnit dig i offentliga miljöer.

•
Vara försiktig när du 
besöker personer som är 
70+ eller tillhör en 
riskgrupp

• Var extra noga med att följa alla råd 
och 
rekommendationer. Folkhälsomyndi
gheten har information om hur du 
kan umgås på ett säkert sätt.

• Besök på äldreboenden ska ske 
under säkra former. Följ boendets 
besöksrutiner. 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/information-till-aldre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/information-till-aldre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/information-till-aldre/


• 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 

157 Lista över problemområden
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178 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
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190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
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203 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem
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verksamheter och idrott.

228 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
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nerna.

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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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https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stiftelsen-dansens-hus/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-museer-for-varldskultur/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-medierad/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-maritima-museer/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-kulturrad/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-historiska-museer/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-centrum-for-arkitektur-och-design/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sametinget/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/rohsska-museet-i-goteborg/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/riksarkivet/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/namnden-mot-diskriminering/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kungliga-dramatiska-teatern-ab-dramaten/
https://www.regeringen.se/tx/1288


• 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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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/bildkonst-upphovsratt-i-sveriges-bus/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sveriges-forfattarforbund/
https://www.regeringen.se/tx/1288
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/bildmuseet-i-umea/
https://www.regeringen.se/tx/1288


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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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ungdomspolitik/
http://wimnell.com/omr70.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr72.html
http://wimnell.com/omr73.html
http://wimnell.com/omr74.html
http://wimnell.com/omr75-77.html
http://wimnell.com/omr78.html
http://wimnell.com/omr79.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://wimnell.com/omr792.html
http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr7959.html
http://wimnell.com/omr796-799.html
http://wimnell.com/omr8.html
http://wimnell.com/omr90.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr2.html
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr32.html


Arbetsmarknad och 
företagare hanteras av 
arbetsmarknads-
departementet och 
näringsdepartementet 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
https://www.regeringen.se/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://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/marta-stenevi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/reformering-av-arbetsformedlingen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ordning-och-reda-pa-arbetsmarknaden/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmiljostrategin/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmiljostrategin/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hbtq-personers-lika-rattigheter-och-mojligheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hbtq-personers-lika-rattigheter-och-mojligheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/samlat-grepp-mot-rasism-och-hatbrott/
https://twitter.com/arbetsmarkdep
https://twitter.com/arbetsmarkdep
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/nyhetsbrev-om-arbetsmarknadspolitiken/
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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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-arbetsmiljokunskap/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/arbetsmiljoverket/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-namnd-for-arbetstagares-uppfinningar2/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/arbetsdomstolen/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/svenska-ilo-kommitten/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/radet-for-europeiska-socialfonden-i-sverige-svenska-esf-radet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/radet-for-europeiska-socialfonden-i-sverige-svenska-esf-radet/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/namnden-for-styrelserepresentationsfragor/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/institutet-for-arbetsmarknads--och-utbildningspolitisk-utvardering-ifau/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/institutet-for-arbetsmarknads--och-utbildningspolitisk-utvardering-ifau/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/inspektionen-for-arbetsloshetsforsakringen-iaf/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/arbetsformedlingen/
https://www.regeringen.se/tx/1284
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/medlingsinstitutet/
https://www.regeringen.se/tx/1284


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. 

232

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsratt-och-arbetsmiljo/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr7958.html


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/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
https://www.regeringen.se/press/presskontakter/#2522
https://www.regeringen.se/pressbilder/#2522
mailto:arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se?body=%0D%0A_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________%0D%0A%0a%E2%80%A2%20Till%20M%C3%A4rta%20Stenevi%20via%20registrator%0D%0A%E2%80%A2%20I%20princip%20all%20post%20och%20e-post%20till%20regeringen%20och%20Regeringskansliet%20blir%20allm%C3%A4n%20handling.%20Det%20inneb%C3%A4r%20bland%20annat%20att%20allm%C3%A4nheten%20och%20massmedia%20har%20r%C3%A4tt%20beg%C3%A4ra%20att%20f%C3%A5%20ta%20del%20av%20inneh%C3%A5llet.
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2522
http://wimnell.com/omr658.html


Näringsdepartementet
Näringsdepartementet har ansvar för frågor 
som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, 
innovation, landsbygd, livsmedel och regional 
utveckling.
Områden

Områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar
• Näringspolitik
• Regional utveckling

Om Näringsdepartementet

Relaterad navigering
• Näringsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Genvägar
Genvägar

• Information in English from the Ministry of 
Enterprise and Innovation

• Regeringens strategiska samverkansprogram
• En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet
• Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Aktuellt från Näringsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bolag-med-statligt-agande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/landsbygd-livsmedel-och-areella-naringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regional-utveckling/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/naringsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/naringsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1291
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=naringsdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1291
https://www.regeringen.se/remisser/#1291
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1291
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/ibrahim-baylan/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/jennie-nilsson/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterprise-and-innovation/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterprise-and-innovation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
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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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 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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 

242

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ekonomisk-politik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/offentlig-upphandling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/skatt-och-tull/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/statlig-forvaltning/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1285
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=finansdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1285
https://www.regeringen.se/remisser/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/magdalena-andersson/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/lena-micko/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/prognoser/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/


Finansdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/

Myndigheter

• Myndigheten för digital förvaltning 
07 september 2018 från Finansdepartementet  

• Upphandlingsmyndigheten 
25 november 2015 från Finansdepartementet  

• Trygghetsstiftelsen 
25 juni 2015 från Finansdepartementet  

• Miljömärkning Sverige AB (Miljömärkning Sverige) 
19 maj 2015 från Finansdepartementet  

• Statistiska centralbyrån 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statens skaderegleringsnämnd 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statens Personadressregisternämnd  
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Resegarantinämnden 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Kammarkollegiet 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fastighetsmäklarinspektionen 
06 februari 2015 från Finansdepartementet

• Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Första AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Tredje AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Tullverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sparbankernas säkerhetskassa 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatteverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatterättsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
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https://www.regeringen.se/tx/1285
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stipendiestiftelsen-for-studier-av-japanskt-naringsliv/
https://www.regeringen.se/tx/1285
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• 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
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https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/arbetsgivarverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
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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/tx/1285


Magdalena 
Andersson
Finansminister
Finansdepartementet
"Att tillväxten skapas på ett sätt som är 
socialt och ekologiskt hållbart och fördelas 
rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men 
också en fråga där Sverige har goda 
möjligheter att ligga i framkant".

Magdalena Anderssons områden
• Ekonomisk politik
• Skatt och tull

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. (Tull)
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ekonomisk-politik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/skatt-och-tull/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr656.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html


Lena Micko
Civilminister
Finansdepartementet
”Som civilminister är en av mina viktigaste 
uppgifter att se till att kommuner och 
regioner har de förutsättningar de behöver 
för att klara sina uppgifter, inte minst att 
kunna erbjuda medborgarna en god och 
tillgänglig välfärd. För ett Sverige som 
håller ihop är det också viktigt med en 
statlig närvaro över hela landet”

Lena Mickos områden
• Kommuner och regioner
• Konsumentpolitik
• Offentlig upphandling
• Statlig förvaltning

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/offentlig-upphandling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/statlig-forvaltning/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html


Åsa Lindhagen
Finansmarknads- och bostadsminister, 
biträdande finansminister
Finansdepartementet
”Jag är en oroad optimist. Vår generations 
viktigaste uppdrag är att skapa ett 
samhälle som håller även för de som ska 
leva långt efter oss. Därför arbetar jag för 
finansiell stabilitet och ett stabilt 
bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna 
den som fattar klimatsmarta val.”

Åsa Lindhagen områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Finansmarknad

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
Länsstyrelser hör till regeringen 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De 21 länsstyrelserna, 
de 21 regionerna och 
290 kommunerna.

Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

157 Lista över problemområden

158 Riksdagen och politiska partier

170 Statsrådsberedningen och statsministern

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

190 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

197 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

241 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

270 Utrikes och inrikes artklar  15-19 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
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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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https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/foretag.html
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https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/lantbruk-och-landsbygd.html
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https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/djur-och-natur.html
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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/gavleborg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-provning-av-vattenkraft.html


Jämtlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende

Jönköpings län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende 

•Kalmar län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Anmäla att djur far illa Söka karta 
eller geotjänster Läsa fiskeregler Ansöka om medborgarskap 
Publikationer

Kronobergs län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla vattenkraft till miljöprövning Ta del av 
kungörelser Anmälan om vattenverksamhet Söka stöd till 
solceller Kolla lediga jobb
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https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske/fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/jobba-hos-oss.html


Norrbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Veta mer om årets älgjakt Söka i diariet Läsa 
våra senaste nyheter Veta mer om landshövdingen

Skåne län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Söka solcellsstöd Överklaga kommuns beslut Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Söka stiftelser och stipendier 
Ansöka om medborgarskap

Stockholms län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Registrera stiftelse Anmäla att djur far illa Kontakta 
Länsstyrelsen Jobba hos oss

Södermanlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra senaste nyheter Jobba hos oss Veta mer om 
Länsstyrelsen Anmäla vattenverksamhet Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Ansöka om förprövning av 
djurstallar
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https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/algjakt.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/om-oss/landshovding-och-lansledning.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/stipendier.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html


Uppsala län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Söka jobb Läsa kungörelser Skaffa en digital 
brevlåda Söka stöd för naturvård Överklaga kommunens beslut 
Hyra boende i naturreservat

Värmlands län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Se om vi har lediga tjänster Läsa om nya regler för vattenkraft 
2019 Hitta ett naturreservat Läsa nyheter Söka energistöd Delta 
i Regional samverkanskurs - RSK - 2019

Västerbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla bristande djurhållning Anmäla vattenkraft till 
nationell plan för miljöprövning Söka i Länsstyrelsens 
diarium Läsa våra nyheter Ladda ner en publikation 
Jobba hos oss

Västernorrlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Besöka ett naturreservat Läsa våra publikationer Hitta en 
författning Söka i vårt diarium
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https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/stod-till-naturvard.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack/boende-i-naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag/miljo/energi-och-klimat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html


Västra Götalands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra nyheter Kolla status på vattnet och musslor i 
Västerhavet Ansöka om medborgarskap Registrera stiftelse 
Jobba hos oss Komplettera ditt ärende Söka i våra 
karttjänster och geodata

Örebro län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Söka jobb Ladda ner en 
publikation Använda karttjänster och geodata Hitta 
naturreservat eller kulturmiljö

Östergötlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Ansöka om bidrag för vård av kulturhistoriska miljöer 
Ansöka om bidrag till solceller Hitta en vigselförrättare 
Söka stiftelser i vår stiftelsedatabas Samråd för ändring i 
naturmiljön 
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https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/e-tjanster-och-blanketter/komplettering-eller-yttrande-i-ett-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/vigselforrattare.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/stiftelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html


Kommuner och 
landsting (regioner) 

Kommunallag (2017:725)
Svensk författningssamling 2017:725
SFS nr: 2017:725
Departement/myndighet: Finansdepartementet K 
Utfärdad: 2017-06-22 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 

SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext

Innehåll:
• 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
• 2 kap. Kommunala angelägenheter
• 3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
• 4 kap. Förtroendevalda
• 5 kap. Fullmäktige
• 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
• 7 kap. Anställda
• 8 kap. Delaktighet och insyn
• 9 kap. Kommunal samverkan
• 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
• 11 kap. Ekonomisk förvaltning
• 12 kap. Revision
• 13 kap. Laglighetsprövning
• Övergångsbestämmelser
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http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2017:725
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:725


Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: 
Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. 
Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras 
hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa 
upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Innehåll:
Sida
    3 Sveriges regioner.
  10 Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och

2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
Kompletteringar har skett den 14 och 16 maj 2016:
För varje län har lagts till:
* Skattesatser 2016 i kommuner, län riket. Uppgifter från SCB.
* Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun år 2014 för
kvinnor och män. Uppgifter från SCB.
* Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad,
Uppgifter från boverkets intervjuundersökningar presenterade i
maj 2016.
* Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och
kommun År 2014. Uppgifter från SCB.
* Svenskt Näringslivs hemsidor för länen.
* Arbetsförmedlingarna i länen.
* Handelsbanken

  11 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands 
län.
  29 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
  55 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
  74 4) Gotlands och Stockholms län.
  84 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.

106 6) Blekinge och Skåne län.
119 Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och 

småort per kommun 2005 (enligt SCB)
121 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och

Jämtlands län.
144 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
177 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
200 4) Gotlands och Stockholms län.
212 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
246 6) Blekinge och Skåne län.

267 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala
indelning.

277 Några kommentarer den 14 maj 2016.

280 Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket och
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.

293 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala
miljöer de vistas i.

294 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
297 Utvecklingens krafter
298 Systemet för mänskliga verksamheter
301 Den fundamentala påverkanskedjan
303 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
307 Näringslivet.
308 Svenskt Näringaliv
317 Arbetsförmedlingen
324 Handelsbanken 
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http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf


Från SKR.se 28 dec 2019

Sveriges kommuner och regioner

Meny 
Arbetsgivare, kollektivavtal 
 
Demokrati, ledning, styrning 
 
Ekonomi, juridik, statistik 
 
Hälsa, sjukvård	  
 
Integration, social omsorg	  
 
Näringsliv, arbete, digitalisering 
 
Samhällsplanering, infrastruktur


Skola, kultur, fritid  
 
Förskola, grund- och gymnasieskola  
 
Kultur, fritid  

Om SKR
• Lediga jobb Remisser Styrelsehandlingar och beslut Styrelse 

och beredningar Kansliorganisation Om SKR

Mer från SKR
• Kurser och konferenser Rapporter och skrifter Cirkulär 

Webbsändningar Nyhetsbrev Press Lärande exempel Bloggar

Kommuner, regioner
• Kort om kommuner och regioner Kommuner, lista Fakta 

kommuner och regioner Regioner, lista

Hjälp  
English pages  
Lättlästa sidor  
Webbkarta  
A-Ö index

Webbhandboken
I webbhandboken samlar vi alla riktlinjer, instruktioner och annat som 
krävs för att kunna göra ett bra jobb med sidorna på SKR:s 
webbplatser.
Sök i webbhandboken
Om webbhandboken
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning.7.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
https://skr.se/halsasjukvard.8.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg.26.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
https://skr.se/skolakulturfritid.27.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola.85.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid.86.html
https://skr.se/tjanster/omskr/ledigajobbpaskr.863.html
https://skr.se/tjanster/omskr/remissyttranden.852.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen.2683.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
https://skr.se/tjanster/omskr/kansliorganisation.501.html
https://skr.se/tjanster/omskr.409.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter.27495.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular.15013.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/webbsandningar.25064.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/nyhetsbrevprenumeration.985.html
https://skr.se/tjanster/press.408.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/larandeexempel.27322.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr.28252.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner.431.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.1246.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html
https://skr.se/tjanster/englishpages.411.html
https://skr.se/tjanster/englishpages.411.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor/webbkarta.16.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor/webbkarta.16.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/ao.1122.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/ao.1122.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/omwebbhandboken.9609.html


Om SKR
SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlems-
organisation för alla kommuner och regioner.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och 
regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte 
och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell 
rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och 
regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är 
verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser 
inom många ämnen.
SKR:s medlemmar

Sveriges största arbetsgivarorganisation
SKR är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. De är 
tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKR har till 
uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor.
Arbetsgivarfrågor

Det går att göra skillnad
SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga 
omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den 
riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i 
förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning 
arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som 
internationellt.
Internationellt
Lättläst information om Sveriges Kommuner och Regioner

Fakta om kommuner och regioner
Antal kommuner och regioner
Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun 
räknas in både under kommuner och regioner. Gotland är kommun 
med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också 
rätt att kalla sig region.

Så styrs regionerna
Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det 
betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och 
kontrollera hur regionerna utför sina uppdrag.
Så styrs regionerna

Så styrs kommunerna
Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som 
finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, 
socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts 
direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora 
möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina 
uppdrag.
Så styrs kommunerna

Kommungruppsindelning
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2017. 
Här finns en beskrivning av den reviderade kommungruppsindelning 
som gäller från 1 januari 2017.
Kommungruppsindelning
Läns- och kommunregister
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https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner.431.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/sastyrsregionerna.1790.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/sastyrskommunen.735.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html


Här finner du en lista över alla län och vilka kommuner de innefattar 
samt en lista med landets alla kommunkoder och en karta över 
Sveriges kommuner.
Länsregister
Kommunkoder
Kommunindelning, karta från SCB (PDF, nytt fönster)

Kostnader och intäkter för kommuner och regioner
Vi har sammanställt statistik kring hur kommunernas och regionernas 
kostnader och intäkter är fördelade. Du finner bland annat tabeller med 
övergripande uppgifter om kommunernas och landstingens resultat, de 
siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.
Fakta om kommunernas och regionernas kostnader och intäkter

Antal anställda i kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner är tillsammans arbetsgivare för mer 
än en miljon människor. Mer exaka och uppdaterade uppgifter hittar 
du på våra statistik-sidor.
Personalstatistik

Rena fakta om kommuner och regioner
Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner och 
regioner och den verksamhet som de ansvarar för. 
Många gånger är uppfattningarna korrekta och relevanta och bidrar till 
att förbättra våra välfärdstjänster. Andra gånger baseras de på 
bristfällig fakta, onyanserade resonemang och oproportionerliga 
slutsatser. Orsaker och verkan, resultat och resursfördelning – det är 
inte alltid det låter sig förklaras i korta, slagkraftiga rubriker.
Vi har därför tagit fram en skrift där vi samlat fakta om kommuner och 
regioner i ett försök att ge hela bilden, eller den bild som sällan visas.
Välfärden i siffror

Läs vidare
Därför är självstyrelse bra
Styra Sverige, så fungerar det
Lista på kommuner som återtagit benämningen stad
Stads- och kommunhistoriska institutet
Kartor, SCB:s webbplats

Informationsansvarig
• Björn Kullander Handläggare

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och 
arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är 
en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroende-
valda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner 
hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta SKR
Adress och övrig kontaktinformation
08-452 70 00
info@skr.se

• Facebook
• Twitter
• YouTube
• RSS
• Prenumerera på webbinnehåll
• SKR:s webbhandbok
•   Om webbplatsen
•   Kakor
•   Personuppgifter - GDPR
•   Förbättra webbplatsen 
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Kommungruppsindelning 2017

Här är en beskrivning av SKLs kommungruppsindelning 2017 som 
gäller från den 1 januari 2017. Det är en omarbetning av den tidigare 
kommungruppsindelningen från 2011.

Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och 
analyser i olika statistiska sammanhang och är utarbetad på 
Statistiksektionen, SKL.

Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, 
där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat 
från SCB:s olika databaser.

Förändringar jämfört med tidigare indelning
Huvudprincipen för den nya indelningen har varit storlek på tätorten, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Grupperna storstad och 
större städer bygger nu på antal invånare i den största tätorten i 
kommunen istället för som tidigare, invånarantalet i hela kommunen. 

En ny grupp, mindre stad/tätort, har tillkommit och pendlingsmönstren 
i omkringliggande kommuner har fått ökad betydelse. Grupperna 
varuproducerande kommuner och kommuner i tätbefolkad respektive 
glesbefolkad region har utgått. Gruppen turism-och besöksnärings-
kommuner finns kvar, men med förändrad definition.

Beskrivning av grupperna
För en mer utförlig och detaljerad beskrivning, se publikationen 
Kommungruppsindelning 2017.

A. Storstäder och storstadsnära kommuner
A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 invånare i den största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller 
storstadsnära kommun.

B. Större städer och kommuner nära större stad
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 invånare i den största tätorten.
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre 
än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre 
än 40 000 invånare i den största tätorten.
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där 
minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan 
mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun.
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 
invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 
procent).
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun 
med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, 
omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till 
invånarantalet.
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Översiktstabell och lista på indelning 2017 (Excel, nytt fönster)
Classification of Swedish municipalities 2017 (engelsk översättning) 
(PDF, nytt fönster)

Publikationer
Kommungruppsindelning 2017 (PDF, nytt fönster)

https://skr.se/tjanster/
omwebbplatsen/omkakor/
webbkarta.16.html
Webbkartan visar alla sidor som finns på webbplatsen.
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I systemet för mänskliga verksamheter 
ligger verksamheterna för demokrati i 
område 3 :

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

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

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

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

Områdena 31-34 innehåller politiska vetenskaper som inte för politik 
utan bara studerar politiker och politik.

Området 35 innehåller verksamheter som förtroendevalda i allmänna 
val ägnar sig åt: folkvalda församlingar på olika nivåer. FN EU, 
riksdagar, kommuner och folkvalda regioner 
.
Områdena 36-39 innehåller verksamheter som försöker påverka de 
förtroendevalda,  i första hand politiska partier, politiska organisat-
ioner  och personer.

Den svenska regeringen och kommunerna och regionerna ska ägna sig 
åt att undersöka vad som har gjorts, görs, kan göras och bör göras 
och vilka beslut som bör fattas. Riksdagen beslutar om vad de tre 
kategorierna ska ägna sig åt. 

Kommunerna har lag för sina verksamheter och ska sörja för kommun-
inånarnas välfärd. Regionerna har vissa av delar av välfärden under sitt 
beskydd, huvudsakligen sjukvård och kommunikationer. De kan 
komma i konflikt med kommunerna när gränserna är suddiga.

För regeringen gäller att den ska se till välfärden i hela landet och 
kommer i konflikt med kommuner och regioner, bland annat ifråga om 
problem med coronasjukan, men mycket ifråga om socialtjänst för 
barn, gamla och personer med problem. Hushållen ska ha goda 
förhållanden och ha god service ifråga om gemnesamma saker, som 
utredningar, försvar, vägar, tillgång till bostäder, skolor, socialtjänst. 
handel och kulturella verksamheter o s v..

FN och dess organisationer, EU m m  har krav på svenska förhållanden 
som  den svenska regeringen måste beakta. Regeringen har mycket att 
bestyra och ska anpassa sig till både problem under och över 
regeringens nivå.

Regeringen består av departement och ministrar enligt följande : 
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Systemet för mänskliga verksamheter utom 
område 3
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
3 områden:

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 
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6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.  30 områden:

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

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  

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

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

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.  

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

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

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

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

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.
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8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
12 områden:
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

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

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

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

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

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

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

Regionstyrelserna kan ligga direkt under regeringen eller  ha 
myndighetskaraktär.
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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.  

269



267 Utrikes och 
inrikes artiklar 
15-19 juni 2021 

270



15 Vi tycks ha 
läst olika 
utvärderingar, 
stadsledningen 
och jag 
Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och 
trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) vill att 
den så kallade Stockholmsmodellen med ett 
kraftigt ökat antal ordningsvakter med 
kommunalt uppdrag ska få nationell spridning. 

”Sverige blir tryggare med ordningsvakter” var 
rubriken på en debattartikel i Aftonbladet för 

att lansera fler ”komplement till polisen för 
ökad trygghet på gator och torg” (9/6). 

Det är uppenbart att det är ohållbart att Sverige 
samtidigt har bland de lägsta polistätheterna i 
Europa och flest skjutningar per invånare; det 
var verkligen en djupt problematisk rapport Brå 
i slutet av förra månaden presenterade om hur 
Sverige avviker på kriminalitetens område. 

Men det betyder inte att Stockholmsmodellen är 
lösningen. Det är en skillnad mellan risken för 
att utsättas för brott (som är låg) och 
upplevelsen av otrygghet (som kan vara hög) – 
ett av de fenomen som synliga ordningsvakter 
kan motverka. König Jerlmyr och Slottner 
jublar åt att de nu har forskningsstöd, en 
utvärdering från Malmö universitet, som 
”tydligt visar att tryggheten ökar”. 
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Jag har läst den där utvärderingen och är 
fascinerad över stadsledningens triumfatoriska 
slutsatser. Vad gäller brottsligheten slås i 
universitetets sammanfattning fast att det 
”framgår inga förändringar mellan 
mättillfällena rörande förekomsten av till 
exempel synlig skadegörelse, berusade individer 
eller narkotikahandel”. ”Antalet anmälda brott 
av intresse har inte minskat under 
försöksperioden.” 

Vidare: ”...majoriteten av patrullerna lägger 
fokus vid synlighet snarare än kontaktskapande 
under sin fotpatrullering. Det finns en tendens 
bland dem att likställa brottsförebyggande 
arbete med trygghetsskapande föresatser, vilket 
kan problematiseras”. 

Och den förbättrade tryggheten då, som 
Slottner och König Jerlmyr verkar så 

hjärtinnerligt glada över? Jo, ”de generella 
resultaten från trygghetsundersökningarna i 
Dalen, på Gullmarsplan, i Hagsätra och vid 
Årsta torg tyder på en avsaknad av 
förändringar, i varken positiv eller negativ 
riktning. Inom de fyra förordnandeområdena 
framkom inga förändringar i vare sig 
hushållsenkäten eller näringsidkarenkäten för 
den totala lägesbilden”. 

Vad är det då den högsta politiska 
stadsledningen skriver klämkäcka debattartiklar 
om? König Jerlmyr och Slottner verkar ta fasta 
på att majoriteten i undersökningen säger att de 
upplever ordningsvakter som 
trygghetsskapande. 

När tryggheten som sådan mäts har inget hänt, 
men detta med äpplen och päron struntar 
politikerna elegant i. Att berätta att deras 
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satsning inte höjt den generella tryggheten ger 
ju inga röster. 

Jens Runnberg 

jens.runnberg@dn.se 

15 ”Vi vill spana 
i spioners och 
terroristers 
krypterade 
appar” 
Sverige är inte rustat för att möta hotet 
från främmande makt och från 
våldsbejakande extremism. De som vill 
skada Sverige och demokratin har också 
ökat sin förmåga. Nu krävs en samlad 
nationell ansats där hela samhället 
bidrar för att hålla Sverige säkert. Hoten 
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är verkliga – de finns här och nu, skriver 
Klas Friberg, Säkerhetspolischef. 

DN. DEBATT 210615 

Säkerhetshotet mot Sverige har breddats och 
fördjupats. Såväl främmande makt som vålds-
bejakande extremister har intensifierat sin 
verksamhet och med stöd av digitaliseringen 
har de ökat sin förmåga. Främmande makts 
traditionella värvande av agenter och 
våldsbejakande extremisters rekrytering 
kombineras med nya metoder. Det breddade 
säkerhetshotet och ökade sårbarheter gör att 
Sveriges säkerhet utsätts för allt större risker. 
Ett säkert Sverige kräver hårt arbete. Det kräver 
också att fler prioriterar säkerhet högre och 
förändrad lagstiftning. 

Säkerhetspolisens bedömning är att 
utvecklingen med ett ökande säkerhetshot 
kommer att fortsätta de närmaste åren och 
Sveriges framtida säkerhet avgörs av hur vi 
hanterar den förändrade hotbilden. 
Rekryteringen och finansieringen av 
våldsbejakande extremism, främmande makts 
strategiska uppköp, cyberangrepp i syfte att 
stjäla information och påverkansoperationer 
mot svenskt beslutsfattande är några exempel 
som pågår här och nu. Mot den bakgrunden är 
det särskilt allvarligt att ansträngningarna att 
hålla Sverige säkert inte är tillräckliga. 

I Totalförsvarspropositionen som antogs av 
riksdagen i december 2020, framgår det att 
säkerhetsskyddet är grunden för ett 
motståndskraftigt totalförsvar. Regeringen 
skriver att effekterna av ett antagonistiskt 
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cyberangrepp kan få lika stora konsekvenser 
som ett konventionellt väpnat angrepp. 

Under senare år har också flera positiva 
förändringar skett för att stärka 
säkerhetsskyddet. Lagstiftningen har 
tydliggjorts och dess omfattning vidgats. Såväl 
Säkerhetspolisen som Försvarsmakten har 
också fått ökade resurser och 
tillsynsbefogenheter inom 
säkerhetsskyddsområdet, tillsammans med ett 
regeringsuppdrag för att kartlägga behovet av 
kompetensförsörjning. Ytterligare lagförslag har 
lagts fram, bland annat att fler verksamheter 
ska ha en säkerhetsskyddschef, vilken ska vara 
direkt underställd verksamhetschefen. 

Säkerhetspolisen ser att medvetenheten om 
säkerhetsskyddets betydelse har ökat. Det vidtas 
åtgärder för att förbättra situationen. Samtidigt 

– trots att säkerhetsskyddet är grundläggande 
för Sveriges förmåga att hantera antagonistiska 
hot och för att minska sårbarheter på alla nivåer 
i samhället – finns brister hos både 
myndigheter och företag. Det faktum att 
säkerhetsskydd kräver kunskap och kostar 
pengar försvårar. Ofta finns brister redan i den 
grundläggande säkerhetsskyddsanalysen. 
Alldeles för ofta är det också så att 
säkerhetsskydd helt enkelt inte prioriteras 
tillräckligt högt av ledningen. 

Här behöver fler göra mer för att hålla Sverige 
säkert. 

Säkerhetspolisen arbetar varje dag med att se 
till att det som inte får hända inte heller händer. 
Hotet och angreppen riktar sig mot det som 
många av oss tar för givet – våra grundläggande 
fri- och rättigheter och vårt politiska oberoende 

275



– men också mot Sveriges ekonomi och 
territoriella suveränitet. I vårt arbete ser vi hur 
främmande makt och extremistmiljöerna 
använder sig av nya tekniska möjligheter och 
ofta involverar aktörer i flera länder för att 
bedriva säkerhetshotande verksamhet mot 
Sverige. 

Den tekniska utvecklingen har lett till att 
mängden data som Säkerhetspolisen hanterar i 
vårt arbete är enorm och den ökar hela tiden. I 
många ärenden förekommer datamängder i 
form av till exempel underrättelseuppgifter eller 
beslag vars omfattning kan jämföras med all 
information som finns samlad i ett 
stadsbibliotek. Säkerhetspolisens uppgift är att 
identifiera både de hot och de hotaktörer som 
finns i informationsmängden. Vi ska med andra 
ord hitta nålen i en ständigt växande höstack. 

Förmågan att snabbt kunna tillgängliggöra, 
kontrollera och förstå information kan vara 
skillnaden mellan liv och död. För att lyckas 
med arbetet att skydda Sverige och vår 
demokrati behöver Säkerhetspolisen få tillgång 
till och inhämta större informationsmängder än 
vad som sker i dag. Vi behöver till exempel 
använda artificiell intelligens och 
maskininlärning för att kunna hitta rätt 
information vid rätt tidpunkt. 

Att få tillgång till och bättre kunna hantera 
större informationsmängder är en förutsättning 
för att förhindra framtida spionage och 
terroristattentat mot Sverige. Det är också en 
förutsättning för att kunna hitta det okända 
hotet innan det blir verklighet och att minska 
handlingsutrymmet för de aktörer som vill 
skada Sverige och demokratin. 
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Ett säkrare Sverige där det okända hotet hittas i 
tid kräver ytterligare lagstiftning som anpassas 
efter samhällets och teknikens utveckling. 
Självklart ska detta utformas så att skyddet för 
den personliga integriteten värnas. 
Anpassningarna handlar bland annat om: 

1 Ökade möjligheter att ta del av krypterad 
kommunikation. Lagen om hemlig 
dataavläsning var ett steg i rätt riktning, men 
mer behövs för att möta säkerhetshoten. 
Spioner och terrorister bedriver likt grov 
organiserad brottslighet i princip all sin 
verksamhet på krypterade appar. Samtidigt har 
de brottsbekämpande myndigheterna liten eller 
ingen möjlighet att ta del av uppgifterna. En 
anledning är att de företag som står bakom 
meddelandetjänsterna och apparna inte har 
någon skyldighet att bistå brottsbekämpande 
myndigheter. 

2 Förbättrade möjligheter till 
informationsdelning. För att motverka 
säkerhetshotet från främmande makt och 
våldsbejakande extremism behöver berörda 
myndigheter kunna dela och ta emot 
information. En anpassad informationsdelning 
kräver både tekniska och rättsliga 
förutsättningar. 

3 Kriminalisering av våldsskildrande 
propaganda. Vid i princip varje husrannsakan 
Säkerhetspolisen gör för att motverka terrorism 
påträffas filmer och bilder som skildrar 
avrättningar eller andra grova våldshandlingar. 
Materialet används för rekrytering och 
radikalisering. Möjligheten att göra det 
straffbart att inneha och se på våldsskildrande 
propaganda behöver därför ses över. 
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4 Kunskapscentrum mot extremism. Ett relativt 
stort antal verksamheter, till exempel skolor, 
med kopplingar till våldsbejakande 
extremistmiljöer mottar offentliga medel genom 
statliga och kommunala bidrag. För att komma 
till rätta med problemet behövs ett 
kunskapscentrum som kan ge stöd till de som 
bedömer vilka som får bidrag. 

Just nu pågår ett viktigt och välkommet arbete 
på Regeringskansliet med att ta fram en ny 
nationell säkerhetsstrategi. Genom strategin 
kan behovet av riktning och ramverk för det 
arbete som krävs för att värna Sveriges säkerhet 
under de kommande åren tillgodoses. En 
samlad strategi ger bättre förutsättningar att 
gemensamt och samordnat hantera hotbilden 
och trygga Sveriges säkerhet. Det behöver bli 
tydligt att fler behöver göra mer för ett säkert 
Sverige. 

De som vill skada Sverige och demokratin har 
ökat sin förmåga. Varken när det gäller 
främmande makt eller våldsbejakande 
extremism är Sverige rustat för att möta hotet. 
Nu krävs en samlad nationell ansats, där hela 
samhället bidrar för att hålla Sverige säkert. 
Hoten är reella, de finns här och nu. 

Klas Friberg, Säkerhetspolischef 
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15 Hennes son 
skadades vid 
förlossningen – 
nu avgör 
hovrätten fallet 
Elliot drabbades av syrebrist vid födseln 
och fick svåra hjärnskador. Ett år senare 
dog han. Barnmorskan dömdes för 
vållande till kroppsskada, grovt brott, för 
de misstag hon begick. Inför hovrättens 
dom i veckan väcks frågan igen: Ska 
vårdpersonal ställas inför rätta för 
misstag i jobbet? 

– Ingen ska behöva vara med om samma 
helvete, säger Elliots mamma Johanna 
Adolfsson. 

ÅHUS. I köket hemma i Åhus har Lo, elva 
månader, kommit dragandes med en sko. På 
kylskåpet sitter två familjebilder, en med henne 
och en med storebror Elliot, som hon aldrig fick 
träffa. 

Johanna Adolfsson hade haft en helt normal 
graviditet, allt såg bra ut när de åkte in till 
förlossningen på Centralsjukhuset i Kristianstad 
den 13 november 2016. Det var en lugn natt på 
avdelningen. Ändå gick allting snett. Elliot 
drabbades av syrebrist under förlossningen och 
fick svåra hjärnskador som följd. När läkare väl 
tillkallades var skadan redan skedd. 
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– Läkaren slängde sig på min mage, men då var 
det för sent. Elliot var helt svart och livlös. Jag 
fattade att jag aldrig kommer få ha honom kvar, 
säger Johanna Adolfsson som själv jobbar som 
sjuksköterska. 

Det är slutet av maj 2021 och utanför sal ett i 
hovrätten i Malmö lyser en grön liten lampa. 
Förhandling pågår i mål om vållande till 
kroppsskada, grovt brott. Hur hamnade Elliots 
berättelse här? I en mörkgrå hovrättsbyggnad i 
Malmö? 

Efter att Elliot fått hjälp att börja andas och 
skickats akut till barnintensiven i Lund kom 
beskedet från Kristianstad. Det fanns 
misstankar om att flera allvarliga misstag 
begåtts under förlossningen och sjukhuset 
gjorde en anmälan till Ivo, Inspektionen för 

vård och omsorg. Det gjorde också Johanna 
Adolfsson och hennes sambo Jakob Alftén. 

Elliot överlevde, men inget blev som 
förstagångsföräldrarna tänkt. De fick veta att 
Elliot troligen aldrig skulle kunna äta själv, 
prata eller gå. Hemmet förvandlades snabbt till 
en vårdinrättning. Lägenheten fylldes av sprutor 
till sondmaten, inhaleringsapparater och 
mediciner. 

– Vi hamnade i ett mörker. Han kunde inte äta, 
svälja eller hosta och jag kände först att ska man 
behöva leva om man mår så dåligt? Men det 
ändrades snabbt när vi kom hem, vi kände att 
han är en del av oss, och vi kommer att göra allt 
för honom, säger Johanna Adolfsson. 
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När Ivo i sin utredning konstaterade att 
barnmorskan på flera punkter begått fel, ringde 
Johanna Adolfsson till polisen. 

Det är ytterst ovanligt att vårdpersonal i Sverige 
åtalas efter misstag eller brott som begåtts i 
tjänsten. Åklagarmyndigheten registrerar varje 
år runt 100 vårdärenden i hela Sverige – av dem 
leder endast ett fåtal till åtal. 

Polisanmälan om Johannas förlossning 
hamnade på kammaråklagare Elena Severins 
bord i Malmö. 

– Det här är ett jobbigt ärende för alla 
inblandade, säger Elena Severin som länge varit 
specialiserad på just vårdärenden. 

Vad var det egentligen som hade hänt under 
Johannas förlossning? I utredningen framkom 
det att den ansvariga barnmorskan under några 

timmars tid flera gånger hade höjt takten på det 
värkstimulerande droppet, trots att Johannas 
värkar var för täta. Barnmorskan tackade nej 
när en kollega erbjöd hjälp och kallade inte 
heller på läkare. Dessutom hade barnmorskan 
inte kontroll på de skärmar som visar kurvan 
över bebisens hjärtljud, och missade därför att 
värkarbetet var överstimulerat och kurvan 
periodvis patologisk. 

Barnmorskan själv beskriver att hon hamnade i 
ett tunnelseende. Hon tappade greppet om att 
klockan tickade och trodde hela tiden att 
bebisen snart skulle vara ute. 

Omständigheterna är viktiga att ta hänsyn till, 
enligt åklagare Elena Severin. Det var en lugn 
natt på avdelningen, barnmorskan var rutinerad 
och hade ingen annan förlossning att tänka på. 
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– Det här är fråga om ett vållandebrott. Det 
handlar om en oaktsamhet som är så allvarlig 
att det är straffbart, säger Severin. 

Ingen hävdar att barnmorskan hade för avsikt 
att skada barnet. Det är heller inte det som 
rättsprocessen handlar om, förklarar hon. 

– Som patient i den situationen ska man kunna 
känna sig trygg med personalen. 

Samtidigt som utredarna hos polisen jobbade 
vidare, gjorde Elliot fina framsteg. Snart kunde 
han vända sig från mage till rygg – och han 
äskade att gunga på lekplatsen. 

Men en morgon några veckor efter att Elliot 
hade fyllt ett år hittade Johanna honom död i 
sängen. Det har inte gått att fastställa vad det 
var som gjorde att hans kropp plötsligt gav upp. 

Ska vårdpersonals misstag sluta i domstol? 
Frågan är kontroversiell. Barnmorskans 
försvarsadvokat, Björn Hurtig, är kritisk. 

– Det kan få konsekvenser för vårdpersonal i 
hela Sverige. Risken är att människor inte vill 
jobba i vården, säger han. 

Björn Hurtig påpekar att Ivo redan hade utrett 
fallet. 

De hade också haft möjlighet att skicka ärendet 
vidare till Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN), som kan besluta om att 
återkalla legitimationen för vårdpersonal som 
begått allvarliga fel. Så skedde aldrig. 

– Det är svårt när vi som inte är utbildade i 
medicin ska sätta oss till doms över människor 
som kan jobbet, säger han. 
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Från fackligt håll är man inne på samma linje. 

– Från Vårdförbundets sida tycker vi att det är 
ytterst olyckligt. Det här innebär att man som 
vårdpersonal kan bli dubbelt dömd, säger Malin 
Tillgren, ordförande för Vårdförbundet i Skåne. 

Rättsprocessen skapar oro för vårdpersonal i 
hela landet, menar hon. 

– Det kan leda till att man kanske inte vågar 
utbilda sig till ett vårdyrke. Det kan också göra 
att vårdpersonal blir mer återhållsam med att 
anmäla avvikelser när något händer, av rädsla 
för vad det kan leda till, säger hon. 

Men för Elliots mamma Johanna Adolfsson, 
som alltså själv arbetar som sjuksköterska, var 
det viktigt att polisanmäla. 

– Ja, man kan göra fel. Men i det här fallet 
handlar det inte om ett misstag, utan fel på fel, 
som hade kunnat undvikas. Då är det viktigt att 
man inte ska kunna göra likadant igen. Ingen 
annan ska behöva vara med om samma helvete 
som vi har varit med om, säger hon. 

De senaste åren har varit tuffa. Förutom att 
hantera sorgen efter Elliot har Johanna 
Adolfsson fått kritik och utstå näthat för att hon 
polisanmälde händelsen. Vårdpersonal har hört 
av sig och skrivit att det är synd om 
barnmorskan. 

– Jag förstår också att hon har haft det 
jättejobbigt. Det är klart att hon inte gjorde 
detta med mening, säger Johanna Adolfsson. 

I februari i fjol kom domen från Kristianstads 
tingsrätt. Barnmorskan dömdes för vållande till 
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kroppsskada, grovt brott, med påföljden 
villkorlig dom och dagsböter. I domen 
konstaterar tingsrätten att barnmorskan agerat 
felaktigt på flera punkter och att 
händelseförloppet varit utdraget. 

Men barnmorskan överklagade. 
Försvarsadvokat Björn Hurtig anser att det är 
svårt att helt säkert fastställa att det är 
barnmorskans agerande som orsakade att Elliot 
drabbades av syrebrist. 

Dagen efter att Elliot föddes ändrade sjukhuset i 
Kristianstad sina rutiner. Numera finns en 
förlossningskoordinator på avdelningen. En 
omständighet som tyder på att det fanns ett 
arbetsmiljöproblem den där natten när Elliot 
föddes, menar Björn Hurtig. 

I veckan kommer hovrättens dom. Men 
Johanna Adolfsson och hennes familj har redan 
bestämt sig – viktigast nu är att se framåt. Fast 
det händer ibland att de tar fram boken med 
bilder på Elliot och tittar tillsammans. Lo lägger 
kinden mot boksidan och ”myser” med sin 
storebror. 

– Det spelar inte jättestor roll hur det går nu, 
det kändes som att vi fick rätt när det blev 
fällande dom i tingsrätten. Nu känner vi att 
Elliot har fått upprättelse, säger Johanna 
Adolfsson. 

DN har sökt barnmorskan, som avböjt 
medverkan. 

Hilda Ärlemyr 

hilda.arlemyr@dn.se 
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Fakta. Vårdärenden 
leder sällan till åtal 
2013 instiftades ett system med särskilda 
vårdåklagare i Sverige. I dag finns 14 åklagare i 
landet som ansvarar för ärenden som inkommer 
om eventuella brott begångna i vården. 

Cirka 100 ärenden om misstänkta brott i vården 
behandlas av åklagarmyndigheten varje år. 
2020 registrerades 112 ärenden. 

De senaste fem åren har det väckts åtal i 27 fall. 

Källa: Åklagarmyndigheten 

Torsdag 17 juni 
meddelar hovrätten sin dom. 

15 Smittdatabas 
stängd igen 
Av säkerhetsskäl har 
Folkhälsomyndigheten återigen stängt 
databasen Sminet, där anmälningar av 
smittsamma sjukdomar registreras. 
Databasen togs även ned under slutet av 
maj efter försök till dataintrång. 

I söndags, vid 22-tiden, valde 
Folkhälsomyndigheten att tillfälligt stänga 
Sminet, dit sjukdomar som är måste anmälas 
enligt smittskyddslagen rapporteras in. 

”Av säkerhetsskäl pågår en utredning av 
systemet. Det blir svårt att säga mer i dag då 
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utredningen inte har pågått så länge”, skriver 
presstjänsten till DN. 

Det är inte första gången databasen tillfälligt tas 
ned under våren. Mellan 26 och 28 maj valde 
Folkhälsomyndigheten att stänga Sminet efter 
att försök till dataintrång upptäckts. Händelsen 
anmäldes till polisen och påverkade bland annat 
inrapporteringen av nya covid-fall. 

– Vi tar verkligen det här på stort allvar. Vi har 
stängt systemet och tagit in ett stort antal 
experter för att utreda händelsen, sade 
statsepidemiolog Anders Tegnell i samband 
med nedstängningen. 

Efter intrångsförsöket genomförde 
myndigheten förändringar av databasen för att 
öka säkerheten. 

Gustav Olsson gustav.olsson@dn.se 

15 Man 
mördade 
kvinnlig granne 
– döms till 
livstid 
En man i 50-årsåldern döms till livstids fängelse 
för mordet på en äldre kvinna i Uddevalla i 
december. Kvinnan hittades död i sin lägenhet 
på luciadagen. Mannen som nu döms är en av 
hennes grannar. 

Polisen hade länge ingen misstänkt. 
Genombrottet i utredningen kom efter det att 
man samlat in dna från hennes grannar. Det 
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fanns flera spår av den nu dömde i kvinnans 
lägenhet. Dessutom fanns både mannens och 
den äldre kvinnans dna på en kniv som hittades 
i en påse i husets soprum, skriver 
Bohusläningen. 

TT 

15 Fem kvinnor 
drogades på 
krog enligt 
anmälan 
Fem kvinnor ska ha blivit drogade i lördags 
kväll på en krog i Kalmar och samtliga tror att 
drogerna smugits ner i deras drinkar, 
rapporterar P4 Kalmar. 

Flera av kvinnorna, som är i 20-årsåldern, hade 
stora minnesluckor efteråt och minst två av dem 
blev undersökta på sjukhus. Händelserna har 
polisanmälts som misshandel, men i nuläget 
finns ingen misstänkt gärningsman. TT 

287



15 Polisen om 
svenska köpare 
av kokain: 
”Vanliga 
Svenssons” 
Många ledande gestalter inom den 
svenska droghandeln har enligt polisen 
kunnat gripas i den internationella 
operationen Trojan Shield. Men vilka 
finns på andra änden av den svenska 
drogmarknaden? 

På måndagen lämnades ett åtal in i 
Göteborgs tingsrätt där polisen har 
identifierat 745 misstänkta köpare. 

– Det här är vanliga Svenssons, säger 
polisen Johan Ekström 

”Det finns många stamkunder som pratar på 
förnamnsbasis med säljarna.” 

Så beskriver polisen Johan Ekström relationen 
mellan langare och köpare på Göteborgs 
kokainmarknad. 

På måndagen väcktes åtal i Göteborgs tingsrätt 
mot fyra misstänkta kokainlangare från ett 
kriminellt nätverk med bas på Hisingen. Åtalet 
mot säljarna är i sig inget speciellt men inom 
ramen för utredningen har Göteborgspolisen 
identifierat 745 misstänkta köpare. 
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81 av dessa har delgivits misstanke om 
narkotikabrott genom innehav. 

– Det här är vanliga Svenssons. Vi har alla 
yrkeskategorier och vi har folk som har flera 
miljoner i årsinkomst. Det visar verkligen hur 
köpare av de här drogerna är vanliga 
människor, säger polisen Johan Ekström. 

Polisens narkotikaexpert Lennart Karlsson höll 
inte igen när han nyligen intervjuades av DN. 

– Kokainmarknaden har vuxit nåt så djävulskt, 
sade han i en artikel som publicerades i förra 
veckan. 

Polisen publicerade nyligen en rapport där man 
tvingades medge att man tidigare hade 
underskattat hur stor drogmarknaden i Sverige 
egentligen är. Genom att analysera 
kommunikationen i det krypterade 

chattverktyget Encrochat, som hackades av 
fransk polis och som nu utgör bevisning i en 
lång rad stora svenska brottmål, har nationella 
operativa avdelningen, Noa, kommit fram till att 
mellan 100 och 150 ton narkotika årligen 
smugglas in i Sverige. 

Trots framgångarna med Encrochat och trots att 
rörligheten i Europa har begränsats på grund av 
covid-19-pandemin har tillgången till narkotika 
varit god i Sverige. Marknaden för illegala 
droger omsätter 10–15 miljarder om året, enligt 
Noas beräkningar. 

I den uppmärksammade polisinsatsen Trojan 
Shield greps 800 brottslingar samtidigt på flera 
kontinenter. Av dessa är 155 svenskar och när 
DN har granskat de ärenden som nu sköljer 
över landets tingsrätter står det klart att grova 
narkotikabrott och grov narkotikasmuggling 
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utgör brottsmisstankarna i en majoritet av de 
mål som hittills är resultatet av Trojan Shield. 

Polisen ser insatsen som ett hårt slag mot den 
organiserade brottsligheten i landet, men den 
har inte uppstått ur ett vakuum. Det finns en 
växande marknad för narkotika i Sverige och 
DN har tidigare rapporterat om hur bruket av 
kokain spridit sig i allt bredare lager av 
befolkningen, vilket lett till en ökning av 
överdoser. 

Genom polisens arbete med det hackade 
Encrochat och Trojan Shield riskerar nu 
hundratals svenskar med ledande positioner på 
narkotikamarknaden långa fängelsestraff. Men 
vilka finns i den andra änden av marknaden? 

Genom att gå igenom timme efter timme av 
avlyssnade telefonsamtal har polisens spanare i 

Göteborg kunnat följa trafiken när langare 
möter köpare. 

– När man läser och lyssnar på alla inspelade 
samtal, för det är en otrolig mängd inspelade 
samtal i det här ärendet, så hör man att det här 
är vardag för dem, att de vill beställa en gubbe 
för utkörning hit och dit, säger Johan Ekström. 

Snittåldern på de 745 personer som polisen har 
identifierat som misstänka köpare är 35 år. 18 
procent av dem är kvinnor och 36 procent av 
dem har barn under 18 år. I samtliga fall där 
barn finns med i bilden har sociala myndigheter 
kopplats in.  

77 procent av köparna i polisutredningen är 
tidigare ostraffade och bara 3 procent av dem 
bor i stadsdelar som finns med på polisens lista 
över särskilt utsatta områden. 
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– 36 procent bor inne i Göteborgs city, i de lite 
finare kvarteren, medan 17 procent bor i 
välbärgade områden som Hovås, Billdal, 
Torslanda, Fiskebäck med mera, säger Johan 
Ekström och fortsätter: 

– Och köpen sker alla dagar i veckan, det är inte 
någon dag som sticker ut. 

Enligt Johan Ekström är det inte ovanligt att 
köparna spenderar tusentals kronor på kokain – 
varje vecka. 

Utredningen omfattar en tidsperiod av åtta 
veckor. Vid något tillfälle köpte en person 
kokain för 17 000 kronor. 

– Vi ser att folk handlar för otroliga summor 
pengar. Handlar du fem gubbar (cirka fem 
gram, reds. anm.) för 3 500 kronor och så tar 
det ett tag och sen köper du nytt igen, ja det är 

klart att det sticker i väg med pengar. I början är 
det kanske ett par tusen i veckan, och det klarar 
de flesta av på sin normala ekonomi, men sedan 
kan det öka och blir mer och mer och mer, säger 
Johan Ekström. 

De misstänkta köpare som Göteborgspolisen nu 
hoppas ska bli lagförda har reagerat väldigt 
olika när de hörts som misstänkta. 

– Vissa bara toknekar. Spelar ingen roll vad 
man visar upp för bevisning: ”Det är inte jag”, 
säger Johan Ekström. 

I kontrast till det står de som gått och väntat på 
att polisen ska ringa på dörren. 

– Det var en som var fantastiskt glad och sa att 
”När ni ringde på dörren och visade 
polisbrickan så var det som att: ’Fan vad skönt, 
äntligen åker jag dit.’ Jag har ljugit för min 
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familj så länge. Nu kan jag verkligen få berätta 
hur det är och få hjälp med mitt missbruk.” 

Carl Cato 

carl.cato@dn.se 

15 
Miljökommissionär 
ger Sverige fel i 
forskarstriden om 
skogsbruket 
Skogsstyrelsen och SLU slår ifrån sig EU-
forskning som visar ökade svenska 
avverkningar. En forskare kallar det 
”fake news”. 

Nu tar EU:s miljökommissionär 
Virginijus Sinkevicius tydlig ställning i 
den infekterade konflikten: 
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– Rapporten är vetenskapligt baserad 
och bör tas på allvar. 

Under måndagen mötte den litauiske 
miljökommissionären Virginijus Sinkevicius 
företrädare för den svenska regeringen, skogs-
näringen och miljörörelsen om EU:s nya 
skogsstrategi som snart ska klubbas igenom. 

DN har gått igenom regeringens 
kommunikation inför beslutet, som visar att 
Sverige upprepat försökt få kommissionen att 
inte låta biologisk mångfald sättas över andra 
intressen, som träproduktion.  

I juni i fjol föreslog kommissionen i ett utkast 
till strategin att hållbart skogsbruk skulle 
definieras – något som Sverige svarade inte 
behövdes: ”Det är redan definierat”, har den 
svenska förhandlaren skrivit i sitt remissvar. 

Samtidigt råder skilda åsikter inom regeringen 
om huruvida skogsbruket är hållbart eller inte. 
Ja, säger S-landsbygdsministern, nej säger MP-
miljöministern.  

– Vi måste först och främst definiera vad 
hållbart skogsbruk är för något. Ser man till 
analyser utifrån fågel- och habitatdirektiven är 
tillståndet i skogarna inte bra, säger Sinkevicius 
till DN på samma fråga. 

Ett robust system för att mäta och följa upp 
tillstånden i skogarna föreslogs också av 
kommissionen. Nej, sa det svenska remissvaret 
– det räcker med nationell statistik. 

Sinkevicius tar nu ställning mot svenska 
forskare och Skogsstyrelsen om en rapport som 
handlar om just statistiken – som blivit en 
utdragen strid. 
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– Det kom ny data, men det förändrade inte det 
slutgiltiga resultatet. Budskapet som kommer 
från rapporten ska tas på allvar. 

Det handlar om en studie som publicerades i 
Nature i fjol, framtagen av forskare vid EU-
kommissionens forskningscenter JRC, som med 
satellitdata visade att de europeiska 
avverkningarna ökat kraftigt, med nära 50 
procent, mellan perioderna 2011–2015 och 
2016–2018, framför allt i Sverige och Finland. 
Storleken på hyggena hade även ökat stort. 

”Skogarna är viktiga kolsänkor. Men den 
ökande efterfrågan på skogsprodukter, som 
drivs av bioekonomin, utmanar det hållbara 
skogsbruket”, konstaterade rapporten. 

Skogsstyrelsen och forskare från Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, gick gemensamt ut 

och förnekade det som rapporten kommit fram 
till och hänvisade till egen statistik som tvärtom 
visar att arealen som avverkats minskat under 
perioden – trots att mer virke avverkats. 

Håkan Olsson, professor i skoglig fjärranalys vid 
SLU, kallar EU-studien för ”fake news” i ett mejl 
till DN. ”Artikeln är ett falsarium.” 

Svante Claesson, enhetschef vid Skogsstyrelsen 
mejlar: ”Vi är helt klara över att slutsatserna är 
felaktiga.” 

De menar att anledningen till att 
avverkningarna verkar öka främst är att 
mätmetoden har förbättrats. 33 forskare 
motsade EU-studien i en ny artikel i Nature i 
april – varpå EU-forskare svarade i ytterligare 
en artikel. 
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Satellitmätningsverktyget Global Forest Watch, 
som använts, är finansierat av bland andra 
svenska Sida och USAID. En algoritm i systemet 
visade sig ha kalibrerats för att bli finkänsligare 
2015 – något EU-forskarna uppdaterat 
ursprungsrapporten om, och korrigerat 
ökningen av avverkningar i Finland och Sverige 
med från 54 till 35 procent. 

– Vi följde all tillgänglig information som fanns 
vid tidpunkten. Efter att ha fått kännedom om 
den odokumenterade förändringen i 
algoritmen, som ingen kände till, korrigerade vi 
delvis resultaten, säger Alessandro Cescatti och 
Giacomo Grassi, forskningsledare vid JRC, som 
låg bakom studien, till DN. 

Fred Stolle har varit rådgivare åt bland annat 
Världsbanken i syfte att minska förlusten av 
skog, under FN:s klimatramverk UNFCCC. I dag 

är han skogschef vid amerikanska World 
Resources Institute, som varit med och tagit 
fram Global Forest Watch. Att Sverige officiellt 
slår ifrån sig säger han är klassiskt. 

– Det gör regeringar i alla länder när de blir 
påkomna med kraftiga avverkningar. Man 
förnekar fakta, såväl i Indonesien och Kambodja 
som i Sverige, säger Fred Stolle. 

Så vad säger miljökommissionären om att 
svenska skogstoppar hävdar att rapporten är 
falsk? 

– Den är vetenskapligt baserad. Mitt budskap är 
att vi måste fokusera mycket mer på data – 
speciellt från skogrika länder med starka 
vetenskapliga institutioner som jobbar med 
skogsfrågor. Data måste vara öppen för allmän 
granskning. Här måste vi göra hemläxan och 
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förbättra oss, säger Sinkevicius, som 
konstaterar att klimatet inte kan räddas om det 
är på bekostnad av biologisk mångfald. 

– Vi kan inte lura oss själva att tro att vi kan bli 
fossilfria genom att strunta i att bevara våra 
skogar, göra dem motståndskraftiga och stoppa 
koldioxidutsläpp från marken. 

Giacomo Grassi 

Fred Stolle 

Lisa Röstlund 

lisa.rostlund@dn.se 

Bakgrund. 
Sajten Skogsforum har upprepat rest stora 
frågetecken gällande svensk officiell 
avverkningsstatistik: 

Enligt SLU:s riksskogstaxering 
bruttoavverkades 75,1 miljoner kubikmeter 
medan Skogsstyrelsen samma år redovisade 
91,6 miljoner kubikmeter. Skillnaden är 
jämförlig med hela Norges årsavverkning. 

När det gäller andelen självföryngrad skog 
redovisar riksskogstaxeringen 45 procent – 
Skogsstyrelsens: 15 procent. 

Källor: Sajten Skogsforum, SLU:s 
riksskogstaxering, Skogsstyrelsen 
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15 Nytt hopp om 
framtida vaccin 
mot alzheimer 
Antikroppar mot ett protein som finns i 
hjärnan hos personer med alzheimer kan 
bli grunden i det första vaccinet mot 
sjukdomen. Svenska patienter har varit 
med i en ny tidig studie. 

De nya resultaten ger hopp om ett vaccin mot 
Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste 
demenssjukdomen i Sverige. 

– Vi ser det här som ett stort steg mot ett 
fungerande vaccin, säger Bengt Winblad, 

professor i geriatrik vid Karolinska institutet 
och en av forskarna bakom studien. 

Alzheimer beror på att nervcellerna i hjärnan 
dör, särskilt i de delar där minnet sitter. 
Sjukdomen orsakar flera förändringar i hjärnan: 
en av dem är förekomsten av ett särskilt protein 
som heter tau. Det klibbar ihop sig som små 
nystan i nervcellerna, som då slutar att fungera 
som de ska och till slut dör. Det bildas också 
proteininlagringar mellan nervcellerna i 
hjärnan, så kallade amyloida plack. 

I den nya studien, som publiceras i 
vetenskapstidskriften Nature Aging, fokuserar 
forskarna på tau-proteinet. Forskarna utnyttjar 
kroppens förmåga att producera antikroppar 
som kan hindra både uppkomst och spridning 
av det så kallade toxiska tau-proteinet.  
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– Vi har definitivt kommit längst inom 
vaccinforskningen kring tau-proteinet, säger 
Bengt Winblad. 

Vaccinet AADvac1 har nu testats i en så kallad 
fas 2-studie med närmare 200 deltagare med 
mild alzheimer (varav cirka 20 svenskar) med 
en snittålder på 71 år. 

De fick antingen vaccin eller verkningslös 
placebo regelbundet under två års tid i form av 
injektioner under huden. 

Studien visar att vaccinet AADvac1 är säkert att 
använda, det vill säga man såg inga allvarliga 
biverkningar. Alla deltagarna fick ett 
immunsvar med höga halter av antikroppar i 
blodet. Forskarna mätte också olika 
biomarkörer, som kan vara biologiska molekyler 
i kroppsvätskor, och används för att bedöma 

sjukdomstillstånd. Analysen visade att vaccinet 
kan dämpa sjukdomsprocessen. 

Även om resultatet ses som lovande ger en så 
här liten studie inte tillräckligt svar på om 
vaccinet stoppar försämringen av kognitiva 
funktioner som till exempel minnet. Forskarna 
kommer nu att undersöka det i en större studie. 

– Men vi gläder oss åt de positiva trenderna vi 
har sett, vilka alltså pekar på en effekt av 
vaccinet. 

Nyligen godkände den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA ett nytt läkemedel 
som kan minska mängden amyloida plack i 
hjärnan.  

– Jag tror inte att något vaccin kan bota 
sjukdomen helt. Behandlingen kommer att 
behöva bestå av en kombination av vaccin och 
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andra läkemedel i framtiden, säger Bengt 
Winblad. 

Anna Bratt 

anna.bratt@dn.se 

Fakta. Alzheimers 
sjukdom 
I dag beräknas omkring 100 000 personer ha 
Alzheimers sjukdom i Sverige. I hela världen är 
ungefär 20 miljoner människor drabbade. 

Det finns ännu inget vaccin eller någon bot mot 
sjukdomen, men det finns läkemedel som 
lindrar symtomen genom att förstärka 
signalsystem som skadats i hjärnan. 

Man diagnostiserar sjukdomen med kliniska 
undersökningar, ofta kombinerat med 

mätningar av amyloida protein och tau-protein i 
ryggvätska. 

Källa: Hjärnfonden 
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15 Misstänkt 
brott vid 
skogsbrand 
Den stora skogsbranden utanför Mora 
ska ha orsakats av ”eldning som gått 
överstyr”. Hittills har omkring 300 
hektar skog fläckvis brunnit upp och 
släckningsarbetet pågick fortsatt under 
måndagen. 

Under natten till måndagen arbetade tio 
brandmän i det brandhärjade området, men 
under morgonen trappades insatsen upp. Det 
som återstod att släcka var framför allt 
glödbränder, enligt räddningstjänsten. 

– Vi har 40 män i skogen och två helikoptrar 
som kommer att vattenbomba. Det har börjat 
blåsa under morgontimmarna och det gör att 
det kan blossa upp igen, sade vakthavande befäl 
Pelle Lindgren vid Räddningsregion Bergslagen 
på måndagsmorgonen. 

Brandområdets storlek gör att släckningsarbetet 
kan ta tid, uppgav räddningstjänsten, men 
prognosen är god. 

Exakt vad som orsakat branden är ännu oklart. 
En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har 
upprättats, skriver polisen på sin sajt. 

TT 
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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. 
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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 
”Förhållandet 
till Ryssland har 
nått sin lägsta 
punkt” 
– Natos förhållande till Ryssland har nått 
sin lägsta punkt sedan det kalla kriget, sa 
Natochefen Jens Stoltenberg vid en 
presskonferens på 
måndagseftermiddagen. Under mötet 
enades Natoländerna om att Kina utgör 
en utmaning medan Ryssland pekades ut 
som ett hot. 

Två frågor stod högst upp på dagordningen när 
de 30 stats- och regeringscheferna i 
försvarsalliansen Nato träffades i Bryssel på 
måndagen – Ryssland och Kina. 

– Vi har fått ett starkt budskap från president 
Biden om USA:s stöd till Nato, sa Jens 
Stoltenberg som konstaterade att ledarna 
enades om att de måste investera mer i Nato. 

I den 45 sidor långa kommunikén som antogs 
av Natoländerna pekades Ryssland i hårda 
ordalag ut som ett hot. 

– Natos förhållande till Ryssland har nått sin 
lägsta punkt sedan det kalla kriget. Vi stöder att 
förlänga det nya Startavtalet och fortsatta 
samtal om begränsning av vapen. Vi stöder 
också Ukraina och Georgiens vilja att närma sig 
Nato, sa Stoltenberg. 
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Kina beskrevs i mildare ordalag och kallades för 
”en utmaning”. 

– Kina delar inte våra värderingar, konstaterade 
Stoltenberg diplomatiskt i samband med mötet. 

Stoltenberg syftade bland annat på synen på 
mänskliga rättigheter. Kina har å sin sida 
anklagat G7-länderna, som i helgen möttes i 
Storbritannien, för att förvanska fakta om Kina 
genom rykten och löst prat. 

Natoländerna konstaterade att Kina i snabb takt 
bygger upp sin militära kapacitet och att Kina 
har världens näst största försvarsbudget, efter 
USA. 

– Kina bygger snabbt upp sin kärnvapenarsenal, 
sa Stoltenberg. 

– Vi är också bekymrade över Kinas sätt att 
använda sig av desinformation. 

I det gemensamma dokumentet konstaterar 
Natoledarna att man gemensamt kommer att 
försvara sina säkerhetsintressen gentemot Kina. 

I det strategiska dokument som Natoländerna 
skrev under 2010 fanns inte Kina nämnt över 
huvud taget medan Ryssland togs upp som en 
möjlig partner. Detta dokument kommer nu att 
omarbetas, skriver New York Times som tagit 
del av det gemensamma dokumentet från 
måndagens möte. 

– Ryssland ser inte Nato som en partner, sa 
Tysklands förbundskansler Angela Merkel på 
måndagen. 

307



Merkel sa också att Nato ser nya utmaningar 
när det gäller hotbilden som Kina och Ryssland 
utgör, inte minst när det gäller cyberattacker. 

Förhållandet mellan Nato och Kina är mera 
kluvet än det med Ryssland. Merkel betonade 
att Kina utgör en rival i många avseenden men 
också en partner i andra. 

Mötet med de övriga Natoländerna var Joe 
Bidens första som president. Och Biden har 
gjort tydligt att han ser försvarsalliansen som 
något viktigt för USA: 

– Om den inte fanns skulle vi behövt uppfinna 
den, sa Biden i ett kort samtal med 
generalsekreterare Jens Stoltenberg före mötet i 
Bryssel. 

Samtidigt finns det spänningar inom 
Natogruppen. Inte minst mellan USA och 

Turkiet där Turkiet tidigare har anklagat USA 
för att ha legat bakom det misslyckade 
kuppförsöket i Turkiet sommaren 2016. Så sent 
som i maj anklagade också president Recep 
Tayyip Erdogan president Biden för att han 
”blod på sina händer” eftersom USA säljer 
vapen till Israel. 

Biden har i sin sida kallat Erdogan för ”diktator” 
och sagt att USA skulle ge sitt stöd till Erdogans 
politiska motståndare. 

Inför måndagens möte hade president Erdogan 
dock anslagit en försonligare ton och sagt sig 
villig att lägga allt detta bakom sig och i stället 
diskutera frågor som de båda länderna har 
gemensamt, rapporterar Washington Post. 

Erdogan mötte under dagen även Frankrikes 
president Emmanuel Macron och Tysklands 
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förbundskansler Angela Merkel. Erdogans stab 
meddelade efter mötena att Turkiet kommer att 
återuppta samtalen med Grekland för att 
minska spänningen i östra Medelhavet där 
Turkiet letar olja utanför Cypern. 

Natoländerna enades också om att uppmana 
Ryssland att avlägsna Tjeckien och USA från 
listan över ”ovänligt sinnade stater”. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

15 
Klimatorganisa-
tioner 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 
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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. 

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”.  
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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 
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 
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15 Förlisning 
utanför Jemen 
– minst 25 döda 
Jemen. Minst 25 döda människor har hittats i 
vattnet utanför Jemens kust efter en förlisning, 
enligt lokala myndigheter. Omkring 200 
personer ska ha varit ombord på båten, som 
kapsejsade för två dagar sedan, uppger 
myndigheterna. Övriga passagerares öde är 
okänt. 

Offren tycks ha varit afrikaner, enligt fiskare 
som hittade dem, något som kan tyda på att 
båten skulle från Afrikas horn till det 
krigshärjade Jemen, som många desperata 

människor försöker ta sig igenom på väg till 
något av de rika länderna runt Persiska viken. 

TT-AFP 
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15 Gripen 
journalist släppt 
Myanmar. En amerikansk journalist som greps i 
Myanmar i mars har släppts, uppger hans 
advokat. Nathan Maung, grundare av nyhets-
sajten Kamayut Media, hade anklagats för 
uppmuntran till protester mot landets militär. 
Han ska nu resa till USA, säger hans advokat. 

TT-AFP 

15 Svalt 
vårväder väntas 
ge fin 
jordgubbs-
säsong 
Efter ett tufft 2020 väntas utbudet av 
svenska jordgubbar i år bli betydligt 
större – och priserna väntas sjunka. 
Samtidigt kan ett kilo jordgubbar säljas 
för över 200 kronor kilot. 

På Ringstad Gård utanför Norrköping blommar 
jordgubbsplantorna. De saftiga bären på åkern 
är alldeles strax mogna nog att börja plocka.  
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– De har fått mycket regn i år, och ser kraftfulla 
och fina ut, säger Eva Axelsson som driver 
gården. 

De svenskodlade jordgubbarna går sedan några 
veckor att köpa i matbutiker och vid vägstånd. I 
nuläget tar flera stora matbutiker runt hundra 
kronor för ett kilo. Dyrast är de ekologiskt 
odlade bären. På matleveransbolaget Mathem 
ligger kilopriset för dessa bär på 239 kronor.  

Hos grossisten Rudenstams Parti, som säljer 
vidare jordgubbar till bland annat Citygross, 
Axfood och fristående Ica-butiker, har 
efterfrågan på svenska jordgubbar 
mångdubblats den senaste veckan.  

Vd:n Viktor Rudenstam förväntar sig betydligt 
lägre literpriser än förra året, som sticker ut 
både vad gäller pandemin och det kalla vädret.  

– Skörden halverades nästan på grund av kylan. 
Det som skulle skördas till midsommarveckan 
frös bort, säger Viktor Rudenstam.  

Det fick priserna på färska bär i Sverige att stiga 
med 23,5 procent i maj 2020, jämfört med 
samma period året dessförinnan, enligt SEB:s 
midsommarindex. 

Dessutom påverkades somliga odlare av brist på 
arbetskraft, när pandemin till en början ledde 
till stängda landgränser och en oro för att bli 
smittad. Regeringen gjorde sedan ett undantag i 
inreseförbudet för säsongsarbetare. En stor del 
av arbetskraften reser hit från bland annat 
Polen, Baltikum och Rumänien.   

I år förväntar sig Marcus Söderlind, ordförande 
i LRF:s Trädgårdsförbund, inte samma 
problem.  
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– Förra året var det här ett generellt problem 
för alla, nu är det snarare ett individuellt 
problem för vissa odlare.  

Dessutom har jordgubbsodlarna sluppit någon 
större köldknäpp, även om våren varit kall. Det 
kan snarare vara positivt – både för jordgubbar 
och för odlare. 

– När temperaturen är lägre blir jordgubbarna 
ofta kraftigare. Det ser bra ut i fälten, säger 
Marcus Söderlind.  

Det leder även till att bärproduktionen sprids ut 
över säsongen, i stället för att koncentreras till 
en viss period.  

– En kylig vår kan leda till en mer utdragen 
säsong, åtminstone för tidiga sorter. Jag tror att 
vi kommer att se högre priser än 2019, då det 
mognade väldigt många jordgubbar under 

några dagar. Det leder till att priserna faller 
kraftigt, säger Viktor Rudenstam.  

Ännu återstår en och en halv vecka till 
midsommar, då försäljningen når sin topp. 
Framtida prisökningar kan väntas för 
grossistens jordgubbar.  

– Jag tror att priset kommer att gå upp under 
midsommarveckan, säger Viktor Rudenstam.  

Marcus Söderlind, vars förbund samlar en 
majoritet av Sveriges jordgubbsodlare, vill dock 
inte ge någon heltäckande bild vad gäller 
prisutvecklingen.  

– De svenska jordgubbarna säljs av så många 
olika aktörer. Det finns ingen samlad statistik 
att utgå ifrån.  

Han poängterar även att både utbud och 
efterfrågan påverkas av vädret.  
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– Vädret påverkar utbudet och efterfrågan 
väldigt mycket. Kommer vi in i en mulen period 
så blir det tvärbroms. 

Viktor Rudenstam förväntar sig å sin sida att 
priset kan komma att sjunka efter slutet av juni. 

– Jag tror att priset kommer att sjunka lägre än 
vad det är nu, det bör rimligtvis gå ner efter 
midsommar. 

Eva Axelsson på Ringstad Gård ser med 
tillförsikt på årets sommarsäsong.  

– Jag har pratat med flera odlare som 
poängterat att det är väldigt vackra fält i år, med 
mycket blommor. Då blir det även mycket 
jordgubbar. 

Julia Caesar 

julia.caesar@dn.se 

15 Sommaren 
stoppar positiv 
jobbtrend 
Under förra veckan skrev över 11 400 nya 
personer in sig som arbetssökande hos landets 
arbetsförmedlingar, varav nästan 4 000 var 
ungdomar. Drygt 10 000 fick jobb eller 
påbörjade en reguljär utbildning. 

Sammantaget är lite drygt 411 300 personer 
inskrivna som arbetslösa, enligt 
Arbetsförmedlingens veckostatistik. Det 
motsvarar en nivå på 7,9 procent, vilket är 
oförändrat sedan veckan dessförinnan, efter att 
arbetslösheten har tickat ner stadigt under 
våren. 
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De arbetslösa ungdomarna, 18–24 år, har börjat 
bli fler igen, en tydlig effekt av sommarlovet. I 
slutet av förra veckan var 52 200 personer 
inskrivna som arbetslösa, eller 10,1 procent av 
arbetskraften. 

TT 

15 Danska 
sjuksköterskor 
allt närmare 
strejk 
Fackförbundet för sjuksköterskorna i Danmark 
har nobbat ett förlikningsförslag från det 
danska medlingsinstitutet och därmed rycker en 
strejk för 5 000 danska sjuksköterskor allt 
närmare. 

Sjuksköterskorna i sjuksköterskefacket har fått 
ta ställning till ett förslag i en medlems-
omröstning, men nära 67 procent förkastade 
förslaget. Därmed kan en strejk bland de danska 
sjuksköterskorna bryta ut natten till lördag. 

TT-Ritzau 

317



 

318



15 Allt fler stöts 
bort från 
bostadsmark-
naden 
En stadigt växande andel av länets 
befolkning hamnar utanför 
bostadsmarknaden. Det visar en ny 
rapport från Länsstyrelsen. 

– Jag är uppriktigt sagt bekymrad. Det 
finns inga tecken på att situationen för 
låg- och medelinkomsttagare är på väg 
att förbättras. Stockholm har blivit för 

dyrt, säger Henrik Weston, 
utvecklingsledare på Länsstyrelsen. 

Under det senaste decenniet har länets 
kommuner arbetat intensivt med 
bostadsplanering vilket har resulterat i ett 
rekordhögt byggande. Men färdigställandet är 
nu på nivåer långt under det demografiska 
bostadsbehovet om 20 000 bostäder per år.  

Förra året färdigställdes 14 300 bostäder 
jämfört med 16 000–17 000 åren dessförinnan. 
I år väntas minst 14 000 bostäder påbörjas, 
nästa år 15 000.  

Men då nyproducerade bostäder – bostadsrätter 
som hyresrätter – blivit allt dyrare är det nu 
uppenbart, skriver Länsstyrelsen i rapporten, 
att de inte kan lösa bostadsbristen för en 
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växande grupp länsbor som inte har råd. Och 
riskerna för social oro kan väntas öka.  

– Grunden för ett stabilt samhälle är utbildning, 
arbete och bostad. Om unga ser att de inte har 
någon chans till en bostad kan de välja andra 
banor, säger Henrik Weston. 

En studie från Region Stockholm – gjord innan 
priserna började öka kraftigt under pandemin – 
visar att 70 procent av hushållen saknar 
möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt, 60 
procent har inte råd med en ny hyresrätt och 90 
procent har inte råd med ett nytt småhus.  

– Det måste finnas bostäder för alla typer av 
yrken, även de med lägre löner. Om det blir 
svårt att flytta till Stockholmsregionen påverkar 
det näringslivets, kommunernas och regionens 
förmåga att rekrytera. Alla kommuner i länet 

säger att det svåraste problemet är att hitta 
bostäder år människor med lägre inkomster, 
säger Henrik Weston. 

Svaga grupper deltar sällan i flyttkedjor vid 
nyproduktion. Det är en viktig, ny kunskap, 
menar Länsstyrelsen, då den gängse 
uppfattningen länge varit att nyproducerade 
bostäder bidrar till att det längre ner i kedjan 
tillgängliggörs billiga bostäder lämpliga för 
låginkomsttagare.  

– Forskningen stödjer inte teorin om 
flyttkedjor, de gynnar hushåll som redan har det 
gott ställt. Det är sällsynt att någon flyttar från 
en hyresrätt till en bostadsrätt eller villa, det är 
två separata bostadsmarknader, säger Henrik 
Weston. 
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Det finns också en risk för tomma outhyrda 
bostäder om både byggandet och 
hyreskostnaderna ökar. 

– Det går inte att bygga hur många hyresrätter 
med höga hyror som helst, och omflyttningen är 
redan i dag stor i nyproducerade hyresrätter. 
Särskilt i kommunerna längre ut i länet finns 
risken för tomma lägenheter. Men bostads-
bolagen kan också dra i handbromsen så att det 
inte byggs så många bostäder som vi har behov 
av, säger Henrik Weston. 

För tredje året i rad ökar nettoutflyttningen till 
övriga Sverige – drygt 5 600 fler flyttade ut än 
in 2020. Flyttlassen går främst till de 
angränsande länen Södermanland, 
Västmanland och Uppsala. Det är framför allt 
unga och människor i familjebildande ålder som 
flyttar. 

Bostäderna på andra sidan länsgränsen – 
särskilt småhusen – är helt enkelt billigare och i 
kombination med bättre pendlingsmöjligheter 
och ökade möjligheter till distansarbete flyttar 
många. Länets egna småhus är numera en 
boendeform för personer med mycket god 
ekonomi. Snittpriset är i dag 7 miljoner kronor.  

– Drömmen om ett småhus är nästan omöjlig 
att realisera i Stockholmsområdet för en vanlig 
barnfamilj. 

Det mesta, konstateras i rapporten, pekar mot 
att det behöver utformas en svensk modell för 
överkomliga bostäder, riktade till hushåll med 
lägre inkomster. Boverket har också lyft den 
frågan. 

– Hur den svenska modellen ska se ut har jag i 
nuläget ingen uppfattning om, men det finns 
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flera goda exempel från andra länder som man 
kan inspireras av. Men det är nödvändigt att 
rikta bostäder mot svaga grupper, det finns 
inget annat sätt, säger Henrik Weston. 

Antalet kommuner som har en allmännytta har 
minskat till 20 av länets 26 kommuner. 
Hyresrätterna blir färre för varje år som går på 
grund av bostadsrättsomvandlingar, 
utförsäljningar och renoveringar med 
efterföljande hyreshöjningar.  

– Det billigare hyresbeståndet urholkas och det 
fortsätter, år för år får vi färre billigare bostäder 
och fyller på med dyrare. Om man hårdrar det 
kommer det inte att finnas några billiga 
hyreslägenheter om 25 år, säger Henrik Weston. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

15 S kräver att 
sjukhusen 
samarbetar om 
iva 
Socialdemokraterna i Region Stockholm 
kräver att sjukhusdirektörerna kallas till 
hälso- och sjukvårdsnämnden för att 
redovisa hur samordningen av 
intensivvårdsplatser kan bli bättre om 
smittspridningen skulle öka efter 
sommaren, efter DN:s granskning.  

DN har i flera artiklar avslöjat brister i 
samordningen av intensivvårdsplatser i Region 
Stockholm under den tredje pandemivågen. 
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Läkare har slagit larm och vittnat om att ”det är 
varje sjukhus för sig”, och att patienter nekats 
intensivvård. Från Södersjukhuset utreds två 
dödsfall där brist på intensivvårdsresurser kan 
ha påverkat utgången. 

I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden 
kräver nu Socialdemokraterna att hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen redogör för hur arbetet 
för att samordna regionens intensivvårdsplatser 
gått till under pandemin, i synnerhet med fokus 
på smittspridningen under vintern och våren 
2020/21.  

– Jag är väldigt bekymrad över bristen på 
samordning mellan våra sjukhus. Vi kräver att 
förvaltningen redogör för hur man arbetat, och 
varför man inte reagerat när läkare slagit larm, 
säger Talla Alkurdi.  

Socialdemokraterna ställer också krav på att 
regionens sjukhusdirektörer kallas till nämnden 

och redovisar sitt arbete för en förstärkning och 
bättre samordning om smittspridningen skulle 
öka i höst.  

Från Södersjukhuset har covidpatienter vid 51 
tillfällen flyttats till andra sjukhus på grund av 
resursbrist inom intensivvården.  

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) säger 
att sjukhusen själva måste ansvara för att 
tillhandahålla vårdplatser, och att ordningen 
tillkommit efter kritik av den centrala 
styrningen under den första vågen. 

– Det bästa sättet att leda i en kris är nära 
samverkan mellan alla aktörer, mellan 
akutsjukhusen och den centrala 
sjukvårdsledningen, säger Anna Starbrink och 
meddelar att hon inte informerades om att två 
patienter avlidit till följd av resursbrist på 
Södersjukhuset i mitten av april. 
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Anna Gustafsson 

anna.gustafsson@dn.se 
15 Regeringen 
vill höja 
publiktaken 
ännu mer – 3 
000 per sektion 
tillåts 
Regeringen vill göra det möjligt för 
betydligt större publik från den 1 juli än 
vad som tidigare sagts. Även 
deltagarantalet i bland annat 
motionslopp och seglingstävlingar höjs. 
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– Det kommer att göra stor skillnad för 
många, framför allt de stora 
evenemangen, säger kultur- och 
idrottsminister Amanda Lind (MP). 

I regeringens plan för att stegvis avveckla 
restriktionerna ingår sedan tidigare att höja 
publiktaken för fotbollsmatcher, konserter och 
andra allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar från den 1 juli. Till exempel 
kommer 3 000 personer att tillåtas i publiken 
på utomhusevenemang med sittplats. 

Men nu går regeringen ett steg längre och vill 
möjliggöra för ännu mer publik. I ett förslag 
som nu skickas på remiss föreslås att maxtaket 
ska gälla per sektion – inte totalt för arenan. 

– Sannolikt gäller detta för de allra största 
evenemangen, och det är oavsett vilka 

evenemang det är. Det är yta och möjlighet till 
avstånd som är avgörande. Det får inte bli 
trängsel, säger socialminister Lena Hallengren 
(S).  

Kultur- och idrottsminister Amanda Lind säger 
att sektionering har efterfrågats av berörda 
branscher. 

– Nu finns möjlighet att ta emot mer besökare, 
om det finns möjlighet att dela upp 
arenaområde och lokaler efter sektioner. 

Förutsättningen för att ta in mer publik är att 
lokalen eller arenan är tillräckligt stor för att 
kunna delas in i sektioner och att publiken på de 
olika sektionerna kan hållas åtskilda hela tiden, 
även vid toabesök och korvköp. Båda 
ministrarna betonar att Folkhälsomyndighetens 
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föreskrifter om exempelvis avstånd fortfarande 
gäller. 

– Vi ser det här som ett bra sätt att kunna gå 
vidare och möjliggöra för en snabbare 
återöppning för lite större evenemang, men på 
ett bibehållet smittsäkert sätt, säger Amanda 
Lind.  

I september väntas deltagarbegränsningarna 
kunna tas bort enligt den nuvarande tidsplanen, 
men Folkhälsomyndigheten har satt frågetecken 
för de riktigt stora evenemangen. Där skulle 
vaccinationsbevis kunna vara en lösning för att 
ändå kunna genomföra evenemangen.  

Deltagartaket för motionslopp och andra 
idrottstävlingar utomhus höjs till 900 
idrottsutövare från nuvarande 150. Regeringen 
anser att taket enbart ska gälla i start- och 

målområdet, vilket gör att det kan vara fler 
tävlande än så ute på banan, om man använder 
sig av olika startgrupper. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 
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15 Dagen då den 
öppna 
antisemitismen 
tog sig in i 
Sveriges riksdag 
Den 22 februari 1939 korsas en gräns i 
svensk politik. Under en hätsk debatt om 
flyktingmottagande visar sig flera 
riksdagsledamöter öppet antisemitiska. 
Ola Larsmo skriver om när en 
”åsiktskorridor” kollapsar. 

Det finns trösklar i tiden, skriver Ivar Lo-
Johansson i sin självbiografi. Man tar ett steg 

och är i ett nytt rum, med annan belysning, 
lägre eller högre i tak. Lättare eller svårare att 
andas. Jag tror att många tänker att vi just nu 
står i ett sådant ögonblick i svensk politik.  

Ett annat sådant ögonblick då en tröskel 
passerades var den 22 februari 1939, då en av de 
otäckaste debatterna någonsin utspelade sig i 
svensk riksdag. Något brast och saker, som 
tidigare enbart muttrats mellan skål och vägg, 
blev möjliga att säga högt. Att kriget låg sju 
månader fram i tiden kunde man inte veta, men 
väl ana. Tongångarna ute i Europa fick ett nytt 
språk att bryta in i den svenska riksdagens båda 
kamrar. Just den dagen blev ett märkligt 
ögonblick då riksdagsledamöter stod upp och 
bekände sig till antisemitismen och önskade 
”riktiga tyskar” i Sverige i stället för ”asiatiska 
judar”. En annan ledamot högläste en 
expressionistisk dikt. 
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För en bok jag skriver går jag igenom högar av 
gamla riksdagsprotokoll för att komma så nära 
den svenska politiska historien som möjligt, 
särskilt i synen på judiska flyktingar. Mycket är 
förstås så tråkigt så tårna kroknar. Men den 22 
februari 1939 korsas verkligen en gräns. Att det 
var en häpnadsväckande debatt 
uppmärksammades också av samtiden, där det 
Kreugerägda och tyskvänliga Aftonbladet satte 
rubriken:  

”Riksdagen igår: FRÄSANDE JUDEDEBATTER 
PÅ S:T HELGE ANDS HOLME. Olja på vågorna 
verkningslöst – Unikt plenum i 
riksdagshistorien”. 

Sedan är det den där dikten. Aldrig har Frank 
Wedekinds poesi spelat en sådan roll i svensk -
politik som där och då. Vi ska återkomma till 
den. 

I november 1938 hade butiker ägda av tyska 
judar vandaliserats, 1 400 synagogor stuckits i 
brand och runt 1 300 judar mördats av SA och 
Hitlerjugend under den så kallade 
Novemberpogromen eller ”Kristallnatten”. 
Trycket på grannländerna ökade då människor 
flydde för sina liv, och i Sveriges Nationell 
Förbunds ”Nationell tidning” talades det om 
nittontusen judiska flyktingar som tagit sig till 
Sverige. Socialstyrelsen hittade däremot bara 
runt niohundra som anlänt i samband med eller 
strax innan pogromen. I riksdagen lades en 
proposition om att 500 000 kronor skulle 
anslås till flyktingars uppehälle och 
yrkesutbildning. Propositionen hade förankrats 
i förväg, och när den kom upp till behandling 
den 22 februari borde det ha rört sig om ett 
rutinmässigt röstande. Men flyktingfrågan var 
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strömförande och började slå gnistor på ett 
oförutsett vis. 

Sverige styrdes 1939 av en koalitionsregering 
mellan socialdemokrater och bondeförbundare 
(föregångare till dagens Centerparti). Sossarna 
hade i valet 1936 fått nästan 46 procent av 
rösterna, men hade ingen egen majoritet, och 
justitieministerposten innehades av 
bondeförbundaren KG Westman, vars parti var 
kritiskt till flyktingmottagandet. Den 
utlänningslag som antogs 1937 blev en 
fruktansvärd kompromiss, där man strukit 
möjligheten att betraktas som politisk flykting 
av ”rasskäl”, och därtill lagt ansvaret för vem 
som fick komma in i landet på gränsvakter som 
länsmän och tullare. Men för att hantera den 
rännil av flyktingar som släpptes in fordrades 
medel. Summan 500 000 stack i ögonen på 
somliga, och nazisttidningen ”Den svenske 

folksocialisten” publicerade en karikatyr av hur 
den socialdemokratiska finansministern 
Wigforss matar en judisk flykting med denna 
halva miljon. Det är här ”skäggbarnet” gör sin 
entré i svensk politisk debatt. 

Det svenska högerpartiet under Gösta Bagge 
hade lagt två motioner om en åtstramning av 
flyktingmottagandet – först 1936, då de så -
kallade Nürnberglagarna berövat tyska judar 
deras medborgarskap, sedan efter 
Kristallnattpogromen. När anslaget på en halv 
miljon debatteras ligger alltså en ny 
högermotion på bordet som talar för en ändring 
av utlänningslagen ”i restriktiv riktning”.  

Den stora flyktingdebatten förväntades nog 
komma då, vid diskussionen av denna nya 
högermotion. Men i tillägg till propositionen om 
den halva miljonen hade det lagts ett par 
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följdmotioner, som ville motsatta saker. Rickard 
Lindström (S) hade i första kammaren lagt fram 
en motion om ”underlättande av inflyttning till 
Sverige av vissa utav andra länders raspolitik 
hotade utlänningar”. Samma ord ekar i Ruth 
Gustafssons (S) och Kerstin Hesselgrens (FP) 
gemensamma motion i andra kammaren. 
Socialdemokrater och liberaler stod även för 
andra gemensamma manövrar. I en motion 
undertecknad av sossarna Undén och Schlyter i 
första kammaren och av Åke Holmbäck (FP) i 
andra, vill man att riksdagen i samband med att 
anslaget beviljas ska uttala sig för ”en positiv 
flyktingpolitik”. 

På den andra sidan finns en motion av bonde-
förbundare, i första kammaren undertecknad av 
Erik von Heland och Viktor Egnell, i den andra 
kammaren av Otto Wallén. Här yrkar man på 
avslag – den halva miljonen ska i stället gå till 

omskolning av ”svenska småbrukare”. Högern 
under Gösta Bagge accepterar att anslaget 
röstas igenom, men vill markera mot att medel 
går till yrkesutbildning. Då riskerar folk få för 
sig att stanna. 

Det är upplagt för strid om symbolfrågor. 
Främst mellan flyktingvännerna bland 
socialdemokrater och liberaler och 
flyktingmotståndarna inom Bondeförbundet. 
Högern inväntar sin egen motion.  

Det är bondeförbundarna som tar upp saken i 
andra kammaren. Den 22 februari är det bara 
fem dagar sedan det så kallade Bollhusmötet i 
Uppsala, som citerats utförligt i pressen, och 
flera av talarna i riksdagen refererar till 
Uppsalastudenterna. Det rör sig till en början 
om en rätt sansad polemik, även om ord som 
”flyktinginvasion” far genom luften.  
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Den som till sist tar bladet från munnen och 
nämner ordet ”judar” är socialdemokraten Allan 
Vougt, som några år senare kommer att 
kritiseras hårt för att ha förespråkat en 
undfallenhetspolitik gentemot Nazityskland. 
Men nu ber han riksdagen att se till 
flyktingarnas nytta för landet. Han biter 
huvudet av skammen och säger att det kanske 
vore bra att släppa in så många judiska 
företrädare som möjligt, de är ju – duktiga?: 

”Det är i detta läge, som den svenska 
småborgerligheten har mobiliserat alla sina 
krafter och värjt sig mot all generositet och alla 
humanitära synpunkter, och vi ha fått bevittna 
en sådan manifestation av kortsynthet som det 
uttalande, vilket här om dagen gjordes av 
studentkåren i Uppsala.” 

Efter Vougt begär liberalen Holmbäck ordet och 
berättar att han själv bevittnat terrorn under 
Novemberpogromen på plats i Berlin, yrkar 
bifall till propositionen och instämmer i Vougts 
positiva syn på invandring. Men Vougts 
oförblommerade uttalande om ”judars” goda 
egenskaper får ett par bondeförbundare att 
blåsa topplocket. Otto Walléns (BF) ord river 
sönder alla föreställningar om samförstånd. Där 
och då utser han sig själv till antisemit: 

”Jag hade – tyvärr — samma uppfattning som 
herr Vougt, innan jag kom ut till länder, där 
judefrågan var aktuell, men jag erkänner gärna, 
herr talman, utan att blygas att i dag är jag 
antisemit, sedan jag i över 10 år måst studera 
fakta på plats i Centraleuropa. (…) Den asiatiska 
folkstammen passar icke i sällskap med vår 
hyggliga svenska folkstam.” 
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Så går Wallén på. I hans tal saknas inte en enda 
antisemitisk kliché. Han citerar också en anti-
semitisk artikel ur socialdemokratiska Arbetet 
från tjugotalet, som då gärna talade om ”jude-
bolsjevismen” – som för att visa att liknande 
åsikter satt spår också inom Vougts parti.  

Den som fränast bemöter Walléns utspel är den 
alltid skarptungade socialdemokraten Zeth 
Höglund. Han konstaterar inledningsvis 
nyktert: ”Jag beklagar djupt, att med herr 
Walléns anförande antisemitismens avskyvärda 
åskådning och politik hållit sitt intåg i den 
svenska riksdagen.”  

Och sedan ger han plats åt det tunga artilleriet:  

”Jag tror dock, att han totalt missförstått 
begreppet svenskhet. (…) svenskheten har 
ingenting att göra med sådana meningar som 

herr Wallén här gav tillkänna. Svenskarna ha 
sinne för humanitetens och solidaritetens ideal, 
och dessa ideal sträcka sig vida över den egna 
nationens gränser.” 

Walléns motreplik blir rent hotfull, och det är 
svårt att inte läsa den mot det annalkande krig-
ets fond: 

”Herrarna kunna i dag spotta på mig, men om 
några år göra ni det inte. Ni komma att ångra 
er, om ni nu slå in på en väg som skapar en 
stämning, som i dag gudskelov inte hittills i 
större skala finns hos oss, men som vi kunna 
förmärka inte bara i Tyskland utan också i dess 
grannländer i Mellaneuropa. Det kan lätt gå 
därhän att vi i ett land på bara 6 miljoner 
invånare inte med samma trygghet som nu 
kunna säga vår mening eller föra den politik, vi 
vilja. Ty på den väg, herr Höglund nämnde, 
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kunna främmande folk komma hit. Jag vill till 
slut endast tillägga att jag för min del långt 
hellre ser äkta tyskar än asiatiska judar.” 

Anden är ute ur flaskan och rasdiskussionen 
ekar mellan väggarna. Det är i det läget Walléns 
partikamrat Georg Nyblom (BF) anser att 
stunden är mogen för lite diktläsning. Även han 
vill tala om judarna: 

”Herr Vougt menade, att vi genom att 
tillvarataga flyktingströmmen skulle kunna 
tillföra vår svenska folkstam ett gott 
intellektuellt tillskott. (…) Men jag måste 
erkänna, att jag känner mig något tveksam, när 
jag tar del av en diktsamling, som en av våra 
allra förnämsta kulturpersonligheter och 
affärsmän av judisk börd ansett sig böra ’berika’ 
vår inhemska litteratur med. I denna 
diktsamling finner jag bland annat följande 

utgjutelse — jag ber om ursäkt, mina damer och 
herrar, att jag behöver läsa upp det.”  

Sedan deklamerar han ett par strofer ur dikten 
”Det är sant, jag har slaktat min moster”: 

’Om hon vaknar, hon skriker och larmar. 

Det är natt, och ingen mig ser.’ 

Med min kniv skar jag ut hennes tarmar. 

Min moster hon snarkar ej mer. 

Hennes pengar var tunga att bära; 

mycket tyngre min moster själv var, 

På ryggen jag tog den kära 

Och henne till soplåren bar. 

Och Nyblom slutar:  
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”Det kan enligt min mening finnas skäl att här 
säga ifrån, att många svenska medborgare -
betacka sig för intellektuellt folk av den 
standard, som ansett sig böra lämna svenska 
folket andlig föda av den vidriga art jag här givit 
exempel på. Få vi in i landet mycket folk av 
samma mentalitet, då är det synd om gamla 
Moder Svea.” 

Nyblom tror nog att han läser upp en dikt av 
förläggaren Tor Bonnier. Det har nämligen stått 
i tidningen ”Landsbygdens folk” att han skrivit 
texten, som Nyblom menar ska läsas som ett 
uttryck för ”judisk mentalitet”. Tilltaget med 
diktläsningen är så ovanligt att det dagarna -
efter leder till skriverier i tidningarna. Med 
hjälp av Lars Ilshammar på KB har jag lyckats 
reda ut hur den hamnade i riksdagens talarstol. 
Dikten ”Der Tantenmörder” är författad 1902 av 
den tyske förexpressionisten Frank Wedekind 

och ingick i de kabarettnummer han skrev för 
”Die Elf Scharfrichter”, de elva skarprättarna, 
som brukar betraktas som den kanske mest fri-
språkiga kabarettscenen i sekelskiftets 
München. 

Tor Bonnier berättar själv för DN:s ”Namn och 
Nytt” den 10 mars 1939 att han som ung 
översatte flera Scharfrichtertexter, mest som 
litterär övning, och hur texterna sedan låg i 
byrålådan. Där hittades de av en familjemedlem 
som inför hans födelsedag tryckte upp en liten 
skrift med hans översättningsförsök och andra 
blad i lådan, (bland dem en lätt 
antimonarkistisk sak av Heidenstam) i tron att 
det var Tor Bonniers egna tonårsdikter. Häftet, 
med rubriken ”Några dikter av Tor Bonnier”, 
ska ha tryckts i fem exemplar. Och som Tor 
Bonnier sammanfattar saken: ”Där ser man 
faran i att ha ett tryckeri i familjen.” Möjligen 
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ska man vara på sin vakt när riksdagspolitiker 
får för sig att läsa lyrik i plenisalen. 

Tillbaka till den 22 februari. Debatten har hållit 
på någon timme och spårat ur; partiledarna 
bestämmer sig för att sätta ned foten. Höger-
ledaren Gösta Bagge begär ordet och pekar på 
att man visst ska debattera ”flyktingfrågan”, 
men att man bör vänta tills Högerns egen 
motion om skärpning av utlänningslagen ska 
behandlas. Sedan kommer han med ett tjuvnyp: 

”Och om det nu finns så mycket medlidande 
med dessa flyktingskaror utifrån, hur kommer 
det sig då att det inte finns någon som helst 
barmhärtighet, inte något som helst medlidande 
med den flyktingskara i eget land, som, på 
grund av att dess medlemmar någon gång, 
kanske för många år sedan, överträtt något 
fackföreningsreglemente, sedan jagas här 

hemma utan att få möjlighet att livnära varken 
sig själva eller sina familjer? (…) När man ser 
allt detta patos för flyktingarna, där äkta 
känslor blandas med politiska 
propagandainsatser och personliga makt-
strävanden, får man en stark känsla av att 
överregissören på Stockholmsbänken lagt ännu 
en gestalt till sin mångskiftande rollista, en -
gestalt som jag för min del inte sätter något 
värde på.” 

”Överregissören” själv måste i det här 
sammanhanget vara Per Albin Hansson, där på 
Stockholmsbänken. Denne gör samma dag i 
första kammaren ett av sina ytterst fåtaliga 
uttalanden om flyktingfrågan. Hans 
övergripande mål är att hålla ihop regeringen 
och fortsätta bygget av välfärdsstaten. Några år 
senare handlar det om att hålla Sverige utanför 
kriget. Allt annat är underordnat. Flyktingar 
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med. Han intar naturligtvis en ”mitt emellan-
position” och är medvetet otydlig: 

”När herr Domö talar om att man skall iakttaga 
försiktighet och återhållsamhet i fråga om 
flyktingar, så föranleder det mig endast att 
konstatera, att den svenska flyktingpolitiken 
enligt mitt förmenande är tillräckligt restriktiv, 
och jag skulle närmast vara benägen att upptaga 
en erinran, om den gjordes från den motsatta 
ståndpunkten, som menar att man ofta så starkt 
tar hänsyn till de mera begränsade intressena, 
att man kanske inte som sig borde alltid följer 
humanitetens krav i önskvärd utsträckning. Vi 
äro emellertid ense om att det är nödvändigt för 
vårt land att bibehålla en viss restriktivitet i sin 
utlänningspolitik, och det har också gjort, att 
man inte med skäl kan säga, att vårt land på 
något sätt blivit ansträngt eller överansträngt på 
grund av sitt förhållande till flyktingarna.”   

Inte för mycket och inte för litet, det är bra som 
det är, tack. Nästa fråga.  

Så ser positionerna ut i riksdagen när kriget 
kommer. Ett block inom socialdemokratin och 
liberalerna vill öppna för större 
flyktingmottagning. Mot dem ett block av 
bondeförbundare och höger som vill hålla 
flyktingar borta. Sprickan i synen på dem löper 
genom koalitionsregeringen som statsministern 
framför allt vill hålla samman. Så står pjäserna 
uppställda på den parlamentariska demokratins 
bräde. 

Så varför plöja riksdagsprotokoll på det här -
sättet – det är ju länge sedan? Handlar det om 
att nita döda män? Jag tror att alla som har läst 
hit får en känsla av att känna igen hur det 
politiska språket fungerar och förändras. Man 
kommer till en punkt där det blir möjligt att 
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pröva det nya språket i tiden, säga det som nyss 
förbjöds av de där pk-människorna som tjatar 
om rättigheter. Och med ens har de nya orden 
fått politisk bärkraft. Det som låter sig sägas 
låter sig snart göras. Så här ser det ut när en 
”åsiktskorridor” kollapsar och det nyss 
skambelagda stiger fram över de folkvaldas 
läppar. Männen och de fåtaliga kvinnorna i 
andra kammaren hyser helt olika farhågor inför 
och förhoppningar om det ”nya Europa” som 
snart slår ut omkring dem som en stor svart 
blomma. 

Fotnot: Ola Larsmo är författare och skribent, 
hans senaste roman heter ”Översten” och kom 
2020. Till hösten utkommer hans bok ”Tio 
lektioner i svensk historia”. 

Ola Larsmo kultur@dn.se 

15 Influerare 
viktiga verktyg 
för att sprida 
propaganda på 
nätet 
Med sina många följare och stora 
genomslagskraft har influerare blivit 
avgörande redskap i olika 
påverkansoperationer i sociala medier. 
Den tyske youtubern Mirko 
Drotschmann är en av dem som erbjöds 
pengar för att sprida falska uppgifter om 
coronavaccinet. 
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– Det var helt tydligt att man ville få mig 
att delta i en desinformationskampanj, 
säger Drotschmann till DN. 

Det är sen eftermiddag tisdagen den 18 maj och 
arbetsdagen börjar närma sig sitt slut för den 
tyske youtubern och poddaren Mirko 
Drotschmann. Han sitter nedsjunken i sin soffa 
och skrollar igenom inkorgen på mobilen när 
han upptäcker ett nytt mejl som han först tror 
är skräppost. Han öppnar mejlet, börjar läsa 
och får en smärre chock. 

– Något sådant hade aldrig hänt mig förut. Jag 
ville genast berätta för andra vad jag varit med 
om, minns han ögonblicket i efterhand. 

Drotschmann hade fått ett mejl från någon som 
påstod sig representera en Londonbaserad pr-
byrå vid namn Fazze. I mejlet uppmanades han 

bland annat att mot betalning framföra den 
osanna uppgiften om att dödstalen bland de 
som fått Pfizer/Biontechs vaccinspruta var tre 
gånger så hög som hos dem som mottagit vaccin 
från AstraZeneca. Han instruerades också att 
informera sina följare om att 
”mainstreammedier” ignorerar dessa fakta. 

Drotschmann lade genast upp mejlet på sitt 
Twitterkonto med 50 000 följare och skrev: ”En 
byrå kontaktar mig och frågar om jag vill vara 
en del av en ’informationskampanj’. Det handlar 
om att dela en länk till påstådda läckta 
dokument om dödsfall vid coronavaccination.” 

– Jag fattar inte att någon kunde tro att jag 
skulle vara villig att sprida falska uppgifter. Det 
var helt tydligt för mig att pr-byrån ville att jag 
skulle delta i en desinformationskampanj, säger 
han till DN och fortsätter: 

338



– Jag tror inte att man var särskilt grundlig i sin 
research i att hitta kandidater till samarbetet. 
Jag tror att de kontaktade mig eftersom jag har 
lagt upp ett par klipp om coronaviruset som fått 
hundratusentals visningar – så kanske trodde 
de att jag kunde vara lämplig. 

Sedan dess har Drotschmann sett liknande fall 
där människor från Brasilien, Indien och 
Frankrike kontaktats för att sprida 
påståendena. 

Som DN tidigare rapporterat om fallet finns 
inget företag vid namnet Fazze inskrivet i 
brittiska företagsregister och adressen till pr-
byråns kontor i London existerar inte. I stället 
ska byrån vara baserad i Moskva i Ryssland, 
enligt franska tidningen Le Monde. 

Oavsett det slutgiltiga målet med kampanjen, 
eller dess faktiska avsändare, så är själva -
metoden att använda influerare för att sprida 
propaganda på många sätt självklar. Enligt -
Jonas Colliander, forskare vid 
Handelshögskolan i Stockholm, kan effekten av 
desinformation bli särskilt förödande om den 
kommer från influerare eftersom de är så 
bevisat effektiva i 
marknadsföringssammanhang. 

– Genom arbete och kontakt över tid blir de 
något mer för följarna än andra externa 
informationskällor, och det utvecklas ett slags 
illusion av en vänskap med de här personerna. 
När de sedan rekommenderar produkter har 
man inte samma filter mot de 
rekommendationerna som mot traditionell 
reklam. 
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Samma förhållande gäller då vid spridandet av 
propaganda, säger han. 

– Man är mer benägen att acceptera 
desinformationen utan större invändningar. 
När filtret väl är borta är det mer än bara 
marknadsföringen som går in i hjärnan, och den 
effekten multiplicerat med räckvidden många 
influencers har gör att deras påverkan i de här 
sammanhangen kan bli ganska stor. 

Enligt en undersökning på Oxforduniversitetet 
står sociala medier-stjärnor för 20 procent av 
den spridda desinformationen om coronaviruset 
– men postningarna skapar nära 70 procent av 
reaktionerna i sociala medier. Och i Sverige 
finns fall där influerare spridit vilseledande -
information och konspirationsteorier. Bland 
anat har DN rapporterat om hur en svensk 
yogaprofil på Youtube sprider 

konspirationsteorier med 
antivaccinationsbudskap. Och Veckorevyn har 
berättat om hur influerare som Paulina -
Danielsson och Alexandra Nord har delat 
konspirationer om vaccin, munskydd och 
Qanon. 

Vid Austinuniversitet i Texas har man forskat 
på hur influerare arvoderats för att sprida -
politisk agenda i USA. Studierna visar hur 
lobbygrupper avlönar influerare för att sända ut 
vissa budskap och därigenom ge sken av att de 
är mer äkta och personliga. 

Främst har fenomenet förekommit i segmentet 
hälso- eller livsstilsinfluerare, där budskap om 
att äta en sund diet ibland överlappas av mer 
kontroversiella medicinska påståenden som att 
man inte ska ta vaccin, eller att inte bära 
ansiktsmask; påståenden som sedan spårats till 
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en politisk kampanj av forskarna – trots att 
influerarna inte märkt sitt innehåll som 
sponsrat. 

”Det här är det senaste, mest akuta ärendet som 
sociala medieplattformarna och andra online-
företag måste hantera”, säger forskningsledaren 
Samuel Wooley om resultaten i en intervju med 
sajten Promarket. 

Eftersom förfarandet att sprida propaganda via 
influerare är så i linje med sociala mediers 
själva grundmekanism kommer det att växa sig 
större. Det säger Todd C Helmus, som är senior 
beteendeforskare vid den amerikanska 
forsknings- och analysorganisationen Rand 
Corporation, som har studerat bland annat hur 
pro-ryska aktivister arbetar med att sprida 
propaganda i Ukrainakonflikten. 

– Jag tror att det här kommer att bli vanligare. 
Hela det socialmediala ekosystemet handlar ju 
om att få människor att gilla och dela ditt 
innehåll. Och folk kommer inte att vilja göra det 
med statspropaganda. Så ju mer du kan arbeta 
med influencers eller andra personer med större 
trovärdighet som kan sprida ditt budskap, desto 
bättre. 

Ett sätt man kan jobba på, säger han, är att hitta 
influerare som redan delar din ideologiska 
övertygelse. 

– Ryssland sägs ofta arbeta med ”proxies”, det 
som tidigare kallades ”nyttiga idioter”. Det är 
människor som stödjer landets inrikes- och 
utrikespolitiska mål och kommer att förespråka 
dem. 
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Sådana personer kan sedan användas av 
politiska aktörer för att föra vidare ett budskap 
– antingen genom att betala dem att leverera 
färdigformulerad information, eller genom det 
som kallas metamanipulation. 

Man behöver nämligen inte direktanlita en 
influerare för att få propagandan spridd, säger 
Sebastian Bay, expert på desinformation vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 

– Metamanipulation innebär att man köper 
följare, kommentarer och engagemang till vissa 
inlägg som man sympatiserar med, så att de 
framstår som mycket populära. Det gör att 
inlägget plockas upp av plattformernas 
algoritmer, som premierar engagemang, och 
rekommenderas därför för fler användare. Det 
ger större spridning, och kan få influencern att 

återkomma till ämnet oftare eftersom det har 
visat sig så uppskattat. 

Det är ett tillvägagångssätt som även kan 
användas för traditionella medier, säger Bay. 
Att köpa klick och sidvisningar av en artikel ger 
den en gynnsammare placering på tidningens 
webbsida, och i förlängningen kan det leda till 
att fler eller liknande texter om samma ämne 
skrivs, eftersom det tycks prioriterat av läsarna. 
På samma sätt kan politiker och beslutsfattare 
påverkas. 

Allt går att köpa när det gäller påverkan av 
innehåll på nätet i dag, säger Bay, som läst 
studier av det. Nyligen väcktes åtal i USA av 
statsåklagaren i New York efter att 
internetleverantörer betalat 42 miljoner kronor 
för 8,5 miljoner fejkade kommentarer som 
påstod sig vara emot lagen om nätneutralitet 
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(som begränsar internetleverantörens 
handlingsutrymme). 

– Man fick det därmed att framstå som att en 
stark gräsrotsrörelse låg bakom, och de 
kommentarerna användes sedan som underlag 
för tillsynsmyndigheten som ska besluta om 
lagen, säger Bay. 

Han säger att det inte bara är en logisk 
förlängning att influerare blir verktyg för 
påverkansoperationer i den digitala tidsåldern, 
utan att det redan har pågått ett tag. Han 
nämner den ryska trollfabriken Internet 
research agency som inför USA-valet 2016 
skapade Twitterkonton som fick stora 
följarskaror; mest kända är de som påstod sig 
vara aktivister för republikanska partiet. 

– Sedan dess har vi sett flera exempel på när 
Facebook och Google avslöjat hur stater skapat 
sådana konton för att påverka och driva frågor. 
Men det är svårare att bli upptäckt om man 
använder sig av existerande influencers. 

Klassisk propaganda brukar delas upp i tre 
nyanser: den vita, gråa och svarta. Vit innebär 
att det finns en tydlig avsändare, grå betyder att 
det är oklart vem avsändaren är, och svart 
propaganda innebär att den som skriver utger 
sig för att vara en annan person. Den moderna 
influerarpropagandan kan därmed sägas bestå 
av en blandning av de tre: en tydlig avsändare 
(influeraren) levererar någon annans ord 
(beställaren), så att avsändarens egentliga 
identitet och avsikt grumlas. 

Men det behöver inte finnas politiska skäl till att 
sprida desinformation. Sebastian Bay på FOI 
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säger att fallet med anti-Pfizerkampanjen i den 
här artikelns inledning inte nödvändigtvis 
måste ha kopplingar till ryska staten, även om 
avsändaren skulle vara rysk. 

– Tittar man på industrin för digital 
manipulering så är den till stor del rysk, men 
inte för att Kreml ligger bakom, utan för att 
ingenjörer i Ryssland är duktiga på det, och kan 
tjäna pengar på området. 

Det har vuxit fram en global marknad för varor 
och tjänster när det kommer till ogrundad 
information på nätet, där kontroversiella 
påståenden ska locka till läsning – och därmed 
sidvisningar som går att omvandla till pengar 
för annonsförsäljning. 

Anton Lif är specialiserad på informations-
påverkan och kommunikation och arbetar i dag 

på teknikkonsultfirman Combitech. Under 
många år jobbade han vid Försvarsmaktens 
förband för psykologiska operationer. Han säger 
att begreppet ”follow the money”, som syftar till 
att om man vill lösa brottet ska man följa 
pengarna, är relevant när det kommer till att 
identifiera och möta informationspåverkan. 

– Enligt organisationen Global disinformation 
index bedömning tjänade europeiska 
”desinformationssidor” sammanlagt runt 760 
miljoner kronor under 2020 på annonser på 
sina sidor. Och när forskare har analyserat hur 
”antivaccinationshemsidor” tjänar stora 
summor på annonser så har de identifierat att 
många av dessa sidor lyckats kringgå 
plattformarnas åtgärder för att stoppa 
desinformation, genom att installera och 
konfigurera olika kombinationer av mjukvara. 
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Men det finns även fall där influerare anlitats 
för motsatt effekt: att ta kål på myter och 
konspirationsteorier, eller för att sprida 
samhällsinformation. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, 
samarbetade med influeraren Therése Lindgren 
hösten 2018, för vilket de betalade henne 150 
000 kronor. 

Todd C Helmus på Rand corporation nämner 
även ”techcamps”, ett slags kontrasubversiva 
träningsläger i digital informationsstrategi. De 
har hållits på bland annat Filippinerna, där 
aktivister utbildades och gavs ekonomiska 
resurser till kampanjer i sociala medier för att 
motverka våldsam extremism. 

– Det finns legitima och illegitima sätt att -
genomföra en influencerkampanj. Illegitimt är 
att ljuga för influencers, och försöka att betala 

dem för att sprida innehåll som ser ut att vara 
äkta. Det är motsatsen till en mer legitim modell 
som går ut på att hitta influencers som redan 
tror på det du gör, bygga en relation med dem, 
och hjälpa dem att berätta sin egen historia -
genom att ge dem träning, tillgång till innehåll 
och försäkra dig om att de talar sanning, säger 
han. 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 

INFLUERARE OCH STATSPROPAGANDA. 

Tre länder som anlitat influerare för att sprida -
propaganda: 

Filippinerna 

I slutet av februari avslöjades att en pr-byrå 
betalat ut miljontals kronor till ett flertal 
influerare i Filippinerna för att sprida 
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desinformation i syfte att främja presidenten 
Rodrigo Duterte, känd som ”Sydostasiens 
Donald Trump”. 

Indonesien 

Inför valet 2019 i Indonesien framkom att flera 
sociala medier-personligheter anlitats för att 
sprida propaganda i syfte att påverka 
valresultatet. ”Sociala medier är ett verktyg som 
den politiska eliten nu bemästrar, till skada för 
samhället”, säger en person till Business 
Insider. 

Egypten 

Egyptens informationsministerium har knutit 
till sig 20 influerare för att de ska mjuka upp 
landets image internationellt. Bland annat 
handlar det om att kontrastera bilden av 
Egypten som ett av de länder som fängslar flest 
journalister i världen, enligt The Guardian. 

15 Vaccinerade 
går gratis på 
Lollapalooza i 
Chicago 
För att påskynda att än fler tar 
coronavaccin erbjuds de boende i 
Chicago gratis inträde till den 
världsberömda musikfestivalen 
Lollapalooza som hålls i staden i slutet av 
juni, rapporterar NBC. 

Den 26 juni kan alla intresserade boka tid för 
vaccinering på de mottagningar som upprättats 
inför festivalen. De erbjuds därefter en 
endagsbiljett till festivalen som startar 29 juli i 
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Chicago. Bakom erbjudandet står Chicago stad 
som kommer att dela ut sammanlagt 1 200 
biljetter. Besökaren måste vara färdigvaccinerad 
för att få komma in på festivalområdet, 
alternativt kunna visa upp ett nytaget negativt 
PCR-test. Bland de medverkande artisterna i 
stadens Grant Park märks bland andra Post 
Malone, Tyler, the Creator och Megan Thee 
Stallion. 

Georg Cederskog 

georg.cederskog@dn.se 

15 Så löser man 
konflikter i 
friluftslivet – 
och här slipper 
du trängas 
Det är framför allt nytillkomna 
naturbesökare som har bidragit till 
friluftsboomen under pandemin. Ny 
forskning visar också att trängseln i 
naturen kan vara här för att stanna.  

Vad kan samhället göra för att minska 
konflikterna i välbesökta naturområden, 

347



och hur undviker man lättast trängsel på 
svemestern? 

Trängseln i naturen 

Del 3 

Under pandemin har intresset för att ge sig ut i 
skog och mark vuxit. På vissa håll leder det till 
trängsel. Hur förändras friluftslivet när fler åker 
på svemester? De tidigare artiklarna 
publicerades den 3/6 och 10/6. 

Ökad trängsel i naturen har rapporterats på 
flera håll under pandemin. I några av 
Stockholms naturreservat har antalet besökare 
fördubblats och i skånska nationalparker införs 
tidsbokningssystem till parkeringarna och 
väktare som håller ordning. 

– Under pandemin fick naturen och vandringen 
en extra skjuts. Vandringen har ökat under flera 
års tid, men jämför man sommaren 2019 med 
2020 ser man att det är 60 procent fler som 
söker på vandring på STF:s webbplats, säger 
Jenny Engström, kommunikationsansvarig på 
Svenska turistföreningen, som ändå ser 
friluftsboomen som något i grunden positivt: 

– Även om det på vissa håll har blivit problem 
med trängsel och nedskräpning tror jag att det 
är något som gynnar naturen på lång sikt: För 
att du ska vilja värna om något måste du ha 
upplevt det. Den som har stått högst upp på 
Njullá vid Abisko och blickat ut över Lapporten 
kommer sannolikt att vilja bevara sådan natur, 
säger hon. 

Ny forskning visar att det till stor del är 
nytillkomna naturbesökare som ligger bakom 
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friluftsboomen. Studier inom ramen för Mistra 
sport & outdoors, ett flerårigt forskningsprojekt 
där forskare över hela landet samverkar, visar 
att det har skett en kraftig ökning av besökare i 
populära naturområden, som exempelvis 
nationalparker och naturreservat. I en 
undersökning från Västra Götalandsregionen, 
gjord i samverkan mellan Göteborgsregionen 
och Göteborgs universitet, säger hälften av de 
tillfrågade att deras friluftsvanor har förändrats 
under pandemin. Naturen i närområdet har fått 
en viktig roll för aktiviteter som att promenera, 
springa och cykla. 

Till stor del handlar det om nytillkomna 
besökare. 

– Fler människor rör sig ute i naturen. Den 
grupp som har ökat mest är de ovana 
besökarna, de som inte kom ut i naturen så 

mycket tidigare. De söker sig i högre grad till 
naturområden som ligger nära där man bor 
eller till naturområden som är välkända, säger 
Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid 
Mittuniversitetet och programchef för Mistra 
sport & outdoors. 

Många uppger att de söker sig till naturen 
framför allt för att återhämta sig och få energi 
och för att komma bort från oro. Skog och mark 
har även fått ett en ökad funktion som socialt 
rum under pandemin, ett ställe dit folk tar sig 
för att umgås med varandra. 

De största problemen som rapporteras har varit 
trängsel på stigar, spår och leder samt 
parkeringsplatser. Deltagarna vittnar om mer 
skräp i naturen, bristande hänsyn från andra 
besökare och stora samlingar av människor på 
samma plats. 
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Det har i sin tur lett till att mer rutinerade 
friluftsmänniskor sökt upp nya platser. 

– Trängseln har knuffat undan dem som redan 
brukade besöka områdena innan. De är vana vid 
att det inte är så många ute i naturen och har 
sökt sig vidare, säger Peter Fredman. 

Nytillkomna naturbesökare kan ha en högre 
tröskel för sådant som skrämmer bort de 
inbitna friluftsmänniskorna, de som inom 
friluftsforskningen ibland kallas 
vildmarkspuristerna. 

– Många av de nya naturbesökarna har en mer 
urban bakgrund, och kommer man till ett 
område för första gången så accepterar man 
lättare hur det är vid tillfället. Bilden blir inte 
lika störd som för dem som har varit där 

tidigare och sett något annat, säger Peter 
Fredman.  

En av dem som märkt av ökningen av folk och 
aktiviteter i sina närskogar är Petra Ellora Cau 
Wetterholm, psykolog och skogsterapiguide vid 
Scandinavian nature and forest therapy 
institute (skogsbad är en naturbaserad 
terapiform från Japan som DN tidigare har 
skrivit om). 

– I dag behöver man gå längre bort för att få 
samma avskildhet som tidigare fanns väldigt 
nära. Jag som bor i en storstadsregion kan 
ibland känna sorg över att mina vanliga platser 
har blivit så slitna. Jag ser att trädrötter har 
blivit sargade och att mossor och lavar nötts 
bort från berghällar. När man är van vid att röra 
sig på ett mer varsamt sätt i naturen kan slitaget 
nästan göra ont, säger hon. 
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Den ökade trängseln i naturen har bidragit till 
konflikter mellan olika grupper av 
friluftsutövare och även med annan 
markanvändning, som till exempel renskötsel – 
något som DN rapporterat om i tidigare artiklar. 
Ett exempel på en aktivitet som Petra Ellora 
Cau Wetterholm upplever som mer brutal mot 
naturen är stigcykling. 

– När jag ser en grupp cyklister komma 
dundrande i terrängen går jag snabbt igenom 
ett ganska brett känsloregister. Jag pendlar 
mellan glädje och ilska. Det är roligt att fler 
upptäcker naturen och inser att man inte 
behöver resa jorden runt för att komma ut och 
uppleva något fint. Samtidigt behöver 
människor utbildas i att bättre ta hand om 
naturen och få fler upplevelser av att vara en del 
av den, säger hon. 

I ett internationellt perspektiv är Sverige 
ovanligt förskonat från trängsel i naturområden 
– något som kan förklaras med allemansrätten 
och relativt få invånare på en stor yta. Men 
kanske håller det på att förändras. I Mistras 
studie ”Friluftslivet under coronapandemin” 
uppger 60 procent av dem som fått nya 
friluftsvanor under pandemin att de vill 
fortsätta komma ut i naturen även när 
restriktionerna har lyfts. Peter Fredman menar 
att det ställer ökade krav på besöksförvaltning, 
ett begrepp som är hämtat från Norge. 

– Norska Miljødirektoratet beskriver det som 
att planera och förvalta naturen så att 
upplevelsen för besökarna och det lokala 
värdeskapandet blir största möjliga samtidigt 
som naturförståelsen ökar. Det kan vara 
alltifrån att öka tillgängligheten, dra 
vandringsleder annorlunda eller att informera 
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besökarna för ökad hänsyn. Sverige behöver 
jobba mer strukturerat med välbesökta 
naturområden, säger han. 

Ett svenskt exempel på hur besöksförvaltning 
kan förbättra naturupplevelsen finns vid 
Sveriges högsta vattenfall Njupeskär, som ligger 
i Fulufjällets nationalpark. Det välbesökta 
vattenfallet ligger 1,5 kilometer från 
parkeringen och från början möttes de som kom 
och gick på samma stig. I samband med att 
området blev nationalpark 2002 anlades en 
rundslinga så att folk inte behövde mötas. Det 
minskade besökarnas negativa upplevelse av 
trängsel markant, enligt mätningar som gjordes 
både före och efter rundslingan kom till. 

En lösning på konflikten mellan cyklister och 
vandrare, och även mellan fjällturismen och 
renskötsel, kan enligt Peter Fredman vara 

zonering. Det innebär att aktiviteter delas upp i 
tid eller rum, eller både och. Till exempel har 
flera kommuner i Storstockholm infört separata 
mountainbikeleder, bland annat på Lovön. 

– Samma sak gjordes med snöskotrar och 
skidåkare när det var mycket debatt kring 
skoteråkning för ett par decennier sedan.  

När det inte är möjligt att zonera motstridiga 
aktiviteter återstår hänsyn och 
beteendeförändringar, något som enligt Peter 
Fredman kan främjas med bättre information. 

– Inom forskningen talar man om 
asymmetriska konflikter. Cyklister stör 
vandrare i högre grad än tvärtom, och därför är 
det framför allt cyklisterna som behöver jobba 
med beteende och hänsyn. Samma sak gäller 
det motoriserade friluftslivet, säger han. 
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Också Peter Fredman ser friluftsboomen som 
något i grunden positivt, en rörelse som 
samhället bör bejaka och engagera sig i. 

– Friluftslivet bidrar på olika sätt: för det första 
förbättrad folkhälsa, för det andra en ökad 
förståelse för biologisk mångfald och för det 
tredje en regional, ekonomisk utveckling. En 
svensk som semestrar i Sverige innebär en 
samhällsekonomisk vinst eftersom pengarna 
inte försvinner utomlands, säger han.  

Hur ska man då tänka på om man vill undvika 
trängsel i naturen på en eventuell svemester? 

Ett hjälpmedel från STF är en besökskalender 
med diagram över hur mycket folk det är i olika 
områden under olika veckor. 

– Mitt främsta tips är att sprida ut semestern. 
Åk inte i mitten av juli, för då åker alla andra. 

Har man möjlighet att åka i början eller i slutet 
av sommaren ska man göra det, säger Jenny 
Engström på STF. 

Svenska turistföreningen har också tagit fram 
flera listor med tips på mindre kända natur-
områden och vandringsleder att besöka. 

– Norra delen av Kungsleden är du till exempel 
aldrig själv på och därför har vi försökt styra om 
besökstrycket så att fler väljer södra 
Kungsleden. 

Kan tips på mindre kända ställen skapa ny 
trängsel på dessa?   

– Jo, till viss del funkar det så. Efter att vi 
började tipsa om södra Kungsleden kunde vi se 
att antalet besökare i Vindelfjällen ökade med 
22 procent. Men det finns ändå gott om plats på 
de ställen vi lyfter fram. Det tar lång tid att 
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förändra besöksströmmar och många har 
fortfarande välkända ställen som Kebnekaise, 
Österlen och Jämtlandstriangeln på sin bucket 
list, eftersom de kanske har vänner och familj 
som har varit där. 

Sverker Lenas 

sverker.lenas@dn.se 

Tips. Här slipper du 
trängas i naturen på 
svemestern 
Om du tänkt fjällvandra, välj södra delen 
av Kungsleden i stället för norra. Om du ändå 
vill vandra längst i norr finns sträckor vid sidan 
av Kungsleden som färre har upptäckt. 

Treparksmötet erbjuder 3–4 dagars avskild 
fjällvandring i området där Sareks, Padjelantas 
och Stora Sjöfallets nationalparker möts. 
Utgångspunkt från Ritsem, dit det går tåg och 
buss. 

Grövelsjön till Tänndalen är en annan relativt 
ostörd fjällvandring, som bland annat går 
genom Töfsingdalen, en av Sveriges minst 
besökta nationalparker. 

I stället för att vandra Sörmlandsleden från 
Björkhagen eller genom Tyresta, välj etapp 27–
30, söder om Katrineholm. Det är en 
lättillgänglig del av leden som bland annat 
lockar med ett 200 år gammalt urskogsområde. 

Isälvsleden i Västerbotten, norra delen av 
Roslagsleden, Bruksleden i 
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Västmanland, Bohusleden och Hälsingeleden är 
andra mindre kända vandringsleder. 

I stället för Stockholms skärgård, 
upptäck Söderhamns skärgård, Holmö 
skärgård, Sörmlands eller Roslagens skärgård. 

Källa: Svenska Turistföreningen (Fler tips på 
Svenskaturistforeningen.se/svemester) 

16 Ansvarslöst, 
Nooshi Dadgostar! 
På tisdagen gav Nooshi Dadgostar (V) 
statsminister Stefan Löfven (S) två alternativ: 
Att inom 48 timmar skrota planerna på att 
ändra hyreslagstiftningen enligt 
utredningsförslaget eller inleda förhandlingar 
med Hyresgästföreningen om ”förbättringar”. 

Annars går Vänsterpartiet ”in i en fas” om hur 
en misstroendeförklaring ska kunna väckas. Det 
innebär att de måste söka stöd hos minst 
ytterligare ett parti, eftersom det behövs 35 
ledamöter för att kräva en 
misstroendeförklaring, medan V har 27. 

Låt oss konstatera två saker. Den första är att 
Löfven inte kan gå Dadgostar till mötes, 
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eftersom fri hyressättning i nyproduktion är en 
av punkterna i januariavtalet, på vilket 
regeringen vilar. Den andra är att Vänstern 
försöker skjuta över ansvaret på alla andra. 

Dels genom att beskylla Moderaterna och 
Kristdemokraterna för att vara stödpartier till 
Stefan Löfven ifall de inte är med på ett 
eventuellt misstroende. Dels genom att försöka 
lägga bollen hos Löfven, trots att det är 
Dadgostar som hotar med att ta första steget 
mot en regeringskris. 

Det visar hur ogenomtänkt Vänsterpartiets plan 
är. För det räcker inte att Moderaterna och 
Kristdemokraterna trycker på 
misstroendeknappen tillsammans med 
Vänstern för att regeringen ska falla. Om rege-
ringskrisen ska bli ett faktum måste även 
Sverigedemokraterna vara med, vilket betyder 

att Vänsterns enda alternativ till den nuvarande 
regeringen är att driva på för en högerregering 
med stöd av Jimmie Åkesson. 

Allt detta är dock Dadgostar beredd att backa 
ifrån, på villkor att Löfven lovar att inte lyfta ett 
finger för att lösa problemen på Sveriges illa 
fungerande bostadsmarknad. Man skulle nästan 
kunna tro att Vänsterpartiet tycker att dagens 
system fungerar. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 
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16 Ledare: 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 
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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 

358



Kina. Men västvärldens möjligheter till 
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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16 Polisen kan 
inte avlyssna bort 
gängens ständiga 
nyrekryteringar 
Tack vare bevis som samlats in från de 
krypterade apparna Encrochat och FBI-fällan 
Anom har hundratals kriminella 
frihetsberövats. De framgångsrika insatserna är 
ett styrkebesked för polisen som kämpar för att 
hålla jämna steg med en organiserad 
brottslighet i ständig förnyelse. 

Polisaktionerna hade varit omöjliga utan djupt 
integritetskränkande avlyssning och 
övervakning. Här har svenska polisen kunnat 

åka snålskjuts på andra länder vars lagstiftning 
ger våldsmonopolet större befogenheter än i 
Sverige. En arbetsfördelning som knappast är 
särskilt hållbar, effektiv eller moralisk. 

Att polisen efterfrågar större lagutrymme för att 
använda sig av hemlig avlyssning ”i preventivt 
syfte” är därför både väntat och välbehövligt. 
Även Säkerhetspolisen efterlyser ökade 
möjligheter att spana i krypterade appar (DN 
Debatt 15/6). I dag, onsdag, tar riksdagen 
ställning till Moderaternas förslag att tillåta 
hemlig avlyssning mot aktiva gängmedlemmar 
utan att brottsmistankar föreligger. Ett förslag 
som S, V, MP och C har reserverat sig mot. 

Visst finns det viktiga invändningar att göra mot 
alla förslag som ger staten ökade möjligheter att 
övervaka medborgare, men svensk lagstiftning 
behöver också anpassas efter den teknologiska 
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utvecklingen. Dessutom sker ju 
integritetskränkningar i praktiken ändå, bara 
utanför Sveriges gränser och via 
samarbetpartners. Att hämta hem avlyssningen 
ger större möjligheter att kontrollera att 
övervakningen sker på acceptabla nivåer. 
Snarare än att rösta ned M:s förslag, bör 
kritiska partier därför fokusera på att 
säkerställa att polisens avlyssningsinsatser blir 
proportionerliga och kontrolleras av oberoende 
instanser. 

Än viktigare är insikten att övervakning inte är 
någon magisk trollstav som kommer att lösa 
problemen med gängkriminalitet. Fokuset på 
övervakning får inte tränga undan andra viktiga 
insatser, vilket rikspolischefen Anders 
Thornberg betonade i SVT:s Agenda (13/6): ”Vi 
måste göra vårt jobb i polisen och sen måste 
samhället i övrigt se till att man bryter 
rekryteringen.” 

Att rikspolischefen själv tonar ned 
övervakningens möjligheter är talande. Så länge 
gängen fortsätter att nyrekrytera kommer 
problemen med den organiserade brottsligheten 
att fortsätta. Att styra bort unga män från 
karriärer som gängkriminella är en kamp där 
lärare, socialsekreterare, fotbollstränare och 
föräldrar spelar en minst lika viktig roll som 
signalspanande poliser. 

De ökande problemen med gängkriminalitet är i 
första hand en produkt av social segregation, 
inte bristande övervakningsmöjligheter. Även 
brottsbekämpningens verktygslåda måste 
ibland uppdateras men vad polisen verkligen 
behöver är fler kollegor och hjälp att stoppa den 
ständiga nytillförseln av unga kriminella. 

Emma Høen Bustos 

emma.hoenbustos@bonniernews.se 
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16 ”Regeringen 
hjälper Rwanda med 
politisk förföljelse” 
Regeringen har gett klartecken till en 
utredning om utlämning av en rwandisk 
medborgare. All bevisning kommer från 
den auktoritära regimen i landet. Men 
för oss advokater är det i praktiken 
omöjligt att få fram motbevisning. 
Mannens rättigheter kränks därför inte 
bara i Rwanda utan även i Sverige, 
skriver Thomas Bodström med flera. 

DN. DEBATT 210616 

Att regeringen och rättsväsendet hjälper en 
diktatur att förfölja sina politiska motståndare 
är inget annat än en stor rättsskandal. 

För en tid sedan tvingade Belarus ner ett 
flygplan som var på väg från Aten till Vilnius. 
Anledningen var att belarusiska myndigheter 
grep en journalist, Roman Pratasevitj. Enligt 
den belarusiska presidenten. Lukasjenko, 
gjordes detta ”för att skydda folket” och 
journalisten kallades för terrorist. 

Reaktionen lät glädjande nog inte vänta på sig. 
För en gångs skull var EU-länderna enade om 
att kraftigt fördöma Belarus och införa 
sanktioner. Svenska regeringen har också varit 
skarp i sin kritik. Få tror i dag att Pratasevitj 
kommer att få en rättvis rättegång. Det är en 
naturlig uppfattning, eftersom det är omöjligt 
att en diktatur kan ha ett fritt rättsväsende – i så 
fall skulle givetvis diktatorer eller andra 
personer inom den styrande regimen 
omedelbart åtalas och dömas för brott mot 
mänskliga rättigheter. 
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I en annan del av världen hände i princip 
samma sak. I augusti förra året kidnappades 
den välkända hotelldirektören Paul 
Rusesabagina, som räddade 1 200 flyktingar 
under folkmordet i Rwanda, en insats som blev 
känd för omvärlden genom filmen ”Hotel 
Rwanda”. Han befann sig i ett flygplan, som var 
på väg från Dubai till Burundi, men som i stället 
landade i Rwanda. Rusesabagina, som kritiserat 
Rwandas regim, har varit fängslad sedan dess 
och enligt Amnesty international har hans 
mänskliga rättigheter redan kränkts. Utöver att 
han förhindrats att träffa sin advokat har han 
nekats mat och medicin. 

Även om förfarandet i Belarus och Rwanda är 
närmast identiskt – likaså att de två länderna är 
djupt odemokratiska och styrs i respektive land 
av en man, president Lukasjenko respektive 

Paul Kagame – är det stor skillnad på hur 
Sverige förhåller sig till de bägge länderna. 

I dag finns i praktiken inget rättsligt samarbete 
mellan Sverige och Belarus. Det är bra. Det går 
nämligen inte att lita på att det finns en 
tillförlitlig rättssäkerhet där och att mänskliga 
rättigheter respekteras. 

När det gäller förhållandet med Rwanda är 
situationen helt annorlunda. Sverige har sedan 
flera år ett utvecklat samarbete med den 
rwandiska regimens rättsväsende. 

Att i princip alla NGO-organisationer, som 
Amnesty international och Human rights watch, 
kan vittna om förföljelser, trakasserier, 
kidnappningar och mord mot oppositionella 
verkar inte ha gjort något intryck. Likaså 
uppgifter om att vittnen påverkas och att 
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misstänkta torteras. Inte ens den svenska 
säkerhetspolisens uppgifter om att det 
förekommer falska anklagelser förändrar 
inställningen. 

Invändningar om att vittnen från Rwanda kan 
tvingas berätta det som regimen vill, har svensk 
polis i en tidigare process avfärdat med att 
”människor ljuger både i Sverige och Rwanda”. 
Visst finns det skäl att ibland kritisera svensk 
polis i samband med förhör, men ingen tror väl 
att svensk polis utsätter misstänkta för tortyr 
eller tvingar vittnen att ljuga för att staten vill 
det. Än mer beklagligt är det att åklagare och 
domstolar har samma inställning. 

Anledningen till det svenska rättsväsendets 
totala undfallenhet mot en diktatur har sin 
grund i folkmordet i Rwanda 1994. Men även 
om Sverige i slutet av 90-talet undertecknade en 

resolution om att arbeta för att brott som 
begåtts under folkmordet ska beivras, får det 
inte innebära att man struntar i att mänskliga 
rättigheter inte respekteras. 

Det är dags att inse att det nu har gått mer än 
ett kvarts sekel sedan folkmordet i Rwanda och 
dags att förstå att landet, efter en lovande start, 
förvandlats till en fruktansvärd diktatur där 
regimen använder folkmordet för att förfölja 
oppositionella. 

DN-journalisten Erik Esbjörnssons recension av 
boken ”Do not disturb” (Michaela Wrong, DN 
16/4) fick den passande rubriken ”Därför får 
skuldkänslor omvärlden att blunda för våldet i 
Rwanda.” Den boken borde polis, åklagare och 
domstolar läsa så att de möjligtvis skulle 
komma på andra tankar i sin inställning till sitt 
nära samarbete med en diktatur. 
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För närvarade pågår en utredning om att lämna 
ut en rwandisk medborgare som har efterlysts 
av regimen i Rwanda. Mannen är en gift 
trebarnsfar som bott i Sverige i över 20 år. All 
bevisning kommer från Rwanda. Det finns 
ingen möjlighet för svensk polis, åklagare, 
advokater eller domstol att kontrollera 
sanningshalten i bevisningen. Trots detta har 
regeringen givit klartecken till att påbörja 
utredningen i detta ärende och mannen sitter 
sedan ett halvår tillbaka häktad av svensk 
domstol på åklagarens begäran. Dessutom kan 
vi inte utföra vårt arbete som advokater, då allt 
material i utredningen, av respekt till de 
rwandiska myndigheterna, är hemligstämplat. 

Vi har blivit förhindrade att göra egna 
utredningar av anklagelserna från regimen i 
Rwanda. Att få fram motbevisning mot falska 
anklagelser är därmed i praktiken omöjligt. Det 

innebär att mannens rättighet att få en rättvis 
rättegång enligt Europakonventionen kränks 
inte bara i Rwanda utan även i Sverige. 

Pinsamt nog för Sverige var det helt annorlunda 
när Norge nyligen hade ett liknande fall. Där 
tilläts en advokat att göra en undersökning i 
Rwanda, som visade att flera av vittnena hade 
ljugit. Det medförde att Norge inte följde 
Rwandas krav på att lämna ut den rwandiska 
medborgaren. 

Ytterst är det Riksåklagaren, Högsta domstolen 
och regeringen som kommer att avgöra den här 
mannens öde, som om han blir utlämnad till 
Rwanda sannolikt aldrig kommer att återse sin 
fru och sina barn igen. 

Utöver Norge har även Storbritannien, 
Frankrike och Finland, för att nämna några 
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länder, sagt nej till att utlämna människor till 
Rwanda, då de inte kan förväntas få en rättvis 
rättegång vilket anses strida mot 
Europakonventionen. Frågan är varför vår syn 
på mänskliga rättigheter, enligt 
Europakonventionen, har lägre prioritet än våra 
grannländers. 

Det är dags att regeringen samt de högsta 
juridiska instanserna i Sverige börjar inse 
konsekvenserna av sitt agerande, som i 
praktiken innebär att man hjälper en diktatur 
att komma åt sina politiska motståndare. 

En sak är säker: när ytterligare bevis kommer 
fram som bevisar detta kommer de ansvariga i 
framtiden inte att kunna säga att de inte visste 
vad de gjorde. 

Thomas Bodström, advokat, tidigare 
justitieminister (S) 

Hanna Larsson Rampe, advokat 

Anna Wahlström, advokat 
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16 V vill visa att 
de inte är 
Löfvens 
dörrmatta 
Vänsterpartiet försöker motbevisa att det 
är en politisk dörrmatta för Stefan 
Löfven. Därför hotar Nooshi Dadgostar 
att avsätta regeringen om den inte inom 
48 timmar lovar att ändra hyrespolitik. 

Men regeringen kommer inte att göra 
som Vänstern kräver. Det kan bli ett 
chickenrace mot regeringskrisens rand. 

Regeringen har nu 48 timmar på sig”, sade 
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar sammanbitet 
till en stor skara journalister. 

Pandemin är inte över och det återstår bara ett 
drygt år till nästa val. Men Vänsterpartiet ställer 
ultimatum med en regeringskris som yttersta 
hot.  

Det utredningsförslag om fri hyressättning i 
nyproduktion som regeringen beställt, efter en 
uppgörelse med Centern och Liberalerna, får 
inte bli verklighet, kräver Nooshi Dadgostar.  

Regeringen behövde inte mer än sex timmar för 
att ge sitt svar. Justitieminister Morgan 
Johansson (S) sade att det inte finns något 
förslag att dra tillbaka, först i höst kan det börja 
mejslas ut och ett färdigt lagförslag kommer 
nästa år. Han varnade Vänsterpartiet för att 
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driva fram en misstroendeomröstning i 
riksdagen: 

”Jag tror inte det finns något som helst stöd hos 
svenska folket i allmänhet att utlösa en 
regeringskris för ett förslag som inte ens är 
lagt”. 

Men Vänsterpartiet har inte tid att vänta. När 
Stefan Löfven (S) valdes till statsminister i 
januari 2019 krävdes Vänsterpartiets röster. 
Men regeringen, Centern och Liberalerna skrev 
ändå in i sin överenskommelse att 
Vänsterpartiet inte ska få något inflytande över 
politiken. 

Den dåvarande V-ledaren Jonas Sjöstedt lovade 
då att fälla regeringen senare under 
mandatperioden, om den klev över partiets två 
röda linjer. 

Den första linjen har statsministern redan tagit 
ett elegant hopp över, utan att något har hänt. 
Arbetsrätten liberaliseras, men den av V (och 
LO) så hatade reformen införs i sällskap med en 
jättesatsning på vidareutbildning som har fått 
fackföreningsrörelsen att lägga ner den stora 
striden.  

Det har ställt Vänsterpartiet i det närmaste 
schack matt. Partiet har ju lovat att strida med 
fackföreningsrörelsen.  

Nu är Löfvens regering på väg att smyga över 
också nästa röda linje. Taktiken är att göra det 
så långsamt och så sent att Vänstern inte hinner 
reagera. 

Statsministern och justitieministern har 
markerat att alla delar av hyresutredningen inte 
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är bra, men att ändringar kan göras först senare 
i höst och i vinter.  

Regeringens plan är att skjuta beslutet in på 
nästa vår, då det inte längre är någon poäng för 
Vänsterpartiet att försöka driva fram ett 
extraval. 

Det är därför Vänsterpartiet måste agera nu. 

Nooshi Dadgostars krav är att regeringen 
antingen ska släppa hyresförslaget helt eller nå 
en uppgörelse med Hyresgästföreningen. Men 
då blir det ju ingen fri hyressättning, som 
regeringen lovat C och L. 

Högeroppositionen har hittills inte tagit Nooshi 
Dadgostars hot på allvar. Det gör däremot 
Vänsterpartiets ledning och aktiva. Hot som 
dessa skapar sin egen dynamik. Det är svårt att 
backa tillbaka utan att ha vunnit något.  

För att kunna kräva en misstroendeomröstning 
i riksdagen krävs att 35 ledamöter skriver under 
en begäran. V har bara 27 mandat. V behöver 
alltså stöd av andra partiers ledamöter.  

Om V verkligen menar allvar med att vilja fälla 
regeringen är det svårt att se att M och KD 
skulle lägga fingrarna emellan. 

Sverigedemokraterna kan föregripa processen 
och begära en misstroendeomröstning på egen 
hand. Då hamnar Nooshi Dadgostar i en svår 
sits. Vänsterpartiet vill inte rösta på SD:s 
förslag, men inte heller stödja regeringen utan 
att ha fått gehör för kraven. 

Det drar ihop sig till ett chickenrace, som i 
amerikanska filmer där två bilar kör mot ett 
stup i tävlan om vem som törs kasta sig ur eller 
tvärbromsa närmast avgrunden. 
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Nooshi Dadgostar försöker pressa Moderaterna 
och Kristdemokraterna att ta plats i bilen och 
backa upp hennes hot om 
misstroendeomröstning. Hon gör det genom att 
säga att M och KD annars blir stödpartier till 
Stefan Löfven, och det vill ju inte 
högeroppositionen vara. 

Stefan Löfven försöker i sin tur pressa Nooshi 
Dadgostar genom att peka på att hon behöver ta 
med sig också SD:s Jimmie Åkesson i bilen för 
att planen ska fungera. Och det sällskapet vill 
inte Vänsterpartiet ha. 

Nedanför stupet väntar en regeringskris. Om 
Nooshi Dadgostar inte ställer sig på bromsen i 
sista sekund. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

16Ministern: ”Vi 
kan inte dra 
tillbaka ett 
förslag som inte 
finns” 
Vänsterpartiet ger statsminister Stefan 
Löfven 48 timmar för att dra tillbaka 
förslaget om fri hyressättning i nybyggda 
bostäder. Annars hotar V att fälla Löfven. 
Men regeringen kommer inte att gå V:s 
krav till mötes. 
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– Vi kommer naturligtvis att stå fast vid 
januariavtalet, säger justitieminister 
Morgan Johansson (S). 

När Vänsterpartiet valde att släppa fram Stefan 
Löfven som statsminister för drygt två år sedan 
skedde det med två villkor. V lovade att rikta 
misstroende mot statsministern om regeringen 
försämrade arbetsrätten eller införde 
marknadshyror utifrån de förslag som finns i 
januariavtalet. 

Nu kräver V att regeringen omgående sätter 
stopp för planerna på att införa fri hyressättning 
för nyproducerade bostäder. V kräver besked 
senast klockan 10 på torsdag för att inte gå 
vidare och försöka väcka misstroende mot 
statsminister Stefan Löfven. 

– Det kommer att bli kraftigt höjda hyror. Det 
här är ett systemskifte som aldrig kommer att 
rullas tillbaks, säger Nooshi Dadgostar. 

V ger regeringen två alternativ för att slippa 
riskera en misstroendeförklaring: 

Avstå från att förändra hyreslagstiftningen och 
lägga förslaget åt sidan. 

Om hyreslagstiftningen ska ändras så måste 
regeringen genast inleda förhandlingar där 
Hyresgästföreningen ingår. Ett avtal ska vara 
klart tills riksdagen öppnar i höst. 

– Om regeringen inte accepterar de här kraven 
så har vi ett helt nytt läge i riksdagen och 
Vänsterpartiet är inte en del av 
regeringsunderlaget. Om det blir en 
misstroendeomröstning så kommer Stefan 
Löfven att fällas, säger Nooshi Dadgostar. 
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Regeringen ger kalla handen till V:s krav. Enligt 
justitieminister Morgan Johansson kommer 
regeringen att fortsätta att bereda frågan och 
planen är att det ska finnas ett färdigt förslag 
sent i höst. 

– Vi har precis tagit emot en utredning som nu 
har gått ut på remiss. Vi kan inte dra tillbaka ett 
förslag som inte finns, säger Morgan Johansson. 

– Det här är svaret som vi ger. Mitt svar är att vi 
fortsätter den här processen, säger Morgan 
Johansson. 

Han är kritisk till att V skramlar med 
misstroendevapnet i ett läge när samhället 
fortfarande hanterar en pågående pandemi. 

– En misstroendeförklaring är politikens mest 
kraftfulla instrument. Det måste hanteras med 
omdöme. Att begära misstroende mot en 

regering på grund av ett förslag som ännu inte 
är lagt framstår inte som seriöst, säger Morgan 
Johansson. 

Samtidigt utgår han från att V menar allvar med 
sitt hot om misstroende. 

– Men jag tror inte att det finns något som helst 
stöd bland svenska folket att ställa till med en 
regeringskris över ett förslag som inte ens är 
lagt, säger Morgan Johansson. 

Om V ska kunna väcka misstroende krävs att 
minst 35 riksdagsledamöter undertecknar en 
sådan begäran. V har bara 27 ledamöter så det 
betyder att de måste få med sig andra partier på 
sitt misstroendekrav. 

– Vi kommer att behöva vända oss till M och KD 
för att gå vidare med en misstroendefas, säger 
Nooshi Dadgostar. 
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Både M och KD har hittills sagt att de inte 
kommer att skriva under om V kräver en 
misstroendeomröstning. KD-ledaren Ebba 
Busch anser att Vänsterpartiet inte är 
trovärdiga när de säger att de vill fälla 
regeringen. 

– Jag menar att Vänsterpartiet bluffar, säger 
Ebba Busch. 

Hon är skeptisk till V:s vilja att väcka 
misstroende mot statsministern. 

– Det här är inte trovärdigt. Inget i 
Vänsterpartiets agerande hittills har visat att 
man är beredda att gå skarpt och fälla Stefan 
Löfven. Om V vill visa att man menar allvar då 
borde Nooshi Dadgostar lyfta på luren till 
Jimmie Åkesson. Alla partier behövs om Löfven 

ska falla i en skarp omröstning, säger Ebba 
Busch. 

Även Moderaterna ställer sig tveksamma till V:s 
besked. 

– Vänsterpartiet vill stoppa bra reformer och 
behålla en dålig regering. Vi tycker tvärtom: vi 
är för bra reformer och vill byta ut en dålig 
regering. Det här visar svagheten i Stefan 
Löfvens regeringsunderlag, där olika partier 
ställt ut oförenliga löften. Nu får vi se om 
Löfven reder ut det, skriver M:s gruppledare 
Tobias Billström till DN. 

SD-ledaren Jimmie Åkesson kommenterar 
också skriftligt: 

– Att Vänsterpartiet skramlar högljutt mot 
regeringen för att få en stund i rampljuset hör 
inte till ovanligheterna. Det brukar dock stanna 
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där, vid tomma hot och ihåligt skrammel. Vill 
Nooshi Dadgostar på riktigt fälla regeringen 
denna gång så får hon och Vänsterpartiet visa 
att man menar allvar, skriver Åkesson och 
fortsätter: 

– Jag och Sverigedemokraterna anser att 
regeringen Löfven är så pass skadlig för Sverige 
att vi kommer att ta varje givet tillfälle att 
avsätta statsministern. Till skillnad från 
Vänsterpartiet har Sverigedemokraterna ensamt 
tillräckligt många mandat för att väcka 
misstroende. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Fakta. 
Misstroendeförklaring 
Minst 35 ledamöter måste skriva på en 
förklaring om misstroende mot regeringen eller 
en minister för att en omröstning ska hållas. 
Förklaringen ska läggas fram vid ett 
sammanträde i riksdagens kammare. 

Processen kräver att det måste gå minst tre 
dagar från det att en förklaring läggs fram till 
dess att en omröstning hålls. Först ska det 
bordläggas två gånger. Dag tre är första möjliga 
dagen för avgörande. 

För att en minister eller regeringen ska fällas 
måste minst 175 av riksdagens 349 ledamöter 
rösta ja till det. 

Källa: TT 
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16 ”Den stängda 
databasen 
påverkar inte 
restriktionerna” 
Inrapporteringen av covidfall är pausad 
efter ett misstänkt säkerhetsfel i 
Folkhälsomyndighetens smittdatabas. 
Enligt Anders Tegnell har myndigheten 
fortfarande bra koll på virusets 
spridning. 

– Det här påverkar inte hur vi hanterar 
restriktioner och åtgärder vid 
månadsskiftet, säger statsepidemiologen. 

På söndagskvällen stängde 
Folkhälsomyndigheten tillfälligt databasen 
Sminet, dit anmälningspliktiga sjukdomar som 
covid-19 rapporteras in. Orsaken var ett 
misstänkt säkerhetsfel i systemet. 

– Vi har indikationer på ett säkerhetsproblem 
med Sminet och därför har vi stängt ned data-
basen för att undvika risken för intrång. Mer 
information än så kan vi inte ge, säger 
statsepidemiolog Anders Tegnell. 

Stoppet innebär att nya fall av coronaviruset 
inte kan rapporteras in, vilket gör att de exakta 
smittalen för de senaste dagarna är osäkra. 
Trots det har Folkhälsomyndigheten bra koll på 
hur smittspridningen utvecklar sig i landet, 
enligt statsepidemiologen. 
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– När det handlar om så här korta perioder blir 
påverkan liten. Vi har en väldigt tydlig 
nedåtgående trend i smittspridningen som vi 
kan följa lite på andra sätt. Bland annat genom 
direktrapporter från laboratorierna. Blir det 
avbrott under längre perioder blir det mer 
besvärligt. 

Nästa steg i avvecklingen av 
coronarestriktionerna är planerat till den 1 juli. 
Beslutet om lättnaderna styrs av 
smittspridningen i landet, belastningen på 
sjukvården och vaccinationsgraden. Avbrottet i 
inrapporteringen kommer däremot inte att 
spela in, säger Anders Tegnell. 

– Det här är inget som kommer att påverka vårt 
ställningstagande till ändringarna av 
restriktioner. Det som händer att är att vi 

saknar exakta data dag för dag, men vi har 
övergripande koll på utvecklingen. 

Söndagens nedstängning av Sminet är det andra 
på kort tid. I slutet av maj utsattes databasen för 
flera intrångsförsök. Händelserna 
polisanmäldes och databasen stängdes under 
två dagar. 

– Den utredning vi gjort hittills visar inga 
tecken på att några uppgifter har läckt, säger 
Anders Tegnell. 

– Det vidtogs en lång rad åtgärder för att öka 
säkerheten efter intrångsförsöket. Vi såg över 
systemen på myndigheten, men också på en rad 
olika laboratorier, säger han. 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 
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16 Undervisning 
på plats blir 
huvudregel i 
höst 
Skolundervisningen för gymnasie- och 
grundskoleelever ska som huvudregel 
ske på plats från och med höstterminens 
start, meddelade regeringen på tisdagen. 

– Planera för en hösttermin där vi kan 
starta skolan på plats, men håll hög och 
klar beredskap för eventuella utbrott, 
sade utbildningsminister Anna Ekström 
(S). 

När skolstarten närmar sig i slutet av augusti 
kommer smittspridningen i landet vara på 
mycket låga nivåer, enligt 
Folkhälsomyndighetens scenario. Därför 
bedömer myndigheten att det är möjligt för 
eleverna på gymnasiet och i grundskolan att 
återvända till skolorna efter flera terminer med 
distans- och fjärrundervisning. 

– Det blir alltså inte nödvändigt med 
distansundervisning i förebyggande syfte som vi 
gjort tidigare under pandemin, sade 
myndighetens avdelningschef Britta Björkholm 
på en pressträff under tisdagen. 

Hon uppmanade skolorna att planera 
aktiviteterna kring skolstarten klokt för att 
undvika stora folksamlingar av lärare och 
elever. Samtidigt är det viktigt att elever med 
symtom även i fortsättningen stannar hemma 
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och för att stoppa eventuell smittspridning kan 
det bli aktuellt att testa hela klasser. 

– Men vi rekommenderar ingen generell 
regelbunden screening i skolan, sade Britta 
Björkholm. 

Om smittläget i slutet av sommaren skulle 
avvika från Folkhälsomyndighetens scenario 
kan åtgärderna i skolan behöva ses över. 
Utbildningsminister Anna Ekström uppmanade 
därför skolorna att planera för undervisning på 
plats, men att ha beredskap för att gå över till 
distansundervisning. 

Hon sade också att många elever haft det svårt 
under tiden då undervisningen lämnat 
klassrummen. 

– Under pandemin har vi lärt oss att 
distansundervisning är bättre än ingen 

undervisning alls, men att närundervisning, det 
vill säga undervisning på plats i skolans lokaler, 
är det allra bästa, sade Anna Ekström. 

Hur stort kunskapstapp distansundervisningen 
inneburit är ännu inte känt. Regeringen 
inväntar Skolverkets betygsstatistik, som 
kommer senare i sommar. Myndigheten har 
också fått i uppdrag att komma med en rapport 
om den svenska skolan, med särskilt fokus på 
pandemins påverkan på undervisningen. 

Trots den avtagande smittspridningen och 
tisdagens skolbesked är pandemin fortfarande 
inte över, sade Britta Björkholm. 

– Pandemin kommer fortsatt att pågå ute i 
världen. Det kan fortfarande uppstå lokala 
utbrott och ovaccinerade barn och unga kan 
smittas av covid-19. 
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En förutsättning för att utvecklingen fortsätter 
åt rätt håll är att vaccinationsarbetet fortsätter i 
samma takt. Då behöver svenskarnas 
vaccinationsvilja vara hög och 
läkemedelsbolagens leveranser stabila, enligt 
Britta Björkholm. 

– Är tillräckligt många immuna mot infektion 
kommer smittspridningen att gå ned. Det har 
setts i de länder som kommit längre i sina 
vaccinationsprogram. Det är den enskilt 
viktigaste åtgärden som vi har. 

Folkhälsomyndigheten följer också spridningen 
av virusets deltavariant, som först upptäcktes i 
Indien, noggrant. Varianten har nu blivit den 
dominerande i Storbritannien och gjort att 
England skjuter på lättnader i restriktionerna i 
en månad. 

– I nuläget är det den vi bevakar hårdast och 
kommer behöva få ordentligt underlag på för att 
se var den tar vägen, sade Britta Björkholm. 

– Den verkar vara mer spridningsbenägen än 
alfavarianten, som är den mest förekommande i 
Sverige. Men vaccinationseffekten är god efter 
två doser vaccin. Om vi kan hålla uppe 
vaccinationstakten och samtidigt begränsa 
smittspridningen av deltavarianten så mycket 
som det går under sommaren hoppas vi att den 
inte ska ställa till med något. 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 

Fakta. FHM:s 
rekommendation 
upphörde 1 juni 
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Den 1 juni upphörde Folkhälsomyndighetens 
rekommendation om distansundervisning för 
vuxna som studerar på universitet, högskolor 
eller komvux. 

Efter tre terminer av periodvis 
distansundervisning får även gymnasie- och 
grundskoleleverna återvända till skolorna vid 
höstterminens start. 

16 Livstids 
fängelse för 
styckmord i 
Blekinge 
En man döms till livstids fängelse och en 
annan till 18 års fängelse för mordet på 
en 57-årig man i Karlskrona som sedan 
blev styckad och gömd på en skärgårdsö. 

Mannen anmäldes försvunnen i juli förra året 
och hans kvarlevor hittades först flera månader 
senare. 

Männen, som är 22 respektive 23 år gamla, 
döms för mord och brott mot griftefrid. 
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Domstolen ser det som försvårande att brottet 
har föregåtts av noggrann planering och att 
mordet, även om det inte var ett utdraget 
förlopp, hade ”karaktären av en avrättning”. Att 
brottet begicks i offrets hem är en annan 
försvårande omständighet, liksom hur den 
dödes kropp behandlades efteråt. 

Eftersom det i den ena mannens fall handlar om 
mord på en nära anhörig är även detta en 
försvårande omständighet. Att den andre 
mannen slipper livstid och i stället får ett 
tidsbestämt straff motiveras av att han frivilligt 
lämnat uppgifter som var väsentliga för 
polisutredningen och som gjorde att den dödes 
kvarlevor till sist kunde hittas, skriver Blekinge 
tingsrätt i ett pressmeddelande. 

TT 

16 Fler 
anmälningar 
kring Sidas 
projekt 
Förra året ökade antalet anmälningar om olika 
typer av oegentligheter kring Sidas 
biståndsprojekt. Totalt begärde myndigheten 
tillbaka 67 miljoner kronor. 

Under pandemiåret 2020 registrerades 326 
ärenden om misstänkt korruption, 
oegentligheter och andra missförhållanden hos 
Sidas biståndsprojekt, visar årets 
korruptionsrapport från myndigheten. 
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Motsvarande antal ärenden 2019 var 261 
stycken. 

Ärendena handlade oftast om missbruk av 
medel samt förskingring, men även trakasserier 
och sexuella övergrepp. 

TT 

16 4,2 
miljoner personer i Sverige har fått åtminstone 
en vaccindos, baserat på vad regionerna har 
rapporterat in till det nationella 
vaccinationsregistret. Det motsvarar 51,3 
procent av den vuxna befolkningen. Av dessa 
har 2 250 996 – 27,5 procent – fått två doser. 

TT 
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16 Riksdagen 
körde över 
regeringen om 
adoptioner 
Regeringen bör snarast utreda 
internationella adoptioner. Det röstade 
en samlad opposition på tisdagen igenom 
i riksdagen. 

Beslutet togs efter ett utskottsinitiativ i 
socialutskottet: regeringen bör snarast utreda 
hur svenska myndigheter och 
adoptionsorganisationer har hanterat 
internationella adoptioner till Sverige, bland 

annat från Chile, från 1900-talets mitt och fram 
till i dag. 

Efter DN:s artikelserie ”Barn till varje pris” 
berättade socialminister Lena Hallengren (S) att 
hon har för avsikt att sjösätta en översyn av 
svensk adoptionsverksamhet från 1960- till 
1990-talen. 

Moderatledaren Ulf Kristersson gick steget 
längre och krävde en ”vitbok” om de 
internationella adoptionerna till Sverige. 

DN:s artikelserie granskar brott i adoptioners 
spår och belyser bland annat konkreta 
misstankar om oegentligheter i en majoritet av 
alla större länder som Sverige har adopterat 
från. Men krav på en utredning av 
internationella adoptioner från Chile kom redan 
2018, efter att chilenska medier tillsammans 
med SVT avslöjade att hundratals chilenska 
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barn kan ha stulits från sina familjer och 
adopterats till Sverige. 

Med stöd från chilenska adopterade har Jon 
Thorbjörnson (V) flera gånger lyft frågan i 
riksdagen. Därutöver har även C- och SD-
ledamöter ställt frågor till socialministern. 
Under tisdagen röstade oppositionspartierna V, 
SD, M, KD, L och C för förslaget. 

Enligt riksdagen bör en kommande utredning 
”också få betydelse för hur arbetet med 
internationella adoptioner bedrivs framöver”. 

S och MP reserverade sig mot beslutet, med 
motiveringen att regeringen för närvarande 
arbetar med ett direktiv till en utredning – och 
vill avvakta till dess att direktivet är utformat. 

Josefin Sköld 

josefin.skold@dn.se 

Patrik Lundberg patrik.lundberg@dn.se 

16 Vill se förslag 
om 
tvångstestning 
Gränspolisen uppger att det finns stora problem 
att utvisa personer som vägrar att testa sig för 
covid-19 – något som många länder kräver för 
att ta emot dem. Nu uppmanar en majoritet i 
riksdagens socialförsäkringsutskott regeringen 
att ta fram förslag som gör det möjligt att 
tvångstesta personer, om det behövs för att 
kunna verkställa en av- eller utvisning. 

Alla partier utom S, MP och V står bakom det så 
kallade tillkännagivandet. 

TT 
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16 Inställda 
visumtider 
hindrar 
studenter från 
plugg i USA 
Utan intervjutider, inget studentvisum. 
Utan visum, ingen studieresa till USA. 
Svenska studenter med siktet inställt på 
andra sidan Atlanten riskerar att missa 
sin chans i höst då den amerikanska 
ambassaden har ställt in mötestider. 

Studenter kan få svårt att komma iväg till USA 
då den amerikanska ambassaden har ställt in 

intervjutider för studentvisum – åtminstone 
fram till i höst. 

Erik Stenbäck, Nordenchef på språk- och 
utbildningsföretaget EF, säger att inga 
intervjutider har funnits på flera månader. 
Tidigare kunde studenter få ”nödtider” nära 
inpå avfärd och på så sätt få sitt visum, 
framhåller han, men menar att ingen av 
företagets studenter lyckats boka en sådan de 
senaste månaderna. 

– Studenter har kanske sagt upp sig från arbete, 
inte sökt någon annan högskolutbildning eller 
avsagt sig plats på gymnasieskolor, och så får de 
oväntat inte åka eftersom de inte får visumtid. 
Dessutom har många lagt mycket pengar som 
de riskerar att förlora. 
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I stället har studenter fått rådet att åka till 
amerikanska ambassader på andra platser. Erik 
Stenbäck betonar dock att många inte tar emot 
studenter från andra länder. Dessutom 
tillkommer extra kostnader, och reseregler 
under pandemin kan medföra komplikationer. 
Samma situation rådde delvis under förra 
sommaren, men färre planerade då att resa 
vilket gjorde problemet mindre påtagligt, 
uppger Nordenchefen och understryker 
dessutom att många då redan hunnit få visum 
inför hösten. 

USA är ett vanligt mål för svenska 
utlandsstuderande. Omkring 15 procent av alla 
med studiemedel i utlandet under läsåret 2019–
2020 befann sig just där, enligt Centrala 
studiestödsnämnden. 

En av de som drabbats av inställda 
visumintervjuer är Kristian, som egentligen 
heter något annat. Han har kommit in på ett 
universitet i USA där han dessutom fått ett 
idrottsstipendium. 

– Jag blev antagen på skolan och allt verkade 
frid och fröjd. Men för en vecka sedan fick vi 
besked att det inte skulle gå att få visum i 
Sverige. Jag blev extremt ledsen. Det kändes 
som att min dröm förstördes, säger han. 

I stället bokade han en tid på den amerikanska 
ambassaden i Polen – men även denna verkar 
avbokas. 

– Om den tiden ställs in finns ingen möjlighet 
för mig att åka till USA. Vi har lagt ned mycket 
pengar och energi på det här, och det känns 
väldigt tråkigt om det inte löser sig. 
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18-årige Sander Holm har också drabbats av de 
inställda tiderna. För ett par månader sedan 
bokade han en intervjutid på ambassaden, 
vilken skulle ha ägt rum i juli. Sedan fick han 
veta att det inte blir av. Han lyckades dock få en 
tid på den amerikanska ambassaden i Polen – 
och kom i väg i förra veckan. 

– Jag är jätteglad, jag har sett fram emot att 
plugga i USA sedan förra året, säger Sander 
Holm. 

Orsaken till åtgärden är, enligt ambassaden, 
coronapandemin – vilket har lett till begränsad 
möteskapacitet samtidigt som efterfrågan är 
hög. Det har skapat stora eftersläpningar i 
arbetet. Dessutom leder pandemirestriktioner 
till att färre får vistas i ambassadens väntrum. 

– Vi har en skyldighet att ta hand om tjänster 
för amerikanska medborgare först, och just nu 
har vi en eftersläpning på nästan tre månader 
gällande sådana fall. Nästa prioritet är 
immigrantvisum, och sista kategorin är icke-
immigrantvisum vilket inkluderar studenter. Så 
ser situationen tyvärr ut, säger Bill Martin, 
talesperson för amerikanska ambassaden i 
Stockholm. 

I februari i år blev eftersläpningen så stor att 
ambassaden fick instruktioner att prioritera 
medborgarfrågor, uppger Bill Martin och säger 
att det innan dess fanns vissa tider för 
rutintjänster men att dessa var begränsade. Han 
framhåller att ambassaden har ställt in 
rutinmöten – inklusive visumansökningar för 
studenter – sedan pandemins begynnelse. 
Vidare menar han att det fortfarande finns 
nödtider, men att det är ovanligt att studenter 
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är kvalificerade för dessa. Enligt honom har det 
sedan länge stått på hemsidan att mötestider är 
begränsade på grund av pandemin. 

– Vi önskar att vi inte var i den här situationen. 
Vi värdesätter svenska studenter i USA, och ser 
fram emot tiden då vi kan återgå till normala 
visumprocesser, säger Bill Martin. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 

16 Femåring 
hittad död i 
vattendrag 
En femårig pojke som försvann på 
tisdagsmorgonen i centrala Hagfors 
hittades senare död i ett vattendrag. 

Fallet utreds som vållande till annans 
död. 

Pojken sågs senast strax före klockan 07. Han 
var mycket tunt klädd när han försvann från det 
hvb-hem där han bodde. Strax före klockan 10 
hittades han, meddelar polisen. 

– Han har anträffats i vattnet av 
räddningstjänst. Det var inte långt ut, utan vid 
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en strandkant, säger polisens presstalesperson 
Diana Qudhaib, till DN. 

En stor sökinsats fokuserades på området där 
pojken senast sågs. Polisen letade med hundar 
och räddningstjänsten kopplades in för att söka 
i vattendrag och med drönare. 

Klockan var strax efter 13 när polisen gick ut 
med att anhöriga underrättats om att pojken 
hittats död. Han hittades i Uvån som rinner 
genom centrala Hagfors. 

”Vi utreder ärendet som ett dödsfall med 
rubriceringen vållande till annans död. Det 
finns ingen skäligen misstänkt”, skriver polisen. 

– Det handlar om en liten pojke som inte kunde 
rå om sig själv, men som sagt finns det ingen 
skäligen misstänkt just nu, säger Qudhaib. 

Hon vill inte kommentera vidare hur 
utredningen om pojkens försvinnande 
fortsätter. Arbetet på platsen vid ån där han 
hittades är avslutat. 

Humana, det privata vårdbolaget som driver 
hvb-hemmet, vill inte kommentera vad som har 
hänt i detalj än. 

– Vi har startat en utredning för att se vad som 
har hänt, om vad som kan ha gått fel och vad vi 
eventuellt måste rätta till om vi har missat 
något, säger Humanas pressansvarige Patrik 
Silverudd till TT. 

Han säger att personalen på boendet är 
förtvivlade och att om det behövs extra resurser 
och stöd kommer det att finnas på plats. 
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– Våra tankar går naturligtvis till föräldrarna 
och personalen som arbetar på plats, det är 
oerhört tungt för alla, säger han. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

16 Skärpta straff 
för flera efter 
jättetillslaget av 
narkotika 
Göteborg. Det har beskrivits som det 
största fall som tullen i Västsverige haft 
på 30 år. 

Minst 132 kilo så kallade sväljarkapslar 
med kokain och heroin smugglades till 
Sverige från Nederländerna. Snart tre år 
efter att flera greps skärper hovrätten 
straffen för sex av de 15 åtalade. 
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För 13 av de 15 personer som hade åtalats 
överklagades Göteborgs tingsrätts dom från 31 
juli förra året. Hovrätten för Västra Sverige 
meddelade i går, tisdag, att för sex av dessa ska 
straffen skärpas. 

Hovrätten anser liksom tingsrätten att det har 
varit frågan om en organiserad storskalig 
verksamhet med ett konstant flöde av narkotika. 
Brottsvinster har på olika sätt förts från Sverige 
till Nederländerna och Nigeria. 

Hovrätten skriver i ett pressmeddelande att en 
36-årig man var åtalad för att vid flera tillfällen 
ha smugglat narkotika via Öresundsbron till 
Sverige och dessutom för att ha tagit emot ett 
stort narkotikaparti i Sverige. Tingsrätten 
frikände mannen när det gällde smugglingen, 
men dömde honom för synnerligen grovt 
narkotikabrott avseende hanteringen av 

narkotikapartiet i Sverige. Även hovrätten 
dömer mannen för synnerligen grovt 
narkotikabrott och han får tio och ett halvt års 
fängelse. 

Två personer, en kvinna och en man, dömdes av 
tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott 
till fängelse i sju år och tre månader respektive 
åtta år. De dömdes bland annat för att de vid ett 
antal tillfällen tog emot narkotika, 
transporterade den inom Sverige och 
distribuerade den i Göteborg och Stockholm. 
Tingsrätten frikände dem dock på flera punkter. 
Hovrätten dömer dem för all den brottslighet 
som åklagarna åtalade dem för. 

Tre av de 15 som åtalats är kvinnor, sex är 
medborgare i Nigeria, fyra i Gambia, en i 
Nederländerna, två i Litauen och två i Sverige. 
De personer som inte är svenska medborgare 
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ska utvisas när de har avtjänat sina straff, 
skriver hovrätten. 

Flera av dem har vistats i Sverige under en 
längre tid och levt under radarn för svenska 
myndigheter. En av de två svenska 
medborgarna är en tidigare ostraffad kvinna 
som enligt åklagarna organiserade droghandeln 
från sin lägenhet i Göteborg. Kvinnan har levt 
ett till synes vanligt liv med barn och haft jobb 
inom vården.  

Åtalet gällde smuggling av totalt 50 kilo heroin, 
42 kilo kokain samt ytterligare 50 kilo av 
antingen heroin eller kokain. Omkring 30 kilo 
har beslagtagits. Värdet vid försäljning ”på 
gatan” har beräknats till mer än 110 miljoner 
kronor. 

Europeisk polis och svenska tullens arbete med 
Operation Sigma har gett en inblick i 
omfattande narkotikaaffärer som alltså har 
koppling till ett nigerianskt nätverk. Här finns 
bilder med tjocka buntar med sedlar i bilar, i 
väggar, under skrivbord. Här finns filmer i 
mobiltelefoner som visar tortyr och mord och 
spår av systematisk människohandel. 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 
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16 Rymdsperma 
gav välskapta 
gnagare 
Mussperma som färdats i rymden en 
längre tid har givit fullt fungerande och 
välskapta möss. 

Det är lovande rön inför människans 
utforskning av – och förökning på – 
andra himlakroppar. 

Japanska forskare skickade upp totalt tolv 
frystorkade spermaprover från möss till 
Internationella rymdstationen (ISS) 2013. En 
tredjedel var kvar i omloppsbana kring jorden i 
nio månader, en tredjedel var där i två år och 

nio månader och den sista delen var där i fem år 
och tio månader. 

Frågan som forskarna ställer sig är om 
däggdjur, inklusive människor, kan föröka sig i 
rymden eller på andra planeter utan att 
långvarig strålning förändrar arvsmassan. 

”I framtiden, när det är dags att migrera till 
andra planeter, kommer vi behöva upprätthålla 
mångfalden av genetiska resurser, inte bara för 
människor utan också för hus- och tamdjur. Av 
kostnads- och säkerhetsskäl är det troligt att 
lagrade könsceller kommer att transporteras 
med rymdskepp snarare än av levande djur”, 
skriver de i de resultat som publiceras i den 
vetenskapliga tidskriften Advanced Sciences. 

När proverna återvände till jorden undersöktes 
först hur mycket av den kosmiska strålningen 
de tagit till sig. Den visade sig inte ha orsakat 
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någon skada på spermiekärnorna. Sedan 
inseminerades proverna i mushonor – som 
senare fick ungar som var vid god vigör och 
utan skador. 

Sperman visade sig vara i snitt lika fruktbar som 
prover som inte varit på färd bortom 
atmosfären. 

Mössen som föddes visade sig i sin tur kunna 
fortplanta sig som vanligt, med välfungerande 
avkommor. Det gjorde även nästa generation 
möss. 

På marken hade det samtidigt gjorts tester med 
röntgenstrålning, som inte heller orsakade 
några mutationer hos frystorkade prover. 
Baserat på rönen beräknar forskarna bakom 
studien att biologiska prover som dessa skulle 
kunna förvaras på en plats som ISS i omkring 
200 års tid. 

Det bedöms vara frystorkningen, och 
avsaknaden av vattenmolekyler, som gör att 
cellerna bättre tolererar strålningen. 

Proverna skickades upp i omloppsbana i små 
pennformade ampuller och då de var 
frystorkade kunde de förvaras i 
rumstemperatur. 

ISS färdas på omkring 40 mils höjd över 
jordytan och befinner sig då fortfarande inom 
planetens magnetfält. Ännu längre ut i rymden 
är strålningsriskerna större. 

Forskarna noterar dels detta och dels att det bör 
göras liknande tester på frystorkade ägg och 
embryon innan människan kan börja fundera 
på interplanetär förökning. 

En tanke som dryftas i forskningsrapporten är 
att mänskligheten i framtiden kan lagra celler 
någon annanstans, till exempel på månen, 
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utifall att någon storskalig katastrof inträffar på 
jorden. 

TT 

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 

396



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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16 Förbjudet att 
skildra 
homosexualitet 
inför barn 
Med överväldigande majoritet röstade 
Ungerns parlament på tisdagen igenom 
en lag som gör det förbjudet att ”skildra” 
homosexuella eller transpersoner för 
barn. Kritiker hävdar att lagen jämställer 
homosexualitet och pedofili. 

Sedan stora delar av oppositionen bojkottat 
omröstningen i protest blev siffrorna 157 röster 
mot en för den nya lagen som i förra veckan 
lades fram av premiärminister Viktor Orbáns 

parti Fidesz. Även högerpartiet Jobbik röstade 
ja. 

Ryssland fick mycket internationell kritik när 
landet införde en lag mot ”homopropaganda” 
2013. Med förevändningen att ”skydda” barn 
har den lagen enligt människorättsgrupper 
sedan dess använts för att trakassera hbtq-
personer. 

Men Ungern går nu ett steg längre. Den nya 
lagen förbjuder inte bara ”propaganda”, utan 
allt tänkbart innehåll som med barn som publik 
skildrar homosexuella eller transpersoner. 

De sexuella minoriteterna får helt enkelt inte 
nämnas, inte synas. 

Förbudet innefattar också tv och reklam, och 
kommer i praktiken att leda till att tv-program 
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där det förekommer homosexuella i 
fortsättningen bara kan visas sena kvällar. 

En sak som upprör många är att dessa förbud 
har bakats in i en lag som egentligen syftar till 
att straffa pedofili hårdare. Därmed jämställer 
man homosexualitet med pedofili, säger 
kritiker. 

På måndagen deltog tusentals Budapestbor i en 
demonstration mot lagförslaget utanför 
parlamentet. Samtidigt bestämde sig 
oppositionen – förutom Jobbik – för att inte 
delta i tisdagens omröstning. De skulle ändå ha 
förlorat den eftersom Fidesz har två tredjedelar 
av mandaten. 

Stadens borgmästare Gergely Karacsony – 
Orbáns troliga huvudmotståndare i nästa års 

parlamentsval – försvarar beslutet att bojkotta 
omröstningen i ett inlägg på facebook: 

”På denna skamfyllda dag är oppositionens 
plats inte i parlamentet, utan på gatorna.” 

Viktor Orbán vill vara en försvarare av ”kristna” 
värden och mot ”politisk korrekthet”. Hans 
måltavlor har varit muslimska flyktingar och 
liberaler som filantropen och miljardären 
George Soros, men också ”Bryssel”, det vill säga 
EU:s institutioner. 

På sistone har han valt att måla upp sexuella 
minoriteter som ett hot, förra året med en lag 
som förbjöd personer att ange ett annat kön än 
det de föddes med – i praktiken ett förbud mot 
könsbyten. 

Det är tveksamt om en lag som den nu klubbade 
är förenlig med EU:s gemensamma värderingar, 
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men kritik från Bryssel och ”liberala länder” har 
aldrig bekymrat Orbán – tvärtom, han vill ha 
kritik från det hållet. 

Och förutom organisationer som värnar hbtq-
personers rättigheter har också representanter 
för andra EU-länders regeringar sällat sig till 
kritikerna. 

”Dagens beslut i Ungerns parlament är ännu en 
allvarlig statsstyrd diskriminering av hbtq-
personer. Denna lag går emot allt vi ser som 
våra gemensamma europeiska värderingar”, 
skriver Tysklands vice utrikesminister Michael 
Roth på Twitter. 

Ingmar Nevéus 

16 
Deltavarianten 
sprids snabbt 
över världen 
Deltavarianten av covid-19 har nu 
upptäckts i 74 länder och fortsätter att 
spridas snabbt. I Storbritannien svarar 
virusvarianten för 96 procent av alla nya 
fall och i USA fördubblas fallen varannan 
vecka. 

– Det här är den mest smittsamma varianten vi 
har sett hittills, säger epidemiologen Ashish Jha 
vid Brown University i USA, enligt The 
Guardian. 
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Deltavariantens framfart har varit tydligast i 
Storbritannien. Förra veckan konstaterades 30 
000 fall av varianten, som tidigare benämndes 
den indiska virusvarianten, vilket är 96 procent 
av alla nya fall. 

När premiärminister Boris Johnson i måndags 
sköt upp öppningen av England med fyra veckor 
var det med anledning av deltavarianten. 

Nu höjs också varningar från USA som är det 
värst drabbade landet av covid-19. Enligt Scott 
Gottlieb, tidigare chef för USA:s 
läkemedelsmyndighet FDA, står deltavarianten 
för 10 procent av alla fall. 

Enligt brittiska experter är deltavarianten upp 
till 60 procent mer smittsam än alfavarianten 
(den brittiska varianten). 

Mia Holmgrenmia.holmgren@dn.se 

16 300 000 000 
vaccineringar mot covid-19 har nu utförts i EU-
länderna, skriver kommissionsordförande 
Ursula von der Leyen på Twitter: ”För varje dag 
kommer vi närmare vårt mål: att ha levererat 
tillräckligt med doser för att nästa månad ha 
vaccinerat 70 procent av alla vuxna i EU.” 

TT 
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16 Nuuk stoppar 
flyg efter smitta 
Grönland. Grönland stoppar alla inkommande 
och utgående flyg från öns största stad Nuuk 
samt all fartygstrafik från staden. Det 
meddelade Grönlands smittskyddsansvarige 
chefsläkare Henrik L Hansen vid en 
presskonferens under tisdagen. 

– Vi har en utbredd infektion i Nuuk, sade 
chefsläkaren enligt den grönländska tidningen 
Sermitsiaq. 

Resestoppet är resultatet av smittspridning av 
covid-19 på den hittills mycket 
coronaförskonade ön. Fem fall har under 
veckan upptäckts i Nuuk och 200 personer 

misstänks ha varit i kontakt med de smittade 
innan viruset upptäcktes. 

TT-Ritzau 
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16 Många döda i 
självmordsattack 
Somalia. Minst 15 soldater har dödats i en 
självmordsattack mot en militär 
träningsanläggning i Somalias huvudstad 
Mogadishu, enligt armén. Gärningsmannen ska 
ha klätt ut sig till soldat och beblandat sig med 
rekryter innan hen detonerade sin 
sprängladdning. 

TT-AFP 

16 Norsk 
oljeborrning i 
Arktis anmäls till 
Europadomstolen 
Norge anmäls nu till Europadomstolen 
för att de tillåter ny oljeborrning i Arktis. 
Sex unga klimataktivister tillsammans 
med två stora miljöorganisationer ligger 
bakom anmälan. De anser att beslutet att 
öppna för ny oljeborrning under 
klimatkrisen är ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna. 

För fem år sedan öppnade Norge för första 
gången på 20 år upp ett nytt område i arktiska 
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Barents hav för oljeletning. Tretton bolag fick 
licenser för att borra efter olja och gas i det nya 
området som låg längre norrut än något tidigare 
oljeborrningsområde på den norska 
kontinentalsockeln. 

Sex unga klimataktivister tillsammans med 
Greenpeace Norden och den norska 
miljöungdomsorganisationen Natur og Ungdom 
anmäler nu den norska staten till 
Europadomstolen för mänskliga rättigheter. De 
hävdar att beslutet är ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna. 

– Att tillåta oljeborrning i känsliga områden i 
Barents hav bryter mot Artikel 2 och 8 i 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter 
som ger mig rätt att skydda mig mot beslut som 
hotar mitt liv och hälsa, säger Lasse Eriksen 
Bjørn, en av aktivisterna i ett pressmeddelande. 

– Som en ung person från den sjösamiska 
kulturen är jag rädd för hur 
klimatförändringens effekter kommer att 
påverka vårt sätt att leva. Den samiska kulturen 
är nära knuten till naturen och fiske är en 
grundläggande del. För vår kultur är det 
omöjligt att fortsätta utan den traditionella 
användningen av havet. Ett hot mot våra hav är 
ett hot mot vårt folk. 

Fallet med den norska statens tillstånd till 
oljeborrning i nya havsområden har tidigare 
varit uppe i norska domstolar. Då drev 
Greenpeace Norden och Natur og Ungdom fallet 
som de ansåg bryta mot Norges löften i 
Parisavtalet och den norska grundlagens 
paragraf 112. Den säger bland annat: ”Varje 
person har rätt till en hälsosam miljö och till en 
natur där produktivitet och biologisk mångfald 
bevaras.” 
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Fallet vandrade ända upp till högsta instans. 
Organisationerna förlorade målet och i 
december meddelade Norges Högsta domstol 
att beslutet inte var ett brott mot grundlagen. 

De unga aktivisterna och miljöorganisationerna 
hävdar att den domen var bristfällig, bland 
annat eftersom den inte tog tillräcklig hänsyn 
till klimatförändringens konsekvenser för 
kommande generationer. Nu hoppas de att 
Europadomstolen tar upp fallet och konstaterar 
att den norska expansionen av oljeborrning 
bryter mot de mänskliga rättigheterna. 

De hänvisar bland annat till en rapport från 
internationella energiorganet IEA som nyligen 
konstaterade att det inte går att öppna nya 
områden för produktion av fossila bränslen om 
målet i Parisavtalet att begränsa den globala 

uppvärmningen till 1,5 grader ska vara möjligt 
att nå. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 
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16 Långdragen 
flygtvist närmar 
sig lösning 
Sedan 2004 har EU och USA varit i luven 
på varandra om olagliga statsstöd till 
sina flygplanstillverkare. På tisdagen, 
när Joe Biden mötte EU:s toppgarnityr, 
kom besked om vapenvila. De strafftullar 
som parterna infört tas bort under fem 
år för att underlätta att lösa tvisten. 

Det som började som en tvist om olagliga 
statsstöd till amerikanska Boeing och 
europeiska Airbus har genom åren utvecklats 
till att omfatta strafftullar på oliver, ost, viner 
och många andra varor från Europa liksom 

amerikansk tobak, sockerbetsmelass, sprit med 
mera. Totalt har varor för över 90 miljarder 
kronor varit belagda med tullar som hör ihop 
med flygplansstriden. Genom åren har många 
försök gjorts för att lösa frågan. 

På tisdagen kom beskedet att EU och USA enats 
om en femårig vapenvila då dessa strafftullar 
dras bort. Under de kommande åren ska 
parterna i stället försöka enas om hur stöd till 
flygplanstillverkarna kan utformas utan att 
strida mot internationella handelsavtal. 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen kallar överenskommelsen ett genombrott. 

– Det öppnar verkligen ett nytt kapitel i vår 
relation eftersom vi går från rättstvist till 
samarbete om flyg – efter 17 år med konflikt, 
säger hon. Pia Gripenberg 
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16 Arla-chefen 
ska göra korna 
klimatsmarta 
Arla Foods tar nu upp kampen med Oatly 
om den växande miljardmarknaden för 
havredryck. Man lanserar Jörd i flera 
länder, all havre ska odlas i Sverige. 

I en intervju med DN berättar 
koncernchefen Peder Tuborgh på plats i 
danska Hinnerup om hur mejerijätten 
ska fortsätta erövra världen och 
samtidigt lösa ett vardagsproblem: hur 
får man kor att rapa mindre växthusgas? 

i är hemma hos Jørn Mikkelsen i jylländska 
Hinnerup, en gård på 110 hektar med 90 
Jerseykor. En för att vara ko ganska behändig 
ras, och med mjölk särskilt rik på fett och 
protein. Det gillar smörtillverkare och det är bra 
för en barista som vill få till ett bra skum. 

Han är uppvuxen på gården, har drivit den 
sedan 1985, nu tillsammans med dottern Mette: 

– Vi insåg att gården är för stor för en person 
men för liten för två personer. Därför har vi 
sedan några år ett gårdsmejeri, där vi gör 
färskmjölk och glass. Vi planerar att börja sälja 
köttfärs också. 

Det är dock ännu en mycket liten verksamhet, 
den mesta mjölken går till Arla, vars högsta chef 
är på besök i dag. Men man kan också säga att 
Peder Tuborgh är hemma hos en av sina 9 400 
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ägare. Arla Foods är ett kooperativ, som vuxit 
till en global mejerijätte, som omsätter 106 
miljarder och nu med kraft ska ge sig in i 
havremjölksbranschen. 

– Nädu – havredryck, EU har förbjudit det där 
andra uttrycket. 

Hans påpekande rymmer en infekterad konflikt, 
där Arla i Sverige och Oatly pucklade på 
varandra rejält med förklenande omdömen om 
den andres produkter. Nu är en annan tid – 
havredryckerna har blivit en miljardindustri och 
Oatly har klivit in på börsen. 

– Varför vi gör det? För att vi kan, och det 
uppenbarligen finns en efterfrågan på 
växtbaserade drycker. Det passar bra för ett 
mejeri – vi har kunskapen, tekniken och 
förpackningsmaskinerna. Och om vi tjänar 

pengarna går de till våra bönder och inte till 
någon aktieägare på Nasdaq. 

Han spelar ner den gamla konflikten, och säger 
att det är naturligt att man satsar: ekologisk 
havredryck kräver ekologisk gödsel, den finns 
på många av Arlas gårdar. Från och med nu 
kommer all havre till Jörd att komma från 
Sverige. 

Och så lägger Peder Tuborgh till: 

– Hatten av för Oatly och andra som skapat 
denna nya trend, det känns inte alls konstigt att 
komma efter. 

Det är uppenbart att Arla vill satsa hårt på att 
sälja sin Jörd. Dess globala marknadschef 
Hanne Søndergaard säger i en intervju med den 
danska affärstidningen Børsen att man snabbt 
vill bli en toppaktör. När DN talar med andra 
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inom koncernen låter det som om planerna är 
betydligt aggressivare än vad högste chefen 
säger: 

– Jörd finns i Danmark, snart i Storbritannien 
och nästa marknad blir Sverige, i slutet av året 
eller början på nästa. Sedan får vi utvärdera. 

– Det här kommer inte att betyda så mycket 
ekonomiskt de närmaste åren. Det är en 
växande marknad men i pengar fortfarande 
ganska liten om du jämför med 
mejeriprodukterna. Fast det är ett bra 
komplement. 

Jämfört med, till exempel, ett stålverk är de 
viktigaste växthusgaserna på en mjölkgård inte 
koldioxid utan metan från rapande kor och 
lustgas från stallgödsellagring och 
jordbruksmark. Vägen framåt handlar bland 

annat om att få ut mer mjölk per kilo foder, att 
använda mer balanserat foder, effektivare 
gödselhantering men också förbättra 
djurhållningen – hälsosammare kor ger mer 
mjölk. 

Arla ska minska sina utsläpp med 30 procent till 
2030, till sin hjälp har man en databas över 
närmare 8 000 mjölkbönders klimatavtryck. 
Den första mätningen visar att snittet ligger på 
1,15 kilo så kallade koldioxidekvivalenter – ett 
sätt att räkna om olika växthusgaser till en 
enhet – per kilo mjölkråvara. Jørn Mikkelsen 
har lyckats komma ner till 0,93 genom att 
leverera gödsel till biogas och en snillrik 
värmeåtervinning. 

– Vi vet vilka verktygen är för att nå 30 procent, 
det återstår bara intensivt arbete att få dem i 
bruk överallt, säger Peder Tuborgh. 
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Inklusive att få kor att rapa mindre växthusgas? 

– Ja, just nu går det riktigt fort på fodersidan, 
forskning i Holland visar att man kan reducera 
utsläppen av metan från kons magar med 25–
30 procent. 

Men ni ska vara helt koldioxidneutrala, från 
gård till mejeri, till 2050? 

– Där har vi inte redskapen ännu, det behövs 
mer forskning. Det handlar om genetik, att 
utveckla nya fodersorter men också om att öka 
självhushållningen med energi. Men här finns 
också en ekonomisk utmaning, bönderna måste 
göra investeringar. I dagsläget vill bara hälften 
av konsumenterna betala för hållbarhet. 

Kooperativa företag är fortfarande ganska 
främmande fåglar i det nordiska näringslivet. 
”Vi ska fungera fullt ut på marknaden, vi är 

själva inte klassiskt kapitalistiska”, säger Peder 
Tuborgh. 

När ett traditionellt företag vill maximera 
vinsten på sista raden, börjar Arla med att sätta 
en vinstnivå, stadgarna säger 2,8–3,2 procent 
av omsättningen. Hur väl affärerna går avgör 
böndernas, ägarnas, mjölkpris. Blir det ännu 
mer över vid årets slut får de inte utdelning utan 
det som kallas ”efterlikvid”. 

I den senaste årsredovisningen ser man en 
tydlig trend: Antalet medlemmar, ägare har 
minskat med mer än 20 procent på bara fyra år 
– men de producerar lika mycket mjölk. 
Strukturrationalisering pågår, och den har varit 
mycket kraftfullare i Danmark än i Sverige: 

– Den trenden har funnits länge och är 
internationell, det bara är så. Små gårdar 
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försvinner, de medelstora och stora blir fler, det 
handlar om att få bärkraft i verksamheten. Det 
är väldigt glädjande att mjölkinvägningen nu 
ökar i Sverige igen, ett resultat av att bönder 
med framtidstro investerar. Sverige är väl i 
utvecklingen där Danmark var för 10–15 år 
sedan. 

Era danska bönder levererar 2,5 gånger mer 
mjölk fastän de är lika många som de svenska. 
Är då inte den danska marknaden viktigare? 

– Det är helt fel, jag förstår egentligen inte 
frågan. Vi rangordnar inte bönderna efter deras 
produktion. Dessutom kan man se det från ett 
annat håll – Sverige är en betydligt större 
marknad för Arla. 

Men det är väl relativt sett dyrare att hämta 
mjölk hos en med 100 liter mot en med 2 000 
liter? 

– Den diskussionen finns över huvud taget inte, 
bibeln i vår bolagsstyrning är att inte göra 
skillnad – på liten eller stor, ekologisk eller 
konventionell bonde. Här gäller en medlem, en 
röst. Jag kommer aldrig att tillåta att det görs 
kalkyler på till exempel Jørns gård för att se hur 
lönsam han är. Det vore som att svära i kyrkan, 
ett angrepp på hela grundtanken. 

Vad är nackdelen med kooperativ? 

– Det som är styrkan kan också bli en svaghet, 
eftersom det handlar om så många olika 
mjölkbönder. Om medlemmarna inte kan hålla 
sams, inte har samma vision, då fungerar det 
inte. Och det är ledningens ansvar att bidra till 
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att den enande kraften bibehålls. Då får det inte 
bli för stort avstånd till bönderna, det finns 
avskräckande exempel på det. 

Ska Arla expandera till andra länder? 

– Det finns ingen diskussion om detta i dag. För 
att det kooperativa ska fungera måste det finnas 
bönder som har samma syn på verksamheten – 
och här är traditionen annorlunda i Nordeuropa 
jämfört med söder om Alperna. 

Jag tänkte mest på Norge och Finland? 

– Nej, Norge är speciellt – ett stängt land, som 
står utanför EU, har tullmurar och andra 
mjölkprismekanismer. Det är lite samma sak 
med Finland – jag tror inte de vill vara med helt 
enkelt. 

Arla Foods föddes år 2000 genom en fusion 
mellan svenska Arla och danska MD Foods. 

I dag är bolaget det fjärde största mejeribolaget 
i världen, mätt som kilo invägd mjölk, man har 
verksamhet i drygt 30 länder och säljer sina 
produkter i mer än 110. 

– Om man ser det globalt kommer världen att 
ha 10 miljarder invånare, och de behöver 
näring. I tillväxtländer, det vi tidigare kallade 
tredje världen, ökar välståndet och med det 
mjölkförbrukningen. Så det finns utrymme för 
fortsatt tillväxt. Men den måste ske hållbart. 

Konsumtionen av Arlas mjölkprodukter växer 
snabbast i Kina och sydostasien, man tar 
marknadsandelar i Mellanöstern och vill nu 
växa i Afrika. Inte minst i Nigeria, kontinentens 
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största land, vars 200 miljoner invånare kan 
vara det dubbla inom 30 år. 

Efter att i många år ha exporterat mjölkpulver, 
från mejeriet i Vimmerby, till Nigeria startade 
Arla för två år sedan ett mejeri för yoghurt, där 
mjölken kommer från småbönder. Expansionen 
har hämmats av pandemin, men Peder Tuborgh 
är säker: 

– Nigeria kan bli stort för oss, det är ett land i 
fantastisk utveckling. Om tio år kommer vi att 
prata om delar av Afrika på samma sätt som vi i 
dag pratar om Kina. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

Fakta. Global jätte 

Lantmännens Mjölkförsäljningsförening 
bildades 1915. Kallades i dagligt tal för 
Mjölkcentralen, som växte genom uppköp och 
1975 fick namnet Arla. 

Arla Foods har drygt 20 000 anställda och 
omsättningen var i fjol motsvarande 106 
miljarder kronor. 

Den största marknaden är Storbritannien, med 
25 procent av försäljningen. 

På den svenska marknaden står Arla Foods för 
mer än en tredjedel av osten och mjölken, 
nästan hälften av yoghurten och drygt hälften av 
smör- och margarinprodukterna. 

Av 
/Hans Strandberg 
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/Anders Hansson 

Hans Strandberg är reporter på DN:s 
ekonomiredaktion och skriver om bland annat 
stora företag. Flerfaldigt belönad för sina 
reportage, bland annat med Stora 
journalistpriset. 

Anders Hansson är fotograf på DN:s redaktion i 
Skåne. Blev Årets fotograf av Pressfotografernas 
Klubb 2016 och vann både Årets reportage och 
Årets vardagslivsreportage 2021. 

16 
Arbetslösheten 
faller – men fler 
får vänta länge 
på jobb 
Arbetslösheten har sjunkit stadigt under hela 
våren i takt med att ekonomin såväl i Sverige 
som i vår omvärld har vaknat till ordentligt när 
samhällena öppnas alltmer. 

Maj var inget undantag, 411 000 var inskrivna 
som arbetslösa i slutet av månaden, 14 000 
färre än månaden före, vilket som andel av 
arbetskraften motsvarar en minskning från 8,1 
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till 7,9 procent. Jämfört med maj i fjol är 28 
000 färre utan jobb i dag och minskningen sker 
bland både inrikes och utrikes födda, enligt 
Arbetsförmedlingen. 

Men de långtidsarbetslösa blir fortsatt fler. I 
maj ökade antalet med tusen personer till 189 
000. Arbetsförmedlingen upprepar farhågan att 
innan årets slut kommer de som har varit utan 
ett jobb i över ett år överstiga 200 000 i antal. 

TT 

16 Ikea-vd fälls i 
spionskandal – 
miljonböter 
De hade enligt åklagaren organiserat ett 
omfattande spioneri på sina egna 
anställda. Ikea döms nu att betala en 
miljon euro i böter. Den dåvarande vd:n i 
Frankrike döms till två års villkorligt 
straff och dryga böter. 

På de åtalades bänk satt – förutom Ikea själv 
som egen part – två tidigare vd:ar för företaget, 
nio andra personer ur dess högsta ledning samt 
fyra poliser. De åtalades för att bland annat ha 
hjälpt till att illegalt samla in information om 
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både anställda, missnöjda kunder och personer 
som sökte jobb på Ikea i Frankrike. 

En av toppcheferna ska, enligt åklagaren, bland 
annat återkommande ha skickat listor med 
anställdas namn till privatdetektiver för att 
kolla upp de anställdas förehavanden, däribland 
deras politiska åsikter och fackliga verksamhet. 
Företaget hyrde också in skådespelare som 
infiltrerade varuhusen för att spana på 
personalen. 

Enligt åtalet ska runt 400 anställda i Frankrike 
ha övervakats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De 
åtalade poliserna ska ha fått betalt av företaget 
för att lämna ut känslig information om 
privatpersoner – information som bara 
rättsväsendet har rätt att ta del av. 

Skandalen avslöjades för omkring nio år sedan. 
Rättsförhandlingarna har fokuserat på 
övervakning som ska ha skett mellan 2009 och 
2012 – men enligt åklagaren ska det hela ha 
inletts redan ett årtionde tidigare än så. 

Efter avslöjandet har Ikea sparkat fyra 
toppchefer, men Ikea Frankrike riskerade trots 
det böter på runt 20 miljoner kronor. När 
domen kom på tisdagen fastställdes 
bötesbeloppet till en miljon euro, motsvarande 
runt tio miljoner svenska kronor. Flera av de 
åtalade personerna riskerar även fleråriga 
fängelsestraff. 

I en mejlkommentar till TT uppger Ikea Sverige 
att Ikea nu ska ”granska domstolens slutsatser 
noga och överväga om ytterligare åtgärder är 
nödvändiga”. 
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”Vi på Ikea tar givetvis hanterandet av våra 
medarbetares och kunders data på allra största 
allvar”, skriver företaget. 

TT 

16 115 
miljoner dollar väntas El Salvador få i stöd från 
USA i ett försök från amerikansk sida för att 
minska emigrationen från landet. 

I stödet ingår 50 miljoner dollar till 
säkerhetsåtgärder, 35 miljoner för att motverka 
våld mot kvinnor och 30 miljoner till 
arbetsträning, uppger Samantha Power, chef för 
biståndsorganet USAID. 

TT-Reuters 
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16 Handelsavtal 
bekräftat 
Australien och Storbritannien har nått ett 
handelsavtal efter samtal mellan ländernas 
premiärministrar, uppger den australiske 
handelsministern Dan Tehan. 

TT 

16 Trögare än 
förväntat för 
H&M 
Klädkedjan H&M återhämtar sig och 
försäljningen lyfter. Men 
återhämtningen går något trögare än vad 
analytiker förväntat sig. 

H&M redovisade ett försäljningslyft under 
andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande 
period 2020 – upp 75 procent i lokala valutor. 
Omräknat till kronor var omsättningen under 
perioden mars till maj 46,5 miljarder kronor, 
vilket kan jämföras med 28,7 miljarder kronor 
andra kvartalet 2020. 
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Pandemin fortsatte att påverka bolaget under 
andra kvartalet som inleddes med 1 300 
stängda butiker och med öppna butiker som 
fortsatt var påverkade av restriktioner. Under 
andra kvartalet når siffrorna fortfarande inte 
2019 års nivå. 

– Självklart med så många stängda butiker och 
de kraftiga restriktioner på kundtrafiken som 
fortfarande är i många länder så var det 
omöjligt att komma upp i 2019 års volymer, 
säger Nils Vinge, chef för investerarrelationer 
på H&M, till TT. 

Men vaccinationer och att fler länder successivt 
öppnar upp bidrar till att återhämtningen tuffar 
på. Under inledningen av tredje kvartalet, 1–13 
juni, ökade försäljningen i lokala valutor med 35 
procent och ligger 2 procent över nivån under 
motsvarande period 2019. Det trots att fler 

butiker är stängda nu än i slutet av maj (180 
stycken) och restriktioner ligger kvar. 

TT 
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16 Profoto vill in 
på börsen 
Profoto Holding, som sysslar med ljussättning 
för professionella fotografer, har för avsikt att 
notera bolaget på Stockholmsbörsen, skriver 
bolaget i ett pressmeddelande. 

Enligt bolaget uppfyller Profoto börsens 
noteringskrav. Noteringen beräknas ske i slutet 
av andra kvartalet i år. 

TT 

16 Ovarsam 
exploatering i 
villaområden 
stoppas 
Stockholms stad vill stoppa ovarsam 
exploatering av äldre villaområden, där 
byggherrar köper upp småhus, river dem 
och i stället bygger bostadsrätter. 

– Det har varit fritt fram, otroligt svårt 
för staden att säga nej. Men med den nya 
strategin tror jag att vi kan få stopp på 
exploatering som förändrar ett områdes 
kulturhistoriska karaktär, säger 
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stadsbyggnadsborgarrådet Joakim 
Larsson (M). 

Strategin ”Varsam utveckling av småhus- och 
villaområden” syftar till att stärka 
stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla 
värdebärande karaktärsdrag samt värna och 
bevara villa- och trädgårdsstäder med högst 
kulturvärden. Dokumentet bidrar även till en 
ökad förutsägbarhet för fastighetsägare och 
byggaktörer. 

– De som vill utveckla sin egen fastighet ska 
tillåtas att göra det, anpassat efter områdets 
karaktär. Strategin ska också ge vägledning och 
underlätta, så att en fastighetsägare ser vad som 
är möjligt och vad som inte kommer att gå 
igenom, säger Joakim Larsson. 

Den utveckling som skett de senaste åren med 
en tilltagande förtätning av äldre villastäder och 
trädgårdsstäder har möjliggjorts genom att 
äldre stadsplaner ofta saknar en mer detaljerad 
reglering av hur områdena får bebyggas. 
Konsekvenserna kan bli stora i småhus- och 
villaområden med stora tomter, eftersom 
tomtstorlekarna medger stora byggrätter. Den 
reglering som tidigare fanns i tomträttsavtalen 
försvann när villaägarna köpte loss marken. 

DN har skrivit flera artiklar om hur villor har 
rivits för att ge plats åt flerbostadshus i bland 
annat Aspudden, Älvsjö och Äppelviken. 

I Enskede gård vann grannarna mot 
byggbolaget i Svea hovrätt. 
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– Nu har vi med strategin ett dokument som vi 
kan hänvisa till och som också kan hålla 
juridiskt, säger Joakim Larsson. 

Kunskap om stadens stadsbyggnadskaraktärer 
och stadslandskapet ska vara en utgångspunkt 
vid förändring, förnyelse och förtätning i 
stadens befintliga områden. 

Kulturmiljöns värden ska fortlöpande 
identifieras, säkerställas, tas om hand och 
utvecklas. 

Ny bebyggelse, ändringar och tillägg i befintliga 
miljöer ska utföras omsorgsfullt, med 
konsekventa karaktärsdrag och genomarbetade 
detaljer grundade på en gedigen analys. 

Gamla Enskede, Pungpinan och Olovslund är 
utpekade som riksintressen för 
kulturmiljövården. Där ska nybyggen utgå från 

de ursprungliga husens volym, proportioner och 
takformer. Karaktärsskapande material, 
kulörer, byggnadsdelar och detaljer ska tas till 
vara eller återskapas i så stor utsträckning som 
möjligt. Tillbyggnader mot gatan eller på annat 
sätt som påverkar områdets karaktär av ”stad i 
trädgård” negativt ska undvikas. 

I andra villaområden ska strategin också 
tillämpas men här blir restriktionerna inte lika 
entydiga. Till exempel i Mälarhöjden, Herr-
ängen, Långsjö, Långbro, Stureby och Örby, där 
det kan finnas detaljplaner som har generösa 
byggrätter samtidigt som området inte bedöms 
vara en kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Äldre stadsplaner som tillåter generösa 
byggrätter finns till exempel även i Bromma, 
Älvsjö, Långsjö och Långbro. Där har 
intilliggande fastigheter köpts upp och styckats 
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av för att på samma yta ge plats åt en- och 
tvåbostadshus eller flerbostadshus. Framöver 
ställs stora krav på varsamhet vid sådan 
exploatering för att bibehålla den 
sammanhållande gröna karaktären och 
minimera hårdgjorda ytor för exempelvis 
parkering. 

I goda kollektivtrafiklägen, som Älvsjö centrum, 
Bromma kyrka och Aspudden, kan det byggas i 
högre grad även framöver. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

16 Kvinna dog 
av narkotika i 
ölflaska – polis 
dömd 
En kriminalinspektör döms till dagsböter 
för tjänstefel, medan en civilanställd 
frias efter att en 31-åring kvinna tragiskt 
avled i slutet av augusti förra året. 
Kvinnan hade då, på en privat fest, fått i 
sig amfetaminolja ur en flaska som 
tidigare lämnats in till en polisstation. 
Tjänstefelet rör hur flaskan hanterades 
av polisen. 
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Det var, enligt Södertörns tingsrätt – en ”lång, 
komplex och i allt väsentligt osannolik kedja av 
händelser” som ledde till att en 31-årig kvinna 
avled den 31 augusti förra året. 

Hon dog efter att ha fått i sig amfetaminolja ur 
en ölflaska. Flaskan hade tre månader tidigare 
lämnats in av en person till en polisstation 
söder om Stockholm. Flaskorna hanterades 
aldrig som ett beslag – utan betraktades som 
hittegods av ringa värde. De hamnade i en 
papperskorg och kom sedan att ges i gåva till en 
städare på polisstationen. Via städaren 
hamnade de på en hemmafest där 31-åringen 
drack ur dem. 

En civilanställd och en kriminalinspektör kom 
senare att åtalas för tjänstefel för hanteringen 
av flaskorna. 

På tisdagen dömdes den kriminalinspektör som 
ledde den förundersökning om misstänkt 
narkotikabrott som kunde kopplas till de 
inlämnade ölflaskorna till dagsböter för 
tjänstefel. Den civilanställde, som tog emot 
flaskorna tio dagar innan kriminalinspektören 
fick kännedom om dem, frias från åtalet. 

Kriminalinspektören borde enligt domstolen ha 
lokaliserat ölflaskorna, tagit dem i beslag och 
analyserat innehållet när han tio dagar efter att 
de lämnats in till stationen fick ett 
underrättelsetips om att en person ägnade sig åt 
att smuggla knark i flaskor och att två av dem 
lämnats in till polisstationen av tipsaren. 

Den man som lämnade in flaskorna upplevde 
att han blev nonchalant behandlad när han 
gjorde det. Efteråt ringde han polisens 
kontaktcenter och lämnade ett detaljerat tips 
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om sin bonusdotters pojkvän – som han 
misstänkte smugglade in flytande knark i 
ölflaskor från Nederländerna. 

När den nu dömde kriminalinspektören fick in 
tipset togs det på allvar. 18 liter amfetaminolja 
på ölflaskor togs i beslag, bland annat hos den 
utpekade pojkvännen, som i januari i år dömdes 
till sex års fängelse för grovt narkotikabrott. 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

Ulrika By 

ulrika.by@dn.se 

16 ”Lagring av 
koldioxid krävs 
för att nå 
klimatmålen” 
En omfattande minskning av utsläppen av 
växthusgaser, framför allt koldioxid, är det enda 
som kan hindra en global uppvärmning. Som 
enskilda individer är våra möjligheter att 
påverka detta tyvärr små. 

Glädjande nog finns dock i Sverige en stor 
potential till minskade utsläpp som ännu är helt 
outnyttjad. Styrt av skattelättnader har vi sedan 
80-talet framgångsrikt ersatt fossil förbränning 
(olja och kol) med biobränsleeldning. 
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Industriellt sker det i kraftvärmeverk, 
sopförbränning och pappersbruk som släpper ut 
stora mängder koldioxid från biobränslen (49 
000 ton per år, enligt DN 15/4). Detta ansågs 
inte klimatskadligt när utsläppen balanseras av 
ett motsvarande årligt upptag av koldioxid i 
skog och mark. 

I dag räcker inte detta. FN:s klimatmål kräver 
att länder inte bara når nollutsläpp utan också 
skapar ”negativa utsläpp”, så att halten av 
koldioxid i atmosfären börjar minska. 

Metoder som diskuteras är ökad skogstillväxt, 
markbearbetning och CCS (koldioxid avskiljs i 
fabrik och deponeras djupt i berggrunden). 
Även Sveriges klimatmål kräver att vi skapar 
negativa utsläpp. 

Att minska svensk avverkning och med ökad 
skogstillväxt binda mer kol ger dessvärre både 
för liten effekt och är för långsamt. Det 
förlösande alexanderhugget är att vid industriell 
biobränsleförbränning avskilja koldioxid som 
komprimeras, transporteras och deponeras 
djupt i berggrunden (BioCCS). Stockholms 
Exergi har föredömligt satt upp detta mål (DN 
12/10 2020). 

Med BioCCS-deponering har Sverige en enorm 
potential att skapa negativa utsläpp. Om 
BioCCS kan fånga in 60 procent av svenska 
biobränsleutsläpp innebär det cirka 3 ton 
koldioxid per svensk årligen. BioCCS är långt 
mer effektivt att binda kol än minskad skogs-
avverkning (ökande beskogning). 

Ett aktivt skogsbruk med BioCCS avgör om 
svenska klimatmål ska kunna nås. Självklart 
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måste samtidigt ökade krav på biologisk 
mångfald ställas på skogsbruket. Sveaskog 
gjorde nyligen sådana utfästelser på DN Debatt 
(26/4). Mångfald och skogsbruk är möjligt att 
förena. 

Utmaningen med BioCCS är ekonomin. 
Kraftvärmeverk, sopförbrännare och 
pappersbruk har med den tidigare övergången 
till biobränslen uppfattat sig som 
klimatneutrala. Motivationen för ytterligare 
krafttag kan vara svag. 

Staten måste därför snarast införa styrmedel 
som både kräver och belönar införande av 
BioCCS – det nödvändiga vapnet som avgör om 
målen ska kunna nås. 

Staffan Lindahl, Sollentuna 

16 Så ska vården 
av barn med 
fetma bli bättre 
Barn med fetma har en allvarlig 
sjukdom, men risken är stor att de 
erbjuds behandling av låg kvalitet, eller 
knappt någon alls. 

– Vården sviker ofta barn med fetma. De 
lämnas med sin sjukdom, som kan göra 
dem multisjuka och orsaka socialt 
lidande, säger barnsjuksköterskan 
Pernilla Danielsson Liljeqvist, forskare 
vid Karolinska institutet, som välkomnar 
att vården ska ändras och ge fler barn 
hjälp. 

434



För 30 år sedan förekom knappt barnfetma i 
Sverige. I dag är det ett utbrett problem. 

– Det har skett en förändring i vad och hur 
mycket vi äter, samtidigt som vi rör oss i lägre 
utsträckning än tidigare generationer. Vi har 
konstant tillgång till kaloririk mat och dessutom 
är mycket halvfabrikat tillgängligt, sådan mat 
innehåller ofta mer socker och fett för att 
hållbarheten ska bli längre, säger nutritionisten 
Emilia Hagman, forskare i barnfetma vid 
Karolinska institutet. 

Omkring var tionde nioåring hade fetma läsåret 
2018/19, enligt statistik som 
Folkhälsomyndigheten samlade in. Likt annan 
ohälsa är barnfetma vanligare i områden som är 
socioekonomiskt svagare. 

Barn med fetma, och deras föräldrar, är vana 
vid dömande blickar och en känsla av skuld och 
skam. 

– Det hjälper dem naturligtvis inte på något 
sätt, säger Pernilla Danielsson Liljeqvist, som 
önskar att barnfetma benämns för vad det är – 
en sjukdom, dessutom en allvarlig sådan 
eftersom den kan leda till annan ohälsa. 

Barn med fetma riskerar, likt vuxna, att bland 
annat få högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, 
sömnapné, förstadie till diabetes typ 2, fettlever 
och ledbesvär.  

– Nästan alla delar av kroppen är påverkade. Vi 
har precis börjat arbeta ihop med tandläkare för 
att se om det även påverkar tänderna, säger 
Pernilla Danielsson Liljeqvist. 
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Därtill kommer psykisk ohälsa som depression 
och ångest. Här är forskningen inte entydig om 
vad som kommer först; leder fetma till psykisk 
ohälsa eller är det oftare tvärtom? 

– Det har gjorts många studier på området och 
enligt den senaste forskningen är det sannolikt 
så att det går åt bägge håll. Det gäller att vara 
medveten om detta så att barn med fetma 
behandlas på flera fronter. Fokuserar man 
enbart på kropp och vikt finns det en risk att 
man missar en psykisk ohälsa som kan bidra till 
att det är svårare att behandla sjukdomen 
fetma, säger Emilia Hagman.  

Barn med fetma kan utsättas för mobbning eller 
hamna utanför socialt, vilket kan märkas redan 
under förskoleåren. Omgivningens attityder kan 
göra det stigmatiserande att ha sjukdomen. Det 

handlar inte enbart om att jämnåriga barn kan 
vara dömande, även vuxna kan vara det. 

– Då talar vi inte bara om andra föräldrar utan 
det kan handla om professionella, som personal 
i förskolan, skolan och även i vården, säger 
Emilia Hagman. 

Ett exempel hon tar upp är en nordamerikansk 
studie där uppsatser med bifogade bilder på 
elever bedömdes. Fotona flyttades runt mellan 
uppsatserna, som gavs sämre omdöme när 
bilden visade att eleven som skrivit hade fetma. 

En ny studie från KI uppmärksammar att unga 
med fetma i lägre grad än andra elever 
avslutade sina gymnasiestudier, även efter att 
hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer och 
eventuella diagnoser. Orsaken till detta är inte 
klarlagd. 
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Emilia Hagman tror att skolan kan bli bättre på 
att hjälpa dessa barn genom att inte enbart se 
deras viktproblem. Barnen kan vara i behov av 
extra stöd på grund av den belastning som 
fetman är fysiskt, psykiskt och socialt. 

Även vården kan göra mer. Här finns en risk för 
att bland annat neuropsykiatriska diagnoser och 
depressioner missas när vikten blir den 
dominerande frågan. Det är dock inte ens 
självklart att det erbjuds någon vård till barn 
med fetma. 

– I dag är det lite av ett lotteri vilken vård som 
ges. I vissa regioner erbjuds ingen vård, i andra 
är upplägget beroende av vilka entusiaster som 
arbetar där. En del regioner kräver en viss grad 
av fetma för att ge barnen vård för sjukdomen, 
säger Pernilla Danielsson Liljeqvist. 

Förhoppningen är att vården ska börja följa 
samma riktlinjer i hela landet och att barn med 
fetma för första gången ska kunna erbjudas vård 
på jämlika villkor. I december räknar Social-
styrelsen med att publicera remissversionen av 
sina nya nationella riktlinjer för den här vården. 

– Vi har fått in en hel del önskemål om att det 
här är ett viktigt område där det behövs rikt-
linjer. Vi har även gjort en behovsanalys som 
visat att området är eftersatt och har stora 
variationer, säger Ulrika Jarrolf, utredare på 
Socialstyrelsen, och tillägger att fetma är en 
kronisk sjukdom där patienterna, likt inom 
andra områden, ska ha rätt till bästa tillgängliga 
vård. 

Samtidigt ser SKR, Sveriges kommuner och 
regioner, över hur vården av barnfetma bedrivs 
i landet. Kartläggningen startade vid årsskiftet 
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och SKR:s arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt 
vårdprogram. 

– Förutom kartläggningen går vi genom det 
aktuella forskningsläget. Vi arbetar 
tvärprofessionellt och alla regioner deltar. 
Tanken är att arbetet ska ta två år, men vi 
hoppas bli klara tidigare eftersom vi är väl 
medvetna om det enorma behov som finns av 
denna vård, säger Pernilla Danielsson Liljeqvist, 
som är ordförande i arbetsgruppen. 

En brist hos vårdens fetmabehandlingar är 
alltför glesa besök. Pernilla Danielsson 
Liljeqvist har sett exempel på vårdkontakter 
som beskrivs som täta när de sker var tredje 
månad: 

– Det är en oerhört lång tid i ett barns liv, det 
skulle snarare behövas kontakt varannan vecka 

för att vi ska kunna hjälpa barnen. Det sägs 
ibland att barn och unga med fetma är 
omotiverade att ta del av behandlingar, men det 
beror kanske mer på att vi inte ger rätt vård och 
på rätt sätt. 

Vanligen är det barn- eller skolhälsovården som 
först uppmärksammar att ett barns vikt har 
ökat för mycket. Det är inget lätt samtal, 
föräldrar kan känna sig kritiserade. Pernilla 
Danielsson Liljeqvist, som själv har arbetat som 
barnsjuksköterska, betonar hur viktigt 
bemötandet är: 

– Vården måste närma sig problemet på ett 
icke-dömande sätt. Sedan måste man komma 
ihåg att det ingår i barnavårdscentralens och 
skolsköterskans uppdrag att ta upp övervikt och 
fetma med barnet och föräldrarna. Det är inte 
av illvilja som de samtalen sker. 
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För att barnen ska gå ned i vikt måste de äta 
nyttigare, och vanligen framför allt mindre. Att 
röra på sig mer är självklart ett plus, men den 
viktigaste komponenten är födan. Det låter 
enkelt, men det är det inte. 

– Det är tufft att förändra sitt beteende och det 
är inte lätt att veta hur stor en barnportion är. 
Sedan tar det lång tid innan man når sitt mål 
och det kan vara motigt att hålla i med ett 
långsiktigt förändringsarbete, säger Emilia 
Hagman och Pernilla Danielsson Liljeqvist. 

Annika Carlsson 

annika.carlsson@dn.se 

Tips. Våga prata om 
barnets vikt 

Om du som förälder känner oro för ditt barns 
vikt, kontakta skol-/barnhälsovården som kan 
göra en bedömning av barnets tillväxtkurva. 
BMI-gränser för övervikt respektive fetma är 
annorlunda för barn än för vuxna. 

Fetma i barndomen ökar risken för flera andra 
sjukdomar. 

Ju tidigare man startar en 
barnfetmabehandling, desto större är chansen 
att behandlingen lyckas. 

En lyckad fetmabehandling minskar riskerna 
som är kopplade till fetma. 

Bland barn och unga som har blivit av med sin 
fetma noteras bättre fysisk hälsa, bättre resultat 
i skolan och minskad risk för ätstörningar. 
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Källa: Emilia Hagman, Pernilla Danielsson 
Liljeqvist, KI. 

Övervikt och fetma 
bland barn 
Barnhälsovårdens mätningar av 4-åringar 
under 2017–2018 visade att 9,2 procent av 
barnen var överviktiga och 2,2 procent hade 
fetma. Det var vanligare bland flickor, där 13,3 
procent var överviktiga eller hade fetma jämfört 
med 9,6 procent bland pojkarna. 

11% av de 9-åriga pojkarna och 9 procent av 
flickorna hade fetma läsåret 2018/19. 

2017 gjorde Livsmedelsverket en undersökning 
där längd och vikt mättes bland elever i årskurs 
5 och 8. I femman hade 18 procent övervikt och 

4 procent hade fetma, i åttan var motsvarande 
värden 14 respektive 3 procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
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17 BB-enkäten 
visar inte 
verkligheten 
Har ni hört om den nya enkäten som säger att 
de flesta faktiskt är nöjda med 
förlossningsvården? De upplever att de fått 
stanna på BB så länge de behövt, och att 
personalen räckt till. Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, är så stolta över resultatet. Och 
ser också en chans att läxa upp alla som jämt 
tjatar om att kvinnoklinikerna behöver mer 
pengar. 

”Enkätsvaren talar sitt tydliga språk”, säger 
samordnaren Eva Estling (SVT 15/6). ”Det är 
övervägande positiva resultat, och det blir en 

balans till den ibland lite negativa debatten om 
förlossningsvården.” 

Ja, egentligen är det bara förmågan att göra 
partners delaktiga, och informationen efteråt, 
som de svarande tycker kan förbättras. 
Smådetaljer som till stor del kan förklaras av 
pandemins undantagstillstånd. Enligt SKR, 
alltså. Men är det verkligen vad enkäten visar?  

Vi har en bra förlossningsvård i Sverige. 
Problemet är att alla inte alltid får den vården, 
att kvinnoklinikerna ofta är underbemannade. 
Och de ökade resurserna motsvarar inte den 
ökade arbetsbördan: De senaste tio åren har det 
fötts 25 000 fler barn per år än under början av 
millenniet, enligt Statistiska centralbyrån. 
Förutom nu när SKR:s enkät genomförts. 2020 
föddes i stället cirka 2 000 färre barn är de 
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senaste årens genomsnitt, och statistiken för 
2021 ger liknande siffror.  

Det är alltså sant som SKR säger, att de problem 
som framhålls i enkäten framför allt speglar 
läget under pandemin, inte hur saker vanligen 
fungerar. Men det gäller ju även upplevelsen av 
att BB har gott om plats och personal. 

Det här är dessutom – hör och häpna – första 
gången det alls görs en stor undersökning om 
förlossningsvården. Det finns alltså inget att 
jämföra med. För att veta hur de födande i 
själva verket har det måste SKR fortsätta mäta, 
år efter år, jämföra och analysera. Det är 
Sveriges kvinnor värda. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 

17 Ledare: Låt 
inte Dadgostar 
välja tid och 
plats för duellen 
En sak vet vi säkert: När de 48 timmarna löpt ut 
och Nooshi Dadgostar (V) håller en ny 
presskonferens på torsdagen har regeringen 
inte gått henne till mötes. Fri hyressättning på 
nybyggen är en del av januariavtalet. Skippar 
Stefan Löfven reformen vinner han kanske 
Västerpartiets gillande, men han förlorar i 
samma andetag Centerpartiets och Liberalernas 
stöd. 

Därefter hopar sig frågetecknen. 
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Det är möjligt att Dadgostar skjuter på sin 
deadline och skapar utrymme för en mer eller 
mindre förnedrande reträtt. Så har 
vänsterpartisterna gjort tidigare under 
mandatperioden. 

I så fall är det lätt att förstå varför. Ska V fälla 
den socialdemokratiske statsministern måste 
partiet gå i armkrok med inte bara Moderaterna 
och Kristdemokraterna, utan också 
Sverigedemokraterna. Dessutom väntar 
knappast mer vänsterpolitik på andra sidan av 
ett misstroende. 

Ska man ta Nooshi Dadgostar på orden kommer 
hon dock förklara att Vänsterpartiets stöd för 
regeringen är borta. Och att hon tänker försöka 
få till en misstroendeomröstning mot Stefan 
Löfven före riksdagens sommaruppehåll. 

Det är i så fall lättare sagt än gjort. För att få till 
en sådan votering krävs 35 ledamöter. V har 27. 

M och KD har sagt att de inte tänker hjälpa till. 
Det är logiskt – de tre partierna vill ju helt olika 
saker. V vill ha bort hyresförslaget, men 
egentligen helst behålla Stefan Löfven. M och 
KD vill ha bort S-regeringen, men gillar 
reformen. 

Någon gemensam sakpolitik finns inte där över 
huvud taget. Inte heller en alternativ regering. 
Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) har 
inga skäl att hjälpa vänsterledaren att få till sitt 
misstroendevotum. 

Frågan är hur Sverigedemokraterna agerar. Det 
lär inte vara aktuellt för Nooshi Dadgostar och 
Jimmie Åkesson att tillsammans begära 
misstroende. Men SD:s 62 mandat räcker för att 

443



partiet på egen hand ska kunna få till en 
votering. Hur röstar de andra då? 

Ett är säkert: Om regeringen faller under 
midsommarveckan blir det svårt att få en ny på 
plats. V hoppas att Stefan Löfven ska 
återkomma, den här gången utan förslag om fri 
hyressättning och januariavtal. Det är en 
illusion. I det läget kommer inte C och L att 
släppa fram honom. 

Ulf Kristersson har, i sin tur, fortfarande inte 
mandaten som krävs för att ta sig till 
statsministerposten. 

Extra val då, efter sommaren? Det gör knappast 
saken enklare. Mest sannolikt utifrån 
opinionsundersökningarna är att L hamnar 
utanför riksdagen, och att S, V, MP och C 

samlar fler mandat än M, KD och SD. Samma 
låsningar kvarstår alltså. 

Med eller utan ett extra val: Om Sverige står 
utan regering ett år före ordinarie val, mitt i en 
utdragen internationell kris, finns starka skäl 
för de två statsbärande partierna att ta 
gemensamt ansvar. S och M skulle kunna få en 
hel del uträttat tillsammans – städa av 
skrivbordet inför nästa mandatperiod. 

Är Ulf Kristersson inte intresserad av att göra 
det förefaller det riskfyllt att hjälpa V att skapa 
en regeringskris. 

Lockas Moderaterna ändå av att pröva 
Vänsterpartiets misstroendelöfte – och testa 
huruvida Stefan Löfven tolereras av riksdagen – 
så vore det dumt att låta Nooshi Dadgostar 
bestämma tid och plats för duellen. 
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Varför inte sätta sakpolitiken först och vänta till 
efter att riksdagen har röstat igenom den 
hyresreform som Moderaterna också vill ha? 

DN 17/6 2021 

17 SR-cheferna 
måste sluta 
önsketänka om 
skandalen med 
den jäviga 
reportern 
En sak lär vi oss av ”Studio etts” 
måndagsreportage om Ekoreportern som hade 
en relation till mannen hon rapporterade om: 
Sveriges Radios journalister har skött detta 
ofantligt mycket bättre än deras chefer. 
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Ekot har låtit två reportrar från P4 Jönköping 
granska historien, som rullades upp av sajten 
Doku i maj. Deras reportage är en svidande 
påminnelse om radioledningens svaga 
krishantering, vars tafflighet tog sin början 
långt innan nyheten kom ut. 

Ett stort misstag var Ekochefen Klas Wolf-Watz 
upprepande av att historien var ett 
”personalärende” och därför inte skulle luftas 
offentligt. Ett annat var önsketänkandet. 

Redan i höstas fick Sveriges Radios ledning veta 
att reportern och ett av föremålen för hennes 
granskning, Raad al-Duhan som av Säpo har 
klassats som ett hot mot rikets säkerhet, hade 
en privat relation. Direkt bestämde sig 
ledningen för att låtsas som att ovädret skulle 
blåsa över av sig självt. Reportern lämnade sitt 
jobb, men inte ens kollegorna fick veta vad som 

låg bakom – däremot fick hon varmt beröm av 
sina chefer. Här, liksom i hela denna affär, har 
SR-ledningen valt att tiga om allt – ända tills 
det kastats i deras ansikte. 

I reportaget av P4 Jönköping kommer flera nya 
fakta fram. Reportern intervjuade Raad al-
Duhan i sitt eget hem. al-Duhan har tagit emot 
pengar från skolföretag som kopplas till 
islamistisk radikalisering. Trots att relationen 
blivit känd hade reportern fortsatt tillgång till 
SR:s redaktionella system i veckor. 

Gör detta ursprungsreportagen meningslösa? 
Det spelar faktiskt mindre roll. Det viktiga är att 
inget av det hade kommit fram utan Dokus 
avslöjande. Allt pekar på att Ekot hade tigit, 
hållit för öronen och önsketänkt. Det är 
motsatsen till förtroendeingivande för Sveriges 
Radio. 
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Inte heller ser det bra ut att reportrarna från P4 
Jönköping nekas tillgång till det material de 
efterfrågar och möts av tomma politikersvar. 
Leden sluts bland SR-cheferna. 

Detta sista illustrerar ett problem som går långt 
utanför Radiohusets väggar. Medier är generellt 
usla på att granska sig själva. Det är svårt att 
tänka sig en redaktion som klarar att analysera 
sina egna misstag lika transparent och objektivt 
som den skärskådar andras. 

Och märkligt är det ju inte. För en kirurg är det 
svårare att gräva i sin egen kropp än i andras. 
Ska man ställa sin chef mot väggen två månader 
före lönesamtalet? Hänga ut kollegor som 
kanske också är vänner? 

Desto viktigare att det finns andra redaktioner 
och andra aktörer som granskar medierna – det 

tjänar journalistiken på. Vad man kanske kan 
begära i dag är att Sveriges Radios ledning visar 
något av samma öppenhet och självkritik som 
de kräver av andra makthavare. 

Erik Helmerson 

erik.helmerson@dn.se 
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17 Därför är det 
rätt att Kinas 
kolkraftsutbyggnad 
satellitövervakas 
Land efter land har gjort stora utfästelser om 
tekniska och ekonomiska klimatomställningar. 
Så även Kina. Men hur Kommunistpartiets 
generalsekreterare Xi Jinping ska göra sig 
förtjänt av det beröm som alltför många var 
beredda att dela ut när han förklarade att Kina 
ska vara ”koldioxidneutralt” 2060 är svårt att 
förstå. 

Kina tog förra året 38 GW kolkraft i drift, vilket 
gav en nettoökning på 30 GW när utdömda 

kolkraftverk som stängdes räknas bort. 
Tillskottet från Kinas nya kraftverk är tre gånger 
högre än vad som drifttagits i hela övriga 
världen sammanräknad, enligt siffror från 
Helsingforsbaserade Centre for Research on 
Energy and Clean Air (Crea). 

Utvecklingen i Kina ser förskräcklig ut sett till 
de planer som är kända. 2020 beslutades om 
nybyggen på 37 GW, tre gånger mer än 2019, 
vilket betyder att 88 GW just nu är under 
uppförande och att 237 GW, motsvarande 
Tysklands samlade elkraftsbehov, planeras 
tillkomma längre fram. 

Att Kina är med i det internationella 
klimatarbetet är helt nödvändigt. Det är 
världens folkrikaste nation, den som står för de 
största utsläppen, och de ökar alltså. Att förmå 
Kina att skriva under konventioner har ofta 
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varit svårt, men den riktiga utmaningen är att se 
till att landet lever upp till sina åtaganden. 

Kina har en lång historia av att prioritera 
ekonomisk utveckling framför klimatet. USA:s 
klimatsändebud John Kerry var tidigare i våras 
(Sunday Times 24/4) öppen med att vägen 
framåt för klimatet inte bara kan bygga på 
information Kina lämnar ut. USA kommer helt 
enkelt att övervaka utvecklingen ”på marken” i 
Kina med satellitkameror. Den deklarationen 
bör välkomnas. 

Det är lätt att hålla med Kelly Sims Gallagher, 
som var rådgivare till president Obama i frågor 
om Kina och klimatåtgärder, att dagens 
spänningar mellan länderna gör samarbete 
osannolikt. Men supermakterna behöver 
åtminstone förstå utsläppskurvor, -policies och 
-planer hos varandra och kommunikationen i 

denna för världen avgörande fråga måste 
fortsätta. 

Jens Runnberg 

jens.runnberg@dn.se 
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17 ”Tydligare 
reglering och 
insyn krävs för 
hvb-vården” 
Häromdagen hittades en femårig pojke 
tragiskt nog död efter att ha försvunnit 
från det hvb han var placerad vid – ett 
hvb som fått upprepad kritik från Ivo. 
Trots åtgärder mot problem vid hvb-hem 
är det fortfarande möjligt att bedriva 
undermålig vård av samhällets mest 
utsatta barn och ungdomar, skriver sex 
forskare i socialt arbete. 

DN. DEBATT 210617 

SVT och Sveriges Radio har under hösten 2020 
och våren 2021 vid ett flertal tillfällen 
rapporterat om olika former av 
missförhållanden vid landets hvb (hem för vård 
eller boende) för barn och ungdomar, det vill 
säga institutioner för barn som utsatts för 
brister i sin hemmiljö eller har egna destruktiva 
beteenden som missbruk och kriminalitet. Ofta 
har det handlat om hot och våld och att 
ungdomar fortsätter att placeras på hvb som vid 
upprepade tillfällen fått allvarlig kritik från 
Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). 

Det har bland annat rapporterats om personal 
som varit drogpåverkade, som skickat 
meddelande med sexuellt innehåll till placerade 
ungdomar och som utövat våld och ungdomar 
som mobbat varandra. Så sent som häromdagen 
hittades en femårig pojke tragiskt nog död i ett 
vattendrag efter att ha försvunnit från det hvb i 
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Hagfors han var placerad vid – ett hvb som fått 
upprepad kritik från Ivo. 

Utifrån det som kommit fram i senare tids 
nyhetsrapportering är det lätt att förfäras, även 
om problemen så vitt vi känner till bara rör en 
minoritet av alla hvb. Trots att staten bara för 
ett drygt decennium sedan genom 
Vanvårdsutredningen kartlade historiska 
missförhållanden, och trots myndigheters 
regelbundna tillsyn så är det fortfarande möjligt 
att bedriva undermålig vård av samhällets mest 
utsatta barn och ungdomar. 

Debatten har hittills framför allt pekat på vikten 
av lämplig personal och bättre kommunikation 
mellan Ivo och landets kommuner. 

I Sverige finns cirka 500 hvb som har rätt att 
driva vård och behandling av barn och unga, 

ibland med stöd av tvångslagstiftning (lvu). 
Varje år är omkring 10 000 barn och ungdomar 
placerade på hvb för kortare eller längre 
perioder, majoriteten av dem är pojkar. 
Flertalet hvb har som uttryckligt syfte att bidra 
med behandling till barn och ungdomar. Vården 
ges i stor utsträckning på en fragmentiserad och 
svåröverblickbar marknad där omkring 80 
procent av hemmen ägs av privata bolag. Vi vet i 
dag mycket lite om vårdens effekter och 
innehåll, på denna marknad med höga vinster 
och ofta höga priser för de betalande 
kommunerna. 

Så vad ska man göra? 

1 De problem som rapporterats visar att det 
finns skäl att se över systemet för Ivos 
tillståndsprövning och tillsyn av hvb. Enligt våra 
egna studier ställs förhållandevis få skarpa 

451



professionella krav vid tillståndsprövningen (till 
exempel vad gäller personalens kompetens, 
personaltäthet, behandlingens innehåll och 
metoder) samtidigt som de tillstånd som 
utfärdas är permanenta. Det senare skiljer 
Sverige från exempelvis Danmark där tillstånd 
ska omprövas årligen. 

Dessutom är det ovanligt att Ivo i samband med 
tillsyn använder sina skarpaste instrument och 
faktiskt drar in tillstånd. Detta framkommer 
inte minst av SVT:s granskning, där hvb har 
kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet trots 
uppenbara kvalitetsbrister. Man kan fråga sig 
om näringsidkarens rätt att bedriva vård väger 
alltför tungt, vilket i förlängningen kan drabba 
de placerade barnen. 

2 Problemen visar tydligt på svårigheterna för 
kommuner att få relevant information om de 

hvb som finns på marknaden. Vi vill här 
understryka att det inte enbart handlar om 
”glapp” gällande informationsöverföring mellan 
Ivo och kommuner. Konkurrensutsättning 
ställer höga krav på kvalitetskontroll, samtidigt 
som kommuner tenderar att ha 
informationsunderläge gentemot hvb-
verksamheterna när det gäller kunskap om vad 
som inom forskningen benämns vårdens ”black 
box”, det vill säga dess faktiska innehåll. 

Offentliga tillsynsbeslut, skarpa 
upphandlingsavtal och upprättande av bättre 
nationella kvalitetsregister är grundläggande för 
en fungerande marknad och de brister som här 
identifierats måste snarast åtgärdas. Samtidigt 
ger Ivos tillsyn i grunden enbart en 
”ögonblicksbild” av en verksamhet och 
information från register säger inte 
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nödvändigtvis något substantiellt om vårdens 
innehåll. 

Givet detta, så är det angeläget att kommuner 
tar sitt ansvar och själva genomför ingående 
uppföljningar av de hem som används och de 
placeringar man gjort. Det bör här handla om 
täta och lämpligen längre på-plats-besök, för att 
komma närmare vårdens faktiska innehåll och 
säkerställa att barn och ungdomar vistas i en 
god miljö och får den behandling som de 
utlovas. 

I de sammanhangen är det helt centralt att 
myndighetsrepresentanter talar med barnen 
och ungdomarna också utan medverkan av 
institutionspersonal. Flera studier och rapporter 
pekar på att en kontinuerlig och tillitsfull 
kontakt med ansvarig socialsekreterare är något 

placerade barn och ungdomar i hög grad 
efterfrågar. 

3 Problemen aktualiserar återigen frågan om 
vilken kompetens som personal ska ha för att få 
arbeta vid institutioner avsedda att ge vård och 
behandling till barn i utsatta livssituationer och 
med komplexa behov. Det finns fortfarande få 
tydliga bestämmelser om vilken kompetens de 
som utför denna svåra samhällsuppgift ska ha. 
Befintliga kartläggningar visar att en betydande 
andel av personalen vid hvb saknar 
eftergymnasial utbildning med inriktning mot 
vård och behandling. 

Det är viktigt att se över befintlig och blivande 
personals utbildning och lämplighet att arbeta 
med barn och ungdomar. Personalen måste ha 
stöd och hjälp i form av grundläggande 
utbildning, vidareutbildning och handledning. 
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Hur man ska mäta personlig lämplighet är en 
svårare sak, men det måste finnas metoder för 
att sålla mellan lämplig och olämplig personal. 
Enligt flertalet studier är det i grunden 
relationen mellan personal och placerad 
ungdom som är nyckeln till en god vård och 
behandling. 

Institutionsvård är i sig en potentiellt ”farlig” 
verksamhet. Det är till exempel konstaterat att 
det är riskfyllt att placera ungdomar med 
destruktivt beteende tillsammans och de 
rapporter som finns visar på svårigheter att 
åstadkomma positiva behandlingsresultat. 
Samtidigt tyder forskning från Sverige och 
andra länder på att vi knappast kan klara oss 
helt utan institutionsvård. Frågan är för vilka 
barn och unga det är en nödvändig vårdform 
och hur vården ska styras, kontrolleras och 
utvärderas. 

Det är på tiden med en genomgripande 
diskussion som behandlar vad staten och 
kommunerna kan göra, vilken lagstiftning och 
kontroll som behövs, hur kommuner, Ivo och de 
som upphandlar tjänsterna ska samarbeta och i 
vilken grad marknadsmekanismer bör få styra 
vårdens pris, struktur, omfattning och innehåll. 

För forskningens del behövs longitudinella 
studier där barn och ungdomar följs under 
längre perioder, både med hjälp av intervjuer 
för att få deras perspektiv och med hårda data 
om hur det går för dem. Också djupgående 
studier av de många och komplexa interaktioner 
som pågår i en institutionsmiljö behövs för att 
utveckla kunskapen om vad som är gynnsamt 
för behandlingen av de barn och ungdomar som 
placeras. 

Peter Andersson, fil dr i socialt arbete 
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Tommy Lundström, professor i socialt arbete 

David Pålsson, postdoktor i socialt arbete 

Marie Sallnäs, professor i socialt arbete 

Emelie Shanks, fil dr i socialt arbete 

Stefan Wiklund, professor i socialt arbete 

Artikelförfattarna är verksamma som forskare 
och lärare vid Institutionen för socialt arbete, 
Stockholm universitet 

17 Upptinad 
relation – nu får 
ambassadörer 
återvända 
Ett första möte – och kortare än väntat. 
Men efter tre timmars samtal i Genève 
kom USA:s president Joe Biden och 
Rysslands Vladimir Putin ut med 
försiktigt positiva besked. Tonen i 
samtalen var bra, positiv, sa Biden efter 
mötet. Putin beskrev vid en separat 
presskonferens sin amerikanske kollega 
som en ”balanserad, erfaren man”. 

455



GENÈVE, Ledarna för världens två största 
kärnvapenmakter, USA och Ryssland, möttes på 
onsdagen på neutral mark i Genève i Schweiz, 
efter en vår och sommar då relationen mellan 
länderna gradvis försämrats. Inför toppmötet 
hade både Putin och Biden sagt att relationen 
nått ett ”lågvattenmärke”, som inte skådats 
sedan kalla krigets dagar. 

– Vi har ett särskilt ansvar för strategisk 
säkerhet och stabilitet i världen, på grund av att 
våra länders stora kärnvapenarsenaler. Det är 
uppenbart att vi har olika åsikter, men vi måste 
försöka förstå varandra, sa Vladimir Putin. 

För Biden var det första gången han träffade 
Putin sedan han valdes till president. Biden 
hade lovat att tala klarspråk om en rad frågor: 
krigen i Ukraina och Syrien, giftattacker i 

Västeuropa, Iranavtalet, cybersäkerhet och 
misstänkt rysk inblandning i amerikanska val. 

Efter mötet – som var tänkt att vara i fem 
timmar, men avklarades på tre – sa han att han 
gjort det: 

– Jag sa bland annat klart att jag inte kommer 
tolerera försök att påverka våra demokratiska 
val, och att vi kommer att svara om han gör det. 

Men Biden betonade också att mötet gått bra, 
och att de båda ledarna förstått varandra. 

– Tonen i samtalen var bra, positiv. När vi inte 
höll med varandra sa vi det. Men det var inte 
några överdrivna, storvulna uttalanden, som det 
varit alldeles för mycket av tidigare. 

Ingenting slår att mötas öga mot öga, enligt 
Biden: 
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– Vi har olika åsikter, och jag vill att han förstår 
varför jag säger det jag säger, och varför jag gör 
det jag gör. Jag förklarade att jag inte är emot 
Ryssland, utan för USA:s folk. Ingen 
amerikansk president kan behålla folkets 
förtroende om han inte tar ställning för 
demokrati och grundläggande värden, till 
exempel. Så mänskliga rättigheter kommer 
alltid att vara ett samtalsämne. 

– Men jag var ute efter ökad strategisk stabilitet 
vid det här mötet. Och vi diskuterade det i 
detalj. Vi inleder nu en dialog för att kontrollera 
nya vapen, som redan i dag hotar världens 
säkerhet, sa Biden. 

Vid en separat presskonferens bekräftade 
Vladimir Putin att ledarna kommit överens om 
att inleda en dialog inom flera områden. 

– Vi talade om cybersäkerhet, strategisk 
säkerhet och situationen i Arktis, och 
förhoppningsvis kan vi nå överenskommelser 
om dessa frågor, sa den ryske presidenten. 

De konkreta resultaten låter än så länge vänta 
på sig. Men Putin sa att ländernas 
ambassadörer kommer att återvända till sina 
poster. 

Samtalen var heller inte fientliga i tonen, enligt 
Putin, utan snarare ”pragmatiska”. Den ryske 
presidenten beskrev Biden som en president 
som är ”annorlunda som person” än Donald 
Trump. 

– Biden är en balanserad, professionell person. 
Det är uppenbart att han är en erfaren 
statsman. Mötet mellan oss var effektivt, 
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substantiellt och målinriktat. Och ett av målen 
är att bygga förtroende, sa Putin. 

Mötet ägde rum i ett 1700-talspalats med utsikt 
över Genèvesjön i Schweiz, och omgärdades av 
ett massivt säkerhetspådrag. 3 500 poliser och 
ett okänt antal Secret Service-agenter och ryska 
livvakter paralyserade stora delar av Genève. 

Några tiotal aktivister lyckades ändå genomföra 
mindre protester som krävde att den fängslade 
ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj 
friges. 

Hbtq-aktivister hade också hängt 
regnbågsflaggor från ett hus med utsikt över 
villan där Putin och Biden möttes. 

Biden tog upp Aleksej Navalnyjs fall med Putin, 
och det var när den ryske oppositionsledarens 

namn kom upp på de båda olika 
presskonferenserna som det hettade till något. 

Den ryska presidenten beskrev Navalnyjs 
anhängare som ”extremister” som ville 
destabilisera Ryssland. Han jämförde dem med 
de extremister som deltog i stormningen av 
Kapitolium i Washington – något som 
avfärdades bara några minuter senare av Joe 
Biden. 

– Jag tycker det är en löjlig jämförelse, sa 
Biden. 

Den amerikanske presidenten är dock nöjd med 
sin rundresa i Europa, som inkluderat 
deltagande vid G7-mötet i Storbritannien, och 
möten med EU och Nato. 

– Det är mycket kvar att göra. Men vi har fått 
mycket gjort på den här Europaresan, sa Biden. 
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Erik de la Reguera 

erik@delareguera.se 

Fakta. 
Joe Biden föddes 1942 i Pennsylvania. 

Arbetade en kort tid som advokat innan han gav 
sig in i politiken. Mellan 1972 och 2009 var han 
Delawares senator. 

Därefter var han Barack Obamas vicepresident 
mellan 2009 och 2017. 

I höstas vann Biden presidentvalet mot Donald 
Trump och han flyttade in i Vita huset i januari. 

Vladimir Putin föddes 1952 i Leningrad 
(nuvarande S:t Petersburg). Han har en jurist-
examen och rekryterades tidigt av KGB. 1999 
blev han chef för säkerhetstjänsten FSB. Samma 

år meddelade Boris Jeltsin att han ville se Putin 
som sin efterträdare. 

Vann sitt första presidentval 2000 och var 
president i åtta år. 2008 blev han premiär-
minister för att 2014 väljas till president igen. 

Villa de la Grange, där Joe Biden och Vladimir 
Putin träffades, ligger i Parc de la Grange i 
Genève. Parken har anor från romartiden. På 
1700-talet betraktades den som ett 
jordbruksområde. 

Det var familjen Lullin som lät bygga Villa de la 
Grange mellan 1768 och 1773. 

Ägorna donerades till Genèves stad 1917. 
Parken är i dag öppen för allmänheten och 
klassas som ett historiskt monument. 
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17 Michael Winiarski: Det 
är uppenbart att Putin har 
sett själva mötet som en 
vinst 
Om kroppsspråket avslöjar någonting 
var Vladimir Putin mycket nöjd med sitt 
möte med Joe Biden. Den ryske 
presidenten såg både tillfreds och 
avspänd när han mötte pressen efter 
drygt tre timmars överläggningar med 
sin amerikanske kollega, som han 
betecknade som ”ganska konstruktiva”.  

Ännu är det mycket som inte är känt av vad som 
avhandlades under toppmötet Biden–Putin. Ett 
konkret resultat kunde dock presenteras: USA:s 
och Rysslands ambassadörer ska, som väntat, 

återvända till Moskva och Washington. I många 
av förhandsanalyserna inför toppmötet i Genève 
hette det att bara det faktum att toppmötet blir 
av är en vinst för Putin. Det är uppenbart att 
även Putin har sett det så. Toppmötet blev en 
välkommen chans för Putin att framstå som en 
ledare för en av världens två supermakter. Den 
ryske ledaren kunde nu lägga bakom sig en epok 
som av många av hans landsmän uppfattades 
som förödmjukande för Ryssland. Under flera 
årtionden betraktades den forna stormakten 
som en andra rangens regionala makt. Ryssland 
hade liten talan i internationella frågor och var 
förpassad från de globala finrummen. 

Nu satt Rysslands och USA:s presidenter 
ansikte mot ansikte, som till synes jämbördiga 
parter. Nästan som på den gamla goda tiden, då 
toppmöten mellan USA och Sovjet avgjorde 
världens öden, dryftade ledarna för de två 
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största kärnvapenmakterna rustningskontroll, 
maktbalans och regionala konflikter. 

Då spelar det mindre roll för Putin vad Biden 
kallar honom för: ”mördare” eller ”smart och en 
värdig motståndare”. Inte heller att Biden hade 
med sig en pärm med klagomål mot Rysslands 
aggressiva beteende i sitt grannskap, mot ryska 
cyberattacker, giftmordsattentatet mot Aleksej 
Navalnyj och den odemokratiska utvecklingen 
på hemmaplan. 

På sin presskonferens avspisade Putin varje 
kritisk fråga med den metod som han numera 
använder: ”whataboutism”, som innebär att 
man bemöter kritik genom att framhålla att 
motsidan är lika goda kålsupare och därmed 
hycklare. 

Putin hävdade att de flesta cyberattacker sker 
från USA, att det är USA som har stämplat ryska 
medier som ”utländska agenter, att alla 
försämringar i de rysk-amerikanska 
relationerna är USA:s fel, och att politiska 
oppositionella blir åtalade i USA (som exempel 
nämnde han de som stormade kongressen på 
Kapitolium den 6 januari). 

Putin hade inte behövt ta till dessa argument. 
Ingenting av USA:s kritik påverkar Putin, 
varken hans beteende eller maktställning. 
Tvärtom sitter Putin säkert inom överskådlig 
tid. Oppositionen är till stor del olagligförklarad 
och kuvad och en ändring av grundlagen låter 
honom vara president ända till 2036. 

Michael Winiarski 
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17 Karin 
Eriksson: 
Kanske lyckas 
Biden bättre 
med Moskva än 
Washington 
Joe Biden fick åka till Genève för att hitta 
pragmatismen som han förgäves vädjat 
om på hemmaplan. Framtiden får utvisa 
om han lyckas bättre med Moskva än 
Washington. 

WASHINGTON. Solen lyste starkt i Schweiz, 
så mitt under pressträffen tog president Joe 
Biden av sig kavajen. Man väntade bara på att 
han skulle kavla upp ärmarna också, för att 
markera att han är beredd att jobba hårt ihop 
med Rysslands president under kommande år. 

Både Putin och Biden gjorde klart för 
journalisterna att de inte måste bli besläktade 
själar. De behöver bara ha en rak dialog om 
USA:s och Rysslands nationella intressen och 
markera när de krockar – som när det gäller it-
brottslighet eller skyddet för mänskliga 
rättigheter. Biden konstaterade att det tar 
kanske ett halvår eller ett par år att avgöra om 
Washington och Moskva lyckas upprätta en 
strategisk dialog.  

Mötet i Genève var finalen på hans europeiska 
resa. Hans övergripande mål var att berätta för 
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världen att USA är tillbaka. Men när det gäller 
Ryssland kvarstår frågan: vilket USA? 

Biden vill visa att USA är en pålitlig partner i 
internationell politik. Men relationen till 
Moskva är ett kapitel för sig. 

Bidens utrikespolitiska rådgivare har gjort klart 
att de inte bara vill bryta med Trumperan utan 
också Obamaadministrationens inledningsvis 
naiva förhoppningar. USA:s nya president hyser 
inga illusioner om Putin, men söker samarbete 
där samarbete är möjligt. Enligt Washington 
Post råder en viss splittring i bland hans med-
arbetare, där utrikesdepartementet har velat gå 
hårdare fram mot Ryssland än den nationella 
säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan. 

Men både och är Bidens signum. Hemma i 
Washington har han rivstartat sin 

presidentperiod med omfattande reformer, 
samtidigt som han vädjat om samverkan över 
partigränserna. Den strategin möter allt större 
motstånd från Republikanerna. Men just när 
det gäller Ryssland råder faktiskt en viss 
samsyn. 

Demokraten Jim Langevin och republikanen 
Michael McCaul har gemensamt uppmanat 
Biden att ta tillvara på en ”historisk möjlighet” 
och ställa Putin till svars för cyberattackerna 
som drabbat USA på senare tid – från 
omfattande intrång i statliga nätverk till 
utpressningsviruset mot Colonial Pipeline. Gång 
på gång har amerikanska myndigheter anklagat 
Ryssland och ryska kriminella ligor för att ligga 
bakom. 

Nu får partierna sätta betyg på om presidenten 
lyckades sätta hårt mot hårt mot Putin. 
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Samarbetsmannen Joe Biden återvänder till 
splittringen på hemmaplan. Framtiden får 
avgöra – kanske kan han lyckas bättre med 
Moskva än Washington. 

Karin Eriksson 

17 Experterna: 
Här är vad vi vet 
om nya 
deltavarianten 
Sverige har nu en samhällsspridning av 
den nya deltavarianten av coronaviruset 
och antalet upptäckta fall ökar. Studier 
tyder på att den nya varianten kan vara 
både mer smittsam och göra så att man 
blir sjukare.  Här svarar experter på 
vanligaste frågorna om deltavarianten.  

Deltavarianten upptäcktes i Indien i oktober 
2020 och har sedan dess spridit sig snabbt över 
världen. Smittsamheten beräknas vara runt 60 
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procent högre än den dominerande 
alfavarianten, tidigare brittiska varianten. I 
Storbritannien svarar delta för 96 procent av 
alla nya fall och i USA fördubblas fallen 
varannan vecka. Även i Sverige ökar smittan i 
rask takt. Enligt en undersökning av 
Aftonbladet har antalet fall ökat med 70 procent 
på fem dagar.  

Anders Tegnell, statsepidemiolog på 
Folkhälsomyndigheten ser med oro på 
utvecklingen, men anser att det inte går att dra 
några säkra slutsatser i nuläget om 
smittsamheten. 

– Det går inte att göra någon bedömning än. Ju 
fler vi smittspårar desto fler fall kommer vi att 
hitta, säger han.  

Samtidigt följer det ett virus normala 
utveckling. 

– Det är inte otroligt att alla virusstammar byts 
ut till den indiska varianten. Det är så det 
fungerar. De virus som är bättre konkurrerar ut 
de andra. Det intressantare med deltavarianten 
är hur många som blir allvarligt sjuka och 
hamnar på sjukhus, säger Agnes Wold, 
professor i infektionssjukdomar. 

1 Vad innebär det att Sverige har fått en 
samhällsspridning? 

Deltavarianten har upptäckts hos personer som 
inte har besökt högriskområden och där man 
inte kan spåra smittkällan. Det innebär att 
varianten finns spridd i samhället. Större 
utbrott finns bland annat i Värmland och 
Blekinge. 
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– Vad vi ser i Sverige i dag är att det dyker upp 
fler fall och de flesta med tydlig koppling till 
andra fall. De tillhör de här klustren som man 
håller på att smittspåra. Sedan finns det spridda 
fall där man inte ser någon smittkoppling, säger 
Anders Tegnell.  

Enligt Tegnell rör det sig om väldigt få fall och 
någon risk att det blir en smitta utom kontroll 
föreligger inte.  

2 Vilka sprider deltavarianten? 

– Det är de unga. Det är där den har kommit in i 
de kluster vi ser nu och det beror delvis på att 
man inte är vaccinerad. Det är en grupp som 
hela tiden har spridit smittan mest eftersom de 
har mer kontakter, säger Anders Tegnell.  

3 Förra sommaren gick smittspridningen ned, 
finns det en risk för att deltavarianten inte beter 
sig på samma sätt? 

– Det är en fråga som det inte finns något bra 
svar på. Förutom den årstidseffekten som vi 
hade förra året har vi vaccineffekten på toppen 
och det ger en viss trygghet i att göra 
bedömningen att vi kan hålla det under 
kontroll, säger Anders Tegnell.   

4 Studier i Storbritannien tyder på att 
deltavarianten ger annorlunda symtom med 
huvudvärk, rinnande näsa och ont i halsen men 
inget bortfall av smak och lukt, samt att risken 
för att bli allvarligt sjuk och behöva sjukhusvård 
fördubblas med deltavarianten? 

– Symtomen är inget som britterna har lyft. De 
ser möjligen att smittsamheten är högre och kan 
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ge allvarligare sjukdom. Men det här med 
symtombilden känns mer vagt. Det är svårt att 
veta och annat som spelar in, som vilka grupper 
som drabbas, säger Anders Tegnell. 

Även Agnes Wold anser att det är svårt att dra 
slutsatser kring generella symtom som kan 
variera.  

– Problemet med covid-19 är att den ger så 
mångskiftande symtom. Och det man är 
intresserad av inom sjukvården är om personen 
får den svåra lungformen och hamnar på iva, 
säger hon.  

5 Deltavarianten har sämre vaccineffekt efter 
första dosen? 

– Det är marginellt sämre effekt mot måttlig 
och lindrig sjukdom men mot allvarlig sjukdom 
har vaccinen väldigt bra effekt. Det gäller alla 

virusvarianter att man behöver sina två doser 
för att få ett fullgott skydd och i studier har man 
sett att vaccinen från Astra och Pfizer har god 
effekt redan efter en dos, säger Matti Sällberg, 
virusforskare och professor på Karolinska 
institutet.  

Båda mRNA-vaccinet från Pfizer/Biontech och 
Moderna har en skyddseffekt på omkring 95 
procent efter två doser. För Astra Zeneca är 
skyddet mot symtom 76 procent och 100 
procent mot allvarligt och kritiskt 
sjukdomsförlopp, enligt Läkemedelsverket. En 
skyddseffekt på runt 90 procent efter två doser 
innebär att vaccinerade har 90 procent lägre 
risk att smittas jämfört med ovaccinerade, och 
att endast tio av hundra personer som får covid 
blir sjuka om de har vaccinerats.  

6 Finns det en risk för en fjärde våg i höst? 
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– Absolut. Om det visar sig att vaccinen inte 
fungerar och om det blir en kort immunitet. Det 
vet man inte så mycket om ännu. Det man vet är 
att immmunsystemet verkar hänga kvar i 
åtminstone 6–9 månader; men hänger det kvar 
i 15–18 månader? Det har vi ingen aning om 
utan det kommer vi att få reda på i höst, säger 
Matti Sällberg.  

Han menar att hösten kommer bli avgörande.  

– Lackmustestet för de här vaccinen är om det 
blir en ny våg när nästan alla är vaccinerade till 
hösten, när vi ska ha öppnat upp samhället 
nästan maximalt och alla har kommit tillbaka 
till jobbet. Får vi inte en ny våg i september, 
oktober så verkar det fungera, säger han.  

7 Kommer vi att behöva en tredje spruta? 

– Vi kanske kommer behöva vaccinera oss varje 
eller vartannat år, och riskgrupperna minst en 
gång om året. Det här viruset kommer inte att 
försvinna, säger Matti Sällberg.   

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 

Fakta. 
Vaccineringarna mot covid-19 fortsätter i 
Sverige. Fram till nu har 4 243 415 personer fått 
minst en dos, baserat på vad regionerna har 
rapporterat in till det nationella 
vaccinationsregistret. Det motsvarar 51,8 
procent av den vuxna befolkningen. 

Av dessa har 2 293 934 fått två doser, 
motsvarande 28,0 procent. 
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Uppdateringarna av antalet smittade och 
avlidna med covid-19 har pausats från och med 
den 13 juni på grund av ett pågående it-avbrott, 
uppger Folkhälsomyndigheten.TT 

17 Bevis om 
vaccination på 
plats om 14 
dagar 
Covidbevisen som ska möjliggöra 
resande inom EU kommer att vara på 
plats den 1 juli, enligt regeringen. Den 
som vill resa och inte vaccinerat sig, utan 
bara tillfrisknat, kan få vänta till mitten 
av augusti. 

– Regeringens mål har hela tiden varit att 
covidbevisen ska vara enkla, säkra och 
internationellt gångbara. Det kommer de att 
vara den 1 juli, säger Anders Ygeman som 
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förklarar att framflyttningen av covidbevisens 
införande bland annat beror på att Sverige inte 
haft lagstöd att göra det förrän EU-
förordningen blev klar i fredags. 

Covidbevis om att man är vaccinerad kommer 
alltså att införas den 1 juli. Intyg kommer också 
att kunna begäras om både att man testat 
negativt för covid-19 och att man har tillfrisknat 
från sjukdomen. I det första fallet gäller mitten 
av juli och det andra senast den 11 augusti då 
EU-ländernas tidsfrist för införandet löper ut. 

Enligt förordningen kommer dock de tre 
bevisen att likställas med varandra. EU-
minister Hans Dahlgren säger att, även om 
rekommendationen för medlemsländerna är att 
det ska vara fritt fram att resa, måste den 
enskilde vara uppmärksam på att läget kan 
förändras helt eller delvis inom unionen.  

Beviset kommer att kunna erhållas på valfritt 
sätt, varav det enklaste sannolikt är i en digital 
brevlåda, säger digitaliseringsminister Anders 
Ygeman, det vill säga den digitala plats där man 
får sin myndighetspost och som man loggar in 
på med sin e-legitimation. Socialminister Lena 
Hallengren förklarar att det än så länge inte 
finns några planer på att använda covidintyget 
till något annat än resa, i vare sig Sverige eller 
EU. 

Vad gäller testbeviset ska det vara giltigt om 
provresultatet är mellan 48 och 72 timmar 
gammalt och ett tillfrisknandebevis ska bygga 
på ett positivt testresultat som är över tio dagar 
gammalt. Covidbevisen kommer att vara giltiga 
i 90 dagar. 

Annemieke Ålenius på E-hälsomyndigheten 
förklarar hur man får ett covidbevis: 
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– Först behöver du förstås vaccinera dig och 
inom sju dagar rapporteras det till Nationella 
vaccinationsregistret. Då kan du logga in med 
din e-legitimation på covidbevis.se och hämta, 
skriva ut eller spara vaccinationsbeviset. Det 
kommer också att skickas till din digitala 
brevlåda. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

17 FHM 
förlänger 
allmänna råden 
till sista 
september 
De allmänna råden för att förhindra 
smittspridning förlängs till den 30 
september, meddelar 
Folkhälsomyndigheten. Beskedet 
påverkar inte de aviserade lättnaderna 
av restriktioner i juli, enligt Anders 
Tegnell. 
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Förlängningen innebär att svenskarna fram till 
den 30 september har ansvar att undvika nya 
kontakter, stanna hemma vid symtom, arbeta 
hemifrån när det är möjligt, hålla avstånd och 
undvika trängsel. 

Även verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder 
för att minska risken för smittspridning. 

Nästa steg i regeringens avveckling av 
coronarestriktionerna är planerat till den 1 juli. 
Då är tanken att höja deltagarantalet på 
evenemang, förlänga öppettider för 
serveringsställen och ta bort regler om maxantal 
per sällskap vid servering utomhus. Även rådet 
om att endast umgås med närmsta kretsen tas 
bort, enligt vad regeringen meddelade i slutet av 
maj. 

Därefter väntas nästa avvecklingsfas inledas den 
15 juli, bland annat med bortagna passagerar-
begränsningar för långresor med buss och tåg. 

Onsdagens besked om förlängda råd påverkar 
däremot inte lättnaderna i juli, säger Anders 
Tegnell. 

– Det kommer inte alls påverka lättnaderna för 
steg två och tre utan förlängningen av råden är 
enligt plan. De här råden är de absolut 
viktigaste och det som egentligen bromsar 
smittspridningen. Det andra är mer på 
marginalen.  

En del av råden krockar med lättnaderna, till 
exempel att passagerarbegränsning på 
långfärdståg och bussar tas bort. Hur ska man 
tolka det? 
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– Man ska tolka det som att det är de 
grundläggande råden som gäller: att man ska 
hålla avstånd och inte skapa för mycket nya 
smittkedjor genom att träffa nya personer. 

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 

17 ”Barn utsätts 
för omotiverade 
tungbandsklipp
” 
Efter DN:s granskning höjs röster om att 
Socialstyrelsen ska utreda ökningen av 
tungbandsklipp på bebisar – och införa 
nationella riktlinjer. Barn utsätts för 
smärtsamma omotiverade 
tungbandsklipp utan vetenskapligt stöd, 
anser professor Mats Eriksson som 
forskar på smärta hos barn. 

– Det här är något man måste ta tag i, 
säger han. 
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För tio år sedan klipptes färre än 800 tungband 
per år på svenska barn. Sedan dess har det ökat 
varje år för att explodera någonstans runt 2015, 
visar DN:s granskning. De senaste siffrorna från 
Socialstyrelsen är från 2019 och visar att över 3 
000 klipp gjordes – men siffrorna är inte 
fullständiga. Flera kliniker utför ingreppen utan 
att rapportera in dem till Socialstyrelsen.  

En tredjedel av klippen i Sverige gjordes 2019 
på en privat, landstingsansluten klinik i Mörby 
centrum i Stockholm. Då handlade det om 1 100 
ingrepp. Statistik som region Stockholm har 
tagit fram åt DN visar att antalet året därpå var 
uppe i nästan 2 000, bara på denna klinik. 

Forskare och debattörer från bland annat 
Svensk barnsmärtförening och Riksföreningen 
för barnsjuksköterskor krävde på onsdagen i en 
debattartikel i Dagens Medicin att 

Socialstyrelsen utreder tungbandsklipp, med 
anledning av DN:s granskning, som också visar 
att det vetenskapliga stödet för att 
tungbandsklippning hjälper är svagt och att mer 
forskning på området behövs. 

”Låt oss fastslå en gång för alla att också de allra 
yngsta barnen känner smärta och ångest. Barn 
som genomgår dessa ingrepp måste ofta hållas 
fast. De visar med all tydlighet att de har ont, 
både under ingreppet, och ibland också efter 
ingreppet när tveksamma råd om en smärtsam 
eftervård ges”, skriver forskarna. Mats Eriksson, 
professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro 
universitet och specialistsjuksköterska i 
intensivvård, är en av dem.  

– Det är ju inte så att det alltid är fel att klippa 
tungband, det kan absolut finnas fall där det 
behövs. Men att det blir en slags trend och en 
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tävling i marknadsföring om vem som gör de 
bästa klippen, det är inte så man ska jobba i 
sjukvården. Det är inte föräldrarnas fel, de har 
en oro, det är jobbigt när det inte fungerar med 
amningen, säger Mats Eriksson till DN. 

Han forskar bland annat på smärta hos nyfödda 
barn. Tungbandsklipp på bebisar utförs i vissa 
fall utan bedövning. 

– Upprepad smärta är ett bekymmer hos små 
barn, där kroppen och hjärnan är i utveckling. 
Spädbarn känner mer smärta än både äldre 
barn och vuxna. De befinner sig i en tid av livet 
då nervsystemet genomgår en unik 
utvecklingsperiod. Då är det särskilt viktigt att 
undvika smärtsamma ingrepp som inte är 
nödvändiga.  

Regionala riktlinjer för bedömning av 
tungbandsklipp finns i fyra av Sveriges 21 
regioner och nya är på väg inom Region 
Stockholm och Region Gotland. DN har tagit del 
av dem. Det övergripande målet är en mer 
jämlik, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård för 
barn på 0–6 månader som har symtomgivande 
kort tungband inom region Stockholm-Gotland. 
Vården ska enbart riktas till bebisar med 
problem att amma, eftersom det är det enda det 
finns vetenskapliga belägg för att 
tungbandsklipp kan hjälpa mot. 

I Danmark och Norge infördes förra året 
nationella riktlinjer, för att säkerställa att 
vården för patientgruppen är jämlik i hela -
landet.  
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Mats Eriksson är också vetenskapligt råd hos 
Socialstyrelsen och har nu kontaktat enheten 
för kunskapsstyrning hos myndigheten. 

– Jag ska trycka på igen, för något måste göras 
förstås. Regionala riktlinjer verkar inte räcka, 
jag tror man ska ha nationella riktlinjer och 
rekommendationer, det är det enda sättet man 
kan jobba på. 

Maria Hilberth är enhetschef på Socialstyrelsen. 

– Som läget är precis just nu så har vi inte den 
typen av rekommendationer, men vi följer 
området i det pågående arbetet med 
kunskapsstöd för hela vårdkedjan före och efter 
graviditet. Socialstyrelsen har även tillsammans 
med Livsmedelsverket, Konsumentverket och 
Folkhälsomyndigheten tagit fram ett stöd för 

amning ”Tio steg som främjar amning” som 
bygger på underlag från WHO, säger hon. 

Nationella riktlinjer tas ofta fram av 
Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. 

Emma Bouvin 

emma.bouvin@dn.se 
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17 Färre nya 
intagna – men 
ändå trångt på 
landets 
fängelser 
Antalet nya intagna på landets fängelser 
minskade förra året – men trots det är 
anstalterna överfulla. 

Orsaken är, enligt Kriminalvårdens 
årsstatistik, att strafftiderna fortsätter 
att öka. 

Förra året började 8 964 personer avtjäna ett 
fängelsestraff. Det är 208 färre än 2019. 

Men ändå ökade det totala antalet år som de 
nyintagna sammanlagt ska avtjäna, den så 
kallade straffmassan, till över 10 000 år. 

Det är en ökning med åtta procent jämfört med 
2019 och den högsta straffmassan sedan 2012, 
enligt Kriminalvårdens statistikrapport (KOS) 
som presenteras i dag. 

Under 2020 minskade antalet nyintagna med 
strafftider kortare än ett år medan nya klienter 
med strafftider längre än ett år ökade jämfört 
med 2019. 

Men det minskade antalet nyintagna förra året 
är troligen inte tecken på ett trendbrott, säger 
Dan Andersson som är analytiker på 
Kriminalvården. 
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– Vi har under flera år, med början 2018, haft 
ett ökat inflöde till anstalt i kombination med 
längre strafftider på grund av straffskärpningar 
och lagstiftning. 2020 var ett avbrott i 
flödessiffran men som det ser ut i nuläget ökar 
inflödet igen och även strafftiderna ser ut att 
öka. 

I de prognoser som Kriminalvården gjort för de 
kommande åren räknar man också med både 
ökat inflöde och längre strafftider och därmed 
behov av fler platser. 

– Vi säger att vi ska ha ytterligare 3 500 platser 
på anstalter och häkten på 10 års sikt, säger Dan 
Andersson. 

Trots det minskade inflödet av nyintagna förra 
året fortsatte platsbristen på anstalter och 
häkten att öka under 2020. 

– Beläggningsläget påverkas både av hur 
mycket klienter som kommer till oss och hur 
länge de ska finnas hos oss, säger Dan 
Andersson. 

Beläggningsgraden på fasta platser var under 
2020 i genomsnitt över 100 procent för både 
häkte och anstalt. 

En av konsekvenserna av trängseln på 
anstalterna är enligt statistikrapporten att 
antalet misskötsamheter, det vill säga när 
intagna bryter mot anstaltens regler, ökade i 
fjol. 

Under förra året skedde 31 089 
misskötsamheter på anstalt. Det är 4 000 fler 
än 2019 och nästan 7 500 fler än 2018. 

Under 2020 var sysselsättningsvägran, våld 
eller hot mot medintagen respektive 
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tjänsteman, innehav av otillåtet föremål, 
skadegörelse och vägran att lämna drogprov, de 
vanligaste misskötsamheterna. 

”Det ökande antalet misskötsamheter och 
klienter som missköter sig kan sannolikt 
härledas till ökat antal klienter på anstalterna 
och en ansträngd beläggningssituation”, står det 
i rapporten. 

TT 

17 Riksdagen 
fortsätter i 
bantat 
pandemiläge 
Riksdagen fortsätter i bantad pandemiversion 
till den 14 september. Sedan förra våren har 
omröstningar i kammaren skötts med 55 
ledamöter. Men skulle det bli en 
misstroendeomröstning med anledning av 
Vänsterpartiets hot om utredningsförslaget om 
hyror i nyproduktion, kommer dock samtliga 
349 ledamöter att kallas in för första gången 
sedan i mars förra året. 

TT 
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17 5 800 
personer börjar sin grundutbildning med 
värnplikt i sommar. Det innebär att Plikt- och 
prövningsverket har nått regeringens mål. 

TT 

17 Tre greps för 
mordförsök i 
lägenhet 
Vid midnatt natten till onsdagen hittades en 
man i 25-årsåldern blödandes med sårskador i 
ansiktet i Jönköping. 

En polishund fick upp spår till en bostad där två 
kvinnor och en man greps för mordförsök. 

TT 
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17 Analys av 
vildsvin 
subventioneras 
Laboratorier ska få pengar av staten för att 
kontrollera vildsvinskött åt jägare, har 
regeringen beslutat. Analyserna ska utesluta att 
köttet är infekterat av trikiner eller förorenat 
med radioaktivt nedfall. 

TT 

17 Fem män 
anhållna efter 
skottlossning 
Fem män i 20–30-årsåldern har anhållits 
misstänkta för mordförsök efter en 
skottlossning i Hammarkullen i Göteborg i 
tisdags. Enligt uppgift ska det ha varit två 
grupperingar som skjutit mot varandra. 

TT 
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17 
Massplantering 
av sjögräs ska 
hindra erosion 
vid Skånes kust 
Båstad. För första gången testas att 
plantera sjögräset ålgräs för att bromsa 
erosion vid Skånes kust. Ålgräsängar hör 
till jordens viktigaste ekosystem. Att 
hjälpa naturen att läka sig själv är 
högaktuellt när klimatkrisen ska 
hanteras och den biologiska mångfalden 
skyddas. Ett halvdussin olika metoder 

testas just nu i ett skånskt 
samarbetsprojekt. 

På mellan två och drygt tre meters djup en bit 
ifrån båten jobbar två dykare intensivt med att 
sätta ut plantor av sjögräset ålgräs på den 
sandiga bottnen. 

Ålgräset med sina långa gröna blad ser 
oansenligt ut, men har häpnadsväckande stor 
betydelse för miljö och klimat. Ålgräsängar hör 
till jordens mest värdefulla ekosystem och 
beskrivs ibland som korallrevens mindre kända 
lillebror eller lillasyster. Ålgräs binder sand, gör 
vattnet klarare, minskar övergödning genom att 
fånga upp kväve och fosfor och kan fånga in lika 
mycket koldioxid som skogar. Dessutom 
fungerar det som skydd och dagis för unga 
fiskar och andra varelser i havet. 
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Men på senare år har det viktiga sjögräset haft 
det tufft. De stora gröna ålgräsängar som har 
funnits på havsbottnen längs Sveriges kuster 
har på många ställen försvunnit helt eller 
delvis.  

Övergödning, överfiske, exploatering med 
utbyggnad av bryggor och båttrafik har i olika 
grad bidragit till minskningen. 

I olika projekt pågår försök att återskapa och 
restaurera de ålgräsängar som har försvunnit. 

I Skåne testas nu för första gången om ålgräset 
även kan hjälpa till att skydda stränderna mot 
erosion. Ett hot som blir allt mer akut i takt med 
att klimatförändringen får havsnivån att stiga 
och extrema väderhändelser att bli vanligare. 

Planteringen ingår i ett projekt, LifeCoastAdapt, 
där flera skånska kommuner samarbetar med 

att ta naturen till hjälp för att bromsa erosionen 
längs kusten.  

– Ålgräs har aldrig planterats för att skydda 
kusten mot erosion, det är ett outforskat 
område, säger Theodor Kindeberg, doktorand 
vid Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 

Han ska undersöka hur de olika åtgärderna 
inom LifeCoastAdapt fungerar. 

Ungefär ett halvt dussin olika metoder testas. 
Förutom ålgräsplantering handlar det bland 
annat om att återställa sandmiljöer, skapa 
våtmarker, etablera naturliga rev, strandfodra, 
det vill säga lägga ut ny sand, samt ta bort 
invasiva växter. Målet är att både minska 
erosionen och samtidigt förbättra den 
biologiska mångfalden.  
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– Anledningen är att kusterosionen går så fort 
nu och man måste hitta hållbara metoder. Om 
de naturbaserade lösningarna fungerar är det 
mycket mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
än att slänga ut betongklumpar längs kusten 
som man gör i andra europeiska länder, säger 
Camilla Greiff, projektansvarig på 
LifeCoastAdapt. 

Nyligen togs beslutet att en omfattande 
testplantering av ålgräs ska ske i Båstad. En yta 
på 1 000 kvadratmeter ska planteras i år, nästa 
år ska en lika stor yta planteras. 

Förhoppningen är att ålgräset kan binda sanden 
och hindra erosionen. 

– Vi har problem med erosion här vid Malens 
strand och stiger havet kommer skadorna att 
öka. Under en period 2009–2016 var det många 

stormar, i princip en kraftig storm per år, säger 
Ingemar Lundström, projekt- och 
utredningsingenjör på Båstads kommun och 
pekar in mot en sandstrand där långa bryggor 
går ut i det grunda vattnet. 

Vi sitter i en båt som har lagt sig intill den vita 
motorbåten där dykledaren övervakar de två 
dykarna som jobbar med plantering i havets 
trädgård. 

– Erosionen är inget direkt hot mot hus och 
bebyggelse, men vegetationslinjen flyttas bak 
och sanddynerna skadas. 

Han berättar att det en bit längre bort finns ett 
glest bestånd av ålgräs men såvitt känt har det 
inte funnits någon ålgräsäng just här där 
planteringen pågår.  

484



– Vi hoppas att en lyckad plantering ska minska 
erosion men också främja den biologiska 
mångfalden som är viktigt för miljön. Dessutom 
lär vi oss vilka metoder som fungerar och 
bygger upp kunskaper, säger Ingemar 
Lundström. 

Nätkassar med ålgräsplantor är fästade vid 
relingen på den vita motorbåten. Från 
utrustningen ombord hörs dykarnas lugna 
andetag, ljudet är nästan sövande. Två linor 
löper ner i vattnet och luftbubblor en bit bort 
avslöjar var arbetet pågår. 

– Ålgräsplantorna som planteras i dag togs upp 
utanför Helsingborg i går, berättar Lars Nejrup 
Brammer, på konsultföretaget WSP som 
ansvarar för dykarna och planteringen. 

Han visar hur de ömtåliga plantorna ligger i löst 
sammanhållna buntar. Plantering i havet liknar 
plantering på land. En smal planteringsspade 
sticks ner i sandbotten, plantan sätts försiktigt 
ner i gropen så att inte bladen bryts. 

Lars Nejrup Brammer pekar på en liten knöl 
eller veck långt ner på plantans stjälk. 

– Det är en tillväxtzon, plantan måste planteras 
så att den delen är täckt av sand om det ska 
lyckas. 

Totalt ska 16 000 plantor sättas i tre skilda 
områden på olika djup, från cirka två meter upp 
till tre och en halv meters djup.  

– Vi måste testa olika djup. Kraften i vågrörelser 
blir mindre på djupare vatten. Samtidigt 
behöver ålgräset ljus för att växa och det är 
mörkare ju längre ner du planterar. Vi vill 
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försöka hitta det optimala stället för de 
förhållanden som råder här, hitta en balans 
mellan vågor och ljus, säger Theodor Kindeberg. 

Att ta plantor från välmående ålgräsängar är 
inte något som riskerar att förstöra de 
växtplatserna. 

– Undersökningar visar att vi kan skörda 
mycket mer från dem än vad som sker i dag. 

Hur situationen för ålgräset har varit i 
Laholmsbukten där Båstad ligger är ganska 
dåligt känt. Det största hotet här är att om det 
blåser från nordväst kan det bli stora vågor som 
skulle kunna hota ålgräset. 

– Projektet är riskabelt, men vi kommer att få 
värdefull information även om det misslyckas. 
Då får vi veta om det var stormar eller något 

annat som gjorde att ålgräset inte lyckades 
etablera sig, säger Theodor Kindeberg. 

Kindeberg forskar även i ålgräsets roll i 
kolcykeln, det vill säga förmåga att ta upp 
koldioxid och vara en naturlig kolsänka. 
Egenskaper som får allt större betydelse i 
klimatkrisen när alla metoder att få bort 
koldioxid ur atmosfären är värdefulla.  

Att träd och växter på land tar upp koldioxid är 
känt och skogen är hett debatterad i 
klimatsammanhang. Men det talas mindre om 
ålgräset. 

– Ålgräs tar upp massor med koldioxid. Det 
begravs i sedimenten i form av organiskt 
material som består av kol och näringsämnen 
och de kan stanna där i tusentals år. Det blir en 
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kolsänka som om den får vara ostörd har stor 
potential, säger Theodor Kindeberg. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 

Fakta. Växter under 
vatten 
Sjögräs är blomväxter som växer under vatten 
och blommar och släpper frön som sprids med 
strömmarna. 

De växer på sand- och lerbottnar med ett 
nätverk av rötter, till skillnad från tång och 
alger som behöver berg för att fästa sig. 

Ålgräsängarna är som en undervattensdjungel. 
De ger skydd och mat åt småfiskar som ål och 
torsk. 

Ålgräs binder även kol och kväve. Hur mycket 
som tas upp varierar. Men en studie i nordiska 
vatten visar att ålgräsängar i lugna vikar kan ta 
upp lika mycket eller mer koldioxid än en 
motsvarande yta av granskog. 

Källa: Göteborgs universitet, 
Stockholms universitet 
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17 Räkna med 
både sol och 
regn under 
midsommar 
Midsommarvädret ser ut att bjuda på en 
välkänd variant: Ganska varmt och soligt 
med en och annan regnskur, enligt 
tiodygnsprognosen från SMHI.   

– Prognosen ser hoppfull ut, säger 
Alexandra Ohlsson, meteorolog på 
SMHI. 

Förra året präglades av coronapandemin med 
inställt midsommarfirande på flera håll runt om 

i landet. I år blir firandet av svenskarnas 
favorithögtid mer normalt, men vissa 
restriktioner ligger kvar som att hålla avstånd 
och maxtak för deltagande.  

Inledningen av första sommarmånaden har 
varit ovanligt varm för årstiden, enligt SMHI.  

– Det är bara halva juni som har gått men 
hittills har det varit varmare än normalt i hela 
landet och särskilt i Norrland. 

Men det är inte ett tecken på klimatförändring, 
enligt Alexandra Ohlsson. 

– I det här fallet är det normala variationer på 
grund av en varmfront som har lagt sig över oss, 
säger hon. 
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Vädermässigt lovar tiodygnsprognosen fortsatt 
mycket solsken och behagliga temperaturer – 
även under midsommarhelgen.  

– Prognosen är lite osäker men vi ser 
tendenserna för vad som väntar och på många 
håll kommer temperaturen ligga runt 20 grader 
på midsommar, även i Norrlands kust- och 
inland, säger Alexandra Ohlsson. 

De närmaste dagarna strömmar mer varmluft in 
över södra Sverige och Götaland och stora delar 
av Svealand får upp till 25 grader på flera 
platser. I norr blir det svalare med moln och i 
fjällen regnskurar.  

I samband med lågtrycket över norra Sverige 
kan det i slutet av veckan bli ganska ihållande 
regn. Tyngdpunkten kommer att ligga över 
Norrland och de nordvästra delarna av 

Svealand, men även i övriga landet kan det bli 
en del skurar på vissa håll.  

– Det kan bli inslag av åska mellan de två olika 
luftmassorna men det är lite osäkert var 
gränsen kommer att ligga, säger Alexandra 
Ohlsson. 

Under veckoslutet stundar värmebölja i den 
södra halvan av landet med strålande solsken 
och upp mot 30 grader varmt.  

I norr försvinner kallfronten bort över Finland 
och högsommarvärmen i söder dämpas i början 
av nästa vecka. Temperaturen väntas hamna 
runt 20 grader i hela landet och väderleken 
håller i sig även under midsommarhelgen.  

– Det kan förekomma skurar på en del håll 
under midsommar men vi får vänta och se hur 
de placerar sig. Det ser ut att bli en klassisk 
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svensk midsommar med sol och lite regn men 
inte så kyligt som det kan vara, sammanfattar 
Alexandra Ohlsson. 

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 

17 Förslag: 
Våldsamma ska 
enklare kunna 
fråntas 
vårdnaden 
Regeringen vill göra det enklare att 
frånta våldsamma män vårdnaden om 
barn och skärpa straff för våldtäkt och 
sexköp. 

Men på den långa listan med åtgärder 
mot mäns våld mot kvinnor finns inga 
skarpa löften om mer pengar till 
kvinnojourer. 
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Programmet innehåller 40 punkter och 
regeringen lovar att återkomma med fler 
åtgärder i höstens budgetproposition för 2022. 

– Det vi gör nu är massivt. Det här är det mest 
omfattande paketet mot mäns våld mot kvinnor 
på minst 20 år, säger justitieminister Morgan 
Johansson (S) på en pressträff tillsammans med 
jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) och 
inrikesminister Mikael Damberg (S). 

Listan är en följd av den stora debatt som 
flammade upp i april. Då hade flera 
uppmärksammade fall inträffat tätt inpå 
varandra, fall där män misstänks ha mördat en 
kvinna som de hade eller hade haft en relation 
med. 

Regeringen bjöd in till partisamtal och utlovade 
en åtgärdslista. 

En redan aviserad åtgärd på listan är att se över 
om det bör bli enklare att frånta våldsamma 
män vårdnad över och umgänge med sina barn. 
En utredning ska tillsättas och direktiven är 
snart klara, enligt Morgan Johansson. 

– Vi har alldeles för många fall där kvinnor 
lever gömda med skyddade uppgifter, men ändå 
på något sätt måste lösa umgängesfrågan med 
pappan. Vi måste bort från synen att ”mannen 
slår i varje fall inte sina barn och därför ska han 
ha umgänge med dem”. 

– Vi måste strama upp lagstiftningen, så att 
mannens våldsamhet vägs in mycket tydligare 
när man gör de här prövningarna. 

I åtgärdspaketet ingår en rad förslag om skärpta 
straff. Flera av dem är redan framlagda i 
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lagrådsremisser, andra i färska utredningar och 
ytterligare skärpningar ska utredas. 

Listan flaggar för ett tiotal nya utredningar. 
Regeringen säger redan nu att den kommer att 
ta fasta på ett utredningsförslag om skärpta 
straff för våldtäkt och att böter ska tas bort i 
straffskalan för sexköp, vilket innebär att 
fängelse blir straffet för sexköp. Nu tar 
misstänkta sexköpare ofta ett strafföreläggande 
och böter direkt istället för rättegång. 

Ett område på den långa listan handlar om 
arbete för att förebygga våld mot kvinnor. 
Ministrarna lyfter också fram att mycket 
handlar om förändrade normer, förändringar 
som går på djupet. 

– Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra, 
måste männen förändras, säger Morgan 
Johansson. 

Andra förslag handlar om hur våldsutsatta 
kvinnor ska kunna skyddas, till exempel med 
rätt till egen bostad. Kvinno- och tjejjourer har 
ofta en osäker ekonomisk verklighet. 
Regeringen aviserar att deras finansiering ska 
ses över, men ger inga konkreta löften om mer 
pengar nu. 

TT 
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17 Kommuner 
kan bli skyldiga 
att förebygga 
brott 
Landets kommuner ska få laglig 
skyldighet att kartlägga brottsligheten i 
sina områden och se vilka förebyggande 
åtgärder som kan vidtas. Det föreslås i en 
ny utredning. 

– Det här är en fråga som är sannerligen 
högaktuell, sade justitie- och 
migrationsminister Morgan Johansson (S) i 
samband med att han tog emot en utredning om 
brottsförebyggande arbete i kommuner. 

Utredningen, som heter ”Kommuner och brott”, 
har bland annat haft i uppdrag att föreslå hur 
ett lagstadgat kommunalt ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet bör utformas. 

– Kommunerna har helt avgörande uppgifter 
för att kunna lyckas med det 
brottsförebyggande arbetet, sade Morgan 
Johansson. 

Ansvaret ska ligga på kommunledningen som 
minst vartannat år ska uppdatera 
kartläggningen och åtgärdsplanen. Tanken är 
att kommunerna ska kunna söka pengar hos 
Brottsförebyggande rådet för att få stöd till 
särskilda åtgärder. 

Lagen som ska vara ett stöd till kommunerna 
men också få dem att känna ansvar, satsningen 
beräknas kosta 290 miljoner kronor om året och 
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föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Enligt 
Morgan Johansson har förslaget starkt stöd i 
riksdagen. 

Utredningsarbetet har letts av den särskilda 
utredaren Ann-Sofie Hermansson som 
konstaterade att förutsättningarna ser mycket 
olika ut runt om i landet. 

– Det är ett ”understatement”, men det ser 
väldigt olika ut kommunerna emellan, säger 
hon. 

Förslagen är en del i regeringens 34-
punktsprogram med åtgärder mot 
gängkriminalitet. 

TT 

17Nathan 
Shachar: 
Ömtåligt 
eldupphör 
håller trots 
bränder och 
flyganfall 
Egyptiska diplomater gör allt för att slå 
vakt om eldupphöret mellan Hamas och 
Israel efter tisdagsnattens israeliska 
bombningar mot Gaza. Enligt Kairo har 
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bägge parter signalerat att de vill undvika 
en ny omgång strider bara tre veckor 
efter den förra. 

JERUSALEM. Flyganfallen mot Hamasbaser 
på Gazaremsan var mer en markering än en 
krigshandling – innan några bomber fälldes 
hade Hamas förvarnats via Egypten och all 
personal utrymt byggnaderna. 

På tisdagen, den nya israeliska koalitionens 
första arbetsdag, utmanades den från två håll: 
dels av Hamasregimen, dels av förre 
premiärministern Benjamin Netanyahu, som 
svor att göra allt för att förkorta dess livslängd. 
Hamas började på tisdagen skicka ballonger 
med tändanordningar mot israeliskt område, 
med ett tjugotal större och mindre bränder som 
följd. Samtidigt varnade Hamas Israel för att 
tillåta judiska extremister genomföra sin 

”flaggparad” i östra Jerusalem. Paraden skulle 
ha ägt rum den 10 maj, men just då den skulle 
börja skickade Hamas raketer mot Jerusalem. 
Sedan dess har Hamas medier gjort stor affär av 
hur man satte stopp för paraden. 

Den nye ministern för den inre säkerheten, den 
socialdemokratiske generalen Omer Bar-Lev, är 
en utpräglad fredsentusiast. Men, gjorde han 
klart då han tillträdde, ”Hamas kommer inte att 
tillåtas diktera vad vi gör och inte gör i 
Jerusalem. Jag ogillar djupt flaggparadens 
budskap, men alla har rätt att demonstrera”. 
Bar-Lev tillät paraden, men lät den inte passera 
genom den gamla stadens muslimska kvarter. 
Hamas valde att inte verkställa sitt ultimatum, 
men säger i sina radiosändningar att man 
”tvingat Israel att lägga om marschens färdväg”. 
I går, onsdag, fortsatte Hamas sätta israeliska 
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åkrar i brand med hjälp av ballonger, om än i 
mindre skala än på tisdagen. 

Den nya regeringen har i sin programförklaring 
gjort klart att ballongburna tändanordningar 
mot israeliska åkrar och skogar kommer att 
betraktas som fientliga attacker och besvaras 
lika strängt som raketattacker. Detta är en klar 
skärpning av praktiken under Netanyahus 
regeringstid. Eftersom man deklarerat detta så 
tydligt var det givet att tisdagens många 
eldsvådor skulle bemötas. I synnerhet som 
Netanyahu står beredd att anklaga sina 
efterträdare för vekhet och blödighet. 

Hamas tog makten i Gaza sommaren 2007. Två 
år senare återvaldes Netanyahu. Hans 
palestinska politik har sedan dess gått ut på att 
låta försvaret samarbeta med de palestinska 
säkerhetsstyrkorna på Västbanken – mot 

Hamas och andra islamister; men utan något 
politisk beröring med Palestinska myndighetens 
president Mahmoud Abbas. Två gånger försökte 
president Barack Obama tvinga fram 
förhandlingar Netanyahu–Abbas, bägge 
gångerna förgäves. Att Netanyahu fruktade 
förhandlingar med Abbas var givet: det 
naturliga resultatet av förhandlingar vore en 
israelisk reträtt från ockuperade områden, 
något som Netanyahus politiska bas inte skulle 
ha förlåtit honom. 

Paradoxalt nog gynnade detta Hamas, som 
beskjuter israeliska civila och förnekar Israels 
existens. Netanyahu skrinlade alla planer på att 
störta dess regim i Gaza. Om Hamas försvann, 
resonerade Netanyahu, så skulle Gaza bli ett 
kaos av stridande miliser, omöjligt att påverka. 
Tanken var att låta Hamas styra, men att göra 
det beroende av Israel i allt: elektricitet, pengar 
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och varor. Hamas viktigaste egenskaper, i 
Netanyahus bedömning, är dess extremism och 
dess vägran att erkänna Israel. Ju sämre image 
för Hamas, desto mindre press på Israel att 
förhandla. 

Via Qatar, ägare av världens i särklass största 
naturgasfält, har Netanyahu skaffat sig ett icke-
militärt tillhygge mot Hamas: regimens 
huvudsakliga intäkt når Gazaremsan via 
qatariska sändebud med koffertar fulla av 
hundradollarsedlar. Utan dessa pengar, 
motsvarande mellan 200 och 300 miljoner 
kronor i månaden, skulle nöden i Gaza hota 
Hamas regim. 

Men nu har inga qatariska dollar nått Gaza på 
över en månad. Israel blockerar både pengar 
och material för återuppbyggnad så länge 
Hamas vägrar förhandla om utväxling av två 

fängslade civila israeler och kvarlevorna av två 
soldater som föll i Gaza under striderna 
sommaren 2014. 

Hamas är redo att förhandla, men kräver att 
denna fråga skiljs från övriga ämnen. För 
Hamas är modellen utväxlingen av den fångne 
israeliske soldaten Gilad Shalit 2011, mot 1 100 
palestinska fångar, bland dem den nuvarande 
Hamasledaren Yahya Sinwar. Den som gav 
klartecken för den utväxlingen var Netanyahu, 
som mötte skarp kritik från nationalistlägret. 
Den nya israeliska koalitionen har inga 
möjligheter att erbjuda liknande villkor – 
hundratals befriade Hamasfångar skulle vända 
premiärminister Naftali Bennetts väljare, de få 
han har kvar, mot honom.    

Hamas är beroende av Israel på oräkneliga vis, 
men Israel har misslyckats på en viktig punkt: 
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Hamas ligger åratal efter Israel militärt och 
teknologiskt, men Hamas blir allt mindre 
ofarligt. Israeliska luftvärnssystem prejar 
Hamas raketer, men det israeliska flygvapnet 
lyckades inte sätta stopp för raketbeskjutningen 
i maj. Iran lägger stora resurser på att ge Hamas 
”smarta” missiler, som kan styras också efter att 
de avfyrats. Sådana robotar går att skjuta ned, 
men till en mycket högre kostnad. Israel lägger 
enorma resurser på vapensystem som ska möta 
den libanesiska Hizbollahmilisens målsökande 
missiler. Om några år väntas Hamas ha nått 
samma nivå och blir då lika dyrt för Israels del – 
redan i dag kostar varje israelisk anti-raketrobot 
av den typ som skjuter ned projektilerna från 
Gaza motsvarande 700 000 kronor. 

För Hamas del var den senaste omgången 
strider en inrikespolitisk succé. Det visar en 
färsk studie av den mest ansedde palestinske 

statsvetaren, Khalil Shikaki. 94 procent av de 
tillfrågade i Gaza och på Västbanken säger sig 
vara stolta över Hamas agerande i maj. 77 
procent anser att Hamas gått segrande ur 
striderna. 29 procent tror att Hamas har reellt 
inflytande i Jerusalem – och endast tre procent 
tror att president Mahmoud Abbas har det. 
Allmänna val i dag skulle ge Hamas 41 procent 
av rösterna, mot 30 procent för Abbas al-Fatah. 
Ismail Haniya, politiker med en ledande roll 
inom Hamas, skulle besegra Abbas i ett 
presidentval med 59 procent av rösterna mot 
27. 

Detta är omskakande siffror, i synnerhet för 
självstyrets del. Hamas vill rycka åt sig rollen 
som Jerusalems beskyddare – och Israel vill till 
varje pris neka Hamas denna roll. 
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En fråga i studien gällde de vräkningshotade 
palestinierna i Jerusalemkvarteret Shiekh 
Jarrah. Två tredjedelar ansåg att Hamas avstyrt 
vräkningen. (Den har inte avstyrts, för att göra 
det måste Israels Högsta domstol ingripa.) Men 
att Hamas lyckats skapa detta intryck är en pr-
framgång. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

17 
Vänstergerilla 
misstänks ligga 
bakom bilbomb 
Colombia. Minst 36 personer skadades sedan en 
bilbomb exploderade vid en militärbas i den 
colombianska gränsstaden Cucuta på tisdagen, 
uppger landets försvarsminister Diego Molano. 
Han beskriver händelsen som ett terrordåd, och 
uppger att man misstänker att 
vänstergerillagruppen ELN ligger bakom dådet. 
Två personer förklädda till tjänstemän körde in 
på basen i en vit skåpbil, där två explosioner 
sedan ska ha utlösts. TT-Reuters 

499



17 Paris starka 
kvinna öppnar 
för att utmana 
Macron 
Frankrike. Det krisande franska 
Socialistpartiet (PS) har tidigare förgäves 
hoppats att Paris framgångsrika 
borgmästare ska tacka ja till en 
presidentvalskampanj. 

Nu tycks PS-politikern Anne Hidalgo 
öppna för en möjlig kandidatur i valet 
2022. 

I en intervju med tidskriften Le 1 talar hon 
bland annat om vikten av att agera mot 
klimathotet, och om risken för att politisk apati 
hos medelklassen göder demokratifientlig 
populism. 

– Detta frestar mig att agera för mitt land, att 
gör en annan röst hörd, att föreslå ett annat 
politiskt program, säger Hidalgo. 

En kvinnlig president skulle blåsa nytt liv i det 
demokratiska samtalet, tillägger hon. 

– Jag är övertygad om att en kvinna kan 
förändra förhållningssättet till makten. 

Anne Hidalgo blev den första kvinnliga 
borgmästaren i Paris då hon valdes till posten 
2014. Hon återvaldes 2020, dock med lägre stöd 
än tidigare. TT-AFP 
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17 Politiska 
gripanden i 
Nicaragua 
fördöms 
Nicaragua. Den panamerikanska organisationen 
OAS permanenta råd har antagit en resolution 
som ”otvetydigt fördömer gripandena, 
trakasserierna och de godtyckliga restriktioner 
som drabbat presidentkandidater, politiska 
partier och oberoende medier” i Nicaragua. 

De senaste veckorna har minst tretton 
oppositionsfigurer gripits, inklusive fyra 
presidentkandidater i valet i november.TT-
Reuters 

17 Karim Khan 
blir ny åklagare 
vid ICC 
Nederländerna. Britten Karim Khan har svurits 
in som ny åklagare vid Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. 

Den 51-årige tidigare försvarsadvokaten valdes i 
februari av ICC:s medlemsländer för en nioårig 
mandatperiod vid världens enda permanenta 
tribunal för krigsbrott. Flera av världens 
mäktigaste länder, däribland USA, Kina och 
Ryssland, har inte anslutit sig till ICC. 

TT-AFP 
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Fakta. ICC 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har 
sitt säte i Haag i Nederländerna. Den dömer i 
mål om krigsförbrytelser, brott mot 
mänskligheten och folkmord. 

17 Kina 
fokuserar inte 
bara på månen, 
eller på mars, 
eller sin 
rymdstation. De 
gör allt 
samtidigt. 
Brad Tucker, doktor i astrofysik vid Australian 
National University. apropå att Kina planerar 
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att skjuta upp tre taikonauter i rymden på 
torsdagsmorgonen, för att arbeta på den 
kinesiska rymdstationen Tiangong. 

Kina har den senaste tiden utfört flera 
rymduppdrag. I maj landade sonden Zhurong 
på Mars, och i slutet av förra året besökte 
sonden Chang’e-5 månen. 

TT 

17 Många döda 
efter skyfall i 
Bhutan 
Bhutan. Minst tio personer har omkommit i 
översvämningar i Bhutan i södra Asien, enligt 
myndigheter i landet. Översvämningarna 
utlöstes av kraftiga skyfall. Offren var i oländiga 
bergstrakter för att plocka en särskild svamp 
som används som medicin, och låg och sov när 
vattenmassorna drog in. Deras läger spolades 
bort. 

TT-AFP 

503



17 Ryssland vill 
bygga flytande 
kärnkraftverk i 
Argentina 
Efter att Ryssland försett Argentina med 
Sputnikvaccin har länderna kommit 
varandra närmare. Nu vill Ryssland 
bygga två kärnkraftverk i Argentina, 
vilket stärker de geopolitiska -
spänningarna i regionen. 

Rysslands planer på att konstruera 
kärnkraftverk i Argentina tog i veckan ny fart 
efter att chefen för det ryska kärnkraftsbolaget 
Rosatom bjudit in cheferna för det argentinska 

statliga kärnkraftsbolaget Nucleoeléctrica att 
besöka Ryssland. Rosatom vill bland annat visa 
upp sitt senaste projekt – ett flytande 
kärnkraftverk som byggts på pråmar och ligger 
förtöjt i hamnstaden Pekev i Sibirien. Ryssland 
vill tillverka ett liknande kärnkraftverk som 
Argentina kan placera vid kusten i södra delen 
av landet. Rosatom vill också bygga ett 
kärnkraftverk, tio mil norr om Buenos Aires. 

– Vårt förslag är att bygga kärnkraftverken, äga 
och driva dem, säger Dmitrij Feoktistov 
Rysslands ambassadör i Argentina, enligt 
nyhetsbyrån Mercopress. 

Ambassadören lovar att Argentina inte behöver 
betala ”en enda peso” för bygget. 

Samarbetet mellan Ryssland och Argentina 
initierades under Cristina Kirchners tid som 
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president mellan 2007 och 2015, men fick 
ordentlig fart efter att Ryssland försett 
Argentina med nästan 20 miljoner doser av 
covidvaccinet Sputnik. Vaccinet räcker till att 
vaccinera nästan hela Argentinas vuxna 
befolkning, men Ryssland har också gått med på 
att Argentina får producera det ryska vaccinet 
på plats. De goda relationerna länderna mellan 
gör att kärnkraftsplanerna inom kort kan 
konkretiseras. 

I april var Argentinas finansminister Martín 
Guzmán i Moskva och diskuterade projektet. 

– Vi har haft ett möte med Rosatom och har en 
produktiv dialog. Vi fortsätter arbetet, sa 
finansministern då till den ryska nyhetsbyrån 
Tass. 

Det flytande ryska kärnkraftverket Akademik 
Lomonosov i Sibirien kallas av 
miljöorganisationen Greenpeace för ”Tjernobyl 
på is”. Myndigheterna i Argentinas grannland 
Uruguay har visat oro för de ryskargentinska 
planerna och begärt en rapport om byggandet 
av kärnkraftverken. Som det är nu finns tre 
kärnkraftverk i Argentina, varav det första – 
Atucha I – togs i drift redan 1974 och ligger 
endast tio mil norr om Buenos Aires med 15 
miljoner invånare. Det var då den första 
reaktorn i Latinamerika. Senare byggdes Atucha 
II på samma plats, samt ett kärnkraftverk i 
närheten av Córdoba, Argentinas andra största 
stad med 1.5 miljoner invånare. 

Enligt det ryska förslaget ska Argentina stå för 
marken, driften och underhållet av 
kärnkraftverken i utbyte mot att landet under 
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20 till 30 års tid förbinder sig att köpa energi till 
ett fastställt pris. 

– Tanken är att båda parter ska gynnas, säger 
Rysslands ambassadör, enligt Mercopress. 

Ryssland erbjuder Argentina att även köpa 
modern militärutrustning som kan användas för 
att övervaka farvattnet runt de brittiska 
Falklandsöarna som Argentina fortfarande gör 
anspråk på. Att Ryssland utökar sin närvaro i 
Sydamerika, som tidigare tillhört den 
amerikanska intressesfären, skapar spänningar. 
Sedan tidigare har Ryssland ett nära samarbete 
med oljelandet Venezuela och har placerat en 
insatsstyrka i huvudstaden Caracas för att 
skydda landets diktator Nicolas Maduro. 
Ryssland har även föreslagit att bygga ett 
kärnkraftverk i Bolivia. 

Henrik Brandão Jönsson 

Fakta. Problem med 
elförsörjningen 
Sedan tidigare har Kina planer på att bygga ett 
kärnkraftverk i den argentinska provinsen 
Neuquén. 

Det ryska kärnkraftsbolaget Rosatom äger 
världens näst största uranreserver och har 40 
procent av världens anrikningsmarknad. 

Argentina har problem med sin elförsörjning 
och drabbades för två år sedan av ett av 
världens mest omfattande elavbrott. Under en 
dag stod 48 miljoner människor i Argentina och 
Uruguay utan el på grund av ett fel i elnätet som 
berodde på bristande underhåll. 
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17 ”Fladdermuskvinnan” 
förnekar virusläcka 
Den kinesiska forskaren Shi Zhengli 
förnekar med emfas att det laboratorium 
hon arbetar på i Wuhan skulle ha något 
med uppkomsten av coronapandemin att 
göra. 

– Hur i hela världen skulle jag kunna visa 
bevis för något när det inte finns några 
bevis?, säger Shi i en intervju med New 
York Times. 

Shi Zhengli har doktorstitel och är biträdande 
chef för Wuhans virologiska institut som pekats 
ut som en möjlig startpunkt för corona-
pandemin. Något det i dag inte finns några 
bevis för. Institutet skapades efter den dödliga 

sarsepidemin som drabbade Sydostasien i 
början av 2000-talet. 

Shi själv har fått smeknamnet 
”Fladdermuskvinnan” efter att i åratal ha samlat 
in virus från olika fladdermusgrottor. Hennes 
grupp har under åren samlat in fler än 10 000 
prover från fladdermöss. Och just detta har 
gjort att Shi anklagats för att ha spridit viruset 
genom riskfyllda experiment eller genom att 
någon på labbet smittats och sedan spridit 
viruset vidare. 

På tisdagen publicerade New York Times en 
kortare intervju med Shi där hon med emfas 
förnekar att viruset skulle ha kommit från 
Wuhanlaboratoriet. Och hon ifrågasätter hur 
hon ska kunna visa sin och laboratoriets oskuld 
när det gäller hur smittan spridits: 
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– Hur i hela världen skulle jag kunna visa bevis 
för något när det inte finns några bevis?, säger 
Shi i intervjun som sedan fortsätter via sms: 

”Jag förstår inte hur världen har blivit, här 
fortsätter man att kasta skit på en oskyldig 
forskare.” 

På frågan om Wuhanlaboratoriet hade tillgång 
till coronaviruset innan pandemin bröt ut svarar 
Shi ”nej”. 

New York Times konstaterar dock att Kinas 
motvilja mot att tillåta en oberoende utredning 
kring hur labbet arbetat gör hennes svar svårt 
att kontrollera. De enda utomstående som har 
fått tillgång till labbet var en grupp forskare från 
Världshälsoorganisationen WHO som i en 
rapport från i mars i år slog fast att en läcka från 
själva labbet var ”extremt osannolik”. 

Men WHO-gruppen fick bara begränsad tillgång 
till laboratoriet och rapporten har av många 
ansetts vara grundad på för lite fakta. 

Det står dock klart att Wuhans djurmarknader 
sålde flera arter som alla var möjliga spridare av 
ett virus från djur till människa strax innan 
utbrottet i Wuhan ägde rum. 

57-åriga Shi Zhengli själv beskrivs som en 
lysande forskare som fick sin doktorstitel efter 
studier vid universitetet i Montpellier i 
Frankrike 2000. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 
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17 Pernilla 
Nyrensten 
historisk vd på 
Stockholmsbörsen 
Pernilla och Niclas Nyrenstens 
friluftskläder har gått från noll till 800 
miljoner kronor i intäkter på bara sju år, 
med kunder i 35 länder. På onsdagen 
sattes deras Revolution race på 
Stockholmsbörsen – en historisk -
händelse i svenskt näringsliv. 

När Stockholmsbörsen öppnade 
onsdagsmorgonen blev Pernilla Nyrensten den 
första kvinna som grundat och sitter kvar som 

vd vid notering på Stockholmsbörsens huvud-
lista.  

– Det är tråkigt att det sker först nu, men jag 
försöker vara positiv. Nu spräcker vi glastaket. 
Kan jag så kan andra, säger hon när DN träffar 
henne på Grand Hôtel.  

Varken hon eller maken, som ansvarar för 
utveckling och design av kläderna, har gått den 
traditionella vägen via ekonomi- och 
handelsstudier. Pernilla Nyrenstens pappa har 
jobbat inom klädhandeln, och hon sålde sitt 
första plagg redan som åttaåring. Paret 
bestämde sig för att starta företaget ihop när de 
upptäckte på ett hål i marknaden: det saknades 
funktionskläder av bra kvalitet, rolig färg och 
lågt pris.  
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– Vi kunde sänka kostnaden genom att ta bort 
mellanhänder och sälja direkt via vår e-handel, 
säger Pernilla Nyrensten.  

På bara sju år har försäljningen gått från noll till 
800 miljoner kronor, enligt siffror från Dagens 
industri. Sedan start har de växt i snitt 60 
procent på årsbasis.  

– Vi såg tidigt att behovet av att uttrycka sig 
mer personligt växte fram i samma veva som 
fler skaffade Instagram. Vi såg ett behov av mer 
färgglada kläder. Då var det inte många inom 
vår nisch som trodde på detta. Outdoor-
branschen kan vara konservativ när det gäller 
färg och design. 

Dialogen med kunderna på sociala medier har 
inte bara varit viktig för tillväxten, utan även för 
produktutvecklingen. Revolution race 

uppdaterar klädmodeller utifrån synpunkter 
från kunder.  

I dag säljer företaget sina kläder till 35 länder. 
Den viktigaste marknaden är Tyskland. I 
sommar ska bolaget etablera sig i USA och 
därefter Schweiz.  

Expansionen följer efter en tid då många letat 
sig ut i naturen till följd av coronapandemin. 
Det avspeglas även i handeln. Fjolåret blev ett 
rekordår för sport- och fritidskategorin på nätet, 
som växte 39 procent enligt 
branschorganisationen Svensk Handel.   

– Vi har hittat till yngre målgrupper, som 
annars kanske varit på krogen. Silverrävarna 
har börjat handla på nätet. 

Men globalt finns det utmaningar, enligt 
Pernilla Nyrensten.   
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– Aktiviteter nära hemmet, som att grilla eller 
vara ute med hunden, har ökat. Men när det 
gäller att besöka nationalparker har intresset 
faktiskt gått ner. Enligt Euromonitor var det en 
negativ tillväxt förra året i vår sektor. På så vis 
är vi ingen kategorivinnare.  

Hon räds inte en möjlig utveckling där en ökad 
vaccinering kan innebära att kunder istället 
prioriterar utlandsresor och restaurangbesök 
framför e-handeln.  

– Vi tror på fortsatt tillväxt inom vår kategori.  

Förhoppningen är att noteringen ska fungera 
som en kvalitetsstämpel på bolaget, i takt med 
att produkterna börjar säljas till fler länder.  

– Ju mer global man blir, desto mer måste man 
lyfta blicken. Det här kommer att göra det 
lättare för oss att attrahera rätt talang till 

bolaget, även från andra länder. Nu stärker vi 
vårt varumärke ännu mer.  

Aktierna i Revolution race tecknas för 75 
kronor, vilket innebär att hela företaget 
värderas till drygt 8,5 miljarder kronor. Det görs 
ingen nyemission i samband med noteringen, i 
stället är det majoritetsägaren, 
riskkapitalbolaget Altor, tillsammans med 
grundarna som säljer befintliga andelar. Paret 
Nyrensten cashar in 630 miljoner kronor. 

– Vi ser det som ett kvitto på att vi har gjort 
något bra. Redan när Altor klev in blev vi 
ekonomisk oberoende. Nu måste vi fokusera på 
jobbet, men när det lugnat ner sig planerar vi 
att köpa en sommarstuga. Det är en dröm som 
vi har.  
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Pernilla Nyrensten utesluter heller inte att följa 
i samma fotspår som många andra 
entreprenörer gjort efter en framgångsrik 
bolagsresa. 

– Jag brinner för det kvinnliga -
entreprenörskapet. På så vis finns det många 
bra aspekter med att kunna hjälpa till som 
affärsängel. Men just nu ligger allt fokus på -
Revolution race.  

Inom tre år ska Revolution race omsätta 2 
miljarder kronor, enligt planen. I dag omsätter 
bolaget 732 miljoner kronor på årsbasis. 
Dessutom vill Revolution race bli världens mest 
rekommenderade märke inom 
utomhuskategorin 

– Vi ska växa och utmana de stora, globala 
jättarna genom att ta en unik position med våra 

glada färger, kvalitet och rimliga priser, säger 
Pernilla Nyrensten och fortsätter:  

– Vi ser på våra kläder lite som allemansrätten. 
Alla ska kunna ha möjligheten att köpa 
utomhuskläder till bra kvalitet.  

Julia Caesar 

julia.caesar@dn.se 

Fakta. Värderas till 
drygt 8,5 miljarder 
kronor 
Pernilla Nyrensten 

Ålder: 49 år. 

Bor: Borås. 

Gör: Vd och medgrundare av Revolution race. 
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Bakgrund: Pernilla Nyrensten har arbetat inom 
klädhandeln sedan barnsben. Hon sålde tidigare 
kläder på olika mässor. 

Revolution Race 

Grundat av Pernilla och Niclas Nyrensten 2013, 
med huvudkontor i Borås. Säljer friluftskläder 
på nätet. Finns på 35 marknader. 87 
medarbetare. Nettoomsättningen skrivs till 732 
miljoner kronor under det brutna 
räkenskapsåret april 2020 till mars 2021. 
Vinsten (EBIT) landade på 196 miljoner kronor. 

Altor som deläger bolaget är ett riskkapitalbolag 
grundat av Harald Mix. 

Aktierna i Revolution race tecknas för 75 
kronor, vilket innebär att hela företaget 
värderas till drygt 8,5 miljarder kronor. 

När börsen stängde stod kursen i 87:80 kronor 
(+17 procent). 
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17 Volvo Cars 
ska använda 
fossilfritt stål 
från SSAB 
Ståljätten SSAB ska leverera fossilfritt 
stål även till Volvo Cars, som ska testa 
materialet och bygga en konceptbil. 

I våras skrev DN om att SSAB ska börja leverera 
stål till AB Volvo, som görs med grön el som 
kraftkälla och där vätgas ersätter koks för att 
reducera, ta bort syret, ur järnmalmen.  

Senare i år kommer Volvo att börja tillverka den 
första prototypen av ett tungt fordon med det 

nya stålet. Under 2022 planeras 
serietillverkning i mindre skala. 

På onsdagen blev så nästa samarbete klart, med 
Volvo Cars. 

– De första åren kommer vi inte vi ha så stora 
mängder fossilfritt stål så vi väljer ett antal 
strategiska partners. Volvo Cars är redan i dag 
en viktig kund, vårt stål kan stärka deras jobb 
med säkerhet och miljö, säger SSAB-chefen 
Martin Lindqvist. 

Han uppskattar att 10–15 procent av en modern 
Volvobils vikt består av höghållfast stål från 
SSAB. Det används där säkerhetskraven är extra 
höga: 

– Det är krockskydd, stötfångare, stolsstruktur 
etcetera. Men vi levererar inte ytterplåt. Med 
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elbilsutvecklingen kan det också bli mer skydd 
för batterierna. 

Jämfört med AB Volvo är Volvo Cars 
utrullningsplan betydligt mer osäker. Genom 
avtalet har man säkrat en viss mängd grönt stål 
från SSAB, som ska testas med målet att bygga 
en konceptbil. Efter viss förvirring meddelar 
bolaget att man inte vill ge något datum för när 
den kan visas upp. 

– Vi måste verifiera att detta är ett stål som 
fungerar säkerhetsmässigt. Ambitionen är att 
bli den första biltillverkare som använder 
fossilfritt stål, säger Kerstin Enochsson, global 
inköpschef på Volvo Cars. 

Kommer ni att använda en befintlig modell för 
konceptbilen? 

– Det kan jag inte avslöja än, vi har inte helt 
bestämt oss, säger hon. 

Volvo Cars ska bara bygga elbilar från och med 
2030, och tio år senare vara helt 
koldioxidneutralt i hela sin värdekedja. 

– Vi märker ett stort intresse för hållbarhet hos 
våra kunder. Här är stålet viktigt - det står för 
ungefär halva bilens vikt. Men vi tittar också 
extra på batterier och på aluminium - där 
handlar det om att smältningen ska ske med 
grön energi, säger Kerstin Enochsson. 

Stålföretagen bildar en av världens mest 
klimatstörande branscher. Den står för cirka 22 
procent av Europas industriutsläpp, lika mycket 
som alla flygplan som på ett år lämnar EU. 

Hans Strandberg hans.strandberg@dn.se 
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17 Framtida 
skyfall ett hot 
mot Stockholm 
– nu byggs nya 
skydd 
Birger Jarlsgatan blir en flod och 
Norrmalmstorg en sjö om Stockholm 
drabbas av ett 100-års regn. Ett 
skyfallsmagasin under Linnéstatyn i 
Humlegården planeras nu för att minska 
översvämningsrisken och skydda 
samhällsviktiga platser. 

i träffar skyfallsstrategen en solig dag mellan 
skurarna vid Linnéstatyn mitt i Humlegården. 
Här ska staden bygga ett underjordiskt 
skyfallsmagasin för att minska 
översvämningsrisken i city vid ett skyfall. De 
extrema skyfallen med över 50 millimeter regn 
på en timme väntas öka med framtidens klimat. 
Det är lika mycket regn som kom under ett dygn 
i Stockholm under det kraftiga regnoväder i maj 
som orsakade hundratals översvämningar och 
stora trafikstörningar i hela länet. 

Stockholms stads skyfallsmodell visar att stora 
delar av vattnet från ett kraftigt skyfall skulle 
forsa från Valhallavägen genom Humlegården 
och fortsätta i en flod utmed Birger Jarlsgatan 
ända ned till Norrmalmstorg och förvandla det 
och Berzelii park till en drygt meterdjup sjö. 
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– Det är en naturkatastrof vi pratar om. Det 
handlar om störtfloder genom staden och 
meterdjupt vatten på sina ställen. Ett 100-
årsregn skapar stora vattenflöden i hastigheter 
som gör att bilar och människor kan svepas bort 
på gatorna, säger Henrik Bodin-Sköld, 
skyfallsstrateg på trafikkontoret. 

Skyfallen väntas ta samma väg som det 
historiskt gjorde när det fortfarande låg en sjö, 
kallad Träsket, vid Jarlaplan. Sjön är sedan 
länge torrlagd och vattnet förvisat till kulvertar 
under Birger Jarlsgatan. Vid extrema skyfall 
väntas vattnet rinna i samma rännil det en gång 
gjorde ovan mark. 

Stockholms stad har tagit fram en 
skyfallsmodell med teknikkonsultföretaget WSP 
för att visa konsekvenserna av ett 100-årsregn. 
Listan över de mest skyddsvärda platserna med 

extra stor risk att översvämmas är 
sekretessbelagd men innefattar allt från 
tunnelbanestationer till utrymningsvägar för 
räddningstjänsten. 

– Delar av Centralstationen skulle enligt 
modellen hamna helt under vatten. Den 
underjordiska kollektivtrafiken är generellt 
väldigt utsatt när det kommer skyfall för det är 
öppna spjäll rakt ned i systemet. Det finns stor 
risk för människors liv och hälsa om det 
kommer en störtflod ned i tunnlarna. Det gäller 
på Birger Jarlsgatan och Rådmansgatan, men 
även vid Mariatorget på Södermalm som är ett 
notoriskt problemområde, säger Henrik Bodin-
Sköld. 

För att minska risken att city svämmas över ska 
man nu försöka stoppa delar av vattnet redan 
uppströms i Humlegården. Skyfallsmagasinet 
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skulle ha börjat byggas redan i nu i sommar 
men är försenat på grund av coronapandemin 
då de danska experter som konsulterats inte 
kunnat ta sig hit. Tanken är att vattnet ska ledas 
från Valhallavägen så att det forsar utmed 
gruspromenaden ned mot Linnéstatyn för att 
hamna i en vattenränna av granit. Under dagens 
Linné-planteringar ska rörformade 
dagvattenmagasin med kapacitet för cirka 2 
000 kubikmeter vatten grävas ned. Därefter kan 
vattnet kontrollerat släppas ut i 
dagvattensystemet. 

– Skyfallsmagasinet har kapacitet att fördröja 
ett 30-årsregn. Så det kan inte ta allt vatten som 
väntas vid ett extremt skyfall, det kommer 
fortfarande att bli väldigt blött nere vid 
Norrmalmstorg, säger Henrik Bodin-Sköld. 

Humlegården är Stockholms näst äldsta park 
efter Kungsträdgården, anlagd på 1600-talet 
och kulturskyddad som central fornlämning. I 
parken finns även Kungliga biblioteket med det 
nationella arkivet över allt som tryckts i Sverige 
fram tills i dag. 

– Det är en väldigt känslig miljö, inte minst med 
tanke på Kungliga bibliotekets underjordiska 
arkiv som är som ett femvåningshus rakt ned i 
backen här under, därför måste man beakta 
grundvattnet och inte gräva hur som helst här, 
säger Henrik Bodin-Sköld. 

Projektet i Humlegården har en budget på cirka 
sju miljoner kronor, men kostnaden för att göra 
ingenting väntas bli betydligt större. I 
Köpenhamn som drabbades av ett kraftigt 
skyfall 2011 beräknas de totala 
skadekostnaderna i dag till miljardbelopp. 
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Staden arbetar nu med en handlingsplan för att 
stärka skyfallshanteringen. På kort sikt krävs 
konkreta beredskapsåtgärder vid kritiska 
punkter, som att bygga provisoriska 
översvämningsskydd, barrikadera 
tunnelbaneingångar och skapa bättre 
varningssystem vid oväder. Långsiktigt måste 
staden klimatanpassa både gamla och nya 
kvarter. I nyproduktioner som Norra 
Djurgårdsstaden byggs regnbäddar intill 
vägarna och gröna tak och väggar anläggs för att 
dämpa effekterna av både skyfall och 
värmeböljor. Den gamla stenstaden innanför 
tullarna är både svårare och dyrare att 
klimatanpassa. 

– Det är viktigt att analysera hela 
avrinningssystemet för att se både var riskerna 
finns och potentialen för att göra åtgärder. 
Därefter behöver man metodiskt planera ut 

kedjor av åtgärder för att successivt säkra hela 
området, säger Henrik Bodin-Sköld. 

Rålambshovsparken är en av stadens utsatta 
lågpunkter där Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning redan vidtagit åtgärder för 
minska risken för att park och vägar svämmar 
över och förorenat dagvatten hamnar i 
Riddarfjärden. 

Här har en regnpark anlagts för att rena 
dagvattnet från Västerbron och lilla Västerbron 
med en växtbädd som klarar ett tioårsregn. Vid 
kraftigare skyfall leds vattnet vidare till en 
nyanlagd skyfallsdamm, en hårdgjord yta som i 
normalväder används för spontanidrott. Vattnet 
leds dit via rännor för att förhindra att slänterna 
ned mot parken eroderar. Under skyfallet i maj 
fick staden facit på att skyfallsytorna fungerar. 
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– Jag kom dit dagen efter regnovädret och då 
hade det mesta av vattnet redan runnit ned i 
gräsmattan. Vattnet hade runnit ned i 
skyfallsytorna precis som det var tänkt, säger 
Magnus Sannebro, ansvarig för 
klimatanpassning på miljöförvaltningen. 

Stockholm kommer att drabbas av fler och 
kraftigare skyfall med klimatförändringarna då 
regnen ökar i takt med värmen. Enligt SMHI 
kan Stockholm få mellan 20 och 30 procent mer 
nederbörd till 2100. Därför har staden lagt på 
en klimatfaktor på 1,25 i sin skyfallsmodell men 
nu signalerar SMHI att ökningen kan vara rejält 
underskattad. 

– Skrämmande nog finns det ännu större risk 
för kraftiga skyfall än vi tidigare har beräknat. 
Risken för skyfall och extrema regn ökar i takt 
med att klimatet blir varmare över hela landet. 

Det som är ett 100-årsregn i dag kanske blir ett 
50-årsregn i framtiden. I stället för att det 
statistiskt sett inträffar vart hundrade år så kan 
det bli vart femtionde år, säger Erik Kjellström, 
klimatprofessor på SMHI. 

Maj månads kraftiga regnskurar klassades vid 
vissa mätstationer som ett 15-årsregn, vid andra 
bara som ett tvåårsregn. De allvarliga 
störningarna över stora delar av länet antas 
bero på en ovanligt kall och blöt maj som redan 
mättat marken i många grönområden som 
annars tar upp regnet. Skyfallen är också väldigt 
lokalt präglade enligt SMHI.  

– Ett 15-årsregn i Stockholm ser inte likadant ut 
som ett 15-årsregn i Malmö eller Hannover. Det 
beror på de lokala förhållandena. Ett svenskt 
20-årsregn har man kanske varje eftermiddag i 
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ett varmt och fuktigt klimat som till exempel i 
Brasilien, säger Erik Kjellström. 

Klimatprofessorn menar att ett av de största 
problemen med skyfall är att de är 
svårförutsägbara och lokala och därför svåra att 
prognostisera i god tid. 

– Man hinner inte varna för skyfall. Prognoser 
för ett lokalt skyfall i Stockholm kan man bara 
göra en kort stund före skyfallet. Däremot kan 
vi säga att det finns risk för kraftiga regnoväder 
i östra Svealand, säger Erik Kjellström. 

Väderdata visar att dygnsregnen i maj och 
skyfallet i början av juni är de kraftigaste som 
uppmätts i Stockholm. De senaste 60 åren syns 
ändå inte någon ökning i stadens egen 
nederbördsstatistik. Det regnar i genomsnitt 
omkring 550 millimeter per år och antalet dagar 

med kraftig nederbörd har i snitt varit elva 
dagar per år sedan 1960. 

– Årsnederbörden är ganska oförändrad i 
Stockholm. Däremot ser vi större svängningar 
under 2000-talet, med mer extrema 
väderhändelse och stor variation i nederbörd. 
Året med lägst nederbörd sedan 1901 var 2018 
med värmeböljan, medan 2012 var ett av de 
nederbördsrikaste åren, säger Magnus 
Sannebro. 

Han ser ovädret i maj som påminnelse om att 
det är viktigt att öka takten i 
klimatanpassningsarbetet. Det handlade inte 
bara om källaröversvämningar och 
trafikstörningar utan även om människoliv. En 
äldre kvinna omkom tragiskt när hon fastnade 
med bilen i en vattenfylld viadukt under E4:an i 
höjd med Hölö-Mörkö den 27 maj. 
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– Det behöver göras mer detaljerade analyser av 
skyfallens risker, och vilka åtgärder som krävs 
lokalt. Stockholm är bara i början av sitt arbete, 
kanske beroende på att staden hittills varit 
förskonad från extrema skyfall. Nu fick vi ett 
kraftigt dygnsregn och såg vilka problem det 
förde med sig, det kan ju även bli så höga flöden 
och vattendjup att människors liv är i fara, säger 
Magnus Sannebro. 

Strategier för stadens fortsatta skyfallsarbete 
utarbetas just nu i enlighet med stadens 
miljöprogram. Var och när nästa skyfall 
kommer är däremot omöjligt att förutspå. 

– Skyfallen är extra farliga eftersom att de är 
slumpmässiga och kan slå till när som helst och 
var som helst. De stora skyfallen brukar i regel 
komma i slutet av sommaren. Det var länge 
sedan Stockholm drabbades av ett extremt 

skyfall och för varje år som går ökar risken, 
säger Henrik Bodin-Sköld. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 

Fakta. Skyfall 
SMHI:s definition av skyfall är minst 50 
millimeter regn på en timme eller minst en 
millimeter regn på en minut. Skyfall som 
uppfyller SMHI:s första definition är relativt 
ovanliga, därför används ibland även 
definitionen minst 15 millimeter regn på 15 
minuter. 

Källa: Miljöbarometern 

Fakta. 100-årsregn 

523



Ett 100-årsregn är ett regn som väntas 
återkomma vart hundrade år. I Stockholms 
stads skyfallsmodell räknar man med ett regn 
som pågår i sex timmar med en total 
vattenvolym på 105,7 millimeter. 

Regnet består av tre delar. Ett förregn med 25 
millimeter regn, en 30 minuter lång topp med 
55,6 millimeter regn, och ett efterregn på 25 
millimeter regn. 

Som jämförelse är SMHI:s definition av skyfall 
när det faller minst 50 millimeter regn på en 
timme eller minst en millimeter på en minut. 
Skyfall som uppfyller definitionen är ovanliga, 
därför används ibland även definitionen minst 
15 millimeter regn på 15 minuter. 

Källa: Miljöbarometern 

17 Åklagaren 
yrkar på livstids 
fängelse för 
nätverkets 
ledare 
Livstids fängelse. Något annat kan inte 
komma i fråga när det gäller den 32-årige 
ledaren för Vårbynätverket. 

Det anser kammaråklagare Anna Stråth 
som slutpläderade i Vårbymålet på 
onsdagen. 
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– Det handlar om så många, så allvarliga 
och hänsynslösa brott, sa hon.  

När kammaråklagaren Anna Stråth inledde sin 
slutplädering i det stora Vårbymålet på 
onsdagen krävde hon livstids fängelse för den 
32-årige, utpekade ledaren för Vårbynätverket. 

Han och 29 andra personer åtalades i mars vid 
Södertörns tingsrätt för mycket grov 
brottslighet som kan kopplas till det kriminella 
nätverket. 

– Han har begått så många och så allvarliga 
brott under den tidperiod som utredningen 
omfattar. Jag vågar inte ens tänka på hur många 
och hur allvarliga brott han begått under den tid 
han varit på fri fot, fortsatte Anna Stråth. 

Nätverksledaren har i målet åtalats för bland 
annat försök till mord, stämpling till mord, 

synnerligen grovt vapenbrott, brott mot lagen 
om brandfarliga och explosiva varor, 
synnerligen grovt narkotikabrott, människorov, 
rån och grovt penningtvättbrott. Sammantaget 
handlar målet om 16 åtalspunkter. 

Kammaråklagare Anna Stråth anser att även om 
vissa åtalspunkter skulle ogillas så slår 
straffvärdet ändå i taket, eftersom det handlar 
om så många olika, allvarliga brott. 

Åklagaren yrkade vidare på att en av de mer 
framträdande hantlangarna i nätverket – den så 
kallade kokainleverantören – ska dömas till 18 
års fängelse, att ledarens yngre bror bör få 16 
års fängelse och ytterligare en av medhjälparna 
döms till 10 års fängelse. När det gäller 
rapparen Yasin Mahamoud, har åklagaren 
tidigare yrkat på 1,5 års fängelse.  
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De åtalade har genomgående nekat till brott. 
Ledarens lillebror har dock vidgått att han 
hanterat en del pengar, men förnekar att han 
skulle ha gjort det inom ramen för ett kriminellt 
nätverk.  

Advokat Filip Rydin, som försvarar den 32-
årige, utpekade ledaren, menar den bevisning 
som lagts fram i Encrochattarna bör 
underkännas då inte tagits fram i ”laga 
ordning”. 

– Vad vet ni över huvud taget om äktheten i 
Encromaterialet? frågade sig advokaten under 
sitt försvar av sin klient och han fortsatte att så 
tvivel kring materialet genom att ställa en lång 
rad retoriska frågor som rörde bland annat hur 
svensk polis säkerställde avläsningen av 
materialet. 

Rydin menar att yrkandet på livstid för hans 
klient är ”märkligt” och ”orimligt”. Han yrkade 
på att hans klient ska försättas på fri fot. Även 
lillebroderns advokat Jonas Granfelt ansåg att 
hans klient bör försätta på fri fot. Hans försvar 
gick till stor del ut på att ifrågasätta åklagarens 
påstående om att hans klient skulle ha ett visst 
smeknamn på Encrochat. 

Innan pläderingarna på onsdagen avhandlades 
den sista åtalspunkten i målet – grovt 
penningtvättbrott. Enligt åklagarna har man 
kunnat leda i bevis att de fyra mest 
framträdande individerna i nätverket på olika 
sätt hanterat stora mängder kontanter. 

Vid ett tillfälle ska 1,9 miljoner svenska kronor 
och 11 300 euro ha flyttats från ett ställe till ett 
annat. Enligt åklagarna finns det även bevis för 
att det överlämnats 500 000 kronor i kontanter, 
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pengar som ska ha intjänats på 
narkotikahandel. 

I samband med en husrannsakan hittades också 
en kassabok där pengaflödena var bokförda.  

Fyra av de åtalade i Vårbynätverket, varav en av 
dem ingår det utpekade ledarskiktet – har 
nyligen dessutom åtalats för olika grader av 
inblandning i ett försök till mord som skedde i 
slutet av april i Norsborg 2020. Mordförsöket 
kommer att avdömas inom ramen för Vårby-
ärendet. 

Ulrika By 

ulrika.by@dn.se 

18 
Ledare: Vänster
partiet kan inte 
skylla på alla 
andra 
I den 49:e timmen kom beskedet. Regeringen 
hade inte dragit tillbaka förslaget om friare 
hyressättning på nybyggen. Det kunde den inte 
göra: i så fall hade den förlorat stödet från 
Centerpartiet och Liberalerna. Vänsterpartiet 
lät sig i sin tur inte blidkas med att regeringen 
bjudit in parterna på bostadsmarknaden – 
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Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och 
allmännyttan – för att diskutera utredningen. 

Därför gjorde partiledaren Nooshi Dadgostar 
det hon tidigare i veckan sagt att hon skulle 
göra: meddelade att hennes parti saknar 
förtroende för statsministern. 

En dryg timme senare hade Sverige-
demokraterna, som till skillnad från V har 
tillräckligt med ledamöter för att på egen hand 
lämna in ett yrkande om misstroende mot 
Stefan Löfven (S), gjort slag i saken. Därmed 
stod det klart att en omröstning kommer att 
hållas på måndag, där SD:s uttalade mål är att 
få till en ny regering. 

Det är dock inte vad Vänsterpartiet vill. Vid en 
framtida statsministeromröstning kommer V 
enligt Dadgostar inte att rösta på en 

moderatledd regering, vilket betyder att 
Vänstern vet vad de är emot, utan att ha något 
realistiskt alternativ som de är för. 

Det borde Moderaterna och Kristdemokraterna 
betänka, nu när de genom att förklara att de 
kommer att trycka rött mot Löfven slår ihop 
sina påsar med ett parti som egentligen vill 
behålla regeringen men få bort hyresförslaget. 
Samtidigt vill de själva raka motsatsen: få bort 
regeringen men behålla förslaget om den friare 
hyressättningen. 

Dessutom bör Ulf Kristersson (M), som 
aspirerar på statsministerposten efter nästa val, 
fundera på om han vill skapa en tradition där 
oppositionen sätter käppar i hjulet på 
majoriteten endast för att jävlas. För just nu 
tyder mycket på att Sverige framöver kommer 
att styras av minoritetsregeringar, vilket 
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innebär att framtiden talar till 
januariavtalsmodellens fördel. Det vill säga att 
ett eller ett par partier bildar regering, samtidigt 
som ytterligare ett par stycken är med och 
samarbetar kring budget och sakfrågor. 

I Kristerssons fall handlar det sannolikt om en 
M–KD-regering, som enligt SCB:s senaste 
partisympatiundersökning samlar cirka 27 
procent. Om den sortens upplägg ska fungera 
måste en riksdag som har accepterat en regering 
hålla sig för god för att senare lägga krokben, 
förutsatt att oppositionen inte står redo att axla 
regeringsmakten, vilket dagens alltså inte gör. 

Faller Stefan Löfven på måndag, vilket det 
mesta pekar på, blir det svårt att få en ny 
regering på plats. Risken för ett extra val efter 
sommaren är hög. 

Visserligen tyder opinionsundersökningarna på 
att ett sådant skulle leda till att läget fortsätter 
att vara låst, eftersom M, KD och SD inte tycks 
få egen majoritet, medan Liberalerna åker ur 
riksdagen. 

Men det är inte säkert. I värsta fall kan de tre 
partierna nå hela vägen fram, varpå risken är 
stor att Jimmie Åkesson får sitt nya block och 
Sverige en regering i händerna på den 
nationalistiska högerpopulismen. Det är 
knappast vad Nooshi Dadgostar önskar. 

”Jag hade inte velat göra detta”, sa hon på 
presskonferensen. 

Men gör det inte då. 

DN 18/6 2021 
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18 Den 
förbjudna 
drömmen om 
att hitta ett lik 
När kamerorna kröp nära Christian 
Eriksens tillfälliga död var vi tusentals 
som krävde att någon annan skulle 
stänga av tv:n åt oss. 

Varje gång jag går utmed ett vattendrag 
ertappar jag mig själv i samma dagdröm. Den 
drömmer sig själv och liknar en förhoppning 
fast den borde likna något annat. Den borde 
skrämmas men kittlar mest. Den förbjudna 
drömmen om att hitta ett lik. 

Jag penslar vattenytan med blicken i hopp om 
att få syn på det sista jag vill se. Ett par skuldror 
eller något lindat i plast. Jag generas och 
påminner mig själv om att det vore 
fruktansvärt. Tänker på min vän som hittade ett 
lik i en bäck. Det kittlade inte alls. Han sov bara 
väldigt dåligt en tid. Och jag tänker på min vän 
som hittade ett lik när hon simmade i en sjö. 
Hon var bara ett barn då och det var hemskt 
förstås. Det hemskaste hemska. Men det finns 
en smittsam glöd i hennes blick när hon 
berättar om den där sommardagen. Det är inte 
som att hon inte vill berätta. Och det är inte som 
att vi inte vill höra. Detaljerna är ohyggliga och 
vi vrider oss som maskar på metkrokar men 
ingen säger stopp. Eller det gör vi väl visst, 
”sluta!” ylar någon men det betyder något 
annat. 
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Det är inte så jag tänker mig att det ska gå till 
när jag hittar ett lik. Jag vill bara göra 
upptäckten och ringa polisen och vara i 
storallvarets linda en stund. Eller vad det nu är 
jag vill? 

Den förbjudna drömmen är inte lika stark nu 
som den brukade vara. En sommar vikarierade 
jag som chef för en mindre redaktion och då 
engagerade jag min personal i en likletarlunch. 
Det ingick väl inte riktigt i arbetsbeskrivningen 
men hur ofta förfogar man över en egen patrull? 
Jag sade att det var teambuilding. 

Vi åt medhavda sallader i en slänt innan vi gick 
längs Karlbergskanalen. Jag hittade en bra 
pinne att peta med. Jag visade hur man gör. 

Det fanns en sammansvetsande ”Stand by me”-
energi i luften och jag är nästan säker på att det 

inte bara var jag som kände den. Så här i 
efterhand begriper jag väl att dagen hade blivit 
dålig om vi faktiskt hade hittat ett lik. Men vi 
hittade ingenting och dagen var perfekt. För det 
är väl där man vill gå, längs gränsen till det 
ohyggliga men aldrig på andra sidan? 

En gång snubblade jag över den. Blev vittne till 
ett mord. Det hände på andra sidan gatan. Jag 
och en vän hade nyss klivit ut genom en port 
när vi såg en man falla och en annan springa 
därifrån. Det var jag som ringde efter 
ambulansen men det var väl också det enda jag 
gjorde rätt. Han låg i framstupa sidoläge och jag 
tänkte att det ju klokt av honom att lägga sig på 
det sättet. Jag var inte alldeles ensam om den 
tanken för snart var vi många som gjorde 
ingenting men jag kommer alltid att vara en av 
dem. Fasaderna nedåt gatan blinkade redan 
blått när någon upptäckte att han saknade puls 
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och välte över honom på rygg. Blicken innehöll 
ingenting och den har stannat i mig sedan dess. 

Skuldkänslorna höll på att driva mig till 
vansinne innan någon med insyn i utredningen 
berättade för mig att kniven hade trasat sönder 
hjärtat och att ingen på den där trottoaren hade 
kunnat rädda hans liv. Jag har aldrig gjort något 
försök att vidimera den uppgiften. 

Några år senare såg jag den där blicken igen. 
Krypkörde förbi vraken efter en frontalkrock på 
en italiensk motorväg. ”Vad du än gör, titta inte 
nu”, sade jag till sambon. Sedan tittade jag. Hon 
också. 

Och i lördags såg jag den igen. Ungefär 43 
minuter in i Danmarks öppningsmatch i 
fotbolls-EM. 

”Han är död”, sade jag och vred mig som en 
mask på en krok. Sambon skyndade till tv:n för 
första gången sedan mästerskapet började. Och 
så tittade vi och mådde fruktansvärt i var sin 
ände av soffan. I ett annat rum skrattade barnen 
åt någonting dråpligt i Minecraft eller Roblox. I 
vardagsrummet låg en ung man död. En stund 
senare skulle han leva igen och formellt har väl 
bara den dödförklarade varit död men i 
kablarna mellan ögat och hjärnan finns inget 
utrymme för formaliteter. Miljoner människor 
såg Christian Eriksen dö. Det slog mig redan då 
att många av dem nog aldrig hade sett en 
människa dö förut. Att det var ett internationellt 
trauma. 

”De måste sluta filma honom”, sade jag gång på 
gång. Liksom tusentals arga människor på 
internet glömde jag bort att jag själv höll i en 
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fjärrkontroll. Vi krävde att någon annan skulle 
stänga av det åt oss. 

Tre gånger har jag sett den där blicken och det 
var fruktansvärt varje gång. Jag begriper inte 
hur de minnena kan dela huvud med den 
förbjudna drömmen om att hitta ett lik. 

”Är det dödsdriften?” frågar jag en vän som är 
psykolog. ”Är det Thanatos?” Tänker väl att hon 
ska bli imponerad när jag talar freudianska men 
det blir hon inte. Hon föreslår något enklare. 
Kanske är det bara en längtan efter att det ska 
hända något på riktigt? Något som äcklar och 
skakar om och väcker tacksamheten över att få 
vara vid liv? 

Sedan säger hon något om friheten i 
undantagstillståndet. ”Du skulle nog inte 

behöva lämna nästa kolumn i tid. Du har ju 
hittat en kropp. Det blev polisförhör och sånt.” 

Jag skrattar men anar att det finns något där. 
När jag såg Eriksens tomma blick var det som 
att knottmolnet av vardagens alla små 
bekymmer skingrades en stund. Jag ville bara 
att han skulle få leva igen men det var också allt 
jag ville. Det var fruktansvärt och ... någonting 
annat. 

Andrev Walden 
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18 
Kulturskillnader 
är ingen ursäkt 
att behandla 
gravida olika 
Förlossningar är ofta en källa till glädje och 
eufori, men medför också smärta, oro, ångest 
och sårbarhet. I värsta fall kan de ge upphov till 
allvarliga fysiska och psykiska trauman. Särskilt 
utsatta är invandrarkvinnor som varken delar 
språk eller kultur med den vårdpersonal som 
har i uppgift att värna både mammans och 
barnets liv och välmående. 

Kvinnor födda i Afrika och Asien drabbas i 
högre grad av allvarliga förlossningsskador än 
svenskfödda, kunde Sveriges Radio rapportera 
tidigare i veckan (15/6). Språkförbistringar lyfts 
fram som den grundläggande orsaken – över 
hälften av de barnmorskor som svarat på SR:s 
enkät anger att kommunikationsproblem har 
lett till komplikationer vid förlossning. 

Uppgifterna är nedslående men inte förvånande 
– för vad kan man förvänta sig av ett vårdmöte 
där språkförmågan brister och kulturella 
skillnader försvårar kommunikationen? Inte 
ens med obegränsade resurser skulle vården ha 
möjlighet att med kort varsel och under 
utdragna förlossningar erbjuda tolkservice på 
alla språk som talas i Sverige. Även med 
tolkstöd går nyanser i språk och 
kommunikation förlorade. 
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Till viss del behöver ansvaret därför ligga på 
individen själv att se till att stöd finns på plats 
från släkt, vänner eller andra kontakter. Och att 
lära sig det språk som krävs för att navigera 
genom det svenska välfärdssystemet. 

Vad det offentliga däremot bör ta ansvar för är 
att säkerställa att varje patient bemöts som en 
individ, snarare än som representant för en 
grupp med tillhörande karaktärsdrag. När 
barnmorskor i SR:s granskning vittnar om att 
gravida kvinnor från afrikanska länder inte tas 
på allvar på grund av vad som beskrivs som 
”fördomar kring kulturella uttryck för smärta”, 
ringer varningsklockor. 

Misslyckas vården med att se individen bakom 
kulturen kan det gå riktigt illa. Som i fallet med 
den man som 2017 dog i sviterna av en 
hjärnblödning efter att ambulanspersonal gjort 

bedömningen att han ”spelade medvetslös”. 
”Kulturell svimning” var formuleringen som 
användes i journalen. 

Smärta är i viss grad ett kulturellt uttryck, som 
liksom många andra tillstånd i 
skärningspunkten mellan psykologi och medicin 
påverkar människors upplevelse av sitt fysiska 
tillstånd. Att erkänna detta får dock aldrig bli en 
ursäkt för att behandla patienter olika. 

Det faktum att olika kulturer hanterar och 
uttrycker smärta och sjukdom på olika sätt ska 
inte utgöra en säkerhetsrisk för gravida kvinnor. 
I mötet med vården bör alla patienter bemötas 
som individer, oavsett kultur eller bakgrund. 

Emma Høen Bustos 

emma.hoenbustos@dn.se 
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18 ”Ny 
narkotikautredning 
måste få utreda 
avkriminalisering” 
Efter sommaren ska regeringen 
presentera direktiv för en ny 
narkotikautredning. Vi är, liksom 
socialminister Lena Hallengren (S), 
skeptiska till avkriminalisering. Men vi 
menar att det är viktigt att 
avkriminalisering får prövas av 
utredningen. Annars kommer 
utredningens trovärdighet att 
misstänkliggöras, skriver Bengt 
Westerberg och Sven-Olov Carlsson. 

DN. DEBATT 210618 

Regeringen tycks äntligen vara på väg att 
tillsätta den narkotikautredning som både 
riksdagen och många narkotikadebattörer länge 
har krävt. Utredningsdirektiven ska presenteras 
efter sommaren. Den svenska 
narkotikapolitiken måste utvärderas ordentligt 
och internationella erfarenheter systematiskt 
samlas in. 

För att utföra det uppdraget krävs en utredning 
som får reella förutsättningar att beställa 
relevanta utvärderingar och söka ny kunskap. 
Förr var det vanligt i Sverige med statliga 
utredningar som arbetade under flera år och 
som hade möjlighet att beställa ambitiösa 
forskningsrapporter. Vi tror att det är precis vad 
som krävs när det gäller narkotikapolitiken. Det 
är alltså hög tid att väcka en gammal god svensk 
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utredningstradition till liv: en bred 
parlamentarisk utredning som får både resurser 
och tid. 

Det är angeläget att den nya utredningen får ett 
brett mandat som ger möjlighet att vända på 
alla stenar. Bara så kan vi få underlag för en, så 
långt det är möjligt, evidensbaserad 
narkotikapolitik. 

En stor majoritet i Sverige är överens om att 
icke-medicinsk användning av narkotika ska 
vara förbjudet. Det gäller även flertalet av dem 
som är kritiska mot dagens narkotikapolitik. 

I Sverige är eget bruk och innehav för eget bruk 
straffbart. Det kan enligt lagen i värsta fall 
resultera i sex månaders fängelse. Denna 
rättsliga ordning infördes för tre decennier 
sedan. Undertecknad BW medverkade som 

politiker till den och undertecknad SOC 
arbetade utanför politiken för att få den till 
stånd. 

De som menar att den politiken har varit 
framgångsrik brukar peka på att 
kriminaliseringen innebär att det ofta är polisen 
som först upptäcker bruk, att många unga 
uppger att förbudet är ett viktigt skäl för att 
avstå och att narkotikaanvändningen är 
förhållandevis låg bland unga. Andelen 15–16-
åringar som under den senaste månaden har 
använt cannabis är i Sverige cirka 3 procent, 
vilket innebär att Sverige ligger på plats 31 av 35 
europeiska länder. 

Kritikerna däremot menar att den har 
misslyckats. De pekar på att konsumtionen har 
ökat något bland unga vuxna och att den 
svenska narkotikadödligheten är näst högst i 
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Europa och de menar att kriminaliseringen 
avskräcker brukare från att söka hjälp. 

De förespråkar en avkriminalisering av det slag 
som för tjugo år sedan genomfördes i Portugal. 
Förbudet mot narkotikaanvändning finns kvar 
där, men i stället för straff väntar vid 
överträdelse en civilrättslig reaktion: brukaren 
ska inställa sig hos en kommission, som 
informerar om riskerna med narkotika och 
erbjuder behandling. En avkriminalisering 
föreslogs i våras av den norska regeringen, men 
avvisades nyligen av Stortinget. Diskussionen i 
Norge lär dock fortsätta. 

Ett principiellt argument mot kriminalisering är 
att det är tveksamt att straffa en person för att 
ha prövat en otillåten substans om det inte 
skadar någon annan. Det kan vi hålla med om. 
Men man kan inte bortse från att intaget ofta 

drabbar andra. Så kan det vara även när det 
handlar om cannabis. Den har blivit allt 
starkare, vilket ökar risken för beroende och 
psykotiska problem. Att fängelse finns i 
straffskalan motiveras dock enbart med att det 
krävs för att polisen ska kunna ta urin/
blodprov. I praktiken utdöms aldrig fängelse för 
bara eget bruk. Med en civilrättslig reaktion 
försvinner möjligheten till urin/blodprov, men 
vi skulle gärna se att den fanns även utan 
fängelse i straffskalan. 

Vi tror inte att det är särskilt vanligt att brukare 
på grund av straffbarheten avstår från att söka 
hjälp. Den ges ju av socialtjänsten eller hälso- 
och sjukvården utan att polisen blandas in. En 
studie i Malmö visar att närmare 90 procent av 
dem som dog av en överdos hade haft kontakt 
med vården. Behandlingsinsatserna har också 
ökat under det senaste decenniet, men 
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kvaliteten bedöms i många fall vara undermålig. 
En åtgärd för att råda bot på detta skulle vara 
att, som en statlig utredning föreslog redan för 
tio år sedan, lägga över ansvaret för beroende-
vården på hälso- och sjukvården. 

Även om få på grund av straffbarheten avstår 
från att söka hjälp så kan det finnas skäl att 
erbjuda en alternativ påföljd för den som döms, 
men som vill slippa hamna i polisens 
belastningsregister. Ärendet borde kunna helt 
avskrivas om vederbörande genomgår en 
behandling som är framgångsrik. 

Ibland hävdas att personer, som själva är 
påverkade, av rädsla för konfrontation med 
polisen kan avstå från att slå larm om en kamrat 
har tagit en överdos. Risken för det är liten, men 
den kan inte nonchaleras. För att minimera den 
borde man kunna införa en ”den barmhärtiga 

samaritens lag”, som innebär att polisen inte 
ingriper mot personer som råkar befinna sig 
tillsammans med en akut hjälpbehövande. 

Det sägs också att kriminaliseringen innebär att 
polisen lägger orimligt mycket resurser på att 
jaga småbrukare. Men även vid 
avkriminalisering förutsätts i regel att polisen 
ska spela en viktig roll för att upptäcka bruk, så 
det är oklart varför det skulle leda till några 
stora besparingar. 

Ett problem med avkriminalisering är att den av 
många skulle kunna uppfattas som att 
samhället tonar ner risken med narkotikabruk. 
Användningen bland unga är genomsnittligt 
större i länder som har avkriminaliserat än i 
länder där bruket är straffbart. I Norge har 
polisen noterat en attitydförändring i den 
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riktningen redan under den debatt som har 
föregått förslaget om avkriminalisering. 

Ett definitivt misslyckande för dagens 
narkotikapolitik är den höga dödligheten. 
Ibland skylls kriminaliseringen även för den. 
Det sägs att avkriminaliseringen i Portugal 
ledde till minskad dödlighet. Det är sant att 
dödstalen sjönk i samband med 
avkriminaliseringen, men samtidigt vidtogs en 
rad andra åtgärder som sannolikt är en viktigare 
förklaring. Dessutom har dödstalen på senare år 
åter stigit. Det kan också noteras att den högsta 
dödligheten i Europa finns i ett av de länder 
som har avkriminaliserat, nämligen Estland (för 
att inte tala om de delar av Nordamerika där 
narkotika är legaliserat). 

Vår slutsats är att man måste finna andra 
förklaringar till den höga dödligheten i Sverige. 

En är sannolikt en utsatt social situation för 
många unga vuxna, en annan läckage från den 
legala förskrivningen av metadon vid 
läkemedelsassisterad behandling och en tredje 
den tidigare nämnda undermåliga behandling 
som erbjuds dem med beroende. Tidigare var 
också försäljningen av fentanyl en viktig orsak, 
men dödligheten på grund av den har efter en 
dom minskat kraftigt. Den totala dödligheten 
har gått ner under senare år, men ligger 
fortfarande orimligt högt. 

Narkotikapolisen Lennart Karlsson gav nyligen 
en god bild av hur svårt narkotikapolitik 
är: ”Narkotikapolitiken är komplex. Det är inte 
en bit som ska passa. Det är flera som ska 
passas in på samma gång. Och om man 
försöker ersätta en bit med en annan så kan 
hela pusslet gå i baklås. Förmågan att se hela 
pusslet, eller som det så populärt brukar heta 

540



’hålla flera tankar i huvudet samtidigt’, är helt 
avgörande för att inte landa fel.” Vi kan inte 
annat än instämma. 

Det är viktigt att även avkriminalisering får 
prövas av utredningen. Om det inte tillåts 
kommer avkriminaliseringsanhängarna att 
fortsätta misstänkliggöra inte bara dagens 
narkotikapolitik utan även utredningens 
trovärdighet. Vi är i likhet med socialminister 
Lena Hallengren (S) skeptiska till 
avkriminalisering, men vi menar alltså att 
utredningen ändå bör få pröva även den frågan. 

Bengt Westerberg, tidigare socialminister och 
vice statsminister (L) 

Sven-Olov Carlsson, tidigare 
förbundsordförande IOGT-NTO och 

internationell president i World federation 
against drugs 

541



18 ”Den här 
vägen är farlig 
för Sverige” 
Statsminister Stefan Löfven (S) står inför 
sin hittills värsta politiska kris. På 
måndag kan riksdagen fälla både honom 
och regeringen i en historisk omröstning. 
Statsministern anser att de fyra partier 
som står bakom 
misstroendeförklaringen utsätter hela 
landet för en fara. 

– Att kasta in Sverige i en politisk kris i 
detta svåra läge för landet är inte 
ansvarsfullt, säger Stefan Löfven. 

Vänsterpartiet hotade redan i tisdags med att 
rikta misstroende mot statsminister Stefan 
Löfven om regeringen går vidare med förslaget 
att införa fri hyressättning för nyproducerade 
bostäder. På torsdagen stod det klart att V inte 
får gehör för sina krav. 

Därmed är Vänsterpartiets förtroende för 
regeringen slut, enligt V-ledaren Nooshi 
Dadgostar. Hon menar att det inte finns något 
som talar för att det kommer att ändras de 
närmaste dagarna. 

– Jag ser inte vad det skulle vara. Vi har fått ett 
tydligt besked om att det inte finns någon 
respekt för det underlag som statsministern 
regerar på. Då går vi mot ett misstroende, säger 
Nooshi Dadgostar. 
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Beskedet från V ledde till att SD omgående tog 
initiativ till att väcka misstroende mot 
statsministern. V har sagt att partiet kommer 
att fälla regeringen även om det är huvud-
motståndaren SD som yrkat på misstroende. På 
måndag klockan 10 ska det avgöras när 
riksdagen röstar om den har förtroende för 
statsministern eller inte. 

– Nu finns det en majoritet i riksdagen som vill 
avsätta statsministern, säger 
Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, 
Henrik Vinge. 

– Den här regeringen för en usel politik som 
drabbar så många människor, säger Vinge och 
räknar upp vårdköerna, pensionerna och 
gängkriminaliteten som de främsta skälen till 
varför regeringen inte ska sitta kvar. 

För statsminister Stefan Löfven innebär det att 
han kan bli bortröstad drygt ett år före ordinarie 
val. Efter omröstningen på måndag har han en 
vecka på sig att bestämma om han ska utlysa 
extra val eller gå till talmannen och försöka 
bilda en ny regering. Vid den förra 
regeringsbildningen efter valet 2018 tog det fyra 
månader innan det fanns en regering på plats. 

Löfven är kritisk till att V lyft frågan om 
misstroende trots att regeringen ännu inte lagt 
något förslag om fri hyressättning. Han menar 
att det riskerar att kasta in landet i en politisk 
kris mitt under en pågående pandemi. 

– Att driva landet till en miss-
troendeomröstning med hänvisning till ett 
förslag som inte existerar och utan plan för 
framtiden, det är inte ansvarsfullt. Det här är 
inte det som svenska folket förväntar sig av 
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politiken men det är precis det som 
Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
nu gör, säger Löfven. 

Han menar att V tillsammans med de andra 
partierna är inne på en farlig väg. 

– De här fyra partierna är nu skyldiga svenska 
folket ett besked om vilket deras 
regeringsalternativ är. Den här vägen som de 
beträtt är farlig för vårt land, säger Stefan 
Löfven. 

Statsministern räknar inte med att det ska gå att 
hitta någon lösning innan måndagens 
misstroendeomröstning i riksdagen. Om han 
fälls ska han fundera på sina två alternativ: att 
begära entledigande eller att utlysa extraval. 

Vilket av alternativen han föredrar vill han inte 
säga. 

– Jag tänker ta mig tid att fundera igenom vad 
som är bäst för Sverige, säger Stefan Löfven. 

Moderaterna har tidigare varit skeptiska till att 
hjälpa Vänsterpartiet att rikta misstroende mot 
statsministern. Men efter att 
Sverigedemokraterna yrkat om 
misstroendeförklaring gav M tummen upp. 

– Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt. 
Den är resultatet av oförenliga villkor och 
oförenliga löften. Vi har varit emot den här 
regeringen från första början och därför är det 
naturligt för oss att rösta mot den när 
misstroendeomröstningen kommer upp. Det 
här är ett haveri för regeringen Löfven, säger 
gruppledaren Tobias Billström (M). 
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KD-ledaren Ebba Busch säger att hennes parti 
länge varit redo att avsätta regeringen. 

– Vi var emot regeringen Löfven när den 
tillträdde, och vi är emot den nu. 
Kristdemokraterna kommer att rösta rött för att 
fälla regeringen Löfven, säger Ebba Busch. 

Bakgrunden till regeringskrisen är att när 
Vänsterpartiet i början av 2019 valde att släppa 
fram Stefan Löfven som statsminister så skedde 
det med två villkor. V lovade att rikta 
misstroende mot statsministern om regeringen 
försämrade arbetsrätten eller införde 
marknadshyror utifrån de förslag som finns i 
januariavtalet. Frågan om arbetsrätten är på väg 
att lösas genom en uppgörelse mellan 
arbetsmarknadens parter, medan regeringen 
fortfarande bereder frågan om fri hyressättning 
i nyproduktion. Det är framför allt Centerpartiet 

som slagits för att ändra reglerna för hyres-
sättning. 

C-ledaren Annie Lööf är inte beredd att gå 
Vänsterpartiet till mötes för att undvika en 
regeringskris. 

– Det är Vänsterpartiet som i dag har gett 
besked om att man krokar arm med 
Sverigedemokraterna och stödjer deras 
misstroende. Det är Nooshi Dadgostar som har 
fullt ansvar för den här situationen, säger Annie 
Lööf. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 
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Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Bakgrund. 
Omröstningen kan bli 
historisk 
Elva gånger har riksdagen röstat om 
misstroende mot olika ministrar men ingen har 
har blivit fälld. Måndagens omröstning kan 
alltså bli historisk. 

Däremot har ministrar avgått inför hotet om 
misstroende. 

Två misstroenden har tidigare riktats mot 
Stefan Löfven under hans tid som statsminister, 
2014 och 2017. 

Båda gångerna togs initiativet av 
Sverigedemokraterna. 

Däremot röstades Stefan Löfven ner efter valet 
2018. Det skedde dock inte genom ett 
misstroende utan genom att statsministern 
prövades på det sätt som numera är brukligt 
efter ett val. Han fick leda en övergångsregering 
fram till att januariavtalet kom på plats efter en 
134 dagar lång regeringsbildning. 

Två andra statsministrar har varit uppe till 
omröstning men klarat sig: Göran Persson (S) 
och Thorbjörn Fälldin (C). 

Vänsterpartiet har en gång tidigare (1990) varit 
med och fällt en socialdemokratisk 
statsminister, men det skedde inte genom en 
misstroendeomröstning. I stället hade 
statsminister Ingvar Carlsson markerat att han 
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ämnade avgå om ett förslag i den ekonomiska 
politiken röstades ner. Trots det röstade V nej 
och Carlsson avgick. Han var dock snart tillbaka 
som statsminister. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Här är reglerna 
som styr vad som kan 
hända 
Hotet om misstroende väcktes av Nooshi 
Dadgostar (V) men hennes parti förfogar inte 
över de 35 ledamöter som krävs för att väcka 
frågan om misstroende. Det gör däremot 
Sverigedemokraterna och de var snabba med att 
lämna in ett yrkande. Moderaterna och 
Kristdemokraterna har ställt sig bakom det. 

Riksdagens talman har planerat in den 
avgörande omröstningen till måndag den 21 
juni klockan 10.00. Dessförinnan ska yrkandet 
bordläggas två gånger i kammaren. 

Det avgörande vid omröstningen är att en 
statsminister inte får ha en majoritet i 
kammaren emot sig. Eller annorlunda uttryckt: 
175 ledamöter eller fler får inte trycka på röd 
knapp. Det gör att Stefan Löfven ligger illa till. 
Partierna bakom misstroendet (V, M, KD, SD) 
förfogar tillsammans över 181 mandat. Eftersom 
bara nej-röster kan fälla statsministern kan den 
som vill stödja honom trycka på antingen grön 
knapp (ja) eller gul (avstår). Efter att 
januariavtalet kommit på plats efter förra valet 
släppte Centern och Liberalerna fram Löfven 
genom att rösta gult.  
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En möjlig utväg ur statsministerns dilemma är 
en uppgörelse som gör att något parti drar 
tillbaka sitt misstroende. Skulle Vänsterpartiet 
ändra sig så finns inte längre en majoritet mot 
Löfven. Inget tydde på torsdagskvällen på att 
detta låg inom räckhåll.  

Statsministern förfogar även över ett annat 
verktyg: att utlysa extraval. Det ska i så fall 
hållas inom tre månader. Stefan Löfven kan ta 
till detta redan nu, men han har också en vecka 
på sig att fundera efter en 
misstroendeomröstning. Därefter entledigas 
han av riksdagens talman, om han inte själv 
redan begärt det. 

Alternativet till extraval är nya talmansrundor 
för att hitta en statsminister som har riksdagens 
förtroende. Medan de pågår kommer Löfvens 
ministär i så fall sitta kvar som en politiskt 

vingklippt övergångsregering. Utfallet är ytterst 
ovisst. Trion M, KD och SD förfogar bara över 
154 mandat. Även om L ansluter får M-ledaren 
Ulf Kristersson en majoritet emot sig, förutsatt 
att övriga partier röstar som de lovat i 
regeringsfrågan. 

Ett januariavtal 2.0 skulle sannolikt kräva en 
uppgörelse med Vänsterpartiet, vilket C och L är 
mycket avvisande till. 

Det finns en faktor till som kan komplicera läget 
vid jämna omröstningar. I riksdagen finns två -
vildar som hoppat av från sina partier. 
Dessutom har Centern en ledamot, Helena 
Lindahl, som 2019 gick emot partilinjen och 
röstade nej till Stefan Löfven.  

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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18 Ewa 
Stenberg: Om 
inte Dadgostar 
ändrar sig är 
ett extraval 
nära 
Efter helgen kan regeringen Löfven falla. 
Om inte Vänsterpartiet ändrar sig 
kommer riksdagen att rösta bort stats-
ministern och hans ministrar. 

Mycket talar då för att Sverige i så fall 
står inför ett extraval. 

När Nooshi Dadgostar ställde sig i riksdagens 
pressrum på torsdagsförmiddagen skiftade 
landets politiska läge. 

”Vänsterpartiet saknar nu förtroende för 
Sveriges statsminister”, sade Vänsterledaren. 
Det är formuleringar som inte lämnar några 
större öppningar för kompromisser. Hon lovade 
att rösta för en misstroendeförklaring också om 
det är Sverigedemokraterna som lägger 
yrkandet i riksdagen – en signal om att hon 
verkligen menar allvar.  

”Ni kan lita på att vi kommer att hålla detta hela 
vägen”, sade Nooshi Dadgostar. 

Sverigedemokraterna begärde snabbt en 
misstroendeomröstning om regeringens 
framtid. Den kommer att hållas nu på måndag 
klockan tio. Moderaterna och 
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Kristdemokraterna deklarerade att de också 
kommer att rösta mot statsministern. Ändrar 
sig inte Vänsterpartiet kommer alltså 
statsministern och därmed också regeringen att 
falla på måndag. 

Vänsterpartiet har tagit den strid partiet svurit 
på att utkämpa ända sedan man släppte fram S-
ledaren Stefan Löfven till makten i januari 2019. 
Då ställdes Vänsterpartiet helt utan inflytande, 
men drog upp två röda linjer. Den ena – att inte 
acceptera en liberaliserad arbetsrätt – har 
regeringen redan klivit över. Nu sätter Nooshi 
Dadgostar hårt mot hårt på grund av 
utredningsförslaget om att hyresvärdarna fritt 
ska få sätta hyran i nybyggda lägenheter.  

Vänsterpartiet kräver att statsministern lovar 
att inte lägga fram utredningen alternativt att 
han ger Hyresgästföreningen veto över ett 

ändrat förslag. Resultatet är att Löfven hänger 
likt en mycket lös mjölktand om Vänsterpartiet 
står fast vid sitt ord.  

Moderaterna och Kristdemokraterna visar ingen 
entusiasm över utvecklingen, så här ett år före 
ett ordinarie val och under en pandemi. Men de 
har svårt att låta bli att fälla statsministern när 
han inte längre har stöd i riksdagen. Det skulle 
minska oppositionens trovärdighet om de 
avstod.  

Det finns dessutom en liten möjlighet att M-
ledaren Ulf Kristersson skulle kunna bilda en 
regering om det blev nya talmansrundor. 
Liberalerna har bytt lag och det finns politiska 
vildar (alltså ledamöter som inte ingår i någon 
partigrupp) i riksdagen.  
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En Kristerssonregering stödd på SD vore förstås 
ett mardrömsscenario för Vänsterpartiet. Ändå 
väljer Nooshi Dadgostar denna strid. 

Den handlar om mer än att partiet vill förhindra 
marknadshyror. Om Nooshi Dadgostars parti 
ska kunna få inflytande i framtiden måste det 
visa att det inte alltid viker ner sig och ger 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet fria 
händer, bara för att V tycker att alternativet är 
värre. Dadgostars strid är en investering i 
inflytande under kommande år. Den partiledare 
som bara har ett val har ingen bra 
förhandlingsposition.  

Vänsterpartiet har gjort upp med Moderaterna 
och Kristdemokraterna i riksdagen flera gånger. 
Regeringens nederlag har lett till högre 
opinionssiffror för V. Men det är inte säkert att 
väljarna belönar Vänsterpartiet om deras hot 

denna gång skulle leda fram till en 
högerregering istället för en rödgrön. 

Statsminister Stefan Löfven är känd för att 
kunna bryta sig ur knepiga situationer. Men 
denna är den värsta han någonsin stått inför. 

Regeringen vill inte svika Centern och 
Liberalerna genom att bryta Januariavtalet, det 
skulle göra det svårt att regera efter nästa val.  

Om samarbetspartierna vill skulle förhandlaren 
Löfven kanske kunna hitta en smidigare 
lösning, som Hyresgästföreningen och 
fastighetsägarna kan acceptera. Men C och L 
säger nej till det. 

Löfven kan inte heller förhandla direkt med 
Vänsterpartiet, eftersom det står i januariavtalet 
att Vänsterpartiet inte ska få inflytande.  
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”Ett avtal är ett avtal”, sade statsministern på en 
pressträff på torsdagseftermiddagen. Han gav 
inte Vänsterpartiet några öppningar, mer än 
rådet att invänta höstens remissbehandling av 
utredningsförslaget. Det talar för ett nederlag på 
måndag. 

Om Löfven inte lyckas hitta en utgång som gör 
att Vänsterpartiet viker undan och 
januariavtalet överlever kan han mycket väl 
komma att utlysa extraval. Den möjligheten har 
han om han vill. S-ledaren kan motivera 
extravalet med att Sverige behöver en 
fungerande regering som kan ta ansvar i 
pandemin, en övergångsregering kan nämligen 
fatta ett mycket begränsat antal beslut. Sedan 
kommer Löfvens valrörelse att handla om att 
utmåla oppositionen som oansvarig och 
högeroppositionens valrörelse om att utmåla 
Löfven som oförmögen att regera. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 
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18 Osäker 
utveckling efter 
utbrott i flera 
regioner 
Smittspridningen fortsätter att minska i 
Sverige – utom när det gäller den nya 
deltavarianten. Totalt har 207 fall av 
deltavarianten har hittills rapporterats 
in i Sverige och i tre regioner pågår 
större utbrott. 

– Där får vi avvakta till nästa vecka för 
att se om det är en mer allmän 
smittspridning på gång, säger 

statsepidemiolog Anders Tegnell på 
Folkhälsomyndigheten.   

Av säkerhetsskäl har Folkhälsomyndighetens 
databas Sminet, där anmälningar av 
smittsamma sjukdomar registreras, legat nere 
sedan förra veckan. Därför är statistiken om 
coronaläget något osäker och insamlad via 
andra kanaler, enligt Anders Tegnell.  

Det insamlade materialet visade en tydlig 
nedgång med runt 130 personer per 100 000 
som insjuknar per vecka. Samma tendens finns 
vad gäller antal nyinlagda på 
intensivvårdsavdelningar samt antalet avlidna i 
covid-19 som har legat på en platå under en tid.  

När det gäller spridningen av deltavarianten 
sticker tre regioner ut med pågående större 
utbrott: Värmland, Kronoberg och Blekinge. 

553



– Där får vi avvakta till nästa vecka för att se om 
det är en mer allmän smittspridning på gång, 
säger Anders Tegnell.   

Deltavarianten är oroande och tas på stort 
allvar. En kurva över spridningen i Sverige av de 
olika virusvarianterna visar att alfa (tidigare 
brittiska varianten) går ner medan delta 
(tidigare indiska) stiger. 

Sverige har skärpt smittspårningen och typning 
av prover för att se hur deltavarianten utvecklar 
sig.  

– Det finns fall av delta spridd i flera länder i 
Europa och på andra håll i världen så den har 
helt klart potential att sprida sig, säger Anders 
Tegnell.  

Statsepidemiologen har tidigare konstaterat att 
varianter har kapacitet att ta över 
smittspridningen i Sverige. 

När sker det? 

– Ingen aning. Det gick ganska fort i 
Storbritannien men det är egentligen det enda 
landet där vi sett den snabba utvecklingen. Så 
vitt jag vet finns det inget annat land i Europa 
där den har tagit över på samma sätt, säger 
Anders Tegnell. 

Samtidigt har vaccinet visat sig ha god effekt, 
men en brittisk studie tyder på att det har sämre 
effekt mot deltavarianten efter en dos men 
fullgott skydd efter två. 

Hittills har 52 procent i Sverige fått en 
vaccindos och 29 procent har fått två doser. 
Inför sommaren då många besöker andra delar 
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av landet eller åker ut till fritidsboendet 
uppmanar Folkhälsomyndigheten att ta sin 
vaccinspruta på hemmaplan. 

– Försök vaccinera dig där du bor för att 
undvika att utsätta semesterorter för hårt tryck, 
säger Tegnell.  

Veronica Arthursson, chef för 
läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, 
uppmanar alla som får biverkningar av 
covidvaccinet att rapportera in det till verket. 
Då kan de i ett tidigt skede upptäcka nya 
misstänkta allvarliga biverkningar och gå vidare 
med en fördjupad utredning.  

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 

Fakta. 
Vaccineringsläget 
Vaccineringarna mot covid-19 fortsätter i 
Sverige. Fram till nu har 4 290 143 personer fått 
minst en dos, baserat på vad regionerna har 
rapporterat in till det nationella vaccinations-
registret. Det motsvarar 52,4 procent av den 
vuxna befolkningen. Av dessa har 2 381 603 fått 
två doser, motsvarande 29,1 procent. 

Uppdateringarna av antalet smittade och 
avlidna med covid-19 har pausats från och med 
den 13 juni på grund av det ett pågående it-
avbrottet, uppger Folkhälsomyndigheten. 
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18 ”Vi vill inte 
behöva skjuta 
upp 
lättnaderna” 
Den nya mer smittsamma deltavarianten 
oroar regeringen och 
Folkhälsomyndigheten. Inför 
midsommar understryker man därför 
vikten av att fortsätta att hålla de råd och 
regler som gäller.  

– Vi vill inte hamna i samma situation 
som i Storbritannien där man har 
tvingats skjuta upp återöppnadet, säger 
socialminister Lena Hallengren (S).  

Hittills har drygt 4,2 miljoner svenskar fått en 
första dos vaccin, det motsvarar 51,2 procent av 
befolkningen. 29 procent har fått två doser. 
Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör 
Johan Carlson är vaccinationsgraden fortsatt 
lägre bland utrikesfödda även om det har ökat. 

Vaccinationen har förbättrat läget i samhället 
och möjliggör lättnader i de planerade 
restriktionerna som ska ske stegvis de 
kommande månaderna. 

Samtidigt varnar socialminister Lena 
Hallengren (S) för den nya och mer smittsamma 
deltavarianten och vill påminna om 
restriktionerna för att slippa hamna i samma 
situation som i Storbritannien där man har 
tvingats skjuta fram återöppnandet. I 
Storbritannien svarar deltavarianten för 
omkring 90 procent av alla nya fall. 
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– Vi behöver alla följa de restriktioner som 
finns, säger Lena Hallengren.  

Regeringen vill även meddela hur man ska 
tänka inför midsommar. Enligt socialministern 
kan det bli ett mer normalt firande med nära 
och kära i år jämfört med förra året. Men hon 
rekommenderar att i första hand vistas 
utomhus och att hålla avstånd.  

– Till de äldre som är fullvaccinerade vill jag 
säga: Våga lev men håll dig till gällande 
restriktioner. 

Generaldirektör Johan Carlson understryker att 
pandemin inte är över och att deltavarianten är 
det som oroar mest eftersom den bedöms som 
mer smittsam. 

– Data tyder på att skyddet mot deltavarianten 
är något lägre efter en vaccindos men att det ger 
ett bra skydd efter två doser, säger han.  

I nuläget är det inte aktuellt att införa tätare 
intervaller mellan doserna. Johan Carlsson 
menar att det hela tiden görs en avvägning hur 
intervallerna mellan dos ett och två ska tas.  

– Det är en balans där vi tycker att vi ligger 
ganska bra just nu, säger han.  

Regeringen har planerat att avveckla 
restriktionerna i fem steg. Den 1 juli tas steg två 
och steg tre den 15 juli.  

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 
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18 Anna Bratt: 
Andra sprutan 
viktig för skydd 
mot delta-
varianten 
Antalet fall av deltavarianten fortsätter 
att öka i Sverige. DN:s medicinreporter 
Anna Bratt svarar på tre frågor om 
virusvarianten, som tycks kunna ge 
allvarligare sjukdom än de tidigare 
varianterna. 

KOMMENTAR 1 Är den nya deltavarianten 
mer smittsam? 

– Ja, deltavarianten (som har sitt ursprung i 
Indien) sprider sig snabbare än de tidigare 
varianterna av viruset sars-cov-2. I 
Storbritannien har deltavarianten helt tagit över 
smittspridningen och utgör nu mer än 90 
procent av alla nya fall. Där räknar man med att 
antalet fall i England fördubblas mellan var 
fjärde och var elfte dag. Varianten har 
mutationer som gör den mer smittsam. Studier 
visar lite olika resultat, men deltavarianten 
tycks vara mellan 40 och 60 procent mer 
smittsam än alfa (som tidigare kallades den 
brittiska varianten), vilken i sin tur är mer 
smittsam än ursprungsviruset. 

2 Blir man sjukare av deltavarianten? 

– Ja, risken tycks vara högre att drabbas av 
allvarlig sjukdom och behöva sjukhusvård 
jämfört med alfavarianten. Forskare i Skottland 
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har tittat på data från 5,4 miljoner invånare och 
har i en ny studie kommit fram till att bland 
ovaccinerade personer fördubblades risken att 
hamna på sjukhus om man hade smittats av 
deltavarianten jämfört med alfa.  

Däremot är det mer osäkert om delta ger 
annorlunda symtom om man blir sjuk, vilket 
vissa hävdar. Det påstås bland annat att 
deltavarianten oftare ger huvudvärk, feber och 
ont i halsen, och mer sällan smak- och 
luktbortfall. Men det här är ännu inte bekräftat i 
någon forskning. 

3 Skyddar vaccinen mot deltavarianten? 

– Ja, enligt preliminära analyser ger två doser 
av vaccinerna skydd även mot deltavarianten. 
Men om man bara har fått en dos är skyddet 
något lägre, visar olika rapporter. Det kan vara 

bra att tänka på i väntan på den andra sprutan. 
Det är lätt att slappna av lite när man har fått 
den första dosen, men det finns alltså anledning 
att fortsätta hålla avstånd och tvätta händerna 
ofta. Framför allt är det viktigt att ta den andra 
sprutan. Den ger både maximalt och varaktigt 
skydd över tid. 

Runt om i världen pågår mycket arbete med att 
ta fram vaccin mot nya varianter om de 
nuvarande vaccinerna inte skulle ge oss 
tillräckligt skydd. Det vi kan göra är att fortsätta 
följa rekommendationerna så länge 
smittspridningen pågår. 

Anna Bratt 

anna.bratt@dn.se 

559



18 Nu öppnar 
gamla 
Svinesundsbron 
för svenska 
dagpendlare 
Nu får personer bosatta i Sverige och 
som dagpendlar till sitt arbete i Norge 
passera gränsen via gamla 
Svinesundsbron, meddelar det norska 
justitiedepartementet.  

– Nu öppnar vi gradvis upp 
inreserestriktionerna. Det närmar sig 
sommarsemester och redan nu ser vi att det är 

köer vid gränsen. Det går främst ut över 
transportörer och dagpendlare. Därför har jag 
bestämt att dagpendlar som bor i Sverige ska få 
använda den gamla Svinesundsbron när de 
pendlar till Norge. Det kommer att göra det 
lättare för dagpendlarna att passera gränsen, 
samtidigt som det avlastar gränskontrollen vid 
den nya Svinesundsbron, säger Norges justitie-
minister Monica Mæland.  

Redan förra veckan öppnade Norge gränsen 
mot Sverige då kravet på hemmakarantän togs 
bort för fullvaccinerade. Då gällde det enbart 
norska medborgare. Men från och nu kan alltså 
även utländska medborgare, som bor i Sverige 
och arbetspendlar dagligen i Norge, passera 
gränsen – dock enbart via gamla 
Svinesundsbron. Vid inresan till Norge ska de 
som dagspendlar visa upp dokumentation som 
visar att man är bosatt i Sverige eller Finland, 
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bekräftelse från den norska arbetsgivaren samt 
ett intyg som visar att man testat negativt för 
covid-19 inom de senaste sju dygnen. 

– Vi uppmanar alla att undvika resor som inte 
är strängt nödvändiga. Om man ändå väljer att 
resa, måste man ansvara för att ha all 
dokumentation med sig när man kommer till 
den norska gränsen. För att minska köerna är 
det viktigt att ha all dokumentation tillägnlig 
och redo för kontroll, säger Monica Mæland -
vidare i pressmeddelandet. 

Anna Skoog 

anna.skoog@dn.se 

18 Värmeböljan 
väntas försena 
tågtrafiken 
Tågen kommer att gå långsammare på vissa 
sträckor på grund av värmeböljan. Orsaken är 
risken för solkurvor och den ökade brandrisken 
i skog och mark. 

Den sänkta hastigheten kommer att leda till 
förseningar och Trafikverket varnar också för 
att resor kan komma att ställas in med kort 
varsel. 

I Västsverige berörs sträckorna Uddevalla–
Strömstad och Varberg–Borås. Därutöver 
kommer hastigheten från fredag morgon till 
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lördag kväll att sänkas på ett stort antal 
tågsträckor i Småland. 

Resenärer uppmanas att inför resan kontrollera 
vad som gäller hos de aktuella tågbolagen. 

TT 

18 Tidigare 
kulturministern 
Bengt 
Göransson är 
död 
Den socialdemokratiske politikern och tidigare 
kultur- och utbildningsministern Bengt 
Göransson är död. 

”Det är med stor sorg i hjärtat som jag nu 
meddelar att min älskade man i går stilla 
somnade in efter en tids sjukdom”, skriver 
hustrun Agneta Göransson på Facebook.  
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Bengt Göransson var statsråd mellan 1982 och 
1991. 

Sin första statsrådspost fick han under 
statsminister Olof Palme 1982, då med ansvar 
för kultur- och mediefrågor. Mellan 1989 och 
1991 var han utbildningsminister.  

Tidigare i sin karriär var Bengt Göransson 
engagerad i olika folkrörelser, bland annat ABF 
och IOGT–NTO. 

Bengt Göransson blev 88 år. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

18 Anom-insatsen – 
nära 200 
husrannsakningar 
196 husrannsakningar har gjorts i Sverige under 
den svenska delen av operation Trojan Shield. 
Det visar den svenska polisens statistik som nu 
presenteras efter Anom-insatsen. 

Den svenska polisens statistik som precis 
sammanställts visar att sammanlagt drygt tre 
ton narkotika beslagtagits inom ramen för den 
svenska delen av insatsen. Det rör sig om bland 
annat kokain, hasch och amfetamin. Femton 
vapen, varav två automatvapen, samt två 
handgranater och tre fordon har också 
beslagtagits. TT 
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18 Vi 
identifierade 
minan som 
svensk, F18, 
som började 
tillverkas 1918. 
Hur den hamnat 
där är svårt att 
veta. 

Urban Fröberg, pressofficer för 
Västernorrlandsgruppen, efter att en seglare 
upptäckt en drivande sjömina utanför Härnö-
sand. På torsdagsmorgonen sprängdes minan av 
röjdykare, rapporterar SVT. 

TT 

564



18 Vårdcentral 
gav koksalt i 
stället för vaccin 
Av misstag fick sju personer 
koksaltlösning i stället för covidvaccin på 
en vårdcentral i Lund i helgen. 

Nu måste samtliga 298 personer som 
vaccinerades där den dagen få ytterligare en 
spruta, rapporterar Sydsvenskan. 

– Jag beklagar verkligen att det har blivit såhär. 
Det blev ett felaktigt iordningställande av 
vaccindoserna, säger Jörgen Johansson, 
chefsläkare i Region Skåne, till tidningen. 

Misstaget uppdagades vid en kontrollräkning 
när det stod klart att mängden vaccin som gått 
åt inte motsvarade antalet vaccinerade. Enligt 
chefsläkaren handlar det om ett ”tankefel”. 
Vaccindoserna ska spädas ut med koksalt, men 
av misstag blev det bara koksalt i sju av 
ampullerna. Eftersom det är oklart vilka sju 
personer som fick dessa måste samtliga 
vaccineras om. 

TT 
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18 Studie: 
Nedkylning 
efter hjärtstopp 
ökar inte 
chansen att 
överleva 
De flesta som drabbats av hjärtstopp och 
är medvetslösa kyls i dag ned till 33 
grader när de kommer till sjukhus. 

Men nedkylningen ökar inte 
överlevnaden, visar en ny stor svensk 
studie. 

Sedan 2005 har riktlinjerna för intensivvård av 
medvetslösa hjärtstoppspatienter varit att 
snabbt kyla ner kroppstemperaturen för att 
rädda liv och förebygga hjärnskador. Nu 
publiceras nya resultat i vetenskapstidskriften 
The New England Journal of Medicine som 
visar att nedkylningen inte minskar 
dödligheten.  

– Vår studie kommer att påverka riktlinjerna 
för intensivvården i hela världen. Jag tror att 
den svenska sjukvården ganska snabbt slutar 
kyla ned de här patienterna, säger Niklas 
Nielsen, intensivvårdsläkare vid Helsingborgs 
lasarett och forskare vid Lunds universitet samt 
en av författarna bakom den nya studien. 

Omkring 1 900 vuxna som fått hjärtstillestånd 
och var medvetslösa när de kom till sjukhus 
ingår i studien, som omfattar 61 sjukhus i 14 
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länder. Patienterna delades upp i två olika 
grupper: i den ena gruppen kyldes patienterna 
ned till 33 grader under 28 timmar. I den andra 
gruppen behöll patienterna sin normala 
kroppstemperatur på omkring 37 grader. 
Studien har haft etiskt godkännande i de länder 
som deltagit. 

Ett halvår efter hjärtstilleståndet följde 
forskarna upp hur det hade gått för 1 850 
patienter. Det visade sig att 465 av 925 
deltagarna i den grupp som hade kylts ned hade 
avlidit, vilket motsvarar ungefär 50 procent. I 
gruppen som inte kyldes ned hade 446 av 925 
dött, vilket är cirka 48 procent. 

– Det betyder att chansen att överleva var 
nästan identisk i de båda grupperna. Det talar 
för att vi bör ändra våra rutiner och hålla 

medvetslösa hjärtstoppspatienter vid 
normaltemperatur, säger Nielsen. 

Forskarna kunde dessutom se att det fanns en 
liten ökad risk för att de nedkylda patienterna 
fick påverkad hjärtrytm, så kallad arytmi, under 
intensivvården. 

Forskarna följde också upp alla patienter som 
skrevs ut från sjukhuset. De flesta hade 
återhämtat sig och klarade sig själva i vardagen 
utan att vara beroende av hjälp från andra. Inte 
heller här sågs någon skillnad mellan de två 
grupperna. 

– Lyckligtvis var ett riktigt dåligt utfall ovanligt 
bland överlevarna. Majoriteten hade en 
övergripande god återhämtning och livskvalitet, 
även om mindre neurologiska problem var 
vanliga, säger Gisela Lilja, som är forskare vid 
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Lunds universitet, chefsarbetsterapeut vid 
Skånes universitetssjukhus och medförfattare 
till studien. 

Varje år drabbas omkring 6 000 människor i 
Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. 
Av dem återupplivas mellan 1 000 och 1 500 
med hjälp av hjärt- och lungräddning och förs 
till akuten, där majoriteten av de som är 
medvetslösa kyls ned. Rutinen bygger på ett par 
studier som publicerades i början av 2000-talet 
och visade att chansen att överleva var högre 
efter nedkylning. 

– Studierna byggde främst på djurexperiment 
och fick en del kritik. Men på den tiden fanns 
väldigt lite att göra för de här patienterna. 
Därför ansåg man att det var bättre att kyla ned 
med rätt låg grad av evidens än att inte göra 
något alls, säger Niklas Nielsen. 

– Nu kan intensivvården lägga resurser på 
akutinsatser som vi vet fungerar, säger han. 

Anna Bratt 

anna.bratt@dn.se 

Fakta. Så kyls 
patienten 
Kroppstemperaturen sänks till 33 grader 
(ibland 36 grader) för att minska 
ämnesomsättningen i kroppen. På så sätt 
förebyggs syrebrist i hjärnan. 

Patienten sövs och får muskelavslappnande 
medel för att inte huttra (vilket kroppen gör för 
att skydda mot kyla). 

Nedkylningen sker på olika sätt: genom 
injektioner med kall koksaltlösning i blodet, 
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med hjälp av kyltäcke eller kyldräkt, eller med 
hjälp av en kylkateter i ljumsken. 

Källa: Niklas Nielsen, Helsingborgs lasarett 

18 
Barnmorskans 
dom står fast – 
gjorde flera 
misstag när 
Elliot fick 
hjärnskador 
Deras son Elliot drabbades av syrebrist 
vid födseln och fick svåra hjärnskador. 
Barnmorskan dömdes för vållande till 
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kroppsskada, grovt brott. Nu fastställer 
hovrätten domen. 

Men barnmorskan slipper betala 
dagsböter. 

Det har gått över fyra år sedan Johanna 
Adolfsson födde sonen Elliot på 
Centralsjukhuset i Kristianstad. Elliot 
drabbades av syrebrist under förlossningen och 
fick svåra hjärnskador som följd. Han dog ett år 
senare. DN har tidigare skrivit om familjen och 
den rättegångsprocess där barnmorskan i 
tingsrätten fälldes för vållande till kroppsskada, 
grovt brott, för de misstag hon begått under 
förlossningen.  

På torsdagen fastställde hovrätten domen. 
Barnmorskan fälls för vållande till kroppsskada, 
grovt brott, med påföljden villkorlig dom. 

Däremot beslutar hovrätten att barnmorskan 
slipper dagsböter, med hänvisning till att 
rättsprocessen dragit ut på tiden.  

– Jag blir lättad ännu en gång. Det kändes som 
att vi fick upprättelse redan vid tingsrättens 
dom, men det är en lättnad. Vi hoppas att det 
här leder till att något liknande inte händer igen 
och att vårdskador uppmärksammas mer, säger 
Johanna Adolfsson om domen.  

Hovrätten konstaterar att den ansvariga 
barnmorskan under några timmars tid flera 
gånger hade höjt takten på det 
värkstimulerande droppet, trots att Johanna 
Adolfssons värkar var för täta. Barnmorskan 
tackade nej när en kollega erbjöd hjälp och 
kallade inte heller på läkare. Dessutom hade 
hon inte kontroll på de skärmar som visar 
kurvan över bebisens hjärtljud.  
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Hade barnmorskan stängt av droppet eller 
tillkallat läkare hade Elliot sannolikt inte 
orsakats skadorna, enligt hovrätten.  ”Även 
hovrätten finner att det rör sig om ett så 
klandervärt agerande att det når upp till kravet 
på straffbar oaktsamhet”, skriver man i domen.  

Barnmorskan har under rättegångsprocessen 
nekat till brott och beskrivit att hon hade 
hamnat i ett tunnelseende. Hon hade tappat 
greppet om klockan och trodde hela tiden att 
barnet snart skulle vara ute.  

Det är mycket ovanligt att vårdpersonal i 
Sverige åtalas efter misstag eller brott som 
begåtts i tjänsten. Och från barnmorskans 
försvarsadvokat Björn Hurtig har kritiken varit 
hård. Han menar att händelsen inte borde lett 
till åtal.  

– Det är svårt när vi som inte är utbildade i 
medicin ska sätta oss till doms över människor 
som kan jobbet, har Björn Hurtig tidigare sagt.  

Även Vårdförbundet har varit kritiska mot att 
ärendet hamnat i domstol. 

Dagen efter att Elliot föddes ändrade sjukhuset i 
Kristianstad sina rutiner. Numera finns en 
förlossningskoordinator på avdelningen. 

Hilda Ärlemyr 

hilda.arlemyr@dn.se 
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18 Krav på 
högre 
ersättning till 
änkan efter 
”kulturell 
svimning” 
Diskrimineringsombudsmannen 
överklagar målet där en 32-årig man 
diskriminerades av Västra 
Götalandsregionen i samband med en 
hjärnblödning. 

Enligt tingsrätten fick mannen sämre vård på 
grund av att han var muslim och mörkhyad. Nu 
vill DO att hovrätten höjer ersättningen till de 
efterlevande. 

Målet i Göteborg har fått stor uppmärksamhet 
på grund av de ord ambulanssjuksköterskan 
skrev in i journalen. Där stod att patienten nog 
”spelade medvetslös” och kanske led av 
”kulturell svimning”. Enligt tingsrättens dom i 
slutet av maj var det starten på en vårdprocess 
där mannen och hans fru diskriminerades. 

Ersättningen som Västra Götalandsregionen 
dömdes att betala var då totalt 110 000 kronor. 
DO hade krävt 845 000. Nu överklagas detta. 

I skrivelsen till hovrätten är ombudsmannens 
huvudkrav att ersättningen höjs till 300 000 
kronor, utöver de 30 000 som änkan redan fått i 
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ett eget skadestånd. DO anser att ”domstolen 
har underskattat allvaret i den diskriminering 
som ägt rum”. Oavsett vad summan blir i en ny 
prövning har änkan sagt till DN att den första 
domen känns som en seger för hennes del. 

– Skadeståndet är sekundärt. Det viktigaste är 
att detta inte drabbar mig, mina barn eller mina 
anhöriga i framtiden. Vi bor i Göteborg och vår 
kontakt in i vården ska inte vara via 
fördomsfulla ambulansförare. Det är en stor 
sten som har släppt. 

Kristina Hedberg 

kristina.hedberg@dn.se 

18 40 kvinnliga 
kandidater blev 
ratade inför 
valet 
Vid dagens presidentval i Iran finns inte 
en enda kvinnlig kandidat. Det mäktiga 
väktarrådet diskvalificerade alla 40 
kvinnor som ville ställa upp. Men 
regimmotståndare som Masih Alinejad 
tror inte att det auktoritära styret i Iran 
förändras av att kvinnor tillåts ställa upp 
i valet. Hon vill ha valbojkott. 

Zahra Shojaei såg liten och spröd ut i sin 
chador, den fotsida tältliknande dräkt som 
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täcker hela kroppen utom ansiktet och som 
myndigheterna anbefaller som klädsel för alla 
iranska kvinnor. 

Men blicken bakom de tjocka glasögonen var 
morsk när hon framför en skog av mikrofoner 
tillkännagav att hon skulle lämna in en ansökan 
om att registreras som kandidat i Irans 
presidentval. 

– Nu är det dags att kvinnorna får mer att säga 
till om, sade Zahra Shojaei. 

Detta hände i våras. I slutet av maj meddelade 
väktarrådet, den institution som granskar och 
godkänner kandidaterna i presidentvalet, att 
bara 7 av de 592 kandidater som anmält sitt 
intresse godkänts. Och härom dagen kastade två 
av de accepterade kandidaterna in handduken. 

Samtliga 40 kvinnor som ansökt om 
registrering blev nobbade. 

Varför detta snäva urval? Ja, det är inte gott att 
veta. Väktarrådet, som lyder direkt under Irans 
högsta andliga ledare Ali Khamenei, behöver 
inte motivera sitt beslut. Att kvinnor nekas att 
ställa upp är förvisso inget sensationellt. Så har 
det varit i samtliga 13 presidentval som 
genomförts i den islamiska republikens 42-åriga 
historia. 

De som motsätter sig kvinnor i presidentvalet, 
däribland de förmodat tolv lagkloka männen i 
väktarrådet, kan stödja sig på artikel 115 i Irans 
författning. Där används ett arabiskt ord, ”rijal”, 
för att beskriva en egenskap som en 
presidentkandidat måste ha för att tillåtas ställa 
upp i valet. 
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”Rijal” betyder ”man” eller ”herre”, men kan 
också tolkas som ”personlighet”. Väktarrådet 
verkar dock ha bestämt sig för en snäv 
översättning av ordet, en tolkning som utesluter 
alla kvinnor. 

Efter beskedet att hon diskats av väktarrådet 
förklarade Zahra Shojaei att hon vill ”göra upp” 
med tolkningen av författningen, och helt stryka 
ordet ”rijal”. 

Nu ska det sägas att långt ifrån alla iranier 
betraktar Zahra Shojaei som en feministisk 
spjutspets. Den 65-åriga Shojaei har länge varit 
en del av Irans djupt islamistiskt anstrukna 
politiska etablissemang. Under Mohammed 
Khatamis tid vid presidentmakten, 1997 till 
2005, var Zahra Shojaei hans rådgivare i 
kvinnofrågor. 

Som kvinnoröst för det officiella Iran gjorde sig 
Shojaei internationellt beryktad när hon i 
början av 2000-talet försvarade att dödsdömda 
iranska kvinnor stenades till döds. 

Zahra Shojaei hävdade att stening är ett korrekt 
utdömt straff under sharia, lagtolkningen av 
Koranen, och en metod som ”skyddar familjen 
som institution”. 

Kvinnoaktivisten och exiliraniern Masih 
Alinejad tillhör dem som anser att ökad 
representation av kvinnor i politiken inte 
kommer att förändra något i Iran. Inte så länge 
som det nuvarande auktoritära statsskicket 
råder. 

– Glöm inte att vi har ett system i Iran där vi 
kvinnor inte ens får bestämma hur vi ska klä oss 
– vi blir bestraffade om vi inte bär hijab 
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(huvuddoket som döljer håret, pannan och 
oftast även halsen), säger Masih Alinejad i 
telefon till DN. 

Hon syftar på att det sedan revolutionen 1979 är 
det förbjudet för kvinnor i Iran att röra sig 
utomhus utan att täcka håret, och att kvinnan 
anses underordnad mannen och inte har samma 
juridiska rättigheter. 

– Om den islamiska republiken mot all 
förmodan skulle låta en kvinna kandidera till 
presidentposten, och denna kvinna skulle vinna 
valet, då skulle Iran representeras av en individ 
som måste be sin man om tillåtelse för att resa 
utomlands. Sådan är verkligheten för Irans 
kvinnor. 

Masih Alinejad är 44 år, hon är född och 
uppvuxen i Teheran i en familj som engagerade 

sig i den islamiska revolutionen. Själv utbildade 
hon sig till journalist och fick så småningom 
jobb som riksdagsreporter på en nyhetsbyrå. I 
parlamentet gjorde hon sig känd som en 
obekväm person som inte drog sig för att 
utmana makthavarna. 

Till slut blev hennes ställning ohållbar. Under 
en reportageresa till USA år 2009 hoppade hon 
av. Hon tog sig vidare till Storbritannien, men 
återvände efter en tid till USA och bosatte sig i 
New York. Numera arbetar Masih Alinejad för 
olika exiliranska radiostationer men kampanjar 
också mot den islamiska regimen i Teheran på 
sociala medier. För svenska tv-tittare är Masih 
Alinejads aktivism känd genom 
dokumentärfilmen ”Hör min röst – slöjans 
revolution” som gjorts av iransk-svenskan 
Nahid Persson. 
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Nu har Masih Alinejad tagit initiativet till en 
bojkott av det iranska presidentvalet. Under 
vinjetten ”Ingen röst åt den islamiska 
republiken” har hon samlat filmade vittnesmål 
från iranier vars anhöriga dödats under 
regimkritiska protester i Iran. 

Nu uppmanar de sina iranska fränder att 
bojkotta presidentvalet i dag. Filmklippen visas 
på Masih Alinejads konton på sociala medier 
som har över sex miljoner följare. 

– Jag vill poängtera att det är vanliga iranier 
som medverkar. Folk som tröttnat på det 
nuvarande systemet och som tar en enorm risk 
när de offentliggör sin kritik. De kan straffas 
med flera års fängelse, men de protesterar ändå. 

Varför är det så viktigt att bojkotta 
presidentvalet? 

– Därför att den nuvarande iranska regimen 
legitimerar sitt förtryck med att de är folkvalda, 
och att Iran har ett högt valdeltagande. När 
Mohammed Javad Zarif (Irans utrikesminister) 
reser runt i Europa och får frågor om 
människorättsbrotten som begås i Iran, svarar 
han: ”Vi är valda av det iranska folket, över 70 
procent röstade i senaste valet”. 

– Om färre går och röstar kan inte de styrande 
gömma sig bakom en låtsad legitimitet. Och det 
är något de är livrädda för. Det är därför som Ali 
Khamenei nu går ut och desperat uppmanar 
folk att rösta. Ja, han säger till och med att 
kvinnor inte behöver en mans tillåtelse för att 
gå till vallokalen, konstaterar Masih Alinejad. 

Om det beror på uppmaningarna till bojkott av 
valet eller på allmän väljarapati är oklart. Men 
faktum är att både inhemska och utländska 
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opinionsmätningar pekar på en kraftig nedgång 
i valdeltagandet i årets presidentval. Siffror på 
35–40 procent har nämnts, vilket är väsentligt 
lägre än år 2017 då 73 procent av valmanskåren 
gick och röstade. 

Valets tippade segerherre är den 60-årige 
religiöse lagtolkaren Ebrahim Raisi, med 
ställning motsvarande justitieminister i den 
nuvarande regeringen. Den ultrakonservative 
Raisi anses ha handplockats som president av 
ayatolla Khamenei. Raisi har också nämnts som 
möjlig efterträdare till den sjuklige och åldrande 
Khamenei. 

De övriga kandidaterna är mest att betrakta 
som staffagefigurer: 

�Abdolnaser Hemmati, tidigare chef för 
centralbanken (ingen merit i det ekonomiskt 
kollapsade Iran). 

�Saeed Jalili, veteran från kriget mot Irak och 
extremt lojal med ayatolla Khamenei. 

�Mohsen Rezaei, med bakgrund i 
Revolutionsgardet och som gjort tre tidigare 
försök att kandidera till presidentposten, alla 
lika misslyckade. 

�Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, vice 
talman i parlamentet som också har varit 
inblandad i förhandlingarna om begränsningar i 
Irans kärnteknikprogram. 

Erik Ohlsson 
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Fakta. Väktarrådet 
beslutar om vem som 
får ställa upp 
Iran är en teokrati, där islams lagar utgör 
grunden för lagstiftningen och domstolarna. 
Makten utgår från den högste andlige ledaren, 
sedan 1989 ayatolla Ali Khamenei. 

Den verkställande makten ligger hos 
presidenten, som väljs på fyra år. Det är möjligt 
att sitta i två mandatperioder i rad. 

Vilka som får ställa upp i presidentvalet 
beslutas av väktarrådet. I år fanns 592 
kandidater varav bara sju godkändes. Två av 
dem hoppade av. Valresultatet väntas senast två 
dygn efter valet. 

59 000 000 
iranier är röstberättigade enligt landets 
valmyndighet. Av dessa är 1,4 miljoner 
förstagångsväljare. I senaste valet 2017 var 
valdeltagandet närmare 73 procent. 
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18 Det fria 
Zambias förste 
president har 
avlidit 
Kenneth Kaunda, Zambias förste -
president och frihetshjälte i kampen mot 
kolonialismen, har avlidit, 97 år gammal. 

Dödsbeskedet kommer från sonen Kambarage, 
som säger att Kaunda dog av lunginflammation 
på ett sjukhus i huvudstaden Lusaka. 

Kaunda och hans Förenade nationella 
självständighetsparti (Unip) styrde Zambia från 
1964 sedan landet lyckats bli självständigt från 

kolonialmakten Storbritannien. Han blev kvar 
vid makten till 1991, då han förlorade 
presidentskapet i fria val. 

Men Kaunda styrde samtidigt Zambia med hård 
hand, gjorde landet till en enpartistat och 
motarbetade nästan all opposition. Zambias 
ekonomi försämrades också under hans 
ledarskap. Hans eftermäle präglas dock av 
kampen mot kolonialismen och aktiva insatser 
mot bland annat apartheidregimen i Sydafrika. 

TT-AFP-Reuters 
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18 Två 
ihjälskjutna i 
tysk stadskärna 
Tyskland. Två personer sköts i går, torsdag, ihjäl 
i de centrala delarna av staden Espelkamp i 
nordvästra Tyskland, uppger polis. 
Gärningsmannen rapporterades vid denna 
upplagas pressläggning fortfarande vara på fri 
fot. Tidningen Bild uppger att polisen 
misstänker att det rör sig om någon form av 
vansinnesdåd. 

TT 

18 1 098 
karat är den oslipade diamanten på som för två 
veckor sedan grävdes fram i Botswana och som 
nu har visats upp för president Mokgweetsi 
Masisi. Diamanten är 73 millimeter lång, 52 
millimeter bred och 27 millimeter tjock, tros 
vara den tredje största i världen. 

TT-Reuters 
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18 Nordkorea 
medger svår 
matsituation 
Nordkorea. Kim Jong-Un tillstår officiellt att 
landet har problem med matförsörjningen. 

Under ett möte med andra högt uppsatta 
partiföreträdare sade diktatorn att ”mat-
situationen är spänd”. Han förklarade det med 
att jordbrukssektorn misslyckats med att nå 
målen för spannmålsproduktion med anledning 
av fjolårets översvämningar. 

Under pandemin har gränserna varit stängda, 
vilket resulterat i en minskad handel med Kina. 

TT-AFP 
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18 Kurdisk 
politiker dödad 
i attack 
Turkiet. En kurdisk politiker har dödats i en 
attack mot en partilokal tillhörande det 
prokurdiska partiet Folkens demokratiska parti 
(HDP) i staden Izmir i Turkiet, uppger partiet. 

HDP är tredje största parti i landet och har 
länge kämpat i motvind och riskerar att 
förbjudas. Åklagare hävdar att HDP har 
kontakter med den av EU och USA 
terrorstämplade kurdiska PKK-gerillan, vilket 
förnekas av partiet. 

TT-AFP 
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18 Anna-Lena 
Laurén: Ryska 
etablissemanget 
jublar över Putins 
möte med Biden 
En framgång för Putin. Ett bevis på att 
Ryssland räknas. Det ryska 
etablissemanget jublar över mötet 
mellan Putin och Biden i Genève. 

Nu har vi fått början till dialog, en början till att 
bygga förtroende. Sist och slutligen är vi två 
kärnvapenmakter. Vi har förpliktelser, säger 

Sergej Tsekov, medlem i utrikesutskottet i ryska 
dumans överhus, till nyhetssajten gazeta.ru. 

Ryssland vill vara en av dem som fattar beslut 
om krig och fred i världen. För det ryska 
etablissemanget har mötet mellan Putin och 
Biden i Genève nu bekräftat den saken. 
Reaktionerna är närmast euforiska. 

– Vi hoppas att Europa inser faktum, framför 
allt de russofobiska länderna. Killar, ni är alla 
beroende av oss, av vad Ryssland och USA 
säger! Vår inställning är konstruktiv. Vi hoppas 
att det ska leda till ett bra resultat, säger Vadim 
Dengin, också han medlem i utrikesutskottet, 
till gazeta.ru. 

Med de så kallade ”russofobiska länderna” avser 
Dengin framför allt Estland, Lettland och 
Litauen. Men budskapet är också riktat till 
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Ukraina. Trots att Putin inte lyckades 
åstadkomma en enda lättnad i sanktionerna 
mot Ryssland – något alla visste från början – 
så framställer hans krets mötet med Biden som 
en stor framgång. Ett bevis på Rysslands tyngd i 
världen. Vad det handlar om är att bygga en 
image av Putin som en jämlike med ledaren för 
världens mäktigaste land. 

Och för det räcker det med bilderna där Putin 
skakar hand med Joe Biden. Det är påtagligt 
hur samma ryska etablissemang som vanligtvis 
spyr galla över USA plötsligt uppträder som om 
USA var en gammal kollega och partner. 

Talande när det gäller kulturskillnader är hur 
ryska Kremltrogna medier förfasar sig över de 
”aggressiva och ouppfostrade” amerikanska 
journalisterna, som skriker ut frågor utan lov 
och placerar sina kameror var de vill. 

Ryska experter varnar dock för överdrivet 
positiva slutsatser av det här mötet. 

– Amerikanerna och ryssarna har bägge 
meddelat var deras röda linje går. Men den här 
sortens diskussioner är mycket relativa, så länge 
man inte har någon strategisk 
överenskommelse. Om amerikanerna anser att 
Ryss-land till exempel bryter mot de mänskliga 
rättigheterna kan de när som helst skrida till 
åtgärder, påpekar Vladimir Vasilev i gazeta.ru. 
Han är forskare på Forskningsinstitutet för USA 
och Kanada i Moskva. 

En konkret framgång är alla överens om: att 
både den amerikanska och ryska ambassadören 
nu återgår till sitt arbete. 

Anna-Lena Laurén 
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18 Man på 
Dutertes svarta 
lista 
ihjälskjuten 
Montasser Sabal, tidigare borgmästare i 
Filippinerna, sköts ihjäl av polis på 
torsdagen, i samband med en 
fångtransport där han ska ha försökt ta 
en av polisernas vapen. 
Omständigheterna väcker uppseende, 
eftersom de påminner om de som 
drabbat andra på president Dutertes lista 
över politiker som anklagas för 
narkotikabrott. 

Sabal greps i onsdags, tillsammans med tre 
kompanjoner, när gruppen försökte lämna 
hamnen i Batangas. I samband en fångtransport 
i går, torsdag, sköts Sabal ihjäl efter att han – 
enligt polisen – ska ha försökt ta ett av 
polisernas vapen. 

Sabal var en av över 40 borgmästare, vice 
borgmästare och andra tjänstemän som finns 
med på president Rodrigo Dutertes lista över 
politiker som kopplats ihop med olika former av 
narkotikabrott. 

Hälften av personerna på listan har dödats, 
rapporterar New York Times, många under 
liknande omständigheter som drabbade Sabal, 
alltså att den misstänkte gjort motstånd och 
försökt ta polisens vapen. 
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Guillermo Eleazar, högsta polischef i 
Filippinerna, vet inte varför fången hade fria 
händer, men säger att händelsen kommer att 
utredas. 

Duterte har drivit vad som beskrivits som ett 
”krig mot drogerna” sedan han svors in som 
president 2016. Men metoderna har väckt 
kritik. 

Fram till 2019 utredde den Internationella 
brottmålsdomstolen den filippinska regeringens 
krig mot drogerna, innan Filippinerna drog sig 
ur den internationella överenskommelse och 
begränsade därmed transparensen markant. 

Sabals sköts ihjäl tre dagar efter att ICC:s 
avgående chefsåklagare Fatou Bensouda lovat 
att fortsätta utreda regeringens drogkrig i 
Filippinerna. 

”Efter en noggrann preliminär utredning, pekar 
tillgänglig information på att medlemmar i 
Filippinernas nationella polisstyrka och andra 
som agerar i samförstånd med den har olovligt 
dödat mellan flera tusen och tiotusentals civila”, 
skrev Bensouda i ett uttalande på måndagen. 

Vidare skrev hon att ICC har anledning att tro 
att personerna som genomfört morden själva 
var poliser, eller ”privata medborgare som 
rekryterats och betalats av polisen att döda 
civila”. 

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 
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18 USA:s HD 
stoppar försök 
att avskaffa 
Obamacare 
Ännu ett försök att riva upp Obamas 
sjukvårdsförsäkring har misslyckats. Och 
än en gång har Högsta domstolen i USA 
gått emot Republikanernas politiska 
agenda. 

WASHINGTON Högsta domstolen i USA 
meddelade i går, torsdag, att den inte kommer 
att pröva ett ärende som gäller Affordable care 
act – det vill säga ex-presidenten Barack 
Obamas stora sjukvårdsreform, som har gett 

många miljoner amerikaner bättre tillgång till 
vård. Det är det tredje försöket att få domstolen 
att ogiltigförklara Affordable care act – som ofta 
går under namnet Obamacare – som nu 
misslyckats. Tidigare fall avgjordes 2012 och 
2015. 

Den här gången kom utmaningen från en rad 
republikanska delstater, med Texas i spetsen 
och med stöd av den tidigare 
Trumpadministrationen. De hävdade att 
Affordable care act borde ogiltigförklaras, 
eftersom kongressen redan avskaffat en av de 
mest kontroversiella delarna, det vill säga 
straffavgiften för den som vägrar teckna 
sjukförsäkring. 

Men Högsta domstolen anser inte att det finns 
en grund för att pröva stämningsansökan. 
Ärendet avgjordes med röstsiffrorna 7–2. 
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Endast domarna Samuel Alito och Neil Gorsuch 
motsatte sig beslutet. 

Än en gång har domstolen därmed visat att den 
inte låter sig regeras av Republikanernas 
politiska agenda, trots att majoriteten av 
domarna numera är konservativa. Efter 
presidentvalet i november avvisade HD flera 
stämningsansökningar från Republikanerna om 
rösträkningen och valresultatet. 

Beslutet om Affordable care act är en framgång 
för president Joe Biden, som har lovat att bygga 
vidare på sjukvårdsreformen under sina år i 
Vita huset. Han var djupt involverad i 
förhandlingarna om lagförslaget under åren 
som vicepresident åt Barack Obama. 

Affordable care act innebär bland annat att 
försäkringsbolag inte får lov att neka 

sjukvårdsförsäkring åt en person med en 
diagnos eller avsluta försäkringar för människor 
som insjuknat. Dessutom kan unga vuxna 
omfattas av sina föräldrars försäkringar. 

Reformen klubbades i kongressen i mars 2010, 
under stort motstånd från Republikanerna. 

Under pandemin – den största sjukvårdskrisen i 
USA på ett sekel – har kritiken dock lagt sig 
något. Åtskilliga ledamöter i kongressen har 
distanserat sig från det senaste 
domstolsärendet. 

Karin Eriksson 
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18 Marianne 
Björklund: En 
mörk dag för 
pressfriheten i 
Hongkong 
Hongkongs pressfrihet åkte på ett rejält 
bakslag när fem höga chefer för den 
prodemokratiska tidningen Apple Daily 
greps. Deras gripanden är ytterligare ett 
tecken på hur Kina i allt snabbare tempo 
bryter mot löftet om att Hongkong skulle 
få behålla en stor del av sina friheter vid 
överlämnandet från Storbritannien. 

KOMMENTAR. DN:S 
KORRESPONDENT Klockan halv åtta på 
torsdagsmorgonen stormade hundratals poliser 
mediekoncernen Apple Dailys huvudkontor och 
grep fem höga chefer, däribland chefredaktören, 
vd:n och chefen för digitala publiceringar.  

Bilder inifrån tidningen visar hur reportrar 
hindrades från att gå till sina skrivbord. Vid 
deras arbetsplatser satt i stället poliser som 
startade deras datorer med motiveringen att de 
måste undersöka ”brottsplatsen”.   

Entrén till byggnaden var blockerad och för att 
komma in var anställda tvungna att uppvisa id 
och uppge personuppgifter. Därefter blev de 
anvisade att vänta i ett speciellt rum. Polisen 
hade också tillstånd att beslagta journalistiskt 
material. 
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Ingripandet kan inte tolkas som annat än att 
Peking vill tysta Apple Daily från att rapportera 
kritiskt om Hongkongs politiska ledning och 
centralregeringen i Peking. Redan sedan 
tidigare sitter Jimmy Lai, grundare till Apple 
Daily och miljardär, fängslad anklagad för att ha 
kallat till olaglig samling 2019 när protester 
rasade i Hongkong. Jimmy Lai väntar också på 
åtal för att ha brutit mot den nationella 
säkerhetslag som under protester från 
demokratirörelsen infördes förra sommaren. 
Samma lag angavs på torsdagen som skäl till att 
gripa de fem cheferna. De anklagas för att ha 
brutit mot lagens artikel 29: förbud mot 
maskopi med utländska makter eller externa 
element som kan äventyra den nationella 
säkerheten. 

Vid en presskonferens anklagade chefen för den 
nationella säkerhetsbyrån i Hongkong, Steve Li, 

tidningen för att ha publicerat över 30 artiklar 
som efterlyste utländska sanktioner mot Kina. 
Artiklarna är konspiratoriska, enligt Steve Li.  

Den nationella säkerhetslagen är vagt skriven 
och används enligt kritikerna för att komma åt 
alla som protesterar mot det kinesiska 
kommunistpartiets ökade inflytande över 
Hongkong. Förutom maskopi med utländska 
makter förbjuder den omstörtande verksamhet, 
självständighetssträvanden och terrorism. 
Sedan lagen tillkom har över 100 gripits och 
över 50 dömts för brott mot den. 

Med hotet om att gripas för att ha brutit mot 
lagen har Hongkong blivit tystare. 
Myndigheterna har visat att den inte kommer 
tillåta stora demonstrationer längre. I år 
förbjöds exempelvis den ljusvaka som 
traditionellt hålls 4 juni för att hedra offren i 
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massakern vid Himmelska fridens torg. Skälet 
som angavs var covid-19. 

Men få godtar den förklaringen. Viruset är till 
stor del under kontroll i Hongkong och flera 
andra stora evenemang har tillåtits på senare 
tid.  

När Hongkong 1997 lämnades över från 
Storbritannien till Kina gav kommunistpartiet 
löfte om att Hongkong skulle få behålla bland 
annat samlingsfrihet, yttrandefrihet och 
oberoende domstolar i 50 år. Det löftet bryts nu 
i ett allt snabbare tempo. 

Marianne Björklund 

18 
Miljonstiftelse 
gav stöd till 
kritiserade 
Solvikskolan 
Den förmögna Vidarstiftelsen förnekar 
samröre med den kritiserade 
Solvikskolan. Men DN:s kartläggning av 
de många organisationerna bakom 
rörelsen i Järna visar att stiftelsen visst 
stöttat den kontroversiella skolan.  

Vidarstiftelsen har varit omsusad förut. Det är 
en antroposofisk stiftelse med säte i Järna som 
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sedan 1960-talet byggt upp en betydande 
förmögenhet – men exakt vart deras medel går 
är hemligt för allmänheten, bortsett från ett 
fåtal engagemang som lyfts på stiftelsens 
hemsida. 

Ett av de mest kända projekten som stiftelsen 
legat bakom, en antroposofisk vårdinrättning, 
fick utstå skarp kritik och lades till slut ned. 

Nu kan DN visa att stiftelsen historiskt även har 
stöttat den omdiskuterade Solvikskolan med 
pengar vid åtminstone ett tillfälle. 

Vidarstiftelsen är en av många antroposofiska 
stiftelser i Järna, en liten tätort utanför 
Södertälje med cirka 9 000 invånare. 

En kartläggning av organisationerna visar att ett 
fåtal stiftelser tillsammans kontrollerar 
tillgångar för flera hundratals miljoner kronor. 

Vidarstiftelsen sticker ut som den största och 
mest förmögna av dem alla. 

Stiftelsen ska stödja den antroposofiska 
rörelsen, främst i Sverige. Det gör man genom 
att dela ut stipendier och stöd. Merparten av 
utdelningarna har de senaste åren gått till vård- 
eller utbildningsverksamheter, enligt 
årsredovisningarna. 

Ett viktigt projekt för stiftelsen var fram till 
nyligen den antroposofiska vårdinrättningen 
Vidarkliniken. Den gjorde sig delvis känd för sitt 
användande av ”kompletterande läkemedel” 
från djur- och växtriket, vilket mötte motstånd 
bland politiker. 2019 stängdes kliniken efter att 
flera regioner sagt upp sina avtal med den.  

– Man grundar inte sin verksamhet på 
skolmedicin utan det är alternativmedicin som 
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dominerar, sade dåvarande landstingsrådet 
Anna Starbrink (L) till Ekot 2016 efter en 
granskning av verksamheten. 

Trots att kliniken lagts ner är hälso- och 
sjukvård fortfarande den överlägset största 
kategorin av mottagare av stöd från stiftelsen. 
De senaste tre redovisade åren har nästan 48 
miljoner kronor gått till sådan verksamhet. Näst 
största mottagarkategori är 
utbildningsverksamhet. Dit har stiftelsen skänkt 
5,6 miljoner kronor under samma period. 

Sett till stiftelsens ändamål hade den 
kontroversiella Solvikskolan, med säte i Järna 
och en kursplan sprungen ur antroposofiska 
tankesätt, kunnat vara en lämplig mottagare av 
stiftelsens medel.  

Men på en direkt fråga nekar en kontaktperson 
för stiftelsen till att stöd någonsin gått till 
skolverksamheten, där tidigare elever vittnat 
om systematisk mobbning och bristande 
undervisning. 

”Vidarstiftelsen har aldrig lämnat något bidrag 
till Solvikskolan. Vi registrerar och 
dokumenterar alla inkomna ansökningar och 
beslut om utdelningar”, skriver en 
kontaktperson för Vidarstiftelsen i ett mejl. 

Men DN:s granskning visar att det inte 
stämmer. 

I samband med en lagändring 1996, som 
tvingade stiftelser att registrera sig hos 
länsstyrelsen, skickade Vidarstiftelsen in ett 
protokoll från ett styrelsemöte. Förutom 100 
000 kronor till föreningen Antroposofiska 
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Sällskapet och 50 000 kronor till en skola i 
Sankt Petersburg, så finns där även beslut om 
anslag på 70 000 kronor till Solvikskolan. 

Protokollet är upprättat efter ett styrelsemöte 
den 12 februari 1997. Det är sannolikt den enda 
offentliga handlingen i stiftelsens historia där 
det framgår vilka man gett bidrag till. 

Trots upprepade förfrågningar vill stiftelsens 
ordförande Anders Kumlander inte ställa upp 
på en intervju. I stället svarar han på frågor via 
mejl. 

”Jag föredrar att återge mina svar skriftligt, det 
blir tydligare och mer koncist, som du vet”, 
skriver han. 

När Anders Kumlander konfronteras med 
uppgiften om att Solvikskolan visst tagit emot 
stöd från hans stiftelse backar han. 

”Vidarstiftelsen ska varken dementera eller 
bejaka frågor kring vilka privatpersoner och 
organisationer som beviljas eller nekas medel. 
Vi beklagar därför vårt tidigare svar kring 
utbetalda medel som inte motsvarar en korrekt 
hantering”, skriver Anders Kumlander. 

Det finns generellt inget som hindrar en friskola 
från att ta emot ekonomiskt stöd utifrån. Ändå 
vill han inte berätta huruvida stiftelsen stöttat 
skolan vid fler tillfällen än 1997. Däremot 
understryker han att verksamheterna inte 
hänger ihop. 

”Solvikskolan är en helt fristående verksamhet 
och Vidarstiftelsens har ingen koppling till 
skolan”, skriver Kumlander. 

Den nytillträdde skolchefen för Solvikskolan, 
Peter Friemann, säger att det på skolan inte 
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finns något lättillgängligt register över mottagna 
donationer, annat än den gamla bokföringen 
som han inte har tid att gå igenom.  

– Det jag kan säga är att skolan i dag drivs utan 
externa bidrag, annat än skolpeng, 
tilläggsbelopp i vissa fall, samt statsbidrag. Så 
har det varit i flera år vad jag vet, säger Peter 
Friemann. 

Vidarstiftelsen har i dag flera sätt att driva in 
och förvalta sitt kapital. Man har bland annat 
ett 20-tal dotterbolag som främst fokuserar på 
fastigheter.  

Nyligen såldes två stora sekelskifteshus på 
Östermalm och ett annat lägenhetshus söder 
om Stockholm till fastighetsjätten Stockholmia. 
Prislappen är okänd, men baserat på 
taxeringsvärdet borde husen ha ett 

marknadsvärde över 350 miljoner. Stiftelsen 
har också hundratals miljoner investerade på 
börsen och äger merparten av det populära 
ekomärket Saltå Kvarn. 

De senaste fem åren har Vidarstiftelsen delat ut 
drygt 100 miljoner kronor i stöd. Anders 
Kumlander svarar inte på hur mycket som går 
till de andra verksamheterna i Järna. Däremot 
visar DN:s kartläggning att flera av dem 
finansieras av offentliga medel. 2019 tog de 
emot åtminstone 230 miljoner kronor av 
kommunen i skolpeng och vårdbidrag. 

Jan-Erik Laurén sitter i styrelsen för totalt 25 
stiftelser i området, varav flera bedriver 
omsorgsverksamhet enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) som 
finansieras via kommunala bidrag. DN har sökt 
honom för en intervju, men inte heller han vill 
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delta. Via mejl förklarar han däremot varför 
stiftelsen som organisationsform är så utbredd 
bland antroposofiska verksamheter. 

”Stiftelseformen är ett sätt att bedriva 
verksamhet utan vinstsyfte och utan privat 
ägande och där överskott går tillbaka in i 
verksamheten som är bunden till sitt ändamål. 
En stor fördel är att människor kan engagera sig 
och ta initiativ utan att det hamnar i någon 
ägares ficka”, skriver Jan-Erik Laurén. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

18 Tusentals 
unga skadas på 
jobbet – allt fler 
anmälningar 
De senaste fem åren har cirka 25 000 
unga anmält att de skadats på jobbet så 
allvarligt att de blivit sjukskrivna. 

– Många risker syns inte, som hot och våld, som 
är vanligast i handeln. Och risken att bli smittad 
av corona syns inte alls, säger Erna Zelmin-
Ekenhem och påminner om att unga inte är 
vaccinerade. 
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Drygt 1 100 arbetssjukdomar bland unga 
anmäldes 2020. Det är en fördubbling jämfört 
med tidigare år, mycket beroende på corona. 

Den som är ny kan till exempel behöva veta hur 
man gör för att belasta kroppen rätt från början 
eller minska smittorisken. 

– Be om en bra introduktion. Det kan kanske 
vara svårt att be om när man är ung. Men du 
bör absolut få en genomgång av vilka risker som 
finns på just din arbetsplats och hur du ska 
hantera dem. Det har du rätt till, säger Erna 
Zelmin-Ekenhem. 

TT 

18 Ericsson får 
5G-kontrakt 
Ericsson meddelar att företaget har fått 
kontrakt för att leverera utrustning för 5G till 
Vodafone. 

Kontraktet avser nätverk i Storbritannien och i 
Tyskland. 

TT-Reuters 
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18 Fler 
långtidsarbetslö
sa akademiker 
Antalet arbetslösa akademiker fortsätter att 
minska, i maj var drygt 16 000 medlemmar i 
akademikernas a-kassa utan arbete, vilket är 12 
procent lägre än samma månad i fjol, enligt 
statistik från a-kassan. 

Men de som varit utan arbete i mer än ett år 
ökar. Var femte arbetslös akademiker hamnar i 
den kategorin och antalet långtidsarbetslösa är 
49 procent fler än i juni 2018. 

”Under pandemin har det varit väldigt tydligt 
vilken betydelse a-kassan har. Men nu märker vi 

att omställningsperioden blir allt längre för 
många och det är en oroande utveckling”, säger 
Alexandra Oljans Ahlin från Akademikernas a-
kassa i ett pressmeddelande. 

TT 
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18 Iva-
personalen flyr 
efter åtta 
månader med 
krisläge 
Karolinska har använt krislägesavtalet 
under 39 veckor. Nu är personalflykten 
ett faktum. Under pandemiåret har 20 
procent av 
intensivvårdssjuksköterskorna lämnat 
sjukhuset, och för första gången tar 
Karolinska in bemanningssjuksköterskor 

inom intensivvården för att klara 
sommaren.  

Det är tryckande varmt i lokalen på Södra 
Teatern när Lena Raftevold och hennes dotter 
Ida, båda i sjuksköterskekläder, tar plats på 
scenen – en catwalk – och dansar loss samtidigt 
som kameran går.  

– Jag känner mig lite nerklädd, säger Lena 
Raftevold till en annan medverkande som i 
svart klänning och högklackat utstrålar 
glamour.  

Hon säger att hon halkade in ”på ett bananskal”, 
då en musikvideo med årets officiella Pridelåt 
skulle spelas in.  

– De ville ha med sjuksköterskor, och det var ju 
bara kul.  
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Det är viktigt med balansen. På jobbet inom 
intensivvården är det långt till glamour. 
Karolinska lämnade nyligen krislägesavtalet 
(KLA) vilket enligt Björn Persson, 
verksamhetschef för intensivvården på 
Karolinska, kommer att innebära kortare 
arbetspass och mer utrymme för återhämtning. 
  

– Det är ofattbart att vi är ur KLA nu. Men det 
har kostat kollegor på löpande band. Och jag är 
jätteoroad inför sommaren, för vi är så många 
färre, säger Lena Raftevold, som jobbar som 
intensivvårdssjuksköterska på två sjukhus – 
Karolinska i Huddinge och Östersunds sjukhus. 

Hon har tappat räkningen på alla som slutat, 
både sjuksköterskor och undersköterskor. En 
del är sjukskrivna och klarar inte mer.  

Själv har Lena Raftevold återvänt till den 
vanliga intensiven på Karolinska i Huddinge för 
första gången sedan i oktober.  

På covidintensiven, där som mest 18 patienter 
vårdats samtidigt, är det nu tomt.  

– Jag har funderat mycket på vad pandemin 
gjort med oss. Jag har tänkt mycket på sorg, 
säger Lena.  

Sorgen handlar om alla svårt sjuka som inte 
lämnat covid-iva, och som hon varit med in i det 
sista när de gått bort i covid-19.  

– Det är klart att jag inom intensivvården sett 
människor dö, men inte den här mängden.  

Att många kollegor nu sagt upp sig är också en 
sorg.  
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– Jag har fyra, fem kollegor som nu försvinner 
åt olika håll. Jag tror att det finns ett missnöje 
med Karolinskas personalpolitik. Ingen 
arbetsgivare vill hamna i det här läget, men man 
borde kanske också ha tagit lärdom för att 
kunna göra det bättre för varje våg i pandemin.  

På Karolinska har krislägesavtalet varit 
aktiverat under totalt 39 veckor för att klara 
bemanningen inom intensivvården, 20 veckor 
under 2020 och 19 veckor under 2021. 
Sjuksköterskor och undersköterskor har 
schemalagts på 12,5 timmarspass under 48 
timmarsveckor. Schemaändring har förekommit 
med kort varsel, liksom så kallad 
nödfallsövertid.  

Karolinska har successivt förlorat 
intensivvårdssjuksköterskor sedan 2015, men 
nu har trenden eskalerat. Enbart under 

pandemin har cirka 20 procent av iva-
sjuksköterskorna slutat, enligt sjukhusets egna 
siffror. Ett 40-tal sjuksköterskor har sagt upp 
sig sedan årsskiftet, varav hälften hunnit lämna 
sjukhuset. 

Björn Persson, verksamhetschef för 
intensivvården på Karolinska, beskriver 
bemanningsläget efter 15 månader av pandemi 
som mycket svårt, men vill inte tala om 
personalflykt.  

– Jag håller inte med om att personalen flyr 
Karolinska, men det stämmer att vi haft ett stort 
tapp under pandemin. Vi drabbades väldigt hårt 
under den första vågen då vi mer än femfaldigt 
ökade vårt platsantal. Men vi behöver självklart 
se vad vi som chefer kan göra annorlunda och 
hur vi kan skapa bättre trivsel.  
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Han säger att sjukhuset har flera saker på gång 
för att komma tillrätta med bemanningsbristen, 
och nämner att ingångslönerna för 
sjuksköterskor har höjts och att det märks ett 
ökat intresse för att vidareutbilda sig till 
sjuksköterska. DN har tidigare berättat att 
sjukhuset planerar att rekrytera grundutbildade 
sjuksköterskor till intensivvården, vilket väckt 
kritik bland annat från Vårdförbundet.  

Enligt Björn Persson har det på grund av den 
höga belastningen varit nödvändigt att anvisa 
personal enligt krislägesavtalet i så stor 
utsträckning.  

Krislägesavtalet aktiverades först i Region 
Stockholm, som tillsammans med Region 
Jönköping utnyttjat det mest. Nyligen träffade 
SKR och fackförbunden en överenskommelse 

som begränsar tiden som en medarbetare får gå 
på avtalet till max åtta veckor i sträck. 

Utöver sjuksköterskor har även iva-
undersköterskor anvisats enligt krislägesavtalet 
på Karolinska.  

Catharina Häggbom, förhandlingschef på 
Kommunal på Karolinska, säger att det i många 
fall har varit svårt för Kommunals medlemmar 
att motsätta sig att arbeta under KLA, och att 
det i vissa fall krävts sjukintyg.  

– För många medlemmar hade det gått så 
många veckor och månader att pengarna var 
oväsentliga. Våra medlemmar har i stort sett 
varit livegna. Om man nu håller sig till 
överenskommelsen, så välkomnar vi det. 
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Finansregionrådet Irene Svenonius (M) bär det 
yttersta ansvaret för regionens personalfrågor. 
Hon är bekymrad över uppsägningarna. 

– Samtidigt har jag full förståelse för att de är 
slutkörda och behöver återhämtning och vi har 
därför vinnlagt oss om att alla ska få fyra 
veckors semester, och erbjudit stöd och 
coachning, säger hon.  

Varför har ni tillåtit att krislägesavtalet använts 
så länge?  

– Vi är ansvariga för att vi har en sjukvård som 
står pall under en pandemi. Krislägesavtalet är 
till för exceptionella lägen och vi har förhandlat 
om det med bättre ersättningar, och bättre 
möjlighet till återhämtning. Karolinska som 
anvisat mest har det yttersta ansvaret för att 
människor inte ska dö av andra sjukdomar 

under pandemin, och har varit tvungna att 
upprätthålla exempelvis cancerkirurgi, säger 
Irene Svenonius.  

För första gången har nu intensivvården på 
Karolinska inhyrd personal för att klara 
sommaren.  

För Lena Raftevold och hennes kollegor är 
bemanningspersonal en förutsättning för att få 
välbehövlig semester. Hon har själv fått anpassa 
arbetstiderna, och nu även fått extradagar ledigt 
för att hantera stressymtom.  

– Det är klart att pandemin påverkat oss, jag ser 
det som att vi varit i strid. Jag vill ju vara här, 
för det är mitt jobb som jag älskar. 

Anna Gustafsson 

anna.gustafsson@dn.se 
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18 ”Spanska 
staden Sevilla 
ska uttalas 
’Sevilja’” 
Spanien har en dubbelkonsonant, ”ll”, som vi 
saknar i Sverige. Enligt spanska språkregler ska 
denna konsonant uttalas ”lj”. 

Således är ”Sevilja” och maträtten paella med 
uttalet ”paelja” korrekta uttal. Uttalet ”Seviia” är 
mer dialektalt och vanligare i spansktalande 
länder i Sydamerika. 

I Sverige bör vi därför följa riksspanskan när vi 
avser staden Sevilla i Spanien. 

Det är särskilt viktigt i tv och radio – precis som 
vi förväntar oss att dessa organ ska tala 
rikssvenska och uttala Piteå som ”Piteå” och 
inte som ”Pite”. Dialekter är avsedda för de 
personer som intervjuas. 

Britt Marie Ösgård, Ljusterö 
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18 Vågar SVT 
stå för sin 
ambition att 
”komma 
närmare alla i 
Sverige”? 
Många uttrycker frustration över bristen 
på mångfald, för några har det blivit ett 
energislukande arbetsmiljöproblem. 
Strävan efter jämlikhet innebär alltid en 
konflikt, skriver SVT:s Christian 
Catomeris som intervjuat kollegor med 

utländsk bakgrund om upplevelsen av 
arbetsplatsen. 

Den 8 maj 1978 landade ”Dokumentet” på 
skrivborden hos Aftonbladets journalister. Det 
rörde sig om en spontant hopskriven 
dokumentation av arbetsmiljön på tidningen 
som sammanställts av tidningens kvinnliga 
medarbetare. Dokumentet syftade till att göra 
manliga journalister medvetna om det som 
kvinnorna uppfattade som arbetsmiljöproblem 
grundade i ojämställda relationer på 
redaktionen och som hade konsekvenser för 
tidningens journalistik. Reaktionerna på 
vittnesmålen var många, ibland uttalat fientliga. 
Vissa manliga kollegor avfärdade kvinnornas 
vittnesmål som ”löst mog” eller ”halvterapeutisk 
verksamhet”. I dag ses nog Dokumentet som ett 
uttryck för legitima jämlikhetssträvanden i ett – 
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vid den tiden – mansdominerat svenskt 
arbetsliv. 

Drygt trettio år senare, i september 2020, går 
39 SR-medarbetare samman i ett upprop för 
representation och mot rasism på Sveriges 
Radio. Rubriken är ”Vems SR?” 

Uppropet knyter an till etablerad forskning om 
diskriminering och kräver ett antal 
förändringar, bland annat att SR ska råda bot på 
bristande representation av vissa minoriteter i 
den redaktionella miljön. 

Responsen på uppropet blir stark. SR:s ledning 
reagerar med repressiva åtgärder och något som 
närmast liknar yrkesförbud gentemot vissa av 
undertecknarna som förbjuds att bevaka frågor 
om representation och/eller diskriminering. 
Arbetstagarnas egna representanter, det vill 

säga Journalistförbundet, är påfallande tysta. 
Diskrimineringsombudsmannen som förfogar 
över en lag som förbjuder repressalier mot dem 
som anmäler företag för diskriminering, ”även 
om sådan diskriminering inte kan påvisas”, 
deltar inte i debatten. 

I stället ger sig ledarskribenter och tyckare i 
sociala medier på uppropsmakarna. 
Väletablerade kollegor på SR och SVT, utan 
deras erfarenheter och bakgrund, hakar på 
kritiken och avfärdar uppropet – ofta utan att 
ha läst eller satt sig in i det – som ett utslag av 
”politisk aktivism”, oförenlig med public 
serviceföretagens uppdrag och opartiskhet. 
Empatin med de inte sällan yrkesmässigt 
utsatta unga medarbetare som skrivit på 
uppropet lyser med sin frånvaro. 
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Snart startar även en intern diskussion på 
systerbolaget SVT. Medarbetare med utländsk 
bakgrund delar med sig av erfarenheter 
liknande dem som fanns i SR-uppropet. De 
pekar på problem som behöver adresseras. Till 
slut tar några av oss initiativet till en 
dokumentation av dessa erfarenheter. Facket 
visar intresse för att stödja denna 
dokumentation som fått namnet ”Hur kan det 
vara såhär?”, och som består av en serie 
djupintervjuer med redaktionellt verksamma 
SVT-medarbetare med utländsk bakgrund. 
Syftet är att ge ett fördjupat underlag som kan 
ligga till grund för förändringar på företaget. 

Den svenska befolkningen har förändrats. I dag 
har en fjärdedel av invånarna utländsk 
bakgrund, det vill säga är födda i utlandet eller 
är barn till åtminstone en förälder född 

utomlands. Allt fler av dessa personer har rötter 
utanför Europa. 

Den här förändrade demografiska verkligheten 
präglar också många av de upplevelser som 
återges i SVT:s dokumentation. För många av 
de yngre SVT-medarbetare med bakgrund i så 
kallade utsatta områden är det närmast en 
chock att upptäcka att redaktionsnormen, både 
vad gäller utseende och sociokulturell bakgrund 
så kraftigt avviker från det Sverige som växer 
fram i dag. 

För många av dessa unga medarbetare lyser 
public service-begreppet med en särskild glans. 
Entusiastiska har de anslutit sig till det som ofta 
betraktas som en av vår demokratis 
grundpelare; en politiskt oberoende 
medieverksamhet i allmänhetens tjänst. Har 
man jobbat tillräckligt länge med journalistik (i 
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mitt fall drygt 40 år) vet man att publicistiska 
beslut ofta fattas under tidspress och inte sällan 
lämnar plats åt ett visst mått av godtycke. När 
idéer ska kläckas eller beslut om ämnen och 
vinkel tas får uttrycket ”man är sig själv 
närmast” plötsligt starkt genomslag.  

De intervjuade medarbetarnas frustration över 
bristen på kulturell mångfald på SVT måste ses i 
ljuset av detta. Precis som på SR upplever 
många av de intervjuade att publicistiska beslut 
om ämnen och miljöer de själva har erfarenhet 
av fattas av personer som är främmande för 
dessa världar. Upplevelsen är att vinklingar och 
skildringar därmed riskerar att bli ensidiga, i 
värsta fall stereotypa och nästan uteslutande 
gjorda från ett majoritetsperspektiv. 

Frustrationen har för vissa medarbetare 
utvecklats till ett energislukande 

arbetsmiljöproblem. Några talar om känslor av 
utanförskap, sorg och tvivel på den egna 
möjligheten att fortsätta att utöva sitt yrke. Och 
man kan konstatera att varken företaget eller 
facket hittills adresserat den frågan i grunden. 
För meritokratins anhängare, de som håller fast 
vid att endast ”meriter” och önskad kompetens 
ska avgöra vem som blir anställd, är alla krav på 
kvotering efter andra kriterier en styggelse. 
Flera av de som medverkat i vår dokumentation 
framhåller att personliga erfarenheter av 
diskriminering, och av att ha vuxit upp i ett 
Sverige som avviker från nuvarande 
redaktionsnorm, är en kompetens och borde 
kunna räknas som en merit i ett land statt i 
demografisk förvandling. 

Attackerna som SR-uppropets undertecknare 
utsattes för hösten 2020 inriktade sig främst på 
önskemålen att införa mätbara mål för 
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representation. De som intresserar sig för 
kvinnorörelsens framsteg vet att mätbara mål i 
jämställdhetssammanhang, tillsammans med 
medel att genomföra målen, är en förutsättning 
för förändringar. Ett annat fundament, 
åtminstone enligt dem som var med och flyttade 
fram kvinnornas positioner på den svenska 
arbetsmarknaden, är att ingen förändring är 
möjlig om man inte offentligt erkänner att 
jämlikhetssträvanden innebär en konflikt. Det 
vill säga att en missgynnad eller 
underrepresenterad part står mot en mer 
gynnad, som riskerar att förlora försprång och 
privilegier. 

På SVT finns numera ett starkt, ofta klokt 
resonerande och kvinnligt dominerat ledarskap. 
Detta ledarskap har förvisso att navigera i ett 
oroligt politiskt public service- landskap. Jag 
hoppas att ledarna trots detta vågar stå för sina 

ambitioner att skaffa de kompetenser som i dag 
saknas för att förverkliga det senast antagna 
ambitiösa internmålet om ”att komma närmare 
alla i Sverige”. Även om detta skulle innebära en 
”konflikt”.  

Christian Catomeris 
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18 Därför 
skapar Israel–
Palestina-
konflikten hat 
mot judar i 
Sverige 
Det senaste våldsutbrottet mellan Israel 
och Palestina tydliggjorde kopplingen 
mellan denna konflikt och 
antisemitismen i Sverige. Men det finns 
också tecken på att detta samband har 
mattats av under senare år, skriver 

statsvetaren och Mellanösternforskaren 
Anders Persson. 

Förra året fick jag i uppdrag av 
Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet 
att skriva en forskningsrapport om hur mitt 
forskningsområde, Israel-Palestinakonflikten, 
triggar antisemitism i Sverige. Rapporten blev 
klar i början av april i år och publicerades sedan 
den 10 maj – samma dag som Hamas i Gaza 
inledde en massiv raketbeskjutning mot Israel 
efter en tids oroligheter på Tempelberget och i 
stadsdelen Sheikh Jarrah i östra Jerusalem.  

Det innebar att rapportens argument och 
slutsatser omedelbart kom att testas. I 
rapporten förstås antisemitism som seglivade 
tankestrukturer med djupa rötter i den kristna, 
västerländska kulturen. Vidare har 
antisemitismen två utmärkande kännetecken: 
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det första och viktigaste är att judar tillskrivs en 
kosmisk, satanistisk ondska olik andra grupper 
och annan typ av rasism; det andra är att judar 
bedöms utifrån en egen standard som inte gäller 
andra. Båda dessa är också enkelt överförbara 
på Israel.     

För att kunna studera hur Israel-
Palestinakonflikten påverkar antisemitism i 
Sverige utvecklade rapporten ett analytiskt 
ramverk bestående av tre breda komponenter: 
(1) en världsbild där Israel-Palestinakonflikten 
är central; (2) delegitimering av Israel, israeler 
och sionism; (3) antisemitiska tankestrukturer 
som överförs på Israel.  

En förutsättning för att Israel-
Palestinakonflikten ska kunna trigga 
antisemitiska kontroverser, yttringar och 
hatbrott är att personerna bakom dessa på 

något sätt har en världsbild där de bryr sig om 
vad som händer i konflikten och relaterar detta 
till Sverige. Om ingen brydde sig om konflikten 
skulle inte händelseutvecklingen där trigga 
antisemitism här i Sverige och på andra ställen. 
I till exempel Central- och Östeuropa triggar 
konflikten inte antisemitism på samma sätt som 
i Västeuropa, eftersom invånarna där inte bryr 
sig på samma sätt som i Västeuropa, trots 
betydligt högre nivåer av antisemitiska 
uppfattningar generellt i dessa länder jämfört 
med i Västeuropa.  

I Västeuropa och USA accentueras 
problematiken med en världsbild där Israel-
Palestinakonflikten är central av det faktum att 
det politiska etablissemanget och medierna 
under årtionden själva haft en sådan världsbild, 
vilket gör att konflikten får en enorm 
uppmärksamhet i västvärlden. Sverige tillhör 
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utan tvekan de europeiska länder där denna 
världsbild historiskt varit som starkast. Före 
Junikriget 1967 var Israel-Palestinakonflikten 
ingen tvistefråga i svensk politik, men allt sedan 
dess har alla svenska regeringar fram till Stefan 
Löfvens första mandatperiod delat en världsbild 
där konflikten ses som viktigare än andra 
konflikter och som nyckeln till fred i 
Mellanöstern. Löfvens andra mandatperiod är 
den första svenska regeringen i modern tid där 
denna världsbild är nedtonad.  

Delegitimering innebär icke-erkännande av 
Israel, israeler och sionism. Det är vanligt 
förekommande bland palestinier och andra i 
Mellanöstern samt deras allierade i västvärlden 
att se Israel som en kolonial och imperialistisk 
skapelse, samtidigt som judarna inte ses som ett 
folk utan enbart en religiös grupp utan 
rättigheter till nationellt självbestämmande eller 

statstatus. Konsekvenserna av den här 
tankestrukturen blir då att Israel inte ses som 
en legitim stat, att israeler inte ses som ett folk, 
samt att sionismen inte ses som en legitim 
ideologi.  

Efter 1967 blev Israel-Palestinakonflikten den 
enda offentliga arenan där antisemitism kunde 
artikuleras på ett legitimt sätt som kritik mot 
Israels politik eller sionismen. Antisemitiska 
tankestrukturer kan också överföras på Israel, 
vilket förekommer inom vänstern såväl som 
högern och bland kristna/muslimer/islamister i 
Sverige. Kosmisk ondska kan föras över på 
Israel genom att utmåla Israel som en närmast 
unikt ondskefull stat eller genom grava och 
osakliga överdrifter såsom att Israel beter sig 
som nazister och bedriver en Förintelse eller ett 
folkmord på palestinierna. 
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Rapportens första stora slutsats är att det har 
funnits en tydlig koppling mellan Israel-
Palestinakonflikten och antisemitism i Sverige 
alltsedan Junikriget 1967. Historisk forskning 
av Henrik Bachner och andra har tydligt belagt 
detta, likväl är sambandet tydligt i 
Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik som 
sträcker sig tillbaka till 2008. Mycket av den 
antisemitism som syns, hörs och som det talas 
mest om i Sverige är kopplad till Israel-
Palestinakonflikten. Det kan gälla aggressiva 
gatudemonstrationer, hetsiga inlägg i medierna, 
karikatyrer i svensk press som tenderar att 
komma i samband med upptrappningar i 
konflikten, och så vidare. Antisemitism kopplad 
till Israel-Palestinakonflikten synliggörs också 
mer på grund av att den ofta används som ett 
slagträ i den politiska debatten, framför allt när 
den härstammar från vänstern/muslimer/

islamister, vilket då används av andra politiska 
krafter för att diskreditera tillståndet i Sverige 
under den nuvarande socialdemokratiskt ledda 
regeringen. 

Den andra stora slutsatsen som sticker ut i 
rapporten är att kopplingen mellan Israel-
Palestinakonflikten och antisemitism i Sverige 
mattats av under senare år på samma sätt som 
världsbilden där Israel-Palestinakonflikten är 
central också gjort i Sverige. Det faktum att 
konflikten minskat i betydelse under de senaste 
åren har haft en positiv inverkan på 
antisemitismen i så motto att konflikten i 
mindre utsträckning än tidigare triggat 
antisemitism i Sverige. På samma sätt som att 
upptrappningar i konflikten triggar antisemtism 
i Sverige förefaller lugna perioder i konflikten 
ha en dämpande effekt. Efter 2017 och fram tills 
den senaste upptrappningen i Gaza (10–21 maj 
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2021) har det varit få antisemitiska incidenter i 
Sverige kopplade till Israel-Palestinakonflikten, 
vilket bland annat syns på Svenska kommittén 
mot antisemitisms (SKMA) blogg och i Brås 
statistik.  

En tredje slutsats är att precis som tidigare 
krigsutbrott och upptrappningar i konflikten 
triggat antisemitism i Sverige finns det stor risk 
att framtida upptrappningar och krigsutbrott 
också kommer att göra det, i synnerhet ifall de 
är kopplade till de heliga platserna i Jerusalem. 
Detta var exakt vad som skedde samma dag som 
rapporten publicerades. Precis som i de tidigare 
krigen mellan Israel och Hamas 2008–09 och 
2014 triggade den senaste upptrappningen 
antisemtism i Sverige, om än i mindre 
omfattning än under de två tidigare krigen. 
Detta berodde förmodligen på att 
upptrappningen bara varade i elva dagar, att 

antalet döda var nästan 90 procent lägre än 
under kriget 2014, samt att covidrestriktioner 
försvårade gatudemonstrationer i Sverige, vilka 
trots allt förekom i en rad svenska städer 
tillsammans med bilkaravaner.  

Det finns också positiva trender, såväl 
internationellt som nationellt, som är värda att 
lyfta fram. Israels nya freds- och 
normaliseringsavtal med fyra arabiska länder 
kan på sikt bidra till minskad antisemitism i 
världen då de innehåller åtaganden att på olika 
sätt bekämpa antisemitism. Ny forskning från 
Forum för levande historia visar minskat stöd 
för antisemitiska föreställningar i Sverige, 
inklusive de som är kopplade till Israel. 
Samtidigt förefaller det finnas stora regionala 
skillnader. En annan ny studie av Mirjam Katzin 
visar till exempel en mycket problematisk 
situation vad gäller antisemitismen i Malmös 
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skolor, som till stor del är kopplad till 
konflikten.  

Malmö sticker ut även i min rapport. Det första 
Gazakriget 2008–09 blev en vändpunkt för 
antisemitismen i staden med ett mycket råare 
klimat, aggressivare gatudemonstrationer, 
hätskare stämning mot judar, svårigheter för 
polisen att hantera demonstrationerna, en 
flathet till en början från politiskt håll inför 
problemen med mera. Under de senaste 20 åren 
har antalet medlemmar i judiska församlingen i 
Malmö minskat från närmare 900 till cirka 380, 
vilket gör statistiken kring hatbrott mot judar i 
Malmö ännu mer anmärkningsvärd. 

Den senaste upptrappningen mellan Israel och 
Hamas skymmer undan det faktum att såväl 
konflikten som den samtida 
antisemitismdebatten är mitt uppe i stora 

förändringsprocesser. Israel-Palestina ses av allt 
fler, från ledande mänskliga 
rättighetsorganisationer till starka krafter i det 
demokratiska partiet i USA, inte längre som en 
konflikt mellan två parter utan som ett 
permanent tillstånd av ockupation, förtryck, 
mänskliga rättighetskränkningar och även 
apartheid.  

Parallellt sker en utveckling där 
antisemitismdebatten flyttas från ett fokus på 
judar i diasporan till fokus på Israel och dess 
politik. Under de senaste åren har väldigt 
mycket av diskussionerna kring antisemitism 
gällt den nya definitionen med åtföljande 
exempel på antisemitism som International 
Holocaust remembrance alliance (Ihra) 
utarbetat. Ihra var från början ett svenskt 
initiativ som startades av tidigare statsministern 
Göran Persson på 1990-talet. Under en lång tid 
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var det en liten organisation långt ifrån den 
politiska hetluften, men detta förändrades i 
samband med dess arbete att ta fram en ny 
definition av antisemitism, som fastslogs 2016 
och som Sverige ställde sig bakom förra året.  

Definitionen, som hittills varit rättsligt icke-
bindande, åtföljs av elva exempel på 
antisemitism, av vilka sju handlar om Israel. 
Flera av Ihras exempel på antisemitism 
relaterade till Israel krockar med var den 
samtida debatten om Israel-Palestinakonflikten 
befinner sig just nu: diskussioner om Israel och 
apartheid, jämförelser med Israel och 
bosättarkolonialism, allt fler röster för lika 
rättigheter och en enstatslösning i konflikten, en 
mer kritisk syn på sionism och så vidare. De 
flesta av de här debatterna har ännu inte nått 
Sverige, men lär göra det i samband med den 

konferens som Ihra anordrar i Malmö till 
hösten. 

Anders Persson är statsvetare och 
Mellanösternforskare vid Linnéuniversitet 
samt författare till Segerstedtinstitutets nya 
rapport ”Israel-Palestinakonfliktens påverkan 
på antisemitism i Sverige: världsbilder, 
delegitimering och tankestrukturer”. 

Anders Persson 
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18 Ny bioklubb 
ska locka fler 
besökare till 
salongerna 
Den svenska filmbranschen kraftsamlar 
genom att starta en bioklubb, kan 
Filmfredag berätta. Tanken är att 
medlemmarna erbjuds att se tio utvalda 
filmer till kraftigt rabatterat pris. Målet 
är att uppnå två miljoner biobesök. 

Peter Fornstam, vd för Svenska Bio och 
ordförande i Sveriges Biografägareförbund, tror 
att satsningen på en bioklubb kan leda till ett 

ökat antal biobesök genom att lyfta fram 
”pålitligt bra filmer”: 

– Det behöver inte vara filmer som ”Top gun” i 
biografklubben, för sådana klarar sig själva, 
utan bra filmer som väljs ut av professionella 
filmkännare för en lite äldre målgrupp, 40–45 
år och uppåt, sammanfattar han. 

Tio filmer kommer varje år att väljas ut av ett 
film- och branschkunnigt expertråd. Minst två 
filmer av dessa ska vara svenska, kompletterat 
med en mix av filmer från resten av världen. 
Som medlem i klubben för 149 kronor får man 
digitala biljetter som gör det möjligt att se de 
utvalda filmerna för halva priset, enligt 
Fornstam. 

Förlagan till biografklubben är den 
framgångsrika Biografklub Danmark. En klubb 
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som har funnits i tjugotre år och i dag, via sina 
200 000 medlemmar, genererar uppåt två 
miljoner biobesök varje år. Ett mål den svenska 
klubben nu hoppas på över tid. Under de 
senaste åren har de danska klubbmedlemmarna 
bland annat kunnat se filmer som ”En runda 
till”, ”Unga kvinnor” och ”Knives out”. Bland 
kommande titlar återfinns bland annat 
spionthrillern ”The courier” med Benedict 
Cumberbatch, Aretha Franklin-biografin ”-
Respect” med Jennifer Hudson och -
demensdramat ”The father” som gav Anthony 
Hopkins en Oscar. 

– Vi har sneglat lite på vad de visat för filmer. Vi 
vet att det finns filmer i Danmark som har 
fungerat mycket bättre där tack vare 
biografklubben, säger Fornstam. 

– På mindre orter i Sverige finns det ofta 
filmstudior som många är med i för att man vet 
att man får en viss typ av filmer som passar och 
ger trygghet i ens filmval. 

Ser du filmklubben som ett sätt att gemensamt 
stötta den hårt prövade svenska filmbranschen? 

– Samtalsklimatet för en sådan här satsning har 
underlättats och hela branschens ekosystem har 
förstått att vi behöver varandra, så är det. En 
biograf ack så fin är ju ingenting utan en bra 
film. Och att distribuera alla sina filmer på 
strömningssajter är ju inte lösningen på alla 
intäkter och exploateringsmodeller. Och det här 
har ju också varit ett önskemål från Svenska 
Filminstitutet, tillägger Peter Fornstam. 
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– Det här räcker inte enbart, men vi är väldigt 
positiva och möjligheterna framåt. Vi ser också 
att det finns en stor framtidstro i andra länder. 

Även Anna Serner, avgående vd för Svenska 
Filminstitutet, välkomnar satsningen. 

– Under hela min period har ju alla efterlyst 
detta. Men det är faktiskt pandemin som fått det 
här att hända. Tidigare har de stora 
filmdistributörerna och biograferna inte kunnat 
ena sig för att göra detta tillsammans, säger 
Anna Serner. 

Hon tror att filmbranschens tvära inbromsning 
under pandemin också lett till att man kunnat 
jobba längre med manusen och att därmed, 
potentiellt, kan skapa bättre filmer framöver. 

– Nu sitter alla plötsligt lite i samma båt och det 
har svetsat filmbranschen samman. Nu har alla 

något att vinna på att klubben startades, säger 
Serner och understryker att initiativet för 
biografklubben kommer från branschens 
aktörer. 

– Man ska vara helt klar över att det här är ett 
kommersiellt projekt som inte kommer gynna 
specifikt smalare film utan film som är gjord för 
att nå en bred publik, säger Anna Serner. 

– Det kommer vara mer mainstreamfilmer än 
arthouse och säkert familjefilmer, men också 
stora filmer av typen ”En man som heter Ove” 
och ”Min pappa Marianne” som bygger på en 
bok och förlaga som redan är populär. 

Vad har den danska biografklubben haft för 
betydelse för att detta projekt nu sätts i gång? 

– Den biografklubben har ju visat vilket 
förtroende man har lyckats bygga. Där har man 

620



varit otroligt duktiga på att göra 
mainstreamfilm – och det handlar ju ofta om att 
man får tillräckligt mycket av både tid och 
pengar. 

Georg Cederskog 

georg.cederskog@dn.se 

”The courier” (2021). 

Filmbiografklubben. 

Bakom satsningen står Nordisk Film, SF 
Studios, Filmstaden och Svenska Bio. 

Målet är att få 200 000 medlemmar och 
därmed uppnå uppåt 2 miljoner biobesök. 

Filmbiografklubben kommer ägas och drivas av 
ett fristående bolag ägt av Sveriges 
Biografägareförbund och Sveriges 
Filmuthyrareförening gemensamt. 

I styrelsen ingår även de mindre biografägarna 
och mer nischade filmdistributörer. Projektet 
stöttas av Svenska Filminstitutet. 
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18 Stockholms 
filmfestival 
ordnar gratis 
sommarbio 
Gratis sommarbio på Stockholms stadion och 
miljövänlig drive in-bio i Älvsjö. Så firar 
Stockholms filmfestival att pandemin har börjat 
lätta. Den 13–15 augusti ordnas sommarbio 
med musiktema på Stockholms stadion med 
filmer som Damien Chazelles ”La la land” och 
Malik Bendjellouls Oscarsbelönade ”Searching 
for Sugarman”. Veckan därpå, 18–22 augusti, 
bjuds det på klassisk drive-in bio i modern 

tappning för hundratals bilister och cyklister vid 
Stockholmsmässan. 

Gratisarrangemangen ska också ses som en 
uppvärmning inför den årliga upplaga av 
Stockholms filmfestival som i år äger rum 
mellan den 10 och 21 november. 
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19 Avtalet är 
den enda 
lösningen 
Inför måndagens misstroendeomröstning är det 
värt att påminna om varför januariavtalet kom 
till. Det var inte för att överenskommelsen 
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Liberalerna var någons 
hemliga dröm eller förstahandsval, utan för att 
det saknades alternativ. 

Efter att svenska folket sagt sitt i september 
2018 hade varken Alliansen eller de rödgröna 
egen majoritet. Ulf Kristerssons (M) 3-2-1-
lösning klarade sig inte utan SD-stöd. Och en 
uppgörelse där han eller Stefan Löfven (S) 

släppte fram den andre i utbyte mot sakpolitik 
fanns inte i sikte. 

Då, när regeringsbildningen hade stått och 
stampat med talmansrundor, sonderingar och 
presskonferenser i över hundra dagar och till 
och med den behärskade talmannen Andreas 
Norlén verkade ha fått nog, återstod ingenting 
annat än ett blocköverskridande samarbete. 
Lösningen blev att Centerpartiet och 
Liberalerna accepterade en socialdemokratisk 
statsminister i utbyte mot liberal politik, medan 
Socialdemokraterna gick med på borgerliga 
reformer mot statsministerposten. 

Med det sagt står det alla fritt att ogilla 
januariavtalet. Däremot är det dumt att 
framställa dagens situation som att det finns 
flera andra lösningar på regeringsfrågan, 
eftersom de redan har prövats och förkastats. 
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Därför bör den som planerar att trycka rött 
nästa vecka först presentera ett reellt alternativ. 
Det gäller inte minst Ulf Kristersson, som 
verkar vilja gå i Vänsterns ledband och fälla 
regeringen på partiets signal. Detta trots att fri 
hyressättning i nyproduktion, precis som övriga 
borgerliga punkter i januariavtalet, är politik 
som Moderaterna och Kristdemokraterna (men 
inte Sverigedemokraterna) gillar, och som 
tvärtemot vad Nooshi Dadgostar (V) påstår har 
stöd i riksdagen. 

Men det förutsätter att M och KD röstar på sin 
egen politik. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 

19 
Ledare: Peking 
förvandlar 
Hongkong till 
ett fängelse 
Gryningsräden mot Apple Daily i veckan var 
inte oväntad. Ägaren Jimmy Lai sitter redan i 
fängelse för att ha engagerat sig i 
demokratirörelsen i Hongkong. Och den 
kinesiska kommunistdiktaturens megafoner 
kräver sedan länge att tidningen ska stängas. 

Razzian borde ändå fylla världen med 
upprördhet och sorg. Fem av Apple Dailys 
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högsta chefer greps, för att de publicerat 
material som misshagar makten i Hongkong 
och Peking. Poliser gick igenom journalisternas 
datorer. Utgivarbolagets konton har frusits och 
läsare varnats för att länka till artiklar. 

Detta är ännu ett exempel på hur 
yttrandefriheten stryps i den forna brittiska 
kronkolonin. Public service-bolaget RTHK har 
gjorts om till en statlig propagandakanal, styrd 
av Kommunistpartiets hejdukar. Friheten på 
internet kvävs i allt snabbare takt. Hongkong 
har inte helt placerats bakom den stora 
kinesiska brandväggen, men censuren blir 
alltmer aktiv. 

Framöver ska dessutom desinformation, hat och 
lögner vara förbjudet i medierna. Självklart är 
det Hongkongs politiska ledning som avgör vad 
som räknas som ”fejknyheter”. 

Alla de värsta farhågorna har besannats om den 
nationella säkerhetslag som infördes förra året. 
I verkligheten fungerar den som en enda stor 
gummiparagraf, med vilken Hongkong görs om 
till en straffanstalt. 

Lagen var ett svar på demokratirörelsens 
massprotester 2019, när miljoner medborgare 
samlades för att försvara sina livsvillkor. Enligt 
modellen ”ett land, två system” skulle Kina efter 
britternas överlämnande 1997 garantera 
bevarandet av marknadsekonomin, det 
oberoende rättssystemet och yttrandefriheten i 
50 år. Kommunistregimen har nu brutit alla 
dessa löften. 

Säkerhetslagen påstås vara riktad mot 
terrorister, subversiva krafter och 
konspirationer med utländska makter. Men allt 
är så svepande skrivet att vem som helst 
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riskerar att hamna i trålen. Det är också ett 
användbart verktyg för att bannlysa 
demonstrationer, något som kom väl till pass 
när minnet av massakern på Himmelska fridens 
torg 1989 skulle högtidlighållas den 4 juni. 

Repressionen sprider sig raskt till alla delar av 
samhället. Akademiker tvingas till tystnad, 
domare petas åt sidan, lärare får sparken om de 
försöker få barnen att tänka självständigt. 

Ur enpartistatens synvinkel är metoderna 
förstås logiska. Eftersom president Xi Jinpings 
system inte lockar Hongkongs invånare, 
återstår bara våld och förtryck för att övertyga 
dem om kommunismens storhet. 

Den mediefrihet som tidigare gällt gör också att 
Hongkongborna känner till vad som pågår på 
andra håll i Kina. Den brutala förföljelsen av 

muslimska uigurer i provinsen Xinjiang väcker 
både avsky och rädsla för att drabbas av 
regimens hänsynslöshet. Häromdagen skickade 
Peking 28 stridsflygplan för att skrämmas i 
Taiwans luftrum. 

Kinas ekonomiska framsteg följdes inte av 
politiska reformer, som västvärlden hoppades. 
Tvärtom drar Xi Jinping hela tiden åt 
tumskruvarna. Framför allt USA har börjat 
reagera, med fördömanden och sanktioner, men 
något enkelt sätt att vända utvecklingen finns 
inte. Förra året drog Kina fortfarande till sig 
större utländska investeringar än något annat 
land, och företagen vill inte bli av med 
marknaden. 

Den demokratiska världen – inklusive 
näringslivet – måste ändå gemensamt stå upp 
mot Peking, försvara sin egen frihet och hjälpa 
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andra att utöka den. Till skillnad från Kinas 
fängelser har våra öppna samhällen en 
attraktionskraft. Lyssna bara på människorna i 
Hongkong. 

DN 19/6 2021 

19 Den som 
visiteras av 
soldater i sitt 
eget land 
upplever det 
snart inte som 
sitt eget 
I Sverige vill vi inte att militären 
patrullerar gatorna – men gärna att den 
hjälper till att bekämpa gängen. Kanske 
säger det en del om vår syn på Sverige. 
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Försommarens mest uppnyktrande nyhet kom i 
en rapport från Brottsförebyggande rådet 
(26/5). Den visade att Sverige klättrat från 
botten av de internationella jämförelserna av 
dödsskjutningar till den absoluta toppen i hela 
Europa. 

Och snart blossade debatten upp igen. Borde 
militären kallas in? Skillnaden denna gång är 
att vi nu också vet att det förslaget är 
häpnadsväckande populärt bland gemene man i 
Sverige. En ny undersökning från SOM-
institutet visar att hela 78 procent anser att det 
är en viktig uppgift för försvaret att bistå polisen 
vid insatser mot grov kriminalitet (DN Debatt 
8/6). 

Siffrorna får mig att tänka på två orter som på 
många sätt är varandras motsats i Sverige. Den 
första är Lunde i Ådalen. Det var där, för 90 år 

sedan, som de berömda skotten smällde mot ett 
obeväpnat demonstrationståg och dödade fem 
unga människor. De avfyrades av militär som 
kallats in för att bistå polisen efter tidigare 
oroligheter mellan strejkande arbetare och 
strejkbrytare. 

Ådalen har sedan dess förknippats med 
principen att militären inte ska ägna sig åt 
polisiära uppgifter. 

Min pappa tog mig dit på cykelsemester som 
barn. Naturen är majestätisk. Händelsen har 
blivit film, poesi och ett kollektivt minne. 

Den andra orten är Märsta, en Stockholmsförort 
som mest figurerar i nyheterna i samband med 
bilbränder och skjutningar. Här finns föga som 
kan räknas som majestätiskt. Ingen 
statsminister har någonsin vuxit upp här. 
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Men det gjorde jag. För mig är Märsta ett 
innanförskapsområde. Inte ett 
utanförskapsområde som tåget tack och lov 
susar förbi. Det är de nedgångna 
trevåningshusen kring stationen där vi bodde 
när jag gick på dagis. De högre nya hyreshusen 
från vilka jag pendlade in till skolan i stan. 
Villaområdet där jag tillbringade tonåren. 
Märsta är ishallen på jullovet med varm saft i 
termosen. Lukten av hamburgare från 
Teatergrillen, macken invid biografen. Det är 
blommorna i vägrenen som jag plockar på väg 
från stationen hem till mamma och mormor. 

Därför hajade jag till när jag för två somrar 
sedan såg ett reportage om den 15-årige Asad 
Ali från Märsta. I nio dagar låg han död i skogen 
utan att någon annan än den förtvivlade 
familjen letade efter honom (DN 17/8 2019). 
När han varit försvunnen i två dygn åkte hans 

oroliga pappa, som nyligen invandrat från 
Pakistan, till polisen. Med sig som tolk hade han 
en kompis. De fick fylla i en blankett. Sedan 
stängdes luckan. Pappan undrade om polisen 
skulle höra av sig, men vännen svarade att de 
borde gå nu. ”Vi ska inte störa mer.” Besvärlig 
vill man inte vara. Ryktet gick att i Sverige kan 
man lätt förlora sina barn till socialen. 

Under veckan som följde letade inte polisen 
efter Asad. De hörde heller inte av sig till 
föräldrarna. Det blev i stället pakistanska 
ambassaden som gav familjen råd och tröst. När 
Asads kropp till slut hittades var det för att 
skolkamraten som själv tagit strypgrepp på 
honom pekat ut platsen. Och pappan drog 
följande slutsats: ”Polisen klagar på att vi i 
förorten är tysta och inte hjälper dem, pratar 
om tystnadskultur. Men när vi vill ha hjälp, vad 
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får vi då? Ingenting. Det tar vi föräldrar och 
barn med oss efter den här händelsen.” 

Så nog har samhällskontraktet brustit i förorten 
– från polisens håll såväl som från de 
kriminellas. 

Men vad skulle hända om Asads småsyskon 
skulle behöva gå förbi vägspärrar med militärer 
på väg hem från skolan? Om hans vänner skulle 
bli visiterade av unga män och kvinnor från 
försvarsmakten – som utbildats för att kunna 
använda våld mot Sveriges fiender, men 
knappast till att ta hand om landets egna 
medborgare? 

Enligt den moderate kommunpolitikern 
Hampus Magnusson i Göteborg skulle militären 
därmed kunna hjälpa polisen att ”återta 
Sverige”. Han uppger att han har ”stor respekt 

för händelserna i Ådalen, men det Sverige vi 
hade då har vi inte nu”. 

Men militär och polis hålls inte bara åtskilda i 
Sverige alltsedan Ådalen. Liknande principer 
präglar de flesta västerländska demokratier. Till 
det finns goda skäl. Min kollega från 
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala, 
Joakim Kreutz, har redan påtalat hur 
forskningen från en rad olika länder visar att 
kortsiktig hårdhet – som visiteringar utan 
misstanke om brott – förvärrar situationen i 
längden (GP 3/2 2018). Den som visiteras av 
militär i sitt eget land upplever knappast det 
landet som sitt eget länge till. Och då ryker den 
tillit och laglydnad som finns kvar. 

Om det är något som många uttryckt stolthet 
över under pandemin så är det just att vi i 
Sverige minsann inte haft någon militär som 
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patrullerat gatorna. Vi har för mycket respekt 
för medborgarna för det, har det hetat. 

Men hur kan då 78 procent samtidigt vilja att 
militären ska hjälpa polisen, när det just 
handlar om att resa vägspärrar och visitera 
medborgare? 

Kanske säger båda attityderna mer om synen på 
Sverige än om sakfrågan. I Sverige vill vi inte ha 
militär på gatorna. Men Märsta, Rinkeby, 
Hjällbo, Angered och Vivalla kanske inte riktigt 
räknas till Sverige ändå? Eller, som den döde 
Asad Alis mamma formulerar det: ”Det var som 
att vår son inte räknades, han hade inte samma 
värde.” 

Gina Gustavsson är docent i 
statskunskap och fristående 
kolumnist i Dagens Nyheter. 

Gina Gustavsson 

Fristående kolumnist 
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19 Bakom det 
illojala 
vårdbiträdet 
står nu en 
gråtande vd 
När hörde man någonsin om en vd som inte 
gömmer sig bakom inövade färdigsvar efter en 
skandal, utan i stället... börjar gråta (DN 16/6)? 
På så vis är Martin Tivéus ledarskap för 
Nordens största vårdkoncern, Attendo, unikt. 
Men det är också lätt att bli misstänksam. 

Attendo tog emot 133 miljoner i coronastöd, 
cheferna fick sjusiffriga belopp i bonus. 

Samtidigt slog anställda larm internt om en 
ohållbar situation: De var alldeles för få för att 
kunna skilja sjuka från friska, smittan spreds 
okontrollerat. En av dem, Stine Christophersen, 
åkte till och med till huvudkontoret för att 
klargöra allvaret, men hon fick aldrig träffa 
Martin Tivéus. Och den kvinnliga chef som i 
smygbandade samtal sagt att han kände till 
problemet har i efterhand tagit tillbaka det. 

Så kan han nu framhålla att han inget visste. 
Samma sak när han konfronteras med 
vittnesmålen om en tystnadskultur inom 
Attendo. På detta svarar han – ironiskt nog – att 
han aldrig hört talas om någon tystnadskultur. 
Bakom ”Det illojala vårdbiträdet”, som P1-
dokumentären om Stine Christophersen heter, 
står alltså en gråtande vd som bara kan beklaga 
de fel som andra har begått. Han ber om 
förlåtelse, ty han visste inte vad de gjorde. 
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Detsamma gäller de nya larmen om gamla som 
får för lite och för dålig mat, som tvingas gå och 
lägga sig redan vid 16-tiden på eftermiddagen, 
som ligger och skriker i svåra smärtor utan att 
någon kommer, om obemannade avdelningar 
nattetid. Inte heller detta känner han till. 

Till intervjun i DN har han med sig 
stödanteckningar om sådant han i stället tycker 
är viktigt att få fram, den första lyder: ”Det finns 
de som tror att jag har en överklassbakgrund.” 
Så är inte fallet: ”Jag växte upp med två hårt 
arbetande föräldrar och har själv jobbat sedan 
jag var tretton år. Man fick tjäna ihop sina 
pengar själv, jag har inte fått en krona.” 
Familjen bodde visserligen i Djursholm, men 
han kände sig aldrig hemma där, så i dag är han 
i stället bosatt på Lidingö. 

Jaha. Det där stämmer säkert. Men ingen av 
dessa uppgifter är relevanta för Attendos 
agerande, deras enda syfte är att framhålla 
Martin Tivéus som en enkel man, fjärran 
nidbilden av en pösig chefstyp som bara bryr sig 
om pengar. Attendos vd är han likväl, och som 
vd är det hans jobb att veta vad som försiggår. 

Man kan förstås ändå hoppas att det är fröet till 
en ny sorts företagskultur vi beskådar. Att 
Attendo trevande håller på att förändras, och i 
framtiden kommer att präglas av ödmjukhet 
och transparens. Kanske är det verkligen så 
man ska tolka tårarna som rinner nedför Martin 
Tivéus kinder? Men jag tillåter mig att tveka. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 
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19 Nu väntar en 
ödeshelg för 
Socialdemokraterna 
En dramatisk helg väntar det 
socialdemokratiska partiet. 

Ansvaret vilar tungt på statsminister 
Stefan Löfven att sy ihop en lösning som 
kan rädda både regeringen och honom 
själv. 

Krismöten på olika nivåer är planerade 
de närmaste dagarna. 

På måndag klockan 10 samlas Sveriges riksdag 
för att avgöra framtiden för Stefan Löfven och 
hans regering. Som det ser ut nu kommer 

statsministern och därmed regeringen att 
förlora omröstningen eftersom fyra partier – 
SD, M, KD och V – sagt att de står bakom 
misstroendeförklaringen. 

På fredagen gjorde statsministern klart att han 
de närmaste dagarna kommer att jobba hårt för 
att förhindra en regeringskris.  

– Det är vår uppgift att anstränga oss för att 
landet inte hamnar i en svår politisk situation, 
säger Stefan Löfven. 

I övrigt var såväl regeringspartierna som 
samarbetspartierna C och L under fredagen 
tystlåtna om vad som görs för att undvika 
regeringskrisen. 

Liberalernas Nyamko Sabuni bekräftade efter 
ett möte med partiledningen att L inte kommer 
att rösta för att fälla Stefan Löfven. 
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Nu väntar en dramatisk maktkamp mellan 
partierna om vem som ska backa i synen på 
hyressättningen. 

Det finns en stor ilska mot Vänsterpartiet bland 
socialdemokrater runtom i landet, visar DN:s 
rundringning. Att skapa regeringskris mitt i en 
pandemi anses ansvarslöst. Många är 
oförstående inför att Vänsterpartiet tagit detta 
drastiska steg redan innan regeringen har lagt 
fram ett skarpt förslag om hyressättningen.   

– Jag ser inte att det finns möjlighet till 
kompromisser. Det skulle i så fall kräva att 
Nooshi Dadgostar och Annie Lööf träffades och 
kom överens. Vad Stefan Löfven säger nu har 
ingen betydelse, säger Isak From, 
riksdagsledamot och distriktsordförande i 
Västerbotten.  

S-toppen Jimmy Jansson, kommunstyrelsens 
ordförande i Eskilstuna, anser att samtliga 
riksdagspartier måste besinna sig. Han är 
besviken på Vänsterpartiet men menar att 
januaripartierna också bör ta sig en rejäl 
funderare.  

– De måste reflektera över om den här frågan 
verkligen är så viktig så att man vill ha en 
regeringskris. 

Till syvende och sist ligger bollen hos 
Centerpartiet, anser han.  

– Om man gång på gång förnedrar ett parti 
offentligt, vilket Centern gör med Vänstern, så 
är det klart de lackar ur till slut, även om det V 
nu gör är irrationellt. 

I torsdags försökte regeringen blidka 
Vänsterpartiet genom att bjuda in 
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bostadsmarknadens parter till samtal om 
hyressättningen – Hyresgästföreningen, Sabo 
och Fastighetsägarna. Enligt DN:s uppgifter är 
parterna tveksamma till om samtal kommer att 
kunna leda någonstans. 

För Hyresgästföreningens del är det till exempel 
ingen nackdel om förslaget om fri hyressättning 
inte blir verklighet. 

Om Stefan Löfven trots helgens ansträngningar 
inte lyckas vända Vänsterpartiets beslut om att 
fälla regeringen har han en vecka på sig att 
bestämma om han ska utlysa extraval eller gå 
till talmannen och försöka bilda en ny regering. 

Under lördagen möts Socialdemokraternas 
partistyrelse för att den högsta partitoppen ska 
få höra hur tankarna går i olika delar av 

rörelsen. Partiföreträdarnas åsikter om vilket 
alternativ som är bäst spretar. 

Åsa Johansson, distriktsordförande i Värmland 
minns hösten 2018, när talmannen försökte i 
fyra månader innan han lyckades hitta en 
statsminister.   

– Det parlamentariska läget ser likadant ut nu. 
Att sätta igång nya talmansrundor ser jag inte 
skulle ha någon vidare framgång. Blir det som 
de har sagt, att Vänsterpartiet hänger på 
Sverigedemokraterna på måndag, då tror jag att 
det blir ett nyval. 

Också Jimmy Jansson är inne på ett extra val 
eftersom en talmansrunda kan resultera i att 
Centern återigen får en nyckelroll.  

– Kommer C då att vilja fälla Löfvenregeringen 
eller kan de tänka sig att låta Vänstern få rätt? 
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Och vilken blir då nästa fråga som något parti 
vill fälla regeringen på? Sverige blir ostyrbart, 
säger han.  

Daniel Suhonen, opinionsbildare och chef för 
den fackliga tankesmedjan Katalys, hör till dem 
som tycker att Stefan Löfven ska avgå om han 
röstas ner. Mandatfördelningen i riksdagen ger 
möjligheter till en ny S-ledd regering, menar 
han.  

– Jag tycker inte att man ska gå till extraval. Det 
finns goda chanser för Stefan Löfven att komma 
tillbaka som statsminister, efter en tids 
turbulens, säger Daniel Suhonen.  

En S-källa med insyn tror att det bästa 
alternativet är att avgå och att genom 
talmansrundor bilda en ny S-ledd regering, men 

den här gången med Centerpartiet i stället för 
Miljöpartiet som regeringspartner.  

– Man kan vänta sig att Centerpartiet kommer 
att bli ganska stora i nästa val. Vart ska de 
liberala väljarna annars ta vägen om de inte vill 
rösta på L? säger källan.  

Men det är Stefan Löfven som ska fatta det 
slutgiltiga beslutet.  

Frågan diskuteras löpande i partiets inre 
maktkärna, det verkställande utskottet, och till 
sin hjälp har han sin närmaste krets: några 
tjänstemän och ett fåtal utvalda ministrar som 
han lyssnar extra noga på. 

– Jag vill gå igenom de här alternativen noga för 
mig själv och med de människor jag har runt 
om mig, säger Stefan Löfven. 
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Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. 
Misstroendeförklaring
en 
För att en misstroendeförklaring ska riktas mot 
ett statsråd måste minst hälften av riksdagens 
ledamöter rösta ja, det vill säga minst 175 leda-
möter. Under pandemin har antalet ledamöter 
på plats i riksdagen begränsas till 55 stycken, 

men eftersom det krävs minst 175 röster för att 
misstroendeförklara ett statsråd kommer hela 
riksdagen att kallas in på måndag. 

Om tillräckligt många röstar för 
misstroendeförklaringen ska talmannen 
entlediga statsrådet. Gäller misstroendet 
statsministern måste hela regeringen avgå. 

Stefan Löfvens alternativ: 

Om statsministern fälls i omröstningen på 
måndag finns det två alternativ för honom att 
välja mellan. Han kan begära att få avgå direkt 
eller att utlysa extraval. Vad gäller att utlysa 
extraval har han en vecka på sig att fundera. 
Senast den 28 juni, första vardagen efter 
midsommarhelgen, måste han tala om vad han 
gör. 
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Avgår han kan det bli nya talmansrundor och 
det kan sluta med att Löfven får uppdraget att 
försöka få till ett underlag för en ny 
Löfvenregering. 

TT 

19 ”Regeringen 
kan lösa det här 
genom att 
stryka punkten 
om 
marknadshyror
” 
Vänsterpartiet känner medvind efter 
beskedet om att partiet inte längre har 
förtroende för statsminister Stefan 
Löfven. 
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Partiledaren Nooshi Dadgostar ser bara 
en sak som skulle hindra V från att fälla 
Löfven på måndag: 

– Regeringen kan lösa det här genom att 
stryka punkten om marknadshyror, 
kommenterar hon. 

Så sent som i tisdags ställde Nooshi Dadgostar 
ett ultimatum till regeringen om att dra tillbaka 
planerna på att införa fri hyressättning för 
nyproducerade bostäder. Nu väntar en historisk 
förtroendeomröstning på måndag som kan leda 
till att regeringen faller. 

Enligt DN:s källor finns det ett starkt stöd inom 
V för att fortsätta driva en hård linje mot 
regeringen. V har tröttnat på det som de 
beskriver som ett arrogant bemötande från 
regeringskansliet. V har också märkt ett ökat 

intresse för partiet med en ökad 
medlemstillströmning. Enligt V har det 
tillkommit 200 nya medlemmar de två senaste 
dagarna. 

Under fredagen satt partiets verkställande 
utskott i möte för att diskutera hur partiet ska 
agera om statsministern fälls. Det handlar enligt 
DN:s källor om vilka krav V ska ställa för att 
släppa fram Löfven nästa gång. Partiledaren 
Nooshi Dadgostar svarar skriftligt på DN:s 
frågor: 

Finns det något som skulle kunna hindra V från 
att rösta ned Löfven på måndag? 

– Regeringen kan lösa det här genom att stryka 
punkten om marknadshyror. Vi gav ett 
alternativ till regeringen i tisdags att inleda 
förhandlingar inom 48 timmar i syfte att träffa 
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ett avtal innan riksdagens öppnande i 
september. Det svarade de inte ens på, och inga 
förhandlingar inleddes innan tidsfristen. Nu 
finns spekulationer om att en 
förhandlingslösning diskuteras, men det är inte 
realistiskt att ett avtal skulle vara klart innan 
måndag. Därför återstår bara att stryka 
punkten. 

Du har efterfrågat ett möte med Löfven, finns 
det något sådant inplanerat? 

– Vilka möten jag har inplanerade och vem jag 
pratar med håller jag gärna för mig själv. 

Hur har de interna reaktionerna varit på V:s 
besked?  

– Jag upplever en bred enighet och ett stort stöd 
från partiet i den här frågan. Nej till 
marknadshyror har varit en högt prioriterad 

fråga för oss, och vi har verkligen försökt lösa 
det med regeringen. När de stängde dörren till 
en förhandlingslösning och gav besked om att 
det inte är aktuellt att backa från den fria 
hyressättningen, var det ingen tvekan om vårt 
förtroende för statsministern är förbrukat, och 
uppslutningen kring detta har varit total i 
partiet.  

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

641



19 Ewa 
Stenberg: Här 
är Stefan 
Löfvens kryphål 
Statsminister Stefan Löfven har ålat sig 
ur fälla efter fälla. Ibland har det skett till 
ett mycket högt pris för 
Socialdemokraterna, men hittills med 
regeringsmakten i behåll. Detta är hans 
svåraste knipa. Men det finns ett litet 
kryphål även denna gång. 

Stefan Löfven kan gå till historien för sin 
uppfinningsrikedom och offervilja för att hålla 
Socialdemokraterna kvar vid makten. 

Statsministern har överlevt många kriser. Han 
klarade misstroendehotet mot tre ministrar i 
samband med Transportstyrelseskandalen, till 
priset av att låta två ministrar gå. Han har vid 
två tillfällen tvingats regera på 
högeroppositionens budget – men svalt 
förtreten och styrt vidare. 

S-ledaren lyckades efter det senaste valet 
spräcka alliansen och bilda en S/MP-regering i 
en riksdag där majoriteten fanns till höger om 
de båda partierna. 

Han lyckades också lösa den mycket svåra 
konflikten om arbetsrätten, om än till priset av 
en elva miljarder kronors reform och flera arga 
LO-förbund. 

Det är politisk hantverksskicklighet, men också 
en kallsinnig beredskap att offra 
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socialdemokratiska idéer. Partiet har genomfört 
kontroversiella högerreformer som stora 
skattesänkningar för de som tjänar mest och 
försämrat anställningsskydd. S har fått betala 
med svikna vallöften. 

Nu står Stefan Löfven inför sitt mästarprov. 
Han behöver göra politikens motsvarighet till 
det utbrytarkungen Harry Houdini gjorde för 
över hundra år sedan, han som blev berömd för 
sin osannolika förmåga att bryta sig ur kedjor, 
handklovar och tvångströjor. 

På ytan ser det, liksom det gjorde för Houdini, 
omöjligt ut.  

Vänsterledaren Nooshi Dadgostar säger att 
hennes parti inte längre har förtroende för 
statsministern. Hon har krävt att han stryker en 
punkt i januariavtalet om fri hyressättnig för 

nybyggen, alternativt ger Hyresgästföreningen 
vetorätt över reglerna. I olika intervjuer och 
radiosändningar räknar Nooshi Dadgostar upp 
hur många tusenlappar i hyreshöjning som 
väntar boende i olika områden, likt en talangfull 
vänsterpopulist. På andra sidan står 
Liberalernas Nyamko Sabuni och Centerns 
Annie Lööf, de som drivit igenom 
liberaliseringen av hyresreglerna. De visar 
heller ingen kompromissvilja. 

Nyamko Sabuni underströk i Sveriges radio på 
fredagen att ”det är inte förhandlingsbart det 
som står i januariavtalet”. Hon menar att det nu 
är upp till statsministern att säkra avtalet och 
sitt regeringsunderlag: ”Han måste lösa det här 
med Nooshi”. 

Men det finns kryphål som kan ge Stefan Löfven 
en chans att avvärja det som nu ser ut som ett 
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säkert nederlag i riksdagen på måndag. Det 
största är att Vänsterpartiet ju lade till en punkt 
på sin kravlista, alternativet att förhandla om 
reglerna med hyresmarknadens parter på ett 
sätt som gör Hyresgästföreningen nöjd. Alltså 
den organisation som genom åren haft ganska 
starka band till Socialdemokraterna. 

Regeringen har redan sagt att man ska bjuda in 
parterna till samtal. Nooshi Dadgostar säger nu 
att det är för sent för en uppgörelse, men kan 
regeringen ändå förmå dem att komma överens 
får Vänsterpartiet svårt att säga nej. 

Det påminner om hur regeringen hanterade 
konflikten om arbetsrätten. Den löstes genom 
att löntagarna fick en helt annan reform, rätt till 
betald vidareutbildning, i utbyte mot att de de 
flesta fackförbunden accepterade att företagen 
får lättare att säga upp anställda. 

Parallellt med förhandlingsförberedelser och 
samtal försöker statsministern skaffa hjälp för 
att påverka både Hyresgästföreningen och 
Vänsterpartiet. Löfven höll på fredagen 
presskonferens med Tobias Baudin, från LO-
förbundet Kommunal. 

”Sätt er vid bordet, lös frågan”, uppmanade 
Kommunals ordförande hyresmarknadens 
parter. 

Baudin sade också att den hotande 
regeringskrisen har en mycket olycklig timing 
för hans medlemmar som sliter i vården och 
omsorgen under pandemin. 

Regeringspartierna och Centern antyder gärna 
att Vänsterpartiet nu riskerar att hjälpa 
Sverigedemokraterna fram till makten. 

644



Ida Gabrielsson, vice ordförande i V, bemötte 
det på fredagseftermiddagen i en TT-intervju 
genom att säga att hennes parti inte ser ett 
extraval som en realistisk följd om 
statsministern röstas ned. Hon räknar med att 
det blir nya talmansrundor och en återkomst för 
Stefan Löfven som statsminister. ”Vi vill ju att 
Stefan Löfven kommer tillbaka, men utan 
marknadshyror.” 

Det är troligt att statsministern kommer att 
ägna en del av helgen åt att ta ur Vänsterpartiet 
den övertygelsen. En kombination av hot och 
erbjudanden brukar vara en skicklig 
förhandlares hemlighet. Nu återstår att se om 
om S-ledaren verkligen rår på de till synes 
stentuffa Nooshi Dadgostar, Annie Lööf och 
Nyamko Sabuni. 

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se 

19 FHM kände 
till säkerhetshot 
mot känslig 
databas i två 
dagar 
Det dröjde två dagar innan 
Folkhälsomyndigheten reagerade på 
signaler om ett misstänkt dataintrång 
och stängde ner smittodatabasen Sminet. 
I den finns personnummer och 
sjukdomsbild för drabbade av covid-19 
och flera andra smittsamma sjukdomar. 
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Systemet, som är nästan 20 år gammalt, 
skulle ha skrotats redan innan 
intrångsförsöket upptäcktes.  

Strax före halv nio på kvällen, måndagen den 24 
maj, fick Folkhälsomyndigheten information 
om ett allvarligt säkerhetshål i Sminet, den 
databas där fall av smittsamma sjukdomar 
registreras. Innehållet är mycket känsligt – 
personuppgifter om personer som har fått 
exempelvis mässling, covid-19 eller 
salmonellainfektion registreras där. 

Ändå dröjde det nästan två dygn innan 
databasen stängdes. Det skedde klockan 16.00, 
onsdagen den 26 maj. Först då blåstes faran 
över och myndigheten kunde anteckna i sin 
rapport, som DN har tagit del av, att incidenten 
hade avslutats. 

”Folkhälsomyndigheten har utsatts för ett 
troligt intrång i databasen SmiNet”, skriver 
Folkhälsomyndigheten i sin anmälan till 
Integritetsskyddsmyndigheten. Där beskrivs att 
det bland uppgifterna som kan ha läckt finns 
personnummer, uppgifter om personers hälsa 
och kontaktuppgifter. I dag bedömer 
Folkhälsomyndigheten att det inte finns några 
tecken på att obehöriga lyckats ta del av några 
uppgifter. 

Att det dröjde så lång tid att koppla ner 
databasen förklaras delvis av att de första 
uppgifterna var vaga och knapphändiga. Men 
enligt myndighetens egna rapport klarnade 
bilden redan den 25 maj – även det lång tid 
innan databasen kopplades ner. 

Enligt vad DN erfar kom första signalen via ett 
mejl, något som Folkhälsomyndigheten inte vill 
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bekräfta på en direkt fråga. Men att det dröjde 
så lång innan intrånget upptäckter förklarar 
Tegnell med att det kommer så många mejl. 

– Vi får ohyggligt många mejl varje dag som 
påstår både det ena och det andra. Det här togs 
inte på fullt allvar första gången eftersom det 
liknade många andra mejl. Sedan kom det mer 
indikationer och problemet blev tydligt, säger 
Anders Tegnell, statsepidemiolog vid 
Folkhälsomyndigheten. 

Ni tog alltså inte den första signalen på 
tillräckligt allvar? 

– Vi får som sagt fruktansvärt många mejl som 
påstår både det ena och det andra. Man ansåg 
inte vid det tillfället att det var tillräckligt 
mycket för att gå igång. När det sedan kom mer 

signaler, då förstod man att även det här var 
kopplat ihop. 

Borde ni ha agerat snabbare med tanke på att ni 
stängde ner Sminet först efter nästan två dygn? 

– Det är alltid lätt att vara efterklok. Bara jag får 
500-600 mejl om dagen och in till myndigheten 
kommer tusentals mejl varje dag av den här 
ospecifika typen där man gör påståenden om en 
massa saker som sägs vara sanna. Jag tycker det 
är svårt att hävda att man skulle gått igång på 
bara den signalen. Det är därför vi har 
utredning nu, vi får se vad den kommer fram 
till. 

Sminet har sedan dess kopplats upp. Men så i 
söndags kväll stängdes databasen ännu en gång, 
sedan nya uppgifter om säkerhetsproblem hade 
framkommit. Den öppnades igen på torsdagen. 
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Folkhälsomyndigheten är mycket förtegen om 
detaljerna kring säkerhetsproblemen. 
Händelsen har polisanmälts som dataintrång 
och rapporterats till 
Integritetsskyddsmyndigheten i en rapport där 
den beskrivs som ett ”antagonistiskt angrepp” 
utifrån. 

Samtidigt uppgav myndigheten i början av juni 
att den preliminära utredningens slutsats är att 
”allt tyder på att det är någon som ville påvisa 
en brist, som nu är åtgärdad”, vilket kan tolkas 
som att personen som ligger bakom inte hade 
onda avsikter. 

Sminet har fått en central roll för Sveriges 
hantering av covid-19-pandemin. Det är dit 
varje nytt fall rapporteras och sammanställs till 
officiell statistik över smittspridningen i 
Sverige. Att den har hållits stängd har gjort att 

viss statistik har försenats. Anders Tegnell har 
dock tidigare sagt att förseningen inte har 
påverkat hanteringen av restriktioner och 
åtgärder. 

Den tekniska plattformen som Sminet bygger på 
hade redan passerat sitt ordinarie 
skrotningsdatum när intrånget uppdagades. 

Systemet är mycket gammalt, byggt för närmare 
20 år sedan, och har sedan dess byggts om och 
justerats i många omgångar. Och planen var 
egentligen att det redan skulle ha bytts ut. Ett 
helt nytt skulle ha funnits på plats och tagit över 
Sminets funktioner, men coronapandemin 
gjorde att tidsplanen sprack och det gamla 
systemet, varav delar uppges vara från 2003, 
fick leva vidare. 
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– Tyvärr är det många myndigheter som har 
gamla it-system och dessa innehåller mängder 
med sårbarheter, säger it-säkerhetsexperten 
Jonas Lejon. 

Även Riksrevisionen har pekat ut föråldrade it-
system som ett problem på myndigheter. I en 
rapport från 2019 beskriver Riksrevisionen hur 
det bland annat leder till säkerhetsproblem. 
Men att byta dem kan kräva ett omfattande 
arbete. 

– Det kan vara rätt stora upphandlingar som 
måste göras och långa integreringsarbeten, 
säger Jonas Lejon. 

Enligt Anders Tegnell har 
Folkhälsomyndigheten, såvitt han känner till, 
inte fått några signaler tidigare om de aktuella 
säkerhetsbristerna. Däremot är just 

säkerhetsaspekten ett av flera skäl till beslutet 
att byta ut Sminet. 

– Det är gammal teknologi. Som många sådana 
system så blir det som ett lapptäcke så 
småningom. Man behöver nya funktioner och så 
bygger in det. Någon gång behöver man ta ett 
steg tillbaka och få ett system som är mer 
sammanhållet, moderna, lite snabbare. Och 
säkrare, definitivt, den aspekten fanns också. 

Linus Larsson 

linus.larsson@dn.se 

Kristoffer Örstadius 

kristoffer.orstadius@dn.se 

Fakta. Sminet 

649



Sminet är en databas som används för att lagra 
anmälningar om smittsamma sjukdomar som är 
anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. 
Systemet drivs gemensamt av 
Folkhälsomyndigheten och landets 
smittskyddsorganisationer. 

Exempel på anmälningspliktiga sjukdomar är 
mässling, covid-19, kolera, salmonellainfektion, 
smittkoppor och tuberkulos. 

Sjukvården rapporterar in data till systemet om 
varje individ som drabbas av en sådan sjukdom. 
Uppgifter som samlas in är till exempel 
personnummer, namn, sannolik smittkälla och 
vilka åtgärder läkaren har vidtagit. För de 
sjukdomar som huvudsakligen har sexuell 
smittväg samlas personnummer inte in. Dit 
räknas gonorré, hivinfektion, klamydiainfektion 
och syfilis. 

Uppgifterna skyddas av absolut sekretess. 
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19 Domstol: 
Astra Zeneca 
måste leverera 
vaccin till EU 
Astra Zeneca måste leverera fler doser av 
sitt vaccin till EU. Annars får det svensk-
brittiska bolaget böta. Det har en belgisk 
domstol beslutat. 

I ett interimsbeslut beslutar domstolen att Astra 
Zeneca måste leverera mer vaccin till EU. 
Senast den 26 juli ska ytterligare 15 miljoner 
doser ha levererats, den 23 augusti 20 miljoner 
doser och den 27 september 15 miljoner. Om det 

inte görs ska företaget böta 10 euro per saknad 
dos, fastslår domstolen. 

– Detta beslut bekräftar kommissionens 
inställning: Astra Zeneca levde inte upp till de 
åtaganden man hade i avtalet. Det är bra att en 
oberoende domstol bekräftar detta, säger EU-
kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen. 

Astra Zeneca framhåller för sin del att man 
också vunnit i domstolen. I ett 
pressmeddelande skriver bolaget att 
sammanlagt 420 miljoner doser begärts. Nu 
blev domstolens utslag att 80 miljoner doser, 
varav 30 miljoner redan levererats. 

Pia Gripenberg 
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19 Vaccinbrist 
hotar på 
Gotland 
Minskade vaccinleveranser kan skapa problem 
när turistsäsongen tar fart på Gotland. I juli 
kommer Pfizer-Biontech att minska sina 
leveranser av vaccin mot covid-19. För Gotland 
innebär det en halvering av antalet doser. 

– Det är bekymmersamt eftersom de minskade 
leveranserna under juli innebär att vi behöver 
dra ner på vaccinationstakten. Ska vi dessutom 
vaccinera personer som har fått sin första dos i 
en annan region, kommer bokningstakten för 
nya åldersgrupper att gå ner, säger 
vaccinsamordnare Christine Senter. TT 

19 Vi säger att 
det är troligt att 
det är ett mörkt 
hår. Jag vill 
betona det. Och 
han ser faktiskt 
lite annorlunda 
ut. 
Christina Andersson-Wiking, förste antikvarie 
på Hallands kulturhistoriska museum om att 

652



nya fynd gör gällande att Bockstensmannen, 
från 1300-talet, troligen hade mörkt hår, och 
inte ljust som man tidigare trott. Slutsatsen 
kommer sedan hår från mannen dna-testats. 

19 Läckt 
dokument visar 
att EU vill 
stoppa 
kalavverkningar 
DN kan avslöja ett läckt utkast till EU:s 
nya skogsstrategi – som förkastar det 
svenska skogsbruket. Enligt utkastet bör 
skogsbruket göras om i grunden – 
kalavverkningar stoppas och alla gamla 
skogar skyddas från skogsbruk.  
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”Djupt oroande”, anser 
branschorganisationen 
Skogsindustrierna. 

I måndags var EU:s miljökommissionär i 
Sverige för att träffa regeringen och företrädare 
för skogsindustrin och miljörörelsen inför 
beslut om EU:s nya skogsstrategi. 

Nu har DN tagit del av ett läckt dokument som 
visar ett utkast för den nya skogsstrategin – som 
vill stöpa om det svenska skogsbruket i 
grunden. 

I utkastet står bland annat: 

Skogsbruk ska baseras på ekosystemet och den 
biologiska mångfalden skyddas och återställas. 

Mer skog ska skyddas och återställas. 

EU:s sista gamla skogar, som endast utgör tre 
procent av skogen totalt, ska alla skyddas, och 
kontinuitetsskogar – skogar som aldrig utsatts 
för kalavverkning – ska fortsätta vara naturliga. 
Alla dessa skogar måste därför omedelbart 
kartläggas. 

Kalavverkning måste undvikas – om det inte är 
bevisat nödvändigt för miljön eller ekosystemet. 
Kalavverkningar förstör biodiversitet och 
släpper ut kol från marken.  

Kalavverkning är redan förbjudet eller 
begränsat i flera länder, vilket lyfts i 
dokumentet. 

Utgångspunkten för förändringen måste enligt 
strategin vara ”större, hälsosammare och mer 
diversifierade skogar än vi har i dag, för att 
fånga upp och lagra kol och för att stoppa 

654



förlusten av habitat och arter”. För att nå målen 
måste de negativa trenderna vändas, 
uppföljning och övervakning förbättras och 
biodiversitet skyddas och återställas – vilket 
samtidigt ska säkra att skogarna blir mer 
motståndskraftiga mot ökande 
klimatförändringar. ”Mer hållbart skogsbruk” 
krävs i strategin. 

DN har tidigare beskrivit att endast 20 procent 
av skogsprodukterna blir långlivade – resten 
blir till pappers- eller energiprodukter. Enligt 
den nya skogsstrategin ska tillgång till 
träprodukter säkras, för att ersätta 
fossilbaserade alternativ, men användningen 
måste optimeras – majoriteten måste bli 
långlivade produkter. 

Mer måste även göras för att gynna en 
skogsekonomi som inte kräver träprodukter – 
som exempelvis ekoturism, enligt strategin. 

Enligt World Economic Forum innebär 
skyddande, återställande av skog och hållbart 
skogsbruk affärsmöjligheter på 190 miljarder 
euro och 16 miljoner jobbtillfällen globalt till 
2030, påpekas i strategin. 

En förutsättning för att nå målen är enligt 
strategin att de relevanta intressenterna – 
skogsnäringen, forskare, civilsamhället och 
politiker i medlemsländerna – är villiga att 
engagera sig fullt ut. 

Sverige har dock försökt få skogsstrategin att 
inte ligga under direktivet om biologisk 
mångfald, för att produktion av skogsvaror inte 
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ska nedprioriteras mot miljöfrågor, har DN 
kunnat avslöja. 

Branschorganisationen Skogsindustriernas 
skogspolitiska talesperson Emma Berglund med 
fokus på EU har tagit del av dokumentet och 
skriver i ett mejl till DN: 

”Kommissionens utkast till skogsstrategi är 
anmärkningsvärd på många sätt, med en tydlig 
maktförskjutning från medlemsländerna till 
EU, en mängd faktafel och mycket bristande 
förståelse för hur nordiskt skogsbruk och 
skogsindustri fungerar”. 

Enligt Berglund måste brukande av skogen och 
bevarande av värdefull natur och biologisk 
mångfald gå hand i hand. 

”Det är skogsnäringens absoluta övertygelse och 
drivkraft i det dagliga arbetet och helt i linje 

med svensk skogspolitik. Det är djupt oroande 
att Kommissionen nu lägger fram ett förslag, 
med en så snäv bild av skogsnäringens bidrag 
till en grön omställning och en hållbar 
utveckling, som skulle förhindra EU och Sverige 
att nå sina klimatmål och göra oss fortsatt 
beroende av det fossila, om den genomförs”. 

Lisa Röstlund 

lisa.rostlund@dn.se 

Fakta. EU:s nya strategi 
Strategin är en del av EU:s stora klimat- och 
miljöåtagande Green Deal, och kommer att 
lägga ut riktlinjer för skogsbruket inom hela EU, 
som ses som en nyckel för att klara målet att ha 
en klimatneutral och hållbar ekonomi inom EU 
2050, och för att nå FN:s hållbarhetsmål 2030. 
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EU:s nya biodiversitetsstrategi, som också rör 
skogen, har redan föreslagit ett mål om att 
skydda minst 30 procent av marken, och av den 
ska en tredjedel vara strikt skyddad och brukas 
hårt reglerat. 

19 Man döms 
för våldtäkt – 
friad för tio år 
sedan 
För tio år sedan friades en i dag 64-årig 
man av Svea hovrätt från misstankar om 
våldtäkt mot barn. I går dömdes han för 
brottet av samma domstol. En ny dna-
analys fällde mannen. 

2019 inledde polisen insatsen ”Viktoria”. Syftet 
var att gå igenom äldre sexualbrottsärenden för 
att se i vilka fall det var möjligt att göra nya 
analyser av befintliga dna-prover. 
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En forensiker på NFC insåg att i det aktuella 
ärendet var det möjligt, eftersom man fått 
tillgång till ett känsligare analysverktyg. 
Tekniken fanns tillgänglig redan 2011, samma 
år som mannen friades av Svea hovrätt. Men 
den hade inte använts. 

När den nya analysen genomfördes – nästan tio 
år efter att brottet begicks – stod det klart att 
den blandning av dna som påträffats på 
mannens kalsonger kom från mannen och från 
brottsoffret, en då 14-årig pojke. 

Svaret från NFC blev den pusselbit som 
åklagaren saknade då den nu 64-årige mannen 
friades av Svea hovrätt i mars 2011. HD 
beviljade resning och i juli 2019 återupptogs 
förundersökningen.  

När Svea hovrätt nu dömer mannen till fängelse 
i ett år och åtta månader tar man i 
straffmätningen hänsyn till att det gått ”ovanligt 
lång tid” sedan brottet begicks, trots att åtal 
väcktes ganska kort tid efteråt. Man konstaterar 
också att det funnits möjlighet för polis och 
åklagare att tidigare få till den nu så avgörande 
bevisningen – och att mannen därför får ett 
kortare straff än brottet motiverar. 

– Min klient har fått vänta i tio års tid, den här 
analysen av det påträffade dna:t borde ha gjorts 
för länge sedan, anser mannens advokat Isak 
Åberg som också menar att det finns 
förklaringar till varför pojkens dna faktiskt 
fanns på hans klients kalsonger. 

I den friande hovrättsdomen ansåg rätten att 
målsägaren inte var tillräckligt trovärdig. Bland 
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annat handlade tveksamheterna om pojkens 
motiv att anmäla mannen. 

– Vi anser inte att de frågetecknen har rätats ut. 
När vi analyserat domen kommer vi att fundera 
om att begära prövningstillstånd i Högsta 
domstolen, säger Isak Åberg. 

Hovrättsassessor Anna Zilla menar dock att 
målsäganden är trovärdig. De uppgifter han 
lämnat har mycket starkt stöd av vittnen som 
mötte pojken efter händelsen, men också av 
spår som säkrades i snön i skogsdunge där 
brottet begicks. 

Ulrika By 

ulrika.by@dn.se 

19 SMHI varnar 
för mycket höga 
temperaturer 
Riktigt varm luft har dragit in över stora 
delar av landet. SMHI har utfärdat en 
klass 1-varning för mycket höga 
temperaturer i sex län i Götaland och 
Svealand. Där kan det nå upp till dryga 
30 grader på många platser under 
helgen.  

– Det innebär en ökad påfrestning för 
kroppen, säger Linus Karlsson, 
meteorolog på SMHI. 
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Årets första riktiga värmebölja har nått Sverige 
med varm luft som svept in över Götaland, 
Svealand och kustlandskapen i Norrland. Där 
väntas temperaturer på 25–30 grader, och på 
vissa håll upp till 33 grader, de närmaste 
dagarna.  

– Det är främst Götaland och Svealand som 
berörs av den varma luften och allra varmast ser 
det ut att bli i kustlandskapen, säger Linus 
Karlsson. 

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för 
mycket höga temperaturer i sex län: Kalmar län, 
utom Öland, Skåne utom Österlen, västra delen 
av Kronobergs län, östra delen av Jönköpings 
län samt Östergötland och Södermanlands län 
från fredag och fram till och med måndag. Vid 
kusterna kan vinden bli frisk eller tidvis hård, 
vilket kan bjuda på viss svalka. 

– Tillhör man en riskgrupp är det extra viktigt 
att tänka på att dricka ordentligt med vatten och 
gärna ha en plats där man kan svalka sig, säger 
Linus Karlsson.  

Natten till torsdagen uppmättes säsongsrekord 
på två av SMHI:s mätstationer på Västkusten 
där man noterade en tropisk natt som innebär 
att temperaturen inte går under 20 grader: 
Göteborg med 20,5 som lägst och Halmstad 
med 20,1 som lägst. 

SMHI utesluter inte att det kan bli fler tropiska 
nätter under helgen – eller toppnoteringar för 
årets varmaste dagar. Vanligtvis inträffar 
tropiska nätter i juli och i början av augusti. Att 
de förekommer före midsommarafton är 
ovanligt.  
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Norr om Gästrikland och i de västra landskapen 
går en skiljelinje till en kallfront med moln, regn 
och skurar. Lokalt kan det komma lite större 
regnmängder. 

Högsommarvärmen kommer att stanna kvar i 
södra halvan av landet under helgen medan 
Norrland får fortsatt svalt med 10–15 grader 
och regn. På vissa platser finns det risk för 
åska.  

På söndagen kan bli något lägre temperaturer i 
söder men det blir ändå runt 25–30 grader. Det 
riktigt varma vädret håller i sig även under 
måndagen men sedan blir det svalare resten av 
veckan då den varma luften pressas bort. I 
gränsen mellan kall och varm luften kan det 
förekomma en hel del regnskurar.  

Prognosen för midsommarhelgen är osäker men 
i nuläget ser det ut att bli runt 20-graderstrecket 
i hela landet, men med skurar.  

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 

Fakta. Värmevarningar 
Varning klass 1 innebär att dygnstemperaturen 
når upp till 30 grader eller mer, tre dagar i följd. 
Det kan ge en ökad påfrestning på kroppen 
vilket kan ge problem för framförallt 
riskgrupper. 

Om dygnstemperaturen når 30 grader eller mer 
fem dagar i följd, alternativt 33 grader eller mer 
tre dagar i följd, uppdateras varningen till en 
högre varningsklass. Källa: SMHI 
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19 Strid om 
stränder när 
fler slänger 
kläderna 
Naken eller påklädd? I Skåne skapar 
turistinvasionen konflikt om 
strandremsorna. Efter att en naken man 
slagit en så kallad ”textilare” på en 
naturiststrand utanför Ystad agerar 
kommunen. Samtidigt väljer fler att 
kasta kläderna. 

– Vi sitter på ett lyckopiller här, säger 
naturisten Niclas Ember.  

Det är måndag eftermiddag den 31 maj när 
polisen larmas till Hagestads naturreservat vid 
Backåkra öster om Ystad. En nakenbadare har 
slagit en påklädd man på naturiststranden. De 
har hamnat i bråk om klädkoden och 
signalementet till polisen är glasklart: 
gärningsmannen är naken.  

När Ystads Allehanda rapporterar om saken 
haglar kommentarerna på sociala medier. ”Det 
nakna våldet är ofta skrämmande”, skriver 
någon. ”Den nakna sanningen”, konstaterar en 
annan. Men kanske är händelsen ett tecken i 
tiden. Coronapandemin har inte bara fått ovana 
stadsbor att ge sig ut till skogs – kampen om 
stranden har också trappats upp. 

Bland erfarna naturister väcker händelsen 
förfäran.  
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– Jag har aldrig varit med om något liknande, 
jag blev lite chockad, säger Marie-Louise Vogel.  

– Man slår inte ”textilare” på käften. Våld ingår 
inte i naturismen, inflikar Jea Jonsson. 

De och några andra naturister från trakten har 
satt sig i lä i den vita sanden en bit öster om 
Tygeåns utlopp i havet. Där börjar den tre 
kilometer långa strandremsa som varit en 
fristad för nakenbadare i årtionden, enligt 
gammal tradition. Men stranden är ingen 
officiell naturiststrand, enligt kommunen. Och 
inga skyltar finns. Det bäddar för konflikt.  

– Med pandemin har mycket folk kommit hit. 
Det var en markant skillnad i fjol, med en 
invasion av semestrande från andra delar av 
landet. Det var lite kaotiskt, med en del 
dispyter, säger Marie-Louise Vogel.  

Flera av naturisterna hörde redan förra 
sommaren av sig till Ystads kommun med 
förslaget att sätta upp skyltar. En kommunal 
arbetsgrupp tillsattes för att utreda saken.  

– Om man kommer hit som turist och inte 
känner till området kan man ju bli förvånad när 
det kommer någon utan kläder, säger naturisten 
Niclas Ember.  

○ ○ ○ 

Skillnaden är viktig. Att vara naturist, nudist 
eller naken badare är inte samma sak – även om 
några exakta definitioner är svåra att fastställa.  

– Naturism handlar om en livsstil, om att leva i 
harmoni med naturen. Det handlar om miljö, 
jämställdhet och respekt för andra. Naturist kan 
man vara även om man inte är naken, säger 
Niclas Ember.  
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Viktiga inslag i naturismen är att stärka 
självkänsla och gemenskap. Att bete sig 
oanständigt eller ha öppet sex på 
naturistcamping eller nakenbad är oacceptabelt, 
enligt Svenska naturistförbundet.  

För nudister är det mer nakenheten i sig som är 
viktig – om man får tro naturisterna. Och 
nakenbadarna? Ja, de vill helt enkelt mest bara 
bada nakna.  

Som naturist däremot går Niclas Ember gärna 
naken hemma – och campar på 
naturistcamping i Blekinge varje sommar.  

– Man känner omgivningen med bara huden, 
det är något med den taktila upplevelsen. 
Friheten att slippa kläder som inte passar, som 
skaver eller gör att det blir varmt och svettigt. 

Gemenskapen blir också större utan kläder, när 
man kastar masken, säger Niclas Ember.  

Jea Jonsson, som även hon är en van 
naturistcampare, är inne på samma linje.  

– Det finns inga samhällsklasser och går inte att 
se vem som är snutchef och vem som är 
snickare. Man har ingen uniform, säger hon. 

○ ○ ○ 

Strandkonflikten nådde turistchefen i Ystad, 
Marie Holmström, redan förra sommaren. Nu 
har frågan aktualiserats igen i och med 
incidenten med den aggressive nakenbadaren.  

– I fjol hade vi väldigt mycket besökare i Ystad 
och på Österlen, och på fina dagar ville alla till 
stranden. Vi fick påringningar om att naturister 
bredde ut sig på stränderna, att man var på 
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andra platser än man brukade, säger Marie 
Holmström.  

Framför allt är det de många ”hemestrande” 
besökarna som är orsaken till de ökade 
spänningarna, menar hon.  

– I Ystad kommun finns ingen officiell 
naturiststrand. Däremot finns två strandremsor 
som av hävd och gammal vana är besökt av 
badgäster som badar nakna. Det här har 
fungerat bra i alla år. Men kanske var läget lite 
mer spänt i fjol, med fler besökare som behövde 
hålla avstånd, vilket skapade friktion. Plötsligt 
kommer en naturist, och då är katastrofen ett 
faktum. 

○ ○ ○ 

Trenden är tydlig. Pandemin har fått fler att 
intressera sig för naturism. På Solhejdans 

naturistcamping i Skanör har man sett en 
ökning i antal bokningar inför sommaren.  

– Vi har ett väldigt högt bokningstryck. Vi ser 
också att det är fler som bokat som inte är 
medlemmar i någon naturistförening, säger Jan 
i campingens reception.  

Bilden bekräftas av Malin Arlinder Ekberg, 
ordförande för Sveriges naturistförbund, som 
samlar sjutton föreningar med totalt runt 2 500 
medlemmar runt om i landet.  

– Det är fler förstagångsnaturister som bokar in 
sig på campingar och besöker stränderna. Vi 
hoppas att det är en trend som håller i sig, säger 
Malin Arlinder Ekberg.  

Trots det ser förbundet ingen större ökning av 
antal medlemmar. Det är svårt över lag att locka 
folk till föreningslivet. Dessutom kan just 
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naturismen vara extra känslig att skylta med, 
menar Arlinder Ekberg. Fortfarande är också 
fler män än kvinnor naturister.  

– Det är skönhetsidealet man matas med, att 
kvinnor ska vara trådsmala, perfekta och 
sminkade. Det är inte konstigt att det blir fler 
män, de kan ha ölmage, men det anses mer 
okej, säger hon.  

Fördomarna mot naturister är många.  

– Att det handlar om sex är den vanligaste 
fördomen, och att man är exhibitionist, säger 
Jea Jonsson vid Hagestads naturreservat.  

Naturismen handlar i stället om frihet, 
gemenskap och att inte behöva huka för 
samhällets normer, enligt de naturister som DN 
talat med. 

– Det är så mycket tyckande i vårt samhälle, så 
mycket kroppsfixering. Det betyder mycket att 
kunna släppa det, säger Marie-Louise Vogel. 

– Och tänk vad mycket pengar vi sparar på 
badkläder, konstaterar Jea Jonsson.  

Däremot har de alla varit med om folk som inte 
respekterar reglerna på en naturiststrand. Det 
händer att det kommer så kallade ”fluktare” och 
spanar. Det har också hänt att någon onanerat 
eller haft sex i skogspartiet bakom stranden. 

– Men det är mycket fästingar här ovanför, så 
de kan få en del att göra sen, säger Jea Jonsson 
och skrattar.  

Även på andra håll i Skåne har det ibland 
rapporterats om problem vid nakenbaden. 
Förra året larmade kvinnor vid nakenbadet på 
Ribersborg i Malmö om att de utsatts för 
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sexuella trakasserier vid bryggan. I samband 
med det ändrade kommunens badvärdar sina 
rutiner.  

– Vi hade badvärdar som kände oro och 
upplevde det som otryggt att arbeta ensam vid 
nakenbadet, säger Anders Hansson, 
arbetsledare för Malmös badvärdar.  

Numera jobbar badvärdarna alltid i par – och 
rengöring av badtrappan vid nakenbadet sköts 
tidigt på morgonen.  

– Det fungerade bra förra året, så det gör vi i år 
också, säger Anders Hansson.  

För några år sedan kom också larm från 
nakenbadet vid Knähaken i Helsingborg om att 
naturister utsatts för kommentarer och sexuella 
trakasserier.  

– Det var värre för tio år sedan. Nu får jag 
kanske en gång per säsong ett ärende om att det 
är något fuffens i buskarna, men jag ser inte att 
det är ett stort problem, säger Elisabet 
Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs 
kommun. 

I övrigt är det inga konstigheter vid badet, 
menar hon.  

– Om man nu går och badar bredvid en 
naturiststrand får man köpa att man ser en 
naken rumpa. 

Polisen fick aldrig tag i den ilskne 
nakenbadaren vid Hagestads naturreservat. När 
patrullen kom fram var mannen försvunnen.  

Men i Ystads kommunhus har man slutligen 
bestämt sig. Skyltar ska inom kort sättas upp 
med texten: ”Välkommen, här kan förekomma 
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naturistbad, vänligen visa hänsyn till 
varandra.”  

– Vår tanke med det är att man ska vara 
medveten om att här kan förekomma 
naturistbad. Vi tar ingen ställning, varken för 
eller emot, säger turistchef Marie Holmström.  

Beskedet välkomnas av entusiasterna på 
stranden. Kanske kan skyltarna bidra till en mer 
försonlig ton vid Hagestads naturreservat. För 
dem spelar det inte så stor roll om folk väljer att 
ha kläder på sig eller inte – så länge det fortsatt 
går bra att vara naken. Redan i fjol valde flera av 
dem att flytta på sig när de märkte hur trångt 
det var på den ”påklädda” delen av stranden.  

– När ”textilarna” kom flyttade många österut, 
påpekar Marie-Louise Vogel.  

– Vi naturister är hänsynsfulla och går ofta lite 
längre bort, säger Jea Jonsson. 

Samtidigt såg de flera exempel på turistande 
”textilare” som i takt med att sommaren gick 
började släppa garden.  

– Jag såg några som var här flera dagar i rad. 
Mot slutet av veckan tog de av sig badkläderna. 
Det är roligt att se, även om risken då är hög att 
de bränner rumpan, säger Marie-Louise Vogel 
med ett leende.  

Niclas Ember menar att naturism kan bidra till 
ett lyckligare liv. Man vänjer sig vid att se nakna 
kroppar med skavanker och inser att man inte 
behöver skämmas för sin egen. Få människor 
ser ut som i reklamen. 

– Ju oftare man är med i nakna sammanhang, 
ju mer tillfreds är man med sig själv och livet i 
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stort. Vi sitter på ett lyckopiller här, säger Niclas 
Ember. 

Hilda Ärlemyr 

hilda.arlemyr@dn.se 

Fakta. Naturist eller 
nudist? 
Många naturister vill skilja på begreppen. 
Medlemmarna i Sveriges naturistförbund (SNF) 
kallar sig för naturister och ser det som en 
livsstil som handlar om att vara i harmoni med 
naturen. 

Naturister betonar individens frihet att välja om 
man vill vara naken eller ha kläder på sig, 
beroende på sammanhang. Nudister anser ofta 
att nakenheten har ett egenvärde i sig. 

Sveriges naturistförbund har runt 2 500 
medlemmar. I Tyskland är rörelsen betydligt 
större. 
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19 Botten runt 
vraket 
undersöks i juli 
Ett svenskt forskningsfartyg och en 
estnisk isbrytare inleder om tre veckor 
undersökningarna av vraket M/S 
Estonia. I första hand kartläggs botten 
runt fartyget men man ska också skapa 
en tredimensionell bild av skadorna på 
skrovet.  

Det är Statens Haverikommission (SHK) och 
dess motsvarighet i Estland som startat 
förstudien. Om nya resultat kommer fram, kan 
det leda till en reviderad haveriutredning. Den 

tidigare haveriutredningen från 1997 har 
kritiserats från flera utgångspunkter. 

Från Askölaboratoriet vid Stockholms 
Universitet deltar fartyget Electra och från 
Estland den större isbrytaren Eva 310. Från de 
två fartygen kommer man att arbeta dygnet runt 
8–18 juli med olika typer av avancerade 
mätinstrument. 

M/S Estonia hade estnisk flagg och 
undersökningarna görs i nära samarbete mellan 
Sverige och Estland. 

Vid en presskonferens på fredagen visade SHK 
och Statens geotekniska institut hur vraket 
ligger på 75–85 meters djup i en slänt. Botten 
består av lös sand, och Estonia har sedan 
haveriet vridit sig och ligger mer upp och ner än 
tidigare. Förhållandena kompliceras av den 
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övertäckning som inleddes av vraket, men som 
avbröts 1997. 

Utredning ska göras på flera fronter:  

Den lösa botten runt fartyget undersöks för att 
utröna om de nya hål som upptäckts kan ha 
orsakats av stenblock på botten när skrovet 
landade på havsbotten. Men särskild utrustning 
kan mäta om det finns stenblock dolda i sanden, 
och även under skrovet. 

Fartyget ska mätas upp med avancerad 
utrustning så att man får en tredimensionell, 
översiktlig datorbild med en upplösning ned till 
en centimeter där yttre skador på skrovet ska 
framgå. 

Det bärgade bogvisiret ska undersökas på nytt 
för att se om det kan ha slagit hål i skrovet.   

Intervjuer pågår med överlevande passagerare. 
En återkommande kritik mot den tidigare 
haveriutredningen från 1997 var att den inte 
genomförde egna intervjuer passagerarna. Nu 
har haverikommission hittills i år intervjuat ett 
20-tal överlevande från katastrofen och 
ytterligare ett tiotal personer ska intervjuas.  

– Det är halvdagsintervjuer, svarar 
utredningsordföranden Jonas Bäckstrand vid 
SHK. 

Undersökningarna nu har en tonvikt på 
tekniska undersökningar av botten, vilket sker 
med olika sonar-utrustningar. Uppmätningen 
av fartyget sker med undervattensfarkoster – 
några dykare ska inte sändas ned. Nästa vår 
räknar man med att gå vidare med närmare 
studier av skrovet. 
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En anhörig till en av de omkomna hörde på 
fredagen av sig till DN och var kritisk mot att 
fartyget inte undersöks mer intensivt. SHK 
förklarar: 

– Vi är intresserade av fartyget, också. Vi gör 
flera saker på en gång: bogvisiret, intervjuer 
med överlevande och undersöker 
bottenförhållandena. En av undersökningarna 
med svepsonar är också inriktad på själva 
fartyget för att få en bild av fartyget, säger Jonas 
Bäckstrand.  

Orsaken till att fartyget undersöks nu är 
uppgifterna i dokumentärfilmen ”Estonia – 
fyndet som förändrar allt”. Den gjordes av 
journalisten Henrik Evertsson och sändes i 
höstas.  

I filmen visades bilder tagna med en 
undervattensrobot ett cirka 4 gånger 1,2 meter 
stort hål på vrakets styrbordssida. Sprickan var 
tidigare okänd. Det finns också bilder på 
ytterligare ett hål på styrbordssidan närmare 
fartygets akter, vilket dock inte redovisades i 
filmen. 

Filmen mötte både beröm och kritik samt ledde 
till förnyad debatt kring orsakerna till 
katastrofen med krav på en ny haveriutredning.  

Kontakter togs mellan de finska, svenska och 
estniska regeringarna och myndigheter i 
länderna. Statens haverikommission begärde i 
december att få undersöka hålen. Sverige och 
Finland har nu ändrat sin lagstiftning om 
gravfrid så att undersökningar kan genomföras 
från den 1 juli. 
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Mikael Holmström 

mikael.holmstrom@dn.se 
19 Regeringen 
föreslår sex 
dagars ledighet 
per år till 
föräldrar 
Tre dagar var för två föräldrar och sex 
dagar för ensamstående – det är 
regeringens förslag om familjeveckan. 

Där föreslås en ny 
föräldrapenningsförmån som ska under-
lätta för förvärvsarbetande föräldrar att 
kombinera arbetsliv och familjeliv. 
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Familjeveckan innebär att föräldrar har rätt till 
ledighet från arbetet med ersättning 
motsvarande tillfällig föräldrapenning för att ta 
hand om sitt barn när det exempelvis är lov, 
studiedag för personalen eller för att delta i 
utvecklingssamtal om barnet. Ersättningen ska 
gälla för barn mellan fyra och 16 år. 

– För dem som inte kan jobba hemma när 
skolan eller förskolan är stängd, vill vi helt 
enkelt bidra till att göra arbetande föräldrars 
vardag enklare och samtidigt ge dem mer 
möjlighet till tid med sina barn, säger Stefan 
Löfven på en pressträff med Kommunals 
ordförande Tobias Baudin. 

Försäkringskassan fick i förra veckan i uppdrag 
att förbereda införandet av familjeveckan och 
förslaget lämnas nu till Lagrådet. 

– Familjeveckan spelar verkligen roll för 
medlemmarna i Kommunal men också för 
många andra, säger Tobias Baudin på 
pressträffen och tillägger: 

– Det är väldigt få av våra medlemmar som kan 
jobba hemma, max 5 procent av medlemmarna 
har möjlighet att över huvud taget jobba 
hemifrån. Visste man inte detta innan så tror 
jag just coronapandemin visat på detta. 

I avsaknad av flextid menar Tobias Baudin att 
dessa yrkesgrupper i stället tvingas välja mellan 
att använda semesterdagar eller gå ned i 
arbetstid. 

Förmånen föreslås beräknas på samma sätt som 
tillfällig föräldrapenning, men den exakta 
utformningen av reformen är beroende av de 
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förhandlingar som förs i det slutgiltiga arbetet 
med budgetpropositionen för 2022. 

Socialminister Ardalan Shekarabi (S) vill inte 
säga något om kostnaden för familjeveckan, inte 
heller vilket underlag man använt för att ta fram 
förslaget. 

– Avsikten är att förslagen i den här 
lagrådsremissen läggs i budgetpropositionen för 
2022, då kommer också kostnadsbiten 
presenteras, säger Ardalan Shekarabi. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 4 april 
2022. 

TT 

19Litauens 
president: 
Belarus 
använder knark 
och migranter 
mot väst 
Skärpta sanktioner mot Belarus har fått 
diktatorn Lukasjenko att hota med att 
skicka knark och migranter till väst. Det 
hotet håller han nu på att verkställa, 
säger Litauens president Gitanas 
Nauseda i en intervju med DN. 
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Litauen märker en kraftig ökning av 
migranter från bland annat Syrien som 
tar sig över gränsen. 

Förra året i mitten av juni hade 74 
migranter korsat gränsen från Belarus 
till Litauen, enligt landets regering. 
Hittills i år under samma period är de 
387. Litauen pekar ut regimen i Belarus 
som direkt ansvarig för ökningen. 

Alexander Lukasjenko höll ett tal i 
parlamentet i Minsk i slutet av maj, tre 
dagar efter att landet tvingade ett flyg 
från Ryanair att landa och grep 
journalisten och aktivisten Raman 
Pratasevitj samt hans flickvän Sofia 
Sapega. I talet slog Lukasjenko tillbaka 
mot kritiken från väst och de nya 
sanktionerna mot Belarus. Han 

förklarade för parlamentarikerna att 
man som motåtgärd tänkte lätta på sina 
gränskontroller. 

– Vi stoppade narkotika och migranter – 
nu kan ni fånga dem själva, sade 
Lukasjenko. 

– Det han sade då håller han nu på att 
verkställa, säger Litauens president 
Gitanas Nauseda till Dagens Nyheter. 

Nauseda är på officiellt besök i Sverige, 
sitt första sedan han tillträdde som 
president 2019. 

– Ännu är det inga stora tal, men vi är 
förstås oroliga över trenden som vi ser 
och tänker vidta alla åtgärder vi kan för 
att stoppa detta, säger han om nya 
migrationsflödet. 
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Migranterna är från bland annat Irak och 
Syrien. 

Varför tror ni att belarusiska regimen 
ligger bakom detta? 

– Vi kan inte utesluta ett sådant scenario. 
Vissa migranter förklarar för oss att de 
har fått instruktioner från människor 
med väldigt allvarlig uppsyn om exakt 
vad de ska göra och var de ska passera 
gränsen, säger Gitanas Nauseda. 

Litauens utrikesminister Gabrielius 
Landsbergis anklagar i en intervju med 
Financial Times Belarus statliga 
turistbyrå för att den organiserar resor 
där flyktingar och migranter först flygs 
till Minsk och som sedan förs till gränsen 
mot Litauen. Det är att använda 

migranter som vapen, säger han. 
Landsbergis påstår att 1 000 irakier och 
syrier just nu befinner sig i Belarus 
huvudstad. Hur många av dessa som har 
verkliga skyddsbehov och rätt till asyl är 
oklart. 

– Problemet är att vi fortfarande håller 
på att förbättra kontrollen för delar av 
vår gräns. Förhoppningsvis ska allt vara 
klart under 2022, säger Gitanas Nauseda. 

Migranterna som når Litauen registreras 
och förs till särskilda boenden i väntan 
på beslut. 

– Men de är fria att röra sig och rätt 
många tar sig vidare från Litauen till 
andra europeiska länder, konstaterar 
president Nauseda. 
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Litauen har blivit centrum för den 
politiska oppositionen till Lukasjenko. 
Oppositionsledaren Svjatlana 
Tsichanouskaja verkar från huvudstaden 
Vilnius. Hit, liksom till Polen, har 
tusentals belarusier flytt sedan valet i 
augusti 2020. De omfattande folkliga 
protester som då följde slogs ner brutalt 
av regimen. 

Relationen mellan Belarus och Litauen 
har försämrats kraftigt sedan valet. 

– Situationen håller på att försämras 
ytterligare. Då talar jag inte enbart om 
det kapade flygplanet, utan även om 
förföljelsen av civilsamhället; gripna 
journalister och oppositionsledare, 
tortyr i fängelserna och angreppen på 
fria medier. Det är omöjligt att leva ett 

vanligt liv för oppositionella och civila, 
säger Nauseda. 

Litauen tillhör de länder inom EU som 
trycker på för utökade sanktioner mot 
Belarus. Efter händelsen med Ryanair, 
då ett flyg mellan Aten och Vilnius 
tvingades landa i Minsk, beslutade EU-
länderna att förbjuda statliga Belavia 
från att trafikera unionens flygplatser. 
Inom kort väntas ytterligare sanktioner 
mot personer och företag knutna till 
regimen. 

Är sanktionerna verkligen ett effektivt 
verktyg? 

– Det finns två sorters sanktioner. Att 
förbjuda belarusiskt flyg, liksom att 
stoppa europeiska flygbolag från 
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belarusiskt luftrum, är åtgärder som 
verkligen är effektiva gentemot regimen. 
Belavia och andra statsägda företag 
genererar hårdvaluta. 

– När det gäller andra gruppen 
sanktioner håller EU-kommissionen på 
att ta fram dem. Kommissionen ska då 
respektera att de ska slå mot regimen, 
men inte mot vanliga människor och 
oppositionen. Det är inte lätt, medger 
presidenten. 

Presidenten Nausedas kollega i Lettland, 
Egils Levits, sade i samband med 
Natomötet nyligen att han tror att 
Ryssland utnyttjar krisen i Belarus till att 
försöka avsätta Lukasjenko. 

Gitanas Nauseda har liknande 
tankegångar. 

– Det är ett sätt för Ryssland att avsluta 
en process som man startade för 20 år 
sedan – att göra Belarus till en del av 
Ryssland. Nu ser man ett momentum. De 
få inslag av oberoende som finns är på 
väg att försvinna. Lukasjenko är nu helt 
beroende av Rysslands stöd, säger han. 

Påtryckningarna från väst mot 
Lukasjenko kan ha drivit på Belarus 
närmande till Ryssland. Det är Nauseda 
medveten om. 

– Men vi kan inte handskas med en 
diktator genom att offra våra principer 
och värderingar. Vår vision är att Belarus 
kommer att bli en fri demokratisk stat 
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och då ska vi ha normala ekonomiska, 
sociala och kulturella relationer. 

Parallellt med nya sanktioner har EU-
kommissionen tagit fram ett stort 
stödpaket, värt runt 30 miljarder kronor 
i lån och bidrag, till Belarus. Det ska 
finnas redo den dagen Belarus blir en 
demokrati. 

Vid sidan om Ryssland har Kina blivit ett 
växande hot, vilket framgick tydligt i 
uttalanden från Nato och från G7-
gruppens möte nyligen. Litauen har 
tillhört 17 europeiska länder som sedan 
2012 haft samarbete med Kina inom 
infrastrukturprojektet nya Sidenvägen 
(på engelska Belt and road initiative). 
Samarbetet, döpt till 17 +1, lämnade 
Litauen i våras. 

– Tyvärr ser jag ingen fördel för oss efter 
de många åren av samarbete. Vår avsikt 
är att fortsätta samarbetet med Kina i ett 
27 plus ett format. Kina är inte så mycket 
en samarbetspart, utan en systemrival 
till Europeiska unionen. 

Siffran 27 hänvisar till EU:s 27 
medlemsstater. 

Han tror fler länder lär lämna 
samarbetet, nu döpt till 16 +1. 

– Många förstår vårt beslut och några 
överväger att följa efter. Ännu har det 
inte skett. Litauen bröt isen. 

Gitanas Nauseda talar om Kina i termer 
av att härska och söndra. 
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– Det är mer fördelaktigt för kineserna 
att ha dialog med vissa länder i 
Östeuropa för där känner de sig mycket 
mer avancerade. 

Han vill fortsatt att EU samarbetar med 
Kina i viktiga frågor som klimat och 
terrorbekämpning. 

Problemet med utrikespolitiken i EU är 
att inställningen till Ryssland och Kina 
skiljer sig åt mellan länderna. 

– Skillnaderna hör emellanåt ihop med 
vilket geografiskt avstånd det är mellan 
ett visst land och Ryssland. I slutändan 
brukar vi nå ett enigt och balanserat 
beslut, även om det ibland kommer för 
sent, säger Gitanas Nauseda. 

Pia Gripenberg 

Fakta. Litauen 
Litauen har 2,8 miljoner invånare och delar 
gräns med Polen, Belarus, Lettland och ryska 
exklaven Kaliningrad. 

Gitanas Nauseda, född 1964, är ekonom och 
politiskt obunden. 1994–2000 arbetade han på 
Lettlands centralbank. 2000 knöts han till SEB 
Bank i Vilnius och var 2008–2018 dess 
chefsekonom. 

I presidentvalet 2019 besegrade han Ingrida 
Simonyte. 

Hon är premiärminister sedan 2020, räknas 
också som politiskt obunden och leder en 
borgerlig koalitionsregering. 
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18 Avtal om 
vaccin mellan 
Israel och 
Palestina 
Israel kommer att skicka omkring en 
miljon doser covid-19-vaccin till 
Palestinska myndigheten i utbyte mot att 
få lika många doser tillbaka i höst, när en 
leverans väntas till palestinierna, 
meddelar den nytillträdde 
premiärministern Naftali Bennetts 
kansli. 

Vaccindoserna, från Biontech/Pfizer, är nära 
utgångsdatum och måste användas den 
närmaste tiden. 

Israel har varit världsledande i vaccinering mot 
covid-19, och har i dag en vaccinationstäckning 
(båda doserna) på över 55 procent, 
motsvarande omkring 5,1 miljoner människor. 
På den palestinska sidan har bara drygt 260 
000 personer fått båda doser, om man räknar 
samman Västbanken och Gaza, enligt det 
palestinska hälsodepartementet. 

TT-AFP 
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19 Hackerattack 
spårad till 
Ryssland 
Polen. En storskalig hackerattack mot ledande 
polska politiker tidigare i år har spårats till 
Ryssland, enligt Jaroslaw Kaczynski, ledare för 
det nationalkonservativa regeringspartiet Lag 
och rättvisa (PIS). 

”Analyser gjorda av våra och våra allierades 
säkerhetstjänster gör att vi otvetydigt kan slå 
fast att cyberattacken utfördes från Ryska 
federationens territorium”, skriver Kaczynski i 
ett uttalande. 

TT 
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19 Jemeniter 
släpps från 
Guantanamo 
USA. Två män, båda från Jemen, släpps från 
USA:s fångläger Guantanamo på Kuba. De 
båda, som suttit fångna i 17 år, kommer att få 
sin frihet efter ett beslut som togs den 8 juni, 
enligt försvarsdepartementet. En av dem 
misstänktes för att ha finansierat och försett 
terrornätverket al-Qaida med stridande 
medlemmar samt förmedlat livvakter till 
ledaren Usama bin Ladin. Enligt dokument har 
han torterats av underrättelsetjänsten CIA efter 
att han greps i Pakistan 2002.  

Mannen har aldrig formellt anklagats för brott. 
Inte heller den andre mannen har ställts inför 
domstol. Ett 40-tal fångar finns i dagsläget kvar 
på Guantanamo. 

TT-AFP 
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19Flera döda i 
olycka utanför 
Lanzarote 
Atlanten. Minst tre personer har omkommit i en 
båtolycka utanför Lanzarotes kust, enligt 
räddningstjänsten. En av de döda var en kvinna 
som tros ha varit gravid. Ytterligare fem 
personer saknas. Sammanlagt fanns 49 
migranter ombord. 41 av dem kunde räddas 
efter det att båten krockat mot klippor vid öns 
norra kust. 

TT-AFP 

19 Ännu en 
oppositions-
politiker gripen 
Ryssland. Gripandena av ryska 
oppositionspolitiker fortsätter. I veckan 
frihetsberövades S:t Petersburg-politikern 
Maksim Reznik, som anklagas för 
narkotikabrott och nu riskerar upp till tre års 
fängelse. Reznik nekar till ankagelserna. 

TT 
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19 Guterres får 
förlängt mandat 
FN. FN:s generalförsamling har utsett 72-årige 
António Guterres till generalsekreterare för 
ytterligare fem år. 

Omröstningen har ansetts vara en formalitet då 
säkerhetsrådet tidigare beslutat ge Guterres 
fortsatt mandat. 

TT-Reuters 

19 Ny taktik 
dilemma för 
Hamas 
Med de omfattande bombanfallen mot 
mål i Gaza natten till fredagen har den 
nya israeliska koalitionen höjt insatsen i 
konflikten med terrorstämplade Hamas. 

Islamistregimen i Gaza ställs därmed 
inför svåra beslut. 

KOMMENTAR 

När regeringen tillträdde aviserade den, med 
försvarsminister Benny Gantz ord, att ”det 
kommer inte att bli som det varit”. 
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Med ”det som varit” avsåg han den israeliska 
politiken hittills, att inte agera militärt när 
palestinska ballonger och pappersdrakar med 
tändanordningar landar i Israel. Hädanefter, 
betonade Gantz och den nye premiärministern 
Naftali Bennet, skulle sådana kränkningar ses 
lika allvarligt som raketangrepp. 

Experter menade att detta var överord. Israel 
skulle inte ha råd och ork att skicka dyrt 
stridsflyg och ännu dyrare bomber mot Gaza så 
snart ett buskage antänts av ballonger.  Knappt 
hade Israel gjort klart sin nya policy förrän 
Hamas och Islamiska jihad prövade regeringen 
genom att starta ett tjugotal gräsbränder på 
tisdagen. Israel svarade med flygräder mot 
tomma byggnader, Hamas fortsatte tillåta 
ballongattacker under onsdagen och torsdagen, 
med tre större och ett tiotals mindre bränder 
som följd.  

Detta är ett nerv- och prestigekrig, men också 
ett reellt krig om resurser och inflytande. 
Hamas, säger den israeliske generalen Amos 
Gilad, ex-rådgivare till förre premiärministern 
Benjamin Netanyahu till Israels radio, har inte 
många kort att spela: 

– Deras raketer skjuts ned i luften av vårt 
luftvärn, deras attacktunnlar, som kostat Iran 
miljarder dollar, är sprängda eller spärrade. Vi 
släpper inte in pengar och byggnadsmaterial till 
dem. Ballongerna är inget hot mot oss, men de 
är vad Hamas kan göra för att irritera oss utan 
att inleda en större konfrontation. 

Hamas ledning, i synnerhet den politiske 
ledaren Yahya Sinwar, måste nu fatta ett svårt 
beslut. Skall man fortsätta tända eld på 
israeliska åkrar, för att visa att man inte kröker 
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rygg för israeliska diktat, trots att detta lamslår 
samtalen i Kairo om en återgång till vardagen? 

Sinwar, som suttit långa år i israeliska fängelser 
och förstår hur Israel fungerar, gjorde möjligtvis 
ett taktiskt misstag när han hade så bråttom att 
utmana den nya regeringen. 

Bennetts koalition behöver inte frukta 
opposition från vänster – hela fredslägret sitter 
i regeringen. Den enda farliga oppositionen leds 
av den detroniserade och hämndlystne 
Benjamin Netanyahu, på ständig utkik efter 
minsta tecken på eftergivenhet och svaghet från 
den nya regeringen. Om Bennett, efter att ha 
höjt insatsen, lämnat Hamas tjuvnyp utan 
åtgärd så hade blivit en gåva åt Netanyahu.    

Israel varnade på torsdagen för att man 
kommer att öppna eld mot Hamas 
ballongpersonal i avsikt att döda. 

Om man gör det kommer Hamas att återuppta 
raketelden mot Israel och koalitionen kommer 
att svara med kraft, för att täppa till munnen på 
kritiker som anklagar den för att ”vända andra 
kinden till”. Bägge parter vill undvika en större 
urladdning, men det ser inte ut som de förmår 
detta utan att förlora ansiktet. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 
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19 FN larmar: 
Allt fler på flykt 
Trots att coronapandemin täppt till 
många gränser ökar antalet flyktingar i 
världen obönhörligt. Just nu befinner sig 
82,3 miljoner människor i världen på 
flykt, visar den årsrapport som FN:s 
flyktingorgan UNHCR släppte på 
fredagen. 

82,3 miljoner människor – det är jämförbart 
med Tysklands invånarantal. Så många lever i 
dag som flyktingar antingen i andra länder eller 
inom sitt eget lands gränser. Siffran ökar år från 
år – för fem år sedan var 65 miljoner människor 
i världen på flykt, för tio år sedan var siffran 
drygt 42 miljoner. 

Det pågår också en repatriering, det vill säga att 
flyktingar återvänder till sina hem. Men den 
rörelsen är försvinnande liten jämfört med dem 
som tvingats på flykt: under 2020 kunde 3,4 
miljoner flyktingar vända åter till de regioner de 
en gång flytt från. 

År 2020 präglades av coronapandemin vilket 
också påverkade flyktingsituationen.  Förra året 
blev antalet flyktingar dryga 25 procent färre än 
vad UNHCR:s prognosmakare räknat ut. Det 
beror främst på att fler gränser stängts och att 
rörligheten minskat i coronasmittans spår. 

På medellång sikt är det ändå troligt att 
pandemin kommer att öka strömmen av 
flyktingar, eftersom smittan bidragit till en 
kraftig ekonomisk tillbakagång i flera redan hårt 
utsatta regioner. 
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För år 2021 uppmärksammar UNHCR bland 
annat att kriget i Syrien, som nu pågått i tio år, 
fortsätter att lämna dystra avtryck i statistiken. 
Bland annat konstateras att Syrien är det land i 
världen som har flest utlandsflyktingar: 6,7 
miljoner.  

En stor andel av de syriska flyktingarna har 
hamnat i Syriens grannländer. Det har medfört 
att Turkiet är det land i världen som har störst 
andel flyktingar: 3,7 miljoner är registrerade 
som flyktingar i Turkiet, varav merparten 
kommer från Syrien.  

Förutom Syrien är Venezuela, Afghanistan, 
Myanmar och Sydsudan de länder varifrån flest 
människor har flytt. Vid sidan om Turkiet är 
Colombia, Pakistan, Uganda och Tyskland de 
stora mottagarländerna. 

De stora folkförflyttningarna sker i länder på 
södra halvklotet och många flyr inom det egna 
landet. 86 procent av flyktingarna får skydd i 
låginkomstländer, och 73 procent hamnar i ett 
grannland. Det är siffror som punkterar 
uppfattningen att en majoritet av världens 
flyktingar dras till välmående västländer. 

Erik Ohlsson 

690



19 Apple Daily 
mångdubblar 
upplagan efter 
tillslaget 
Dagen efter att myndigheterna i 
Hongkong slagit till mot 
prodemokratiska tidningen Apple Daily 
och gripit fem höga chefer flockades folk 
vid kiosker för att stödköpa tidningen. 
Upplagan steg med flera hundratusen. 
Samtidigt väcks åtal mot Apple Dailys 
chefredaktör och vd. 

PEKING. Hongkongborna länsade 
tidningshyllorna från Apple Daily på fredagen. 

Redan efter midnatt var tidningen slutsåld på 
flera ställen och tryckpressarna gick varma. 
Upplagan ökade enligt Reuters till 500 000, 
jämfört med 80 000 dagen innan. 

Rusningen efter Apple Daily är ett sätt för 
Hongkongbor att stödja tidningen efter 
torsdagen då huvudkontoret stormades av över 
500 poliser som grep fem av Apple Dailys 
högsta chefer. 

Räden väcker oro för pressfriheten i Hongkong 
och utlöste en våg av solidaritet. 

Många köpte flera tidningsexemplar, en del så 
många att de var tvungna att packa ner dem i 
medhavda resväskor. 

På Instagram spreds bilder på människor som 
stolt håller upp tidningen, som på fredagen 
hade ”Vi måste fortsätta trycka” som rubrik på 
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förstasidan, under hashtagen ”support Apple 
Daily”. ”På grund av deras ihärdighet, och deras 
orädda anda, vet vi fortfarande sanningen idag”, 
skrev en användare på Instagram. 

I tidningen framgår att polisen under 
torsdagens räd beslagtog minst 44 datorer och 
hårddiskar med journalistiskt material, skriver 
Hong Kong Free Press. Det var första gången 
som polisen hade tillstånd att beslagta material 
som används i nyhetsarbete. 

På fredagen framkom också att Apple Dailys 
chefredaktör och vd åtalas för maskopi med 
utländsk makt, vilket är ett brott enligt den 
kontroversiella nationella säkerhetslagen. De 
andra tre gripna cheferna är fortfarande under 
utredning och förväntas släppas fria mot 
borgen. 

Polisen meddelade också att den planerar att 
väcka åtal mot tre företag knutna till Apple 
Daily och frysa tillgångar på motsvarande 20 
miljoner kronor i koncernen. 

Apple Daily har funnits i 26 år och grundades av 
mediemogulen och miljardären Jimmy Lai, som 
sitter fängslad dömd för olaglig samling i 
samband med protesterna i Hongkong 2019. 

Tidningen har stöttat demokratirörelsen men 
innehåller också bland annat kändisskvaller och 
granskningar av makthavarna. 

Marianne Björklund 

692



19 Minnesdagen 
för slavars 
befrielse i USA 
blir nu nationell 
helgdag 
Minnesdagen för slaveriets avskaffande 
”Juneteenth” blir nationell helgdag. 
President Joe Biden undertecknade på 
torsdagen lagen som fått grönt ljus i både 
senaten och representanthuset. Statligt 
anställda blev lediga redan på fredagen. 

NEW YORK. När Abraham Lincoln skrev 
under den preliminära Emancipations-

proklamationen den 22 september år 1862 slog 
den fast att alla slavar från och med den 1 
januari 1863 skulle frias i de konfedererade 
staterna – den kortvariga statsbildning av 
delstater som var för slaveriet vid tiden för det 
amerikanska inbördeskriget.  

Det dröjde dock över två år innan budskapet 
skulle nå dem som proklamationen gällde. Först 
den 19 juni år 1865 läste general Gordon 
Granger i Galveston i Texas upp det nu 
historiska dokument som frigav slavarna. I 
praktiken innebar det att slavarna skulle övergå 
till att bli avlönade anställda av sina tidigare 
ägare. 

Juneteenth, som dagen kom att heta, är en 
hopskrivning av månaden juni på engelska och 
datumet 19, och brukar ibland kallas för USA:s 
andra självständighetsdag, jämte den 4 juli.  
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Även om datumet har en historisk betydelse och 
inofficiellt och ceremoniellt uppmärksammas i 
de flesta delstater, har det mestadels gått 
obemärkt förbi utanför afroamerikanska 
samhällen – ända fram till förra året.  

Efter flera uppmärksammade polisingripanden 
2020 som ledde till bland annat Breonna Taylor 
och George Floyds död, riktades 
strålkastarljuset mot landets långa historia av 
rasism.  

Ur den förnyade uppmärksamheten kring de 
svartas situation växte även ett nytt intresse för 
Juneteenth. 

I New York har en festival kring Juneteenth 
arrangerats i elva år med som mest 5 000 be-
sökare per år. Förra året deltog över 20 000 

gäster i det covidanpassade virtuella 
arrangemanget. 

New Yorks, New Jerseys och Virginias 
guvernörer Andrew Cuomo, Phil Murphy och 
Ralph Northam gjorde Juneteenth till en 
officiell helgdag i sina respektive delstater i fjol, 
och Oregon och Illinois är på god väg. I Texas 
har den 19 juni varit en officiell helgdag sedan 
1980.  

Aktivisten Debra Oguamah arrangerade i början 
av juni en flaggceremoni i Harlem utanför 
Adam Clayton Powell Jr Building i New York för 
att högtidlighålla nedräkningen till Juneteenth. 
Den demokratiske kongressledamoten Adriano 
Espailliat påminde de församlade om dagens 
historiska betydelse. 
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– Slaveriet fortsatte i två år trots att slavarna 
skulle ha frigivits. Juneteenth är ett viktigt 
kapitel i vårt lands historia och vi måste se till 
att barn får lära sig det, sa han.  

Efter hans tal hissades Juneteenthflaggan på en 
flaggstång som Debra Oguamah själv tagit med 
sig – stadens egna flaggstänger får inte 
användas. 

Tillsammans sjöng den lilla folksamlingen Lift 
Every Voice and Sing, en hymn som har kallats 
den svarta nationalsången.  

Innan president Joe Biden undertecknade lagen 
hade såväl den amerikanska senaten som 
representanthuset i veckan röstat igenom att 
göra minnesdagen för slaveriets avskaffande, 
”Juneteenth”, till en nationell helgdag. Det är 

den första nya nationella helgdagen sedan 
Martin Luther King-dagen skapades 1983. 

Roza Bicer 

roza.bicer@dn.se 
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19 
Swedbankschefen 
vill lindra kraven 
på amortering 
Finansinspektionens amorteringskrav är 
för strikta. I stället bör banker själva 
bestämma när och i vilken takt 
låntagarna ska börja amortera, anser 
Jens Henriksson, koncernchef för 
Swedbank.  

– Om du kommer till Stockholm, har 
utbildat dig och fått ett jobb – är det då 
rätt att från dag 1 börja amortera? Nej, 
det tycker inte jag, säger han i en DN-

intervju där han efterlyser mer 
flexibilitet både vad gäller amorteringar 
och kravet på en kontantinsats.  

Swedbank är Sveriges största bank och 
marknadsledande på bolån – nästan vart fjärde 
bolån i landet ligger i Swedbank. När Jens 
Henriksson nu kritiserar regelverket för att vara 
för ”tight” är det med en tyngd som få andra 
debattörer har. 

– Jag tycker att det är bra med någon typ av 
amorteringskultur, säger han.  

– Däremot kan man ställa sig frågan om det är 
rätt att den ska vara så tight; att så här måste 
det se ut, tillägger han. 

Henriksson ser hellre att amorteringskravet 
läggs på banken, i stället för på låntagaren. En 
viss procentandel av bankens utlåning ska vara 
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med amortering, men inte allt. Det ger banken 
en större flexibilitet – ett ord Henriksson 
återkommer till flera gånger. 

De som köper sin första bostad, oftast unga 
människor, samt familjer med små barn skulle 
då kunna få lindrigare villkor, till exempel att 
slippa från amorteringar de första åren.  

Utan att slå fast några nivåer eller 
tidshorisonter, skissar Henriksson ett system 
där amorteringarna börjar och ökar i takt med 
att låntagarna får det bättre ställt.  

Swedbankchefen understryker dock att han 
också vill se en stark amorteringskultur. Lån ska 
betalas tillbaka. Det får inte bli så att låntagarna 
kan spela ut olika banker genom att se vilka 
amorteringskrav de har – det vore för riskfyllt, 
anser han. 

– Den dagen man börjar konkurrera med 
amorteringar – då tror jag det blir 
problematiskt. 

Jens Henriksson påpekar också att hans 
ordförande, Göran Persson, redan tidigare i år 
kritiserade kravet på att bolåntagare måste ha 
en egen insats på hela 15 procent av 
köpeskillingen.  

– Där tycker jag att man kunde tillåta en viss 
flexibilitet också, samtidigt som man tittar på 
det här med amorteringarna, säger han. 

En kontantinsats för förstagångsköpare på 5 
procent i stället för 15 procent, har förts fram i 
debatten om hur unga förstagångsköpare ska 
hjälpas till en bostad. 
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– Jag vill inte säga att det ska vara precis det – 
men om det fanns en större flexibilitet så kunde 
man titta på det, säger Henriksson. 

När banker lånar ut pengar till bostadsköpare 
gör de en kvar-att-leva-på-kalkyl, kallat kalp. I 
den ingår en ränta som låntagaren måste kunna 
klara. Den har i flera år legat på 7 procent – 
långt över de nivåer som gäller i dag på 
marknaden.  

Den höga kalkylräntan, som enligt uppgift till 
DN tvingades fram av Finansinspektionen, har 
bankerna nu börjat sänka, från 7 till 6 procent. 
Swedbank gjorde det nyligen. 

– Vi bestämde oss för ett par månader sedan att 
vi kunde gå ner från 7 till 6, men vi ser 
egentligen över alla parametrar, säger 
Henriksson. 

Kalkylräntan har stor betydelse för möjligheten 
att kunna köpa en bostad. Statliga SBAB:s 
chefsekonom Robert Boije och SBAB:s 
analytiker Sten Hansen skrev nyligen i en analys 
att en mer rimlig nivå på kalkylräntan vore 5 
procent. Då skulle, enligt deras beräkningar, 
ytterligare 21 000 unga människor kunna köpa 
en etta i något av de tre storstadsområdena. 

Vad är en rimlig nivå på kalkylräntan? 

– Mycket bra fråga! Vi har gjort bedömning att 
den vi vill jobba med är 6 procent. Vi har gjort 
en analys där vi har tittat på vilka risker vi vill 
ta, hur det ser ut på marknaden och även 
marknadsräntorna, svarar Henriksson. 

Jens Henriksson har tydliga idéer om vad som 
är fel på bostadsmarknaden, och om hur han 
tycker att det borde vara. På frågan om vad han 
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då som chef för Sveriges största bank gör åt 
saken svarar han framför allt opinionsbildning.  

– Det är viktigt att vara med i debatten tycker 
jag, säger han, men poängterar också att han 
passar sig för att ge sig för långt in i den.  

– Många av de här frågorna är djupt politiska. 
Jag kan uttrycka åsikter men jag vill inte gå in i 
något som kan uppfattas som att jag väljer 
partipolitik eller något sådant. Jag tycker man 
kan initiera diskussionen, men i slutänden är 
det upp till politiken att fatta besluten.  

Du lägger mycket vikt vid debatten och att lyfta 
frågorna, men vad gör du bakom kulisserna?  

– Det är klart att vi är alltid en remissinstans 
och försöker alltid svara, men i grund och 
botten ska det ske genom en öppen debatt. 
Samtidigt också genom konkreta beslut och ett 

sådant är att vi sänkte kalkylräntan från 7 till 6 
procent.  

Kan du sms:a bostadsminister Märta Stenevi 
och trycka på om att det behövs andra regler för 
ett bolån för unga?  

– Om jag skulle ringa departementet och be om 
att få prata med henne är jag helt övertygad om 
att jag skulle få det. Vi har väldigt tillgängliga 
politiker på det sättet.  

Gör du inget sådant?  

– Självklart utnyttjar man ibland de möjligheter 
man har att kunna säga att jag tycker du gör fel 
här eller du gör rätt här. Absolut kan jag göra 
det ibland men dock inte till Märta Stenevi – 
än.  
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En ännu större kris än bostadskrisen är 
klimatet. För att klara Parisavtalets mål krävs 
omfattande förändringar i näringslivet och 
bankerna är inte undantagna, konstaterar Jens 
Henriksson.  

Det handlar delvis om de lite enklare sakerna 
som alla företag tvingas ta ställning till: resor, 
uppvärmning av lokaler, vilka kaffemuggar man 
använder. Men framför allt handlar det man 
inom banken kallar för ”nivå tre”. 

– Det vill säga när vi lånar ut pengar och hur de 
sedan används, förklarar Jens Henriksson. 

För inte länge sedan beslöt Swedbank att sluta 
med all nyutlåning till bolag som sysslar med 
nyprospektering av olja eller så kallad 
okonventionell utvinning av fossila bränslen, till 
exempel oljesand eller fracking.  

Det handlar, enligt Jens Henriksson, dels om att 
ta klimatansvar, dels om att det inte längre är en 
särskilt bra investering. Man kallar det inom 
banken för ”stranded assets”, eller strandade 
tillgångar på svenska.  

– Jag säger inte att det är värdelöst nu. Men att 
nu börja med nyprospektering på nya oljefält, 
jag vill inte vara med där.  

En del hävdar att det är bättre att vara kvar med 
finansiering och utöva påtryckning på bolagen. 
Hur ser du på det?  

– Då är min poäng att vi är kvar på den biten 
som handlar om att pumpa upp olja nu. Men 
om det kommer någon till oss och vill låna 
pengar för att borra ett nytt hål på ett nytt ställe, 
då säger vi nej. Det kommer bli en stranded 
asset och där vill vi inte vara.  
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Gör ni det här för egen vinning eller för 
klimatet?  

– Jag skulle säga båda två. Vi har sagt i vår 
strategiska riktning att hållbarhet är överst. Vi 
har en idé om ett finansiellt sunt och hållbart 
samhälle och det tror vi på, säger Jens 
Henriksson och tillägger sedan: 

– Det är betydligt lättare för mig när jag sitter 
och äter middag med mina barn att kunna 
berätta att vi minsann gör någonting. För de 
ställer väldigt jobbiga frågor.  

Dan Lucas 

dan.lucas@dn.se 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

Jens Henriksson om: 
Bankskatten 

Jag tycker det är konstigt är att man satt en 
gräns så att bara tillräckligt stora banker ska 
betala den här skatten. Det innebär att Klarna, 
Collector, Svea bank, Bluestep och andra med 
betydligt högre konsumtionsräntor än vi ska 
slippa betala skatt. Samtidigt ska de stora 
bankerna, som tar ett väldigt stort 
samhällsansvar, betala mer skatt.” 

Personuppgiftsincidenter i branschen 

Vi är vana vid att jobba med banksekretess och 
vi har inte gjort de misstagen som andra har 
gjort, men kan det bli fel någonstans? Självklart. 
Och då ska man rätta till det. Kundernas data är 
extremt viktig och det ska vi inte dela med oss 
av om det inte är totalt avidentifierat och 
används med kundens godkännande.” 

Förlorade marknadsandelar 
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Vi hade processer i banken som gjorde att vi var 
lite för långsamma, men vi har lyckats vända på 
utvecklingen, Vi såg till att halvera tiden för att 
få bolån och vi har satsat på att bygga bort 
telefonköer.” 

Utredningar om penningtvättskandalen 

Amerikanska myndigheter fortsätter att titta på 
oss och vi har också en öppen utredning i 
Estland. Däremot lyckades vi stänga en när 
Nasdaq gav oss en bot för detta. Vi är inte i 
slutet men vi är i början av slutet, och hur lång 
tid det tar kan jag inte svara på.” 

Fakta. Jens Henriksson 
Vd och koncernchef i Swedbank. Civilingenjör, 
civilekonom. Anställd den 1 oktober 2019. 

Född 1967. 

Tillträdde 2019 som vd för Swedbank, var 
tidigare vd på Folksam och dessförinnan vd för 
börsen, Nasdaq omx Stockholm. 

Övrigt: 1994−2006 Sveriges finansdepartement, 
olika ledande befattningar: statssekreterare 
under Göran Persson-regeringen, 2002–2006, 
chefsekonom, 1999–2002, politisk rådgivare till 
finansministern, 1994–1999. 
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19 Maria 
Crofts: Bolån är 
en kassako och 
bankerna 
vill kunna 
bevilja så 
många lån som 
möjligt 
Bankerna har börjat sänka sina 
kalkylräntor som länge legat skyhögt 

över boräntorna. Sänkningen är främst 
ett konkurrensmedel i bankernas kamp 
om bolånekunderna. Men det gör det 
lättare att få lån och förhoppningsvis kan 
fler få en bostad.  

KOMMENTAR För ungefär 2,5 år sedan, strax 
före jul 2019, skrev jag en krönika där jag tyckte 
det var dags för bankerna att sänka kalkyl-
räntan, den ränta vi måste klara att betala för 
att beviljas bolån. Då var kalkylräntan runt 7 
procent trots att Riksbankens reporänta legat på 
minus i nästan 4 år och det var mer än 6 år 
sedan boräntan låg över 3 procent.  

Sedan dess har det hänt en hel del. Riksbankens 
reporänta ligger inte längre på minus utan har 
klättrat upp till 0 procent. Reporäntan är en av 
de faktorer som påverkar boräntorna och vi har 
haft låga boräntor under lång tid. Nu är det mer 
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än 20 år sedan vi hade tremånadersräntor på 7 
procent. 

Danske Bank tog ledningen genom att erbjuda 
sina kunder ett bolån bundet på 30 år. Med så 
lång bindningstid tyckte inte banken att det 
behövdes någon kalkylränta utan använde den 
riktiga räntan som ligger under 3 procent. På så 
sätt sjunker inkomstkravet med ungefär 2 300 
kronor i månaden efter ränteavdrag för varje 
lånad miljon. 

Året efter, 2020, tog fler banker upp kampen 
om bolåntagarna genom att sänka sina 
kalkylräntor till ungefär 6 procent. I år har de 
fått efterföljare. 

När bankerna ska ta ställning till om en kund 
kan få bolån tar de hänsyn till en rad olika saker 
när de gör något som kallas kvar-att-leva-på-

kalkyl och brukar förkortas kalp. Till exempel 
inkomster, minus nödvändiga 
hushållskostnader, andra lån, amorteringar och 
kalkylräntan. När bankerna gör kalkylen måste 
den gå ihop och den chansen är mindre om de 
räknar med en boränta som är mångdubbelt 
högre än den ränta kunderna ska betala. 

Men det är inte främst omsorgen om 
bankkunderna som fått bankerna att sänka 
kalkylräntorna utan kampen om 
bolånemarknaden. Bolånen är en riktig kassako 
och bankerna vill kunna bevilja så många lån 
som möjligt. Det går också att se sänkningen av 
kalkylräntan som bankernas sätt att 
kompensera för amorteringskraven som 
belastar kalkylerna för många låntagare. 

Samtidigt är det bra att bankerna räknar med 
en högre ränta än den aktuella. Det gör att 
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bolåntagarna får ett extra utrymme i sin 
ekonomi som kan vara bra att ha om räntorna 
stiger. Och det gör de förr eller senare även om 
det ser ut att dröja. I sin senaste prognos spår 
Riksbanken att reporäntan höjs först sommaren 
2024. 

När räntorna blir högre måste många sannolikt 
dra ner på andra utgifter men risken att de 
tvingas sälja sina hem minskar betydligt om de 
har ett större utrymme i ekonomin. 

Maria Crofts 

maria.crofts@dn.se 

19 Carl Johan 
von Seth: 5 
procent 
inflation – 
därför rycker 
Fed ändå på 
axlarna 
Amerikansk ekonomi rusar framåt med 
en inflation på 5 procent. Ändå lämnade 
Fedchefen Jerome Powell styrräntan 
kvar nära noll i veckan. 
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Varför då? 

På ytan ser det ut som ett rutinärende utan 
överraskningar eller någon större betydelse: 
USA:s centralbank Federal Reserve lämnade i 
veckan sin styrränta orörd på nivån nära noll, 
där den har varit parkerad sedan pandemin 
drabbade världen för drygt ett år sedan. 

Men just detta besked har också beskrivits som 
Fedchefen Jerome Powells kanske viktigaste i 
hans karriär. 

Sammanhanget är nämligen explosivt. Under 
halva våren har världens finansmarknader 
darrat och svängt i skuggan av en stor fråga: 

Kommer återhämtningen i USA:s ekonomi, som 
har laddats med jättelika stimulanser och 
nytryckta pengar, att överhettas när pandemi-
krisen släpper sitt grepp? Och kan det leda till 

snabbt stegrad inflation, som i sin tur tvingar 
centralbanken till kraftiga räntehöjningar för att 
kyla ekonomin? 

Den saken har förstås också global betydelse. 
USA:s ekonomi väntas bli loket som drar 
världen ur viruskrisen. Utvecklingen där är 
viktig. Räntan i planetens största ekonomi 
påverkar i sig också alla andra. En stegring får 
effekt för många som har lån. 

En räntehöjning skulle också påverka världens 
börser – de flesta står på rekordnivåer och är 
känsliga för en räntechock. 

Den senaste statistiken visar 5 procent inflation 
i USA. Många prognosmakare tror på 7 procent 
tillväxt i år. Amerikansk ekonomi väntas rusa 
framåt mot en full återhämtning. Hur kommer 
det sig då att centralbanken inte höjer räntan? 
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Det finns tre förklaringar. 

Den första är att Fed ser de senaste 
inflationssiffrorna som övergående. De beror 
mest på tekniska hack och tillfälliga flaskhalsar, 
hävdar centralbanken. 5 procent inflation i maj 
säger inget om trenden. Till exempel bidrog ett 
prishopp på marknaden för begagnade bilar 
mycket till den ovanligt höga siffran. Just det lär 
inte fortsätta i evighet. 

Det andra skälet som centralbanken pekar på är 
att arbetsmarknaden är långtifrån rehabiliterad 
efter viruskrisen. Överhettning, säger Fed, kan 
det knappast vara tal om så länge 
arbetslösheten vida överstiger nivån före 
pandemin. 

En sista faktor är att Fed har lagt fast en delvis 
ny räntepolitisk linje. Den säger att det är bra 

om inflationen hamnar lite högre än målet på 2 
procent en kort period. 

Alltså: Styrräntan kommer vara kvar nära noll. 
Förmodligen till år 2023. I alla fall enligt Feds 
räntebana. 

Denna linje justerades marginellt i veckan och 
överraskade finansmarknaderna en aning. 
Räntehöjningarna kan också komma tidigare. 

Dilemmat är svårt. Om Fed, å ena sidan, 
överreagerar och höjer räntan för tidigt kan det 
att sänka börser, tillväxt och arbetsmarknad 
under åratal framöver. Men om Fed å andra 
sidan väntar för länge med att bryta en 
inflationsspiral blir resultatet inte alls bättre. 

Ingen ekonomi har varit med något som liknar 
det senaste årets viruskris. Ingen har heller 
försökt manövrera en återhämtning av den typ 
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vi ser nu. Hittills är förtroendet för Powell 
starkt. Det behövs när Fed tar sig fram i okänd 
terräng. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 

19 Utredning för 
förbättrad 
arbetsmiljö 
Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat de 
senaste tio åren. 

Nu tillsätter regeringen en utredning för 
att förbättra arbetsmiljön på flera 
punkter. 

Bland annat ska arbetsmiljöregelverket ses över 
för att utreda om sanktionsavgifter bör kunna 
tas ut för överträdelser av föreskrifter som till 
exempel riktar sig mot organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Utredaren ska även föreslå hur 
lagen kan förtydligas så att företagshälsovården 
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i högre utsträckning används i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. 

– Ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken måste 
vara högre än att ingen skadas eller blir sjuk av 
jobbet, sade arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark (S) på en pressträff på fredagen. 

Lenita Granlund blir särskild utredare. 
Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 
2022. 

TT 

19 Lärarfacken 
nära att gå ihop 
De två lärarfacken plus Sveriges 
Skolledarförbund har tagit ett steg ytterligare 
mot vägen att skapa ett gemensamt storfack, 
med målet att ha etablerat en organisation från 
och med den 1 januari 2023. 

Akademikerorganisationen Saco ska vara dess 
hemvist, vilket innebär att Lärarförbundet, som 
i dag tillhör TCO-familjen, måste uppgå i Saco. 

TT 
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19 Flygbolaget 
Bra får ny vd 
Flygbolaget Bra får ny vd. Det blir Ulrika 
Matsgård, kommersiell chef i bolaget, tar över 
vd-stolen efter Geir Stormorken. 

Matsgård tillträder den 1 juli. 

Ulrika Matsgård har arbetat i Bra sedan 2017 
och har dessförinnan en lång erfarenhet från 
ledarrollen inom it- och telekombranschen, 
skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

TT 

19 Ihållande 
regn oroar 
experter mer än 
korta skyfall 
Det är lätt att glömma i strålande sol men 
en rad skyfall har orsakat 
översvämningar i Stockholms län de 
senaste veckorna. Det som oroar 
experterna mest är ihållande kraftigt 
regn. 

– Vi har aldrig haft ett nederbördstillfälle 
som sett ut som regnovädret 25–27 maj, 
vi kunde inte tro att konsekvenserna 

710



skulle bli så stora, säger Erik Karlsson, 
specialist på Stockholm vatten och avfall. 

I lördags drabbades söderort av ett av de 
kraftigaste skyfallen som uppmätts i Stockholm. 
Gubbängen fick 48,5 millimeter regn på bara en 
timme vilket klassas som skyfall. I Högdalen 
kom 81,9 millimeter på ett dygn, ett av de 
högsta värdena på 60 år. 

– Det var som att himlen öppnade sig, ett 
verkligt skyfall. Det var väldigt länge sedan vi 
såg ett så intensivt regn på kort tid, säger Erik 
Karlsson, specialist på Stockholm vatten och 
avfall (Svoa).  

I Farsta räddades instängda människor från en 
källare av räddningstjänst och djur evakuerades 
från en djuraffär. Stockholm vatten och avfall 
har hittills fått 307 anmälningar om 

översvämmade källare sedan i lördags och 
räknar med fler. Värst drabbat var ett stråk från 
Enskedefältet och Stureby, ned över Svedmyra, 
Tallkrogen och Sköndal, men även delar av 
Huddinge, Telefonplan och Bromma. 

Stockholm vatten och avfall arbetade redan 
intensivt med efterbörden av det kraftiga 
regnovädret i slutet av maj. Då svämmade minst 
220 källare över och orsakade stora 
trafikstörningar med fara för människors liv. 
Under E4 i höjd med Hölö dog en äldre kvinna 
som fastnat med bilen i vattenmassorna. 

– Vi har aldrig sett en sådan långvarig 
högintensiv nederbörd tidigare. Det är en helt 
ny faktor. Vi såg att det skulle komma mycket 
nederbörd, det flaggades för 50 millimeter på 
ett dygn. Vi hade en viss varning men kunde 
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inte tro att konsekvenserna skulle bli så stora, 
säger Erik Karlsson. 

Majovädret var inget klassiskt skyfall, det 
intensiva regnet pågick i tre dagar. Maj var 
också tredje blötaste majmånaden i Stockholm 
sedan 1786 så marken var mättad. 

Den 27 maj började larm strömma in om 
översvämmade källare och fulla pumpstationer 
från norr till söder. 

– Det drabbade på bred front. Vi fick samtal 
från hela Stockholm. Allt från Djurgården och 
Västerort och ända ner till Huddinge. Det var 
översvämmade vägar i både Åkersberga och 
Järna så hela regionen var ju påverkad. 

Svoa arbetar nu för högtryck för att utreda hur 
stora delar av avlopps- och dagvattensystem 
kunde bli helt fulla trots relativt modesta 

regnmängder. Majregnet var ett regn man 
räknar med återkommer vart femtonde år enligt 
mätstationen i Gubbängen, men de flesta 
stationer uppmätte bara två- eller treårsregn 
som systemen med marginal ska klara. 

– Skyfall är en traditionellt extrem händelse 
men majhändelsen var värre för vårt system, 
volymmässigt var det nog mer vatten och det 
drabbade hela Stockholm. 
Grundvattensystemen blev snabbt fulla så 
vattnet blev flytande på ytan, växtligheten hann 
inte ta upp allt vatten och påverkan på sjöarna 
blev större. 

Erik Karlsson ser majovädret som en 
ögonöppnare att Svoa måste arbeta på ett nytt 
sätt. 
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– Nu försöker vi komma underfund med varför 
våra system reagerade på det här viset. Vi 
försöker träffa alla drabbade fastighetsägare för 
att få information så att vi kan bygga upp 
scenariot i modeller för att förstå vad som hänt. 
Sedan kan vi ta fram åtgärdsförslag. 

En av de tolv tekniker från Svoa som besöker 
skadedrabbade är Rasmus Löf. I Norra Ängby i 
Bromma besöker han Hans och Stina Birkholz 
vars källare drabbades under majovädret.  

– Det har aldrig hänt förut. Det här är 
enplanshus med garage i källaren, där man 
skulle köra in sin PV nedför en brant 
garagenedfart, göra en 90-graders sväng och stå 
och puttra med bilen under vardagsrummet. 
Alla i området har gjort om och inrett sina 
garage, vi har tv-rum här nere, berättar Hans 
Birkholz, som jobbar som arkitekt. 

Paret satt och tittade på en deckare i tv-soffan 
på onsdagskvällen den 27 maj när det plötsligt 
kom upp vatten ur golvet. Snart upptäckte de en 
hel bassäng i skafferiet där vattnet forsade upp 
ur en golvbrunn. 

– Vattnet bara steg och steg och steg, Hans 
hämtade alla hinkar vi har och jag öste och och 
öste. Hans sprang med hinkarna och hällde ut 
vattnet i trädgården. Efter någon timme sade 
jag att ”vi klarar inte det här” och då ringde vi 
rörmokaren, säger Stina Birkholz. 

Rörmokaren lånade ut sin sista pump till paret 
för att försöka slanga ner vattnet i 
duschavloppet. 

– Vi hade tur, pumpen gick för full rulle i två 
dygn och pumpade över allt vatten till avloppet. 
Hade vi inte haft den så vet jag inte vad som 
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hänt. Man vill ju veta vad man kan göra för att 
förhindra att det händer igen. Men då ska man 
ju helst vara hemma också. Om vi varit 
bortresta hade vi haft vatten stående i källaren i 
en vecka, säger Hans Birkholz. 

VA-tekniker Rasmus Löf antecknar 
händelseförloppet i sitt protokoll och 
kontrollerar rör, dränering och stuprör och tar 
bilder både ute och inne. 

– Exakt det här har jag sett på säkert tio hus i 
Västerort. Att vattnet tar sig in under huset och 
kommer upp från golvet eller genom fasaden, 
inte via avloppet. När det kommer så mycket 
vatten och blir så mättat i marken hittar vattnet 
sig in ändå. Huset ligger på en betongplatta, 
därför blir det ett sådant tryck, som en kudde 
med vatten, säger han. 

Hans och Stina Birkholz klarade sig från större 
materiella skador, de hann flytta möblerna men 
vädrar fortfarande för att slippa fuktlukt. 
Eftersom läckan inte kom från avloppet är det 
inte Svoa:s ansvar utan fastighetsägarens. 

– Försäkringsbolagen vet att skyfall kan bli dyrt 
så det är 10 000 i självrisk om man inte har en 
specialförsäkring. För vår del blev det 
kostnaden för en rörmokare som fick rycka ut 
vid niotiden på kvällen och pumpen. Det är ju 
inte så farligt, säger Hans Birkholz. 

Översvämningen blev ändå en väckarklocka och 
nu funderar de på sensorer som larmar om de 
inte är hemma nästa gång det händer. 

– Man blev verkligen påmind om 
klimatförändringarna. När jag satt där och öste i 
över en timme fick jag en liten förståelse hur det 
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kan vara i områden som redan drabbats hårt av 
klimatförändringar. Om vi hade gått och lagt oss 
vet jag inte vad som hänt, säger Stina Birkholz. 

Enligt klimatscenariorna väntas mer regnoväder 
över Stockholm till 2100. 

– Vi räknar med att skyfallen kommer att öka 
och att nederbördsmönstren kommer att se 
annorlunda ut. Den förlängda 
snösmältningsperioden ger annan 
nederbördsbelastning än systemen är byggda 
för och långdragna regn i kombination med tjäle 
kan ge problem. Vi behöver få titta på mer 
komplexa situationer än lokala skyfall framöver, 
säger Erik Karlsson. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 
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19 Plattan ska få 
nya plattor – 
arbetet pågår 
till 2025 
De ikoniska svartvita plattorna på 
Sergels torg ska bytas ut. I dag är en 
tredjedel av plattorna antingen spruckna 
eller ersatta med asfalt. 

Arbetet ska ske i etapper och entréer till 
exempelvis t-banan, affärer och 
Kulturhuset ska vara tillgängliga under 
hela byggtiden. 

– Det går inte att stänga av navet i City, 
hjärtat i Sveriges modernistiska 
demokrati, i nästan tre år, säger 
trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). 

Målet är att sätta spaden i marken i slutet av 
2023 och nyinviga torget i mitten av 2025. 

Det känns som om det har pågått arbeten vid 
Sergels torg i en evighet. 

– Arbetena med den övre delen av Sergels torg 
avslutades för tre år sedan, men arbetet med 
Malmskillnadsgatan och SE-bankshuset har 
fortsatt och det är först nu man kan känna att 
det är klart, säger Daniel Helldén. 

Varför gjorde ni inte allt på en gång? 

– Det är komplicerat, då hade det blivit stängt, 
inga gångpassager kvar. Det är ett komplicerat 
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pussel att renovera i City, vi måste se till att 
projekten inte krockar alltför mycket utan göra 
det i etapper. 

Hela City är, menar Daniel Helldén, egentligen 
en enorm betongkonstruktion, som nu har blivit 
50 år. Hötorgshusen håller på att renoveras och 
2025 ska allt vara klart, hoppas han. För den 
här gången. 

– Med en liten reservation. Om ett par år ska vi 
renovera Klaratunneln som går under alltihop. 

Sergels torgs triangelmönster är en ikonisk 
symbol för modernismen i Sverige. I takt med 
att torget har slitits har den ursprungliga 
beläggningen dock bytts ut mot plattor i 
avvikande färg och form. För att återställa det 
klassiska svartvita mönstret behöver torget 
läggas om helt och hållet.  

Boven bakom Plattans nuvarande skick är ett 
gammalt markvärmesystem som är fyllt med 
glykol. Det är ett giftigt ämne som kan orsaka 
problem i naturen om det läcker ut. Det har 
varit svårt att byta ut beläggningen på torget 
utan att riskera att skada värmeslingorna, vilket 
har gjort att staden har tvingats ta till de fulare 
lagningarna.  

Både markvärmesystemet och tätskiktet under 
torget är föråldrade och behöver bytas ut. 
Därför kommer staden att genomföra en 
omfattande renovering som innefattar 
markvärmen och tätskiktet såväl som plattorna 
på torget. Det nya systemet för markvärme 
kommer inte att innehålla glykol.  

Totalt omfattar projektet Sergels torgs nedre 
nivå bestående av Plattan och Sergelarkaden, 
samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. 
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Den övre nivån av torget och anslutande gator 
renoverades i etapper 2012–2018. Det nya 
projektets totala utgift uppskattas till mellan 90 
och 140 miljoner kronor, beroende på 
materialval. 

Plattan har sedan årtionden tillbaka haft 
utmaningar med brottslighet, droghandel och 
missbruk, vilket skapar otrygghet och utgör en 
riskmiljö för unga. 

Torgets nuvarande skick sänder signaler om att 
det är en plats som ingen bryr sig om vilket 
skapar utrymme för skadegörelse och 
nedskräpning. Detta skapar i sin tur en kultur 
som är tillåtande till ordningsstörningar och 
brottslighet. Sergels torg har fastnat i en negativ 
spiral som bidrar till upplevd otrygghet. 

– Hur en miljö ser ur påverkar hur den används 
och hur människor rör sig där. Om vi får till 
Plattan tror jag att det kan bidra till mindre 
missbruk och brottslighet, säger Daniel Helldén. 

– Det är roligt att kunna uppgradera Plattan till 
ursprungsskick. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

Fakta. Sergels torg 
Sergels torg stod färdigt år 1967. Platsens 
utformning och 

ikoniska triangelmönster har haft stor inverkan 
på Stockholms 

stadsbild. 
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Före covidpandemin passerade närmare 100 
000 personer området varje dag. 19 Ford och 

Skoda – nya 
tidens elbilar 
Ur led är tiden. Bilvärlden förändras och 
vissa nyheter är svårare att smälta än 
andra. Vem hade trott att vi någonsin 
skulle jämföra en suv från Skoda och en 
eldriven Ford Mustang? 

Utbudet av rymliga elbilar blir ständigt större 
och nu ger sig även Ford in i elbilskampen. Ford 
Mustang Mach-E AWD Long Range möter här 
Skoda Enyaq IV80. 

Det här är dyra bilar, Ford vill ha 734 900 
kronor och är därmed nästan 200 000 kronor 
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dyrare än den redan dyra Skodan för 553 700 
kronor. För mellanskillnaden får man 
fyrhjulsdrift och större batteri i Forden. Att 
marknadsavdelningen satte det klassiska 
namnet på bilen har sina anledningar. Precis 
som Mustang i mitten av 1960-talet räddade 
Ford är det tänkt att elbilen Mustang Mach-E 
ska markera en nystart för biltillverkaren. 

Skoda har gjort precis tvärtom, Enyaq är ett helt 
nytt modellnamn och de försöker inte leva på 
gamla meriter. Elbilen sätter också en ny 
designform för det tjeckiska märket och det 
första intrycket är att Enyaq är mer påkostad än 
alla tidigare Skodamodeller. Vi vågar påstå att 
den känns lyxig. Men när antalet blickar på stan 
räknas vinner Forden med hästlängder. 

Det är ingen tvekan om att Ford Mustang Mach-
E har personlighet, men köregenskaperna är 

sävliga och styrningen är tung. Mach-E upplevs 
som klumpig och det är svårt att känna någon 
kontakt med bilen eller vägen genom de tjocka 
och slappt stoppade stolarna. Det är också 
mörkt och instängt i kupén. 

Vi brottas också med den ologiska 
instrumenteringen. Det tar bland annat lång tid 
att hitta information om laddstatus – något som 
alla elbilsförare vill veta direkt. När det är 
problem att få i gång laddningen visar det sig att 
Mach-E behöver betydligt längre tid på sig att 
prata med laddaren än konkurrenterna. 
Fordens snabbladdningskapacitet är dock 
högre, 150 kilowatt mot Skodans 125 kilowatt. 
Båda bilarna har 11 kilowatts ombordladdare för 
hemmaladdning. 

Instrumenteringen i Skoda Enyaq är däremot 
logisk och enkel och känns igen från övriga 
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Skodamodeller. Det är väldigt lätt att känna sig 
hemma i Enyaq som känns luftig och rymlig i 
kupén och betydligt ljusare än Mustang. 

Det visar sig dock vara svårt att få till en bra 
körposition. Höger knä tar hela tiden i 
instrumentpanelen och det hjälper inte att 
skjuta bak stolen. Det är ovanligt att en så här 
stor bil upplevs förhållandevis trång på 
förarplats. 

En annan egenhet dyker upp mitt framför 
ögonen då räckviddsmätaren inte kan 
bestämma sig för om det finns ström för 42 eller 
31 mil kvar i batteriet. Det är helt klart något 
mjukvaruproblem i testbilen. 

Enyaq lider märkligt nog av samma okänsliga 
filkörningsassistent som elbilskusinen i samma 
koncern Volkswagen ID.3 hade för nästan ett år 

sedan när vi provkörde den första gången. 
Volkswagenkoncernen har haft problem med 
mjukvaran i flera av sina nya elbilar men det är 
för dåligt att de inte har fått ordning på 
problemen efter så här lång tid. 

Där Forden upplevs sävlig, tung och klumpig är 
Skodan mer distinkt i uppträdande och 
styrning. Enyaq känns lätt att köra och balansen 
i gaspedal och energiåtervinning är mjuk och 
trevlig. Skodan har också flera olika körlägen 
men skillnaden mellan dessa märks knappt. 

Till Fordens fördel ska nämnas att den är 
fyrhjulsdriven, medan Skodan än så länge bara 
går att köpa i bakhjulsdrivet utförande. 

Högre effekt och fyrhjulsdrift går tyvärr ut över 
räckvidden. Fordens batteri har totalt plats för 
99 kilowattimmar, men det är bara 88 som är så 

721



kallad användbar kapacitet som kan användas 
för att driva bilen framåt. Skodans användbara 
kapacitet är 77 kilowattimmar. 

Trots en fördel på 11 kilowattimmar kommer 
Mustang Mach-E bara en mil längre på en 
laddning. Båda bilarna har en angiven räckvidd 
strax över 50 mil, men räkna med drygt 40 mil 
(beroende på körsätt och temperatur) vid 
verklig körning. 

Fyrhjulsdrift är en stor fördel när man ska dra 
släp, tyvärr har Mustang Mach-E en låg tillåten 
släpvikt på endast 750 kg medan Enyaq får dra 
upp till 1 000 kg tunga släp. 

Enyaq är mer anpassad för en familjs 
användning med ett betydligt rymligare baksäte 
och nästan 200 liter större bagageutrymme än 
Mustang Mach-E. Forden kontrar dock med ett 

litet extra bagageutrymme under huven framtill. 
Där ryms laddkablar och småsaker, men inte så 
mycket mer. 

Skodas varumärkesresa följer samma mönster 
som flera andra i bilvärlden. För att kunna ta 
mer betalt för varje bil måste kvaliteten höjas 
lagom mycket. Skoda har sin plats inom 
koncernen och måste ligga lite bakom 
Volkswagen. 

Skoda har klivit upp på samma nivå som 
Volkswagen när det gäller kvalitetskänsla, men 
tyvärr även pris. Dyraste Skoda Enyaq hamnar 
på samma pris som den billigaste Mustangen, 
vilket är drygt en halv miljon kronor. Det är ett 
enormt högt pris för en bil som inte på något 
sätt är en lyxbil, utan är tänkt för vanliga 
barnfamiljer. I elbilssammanhang är det dock 
ett pris som ingen numera höjer på ögonbrynen 
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för, betydligt mindre elbilar kostar närapå lika 
mycket. 

Enyaq har inte alls samma extroverta design 
som Mustang Mach-E, den strikta designen och 
det tyskt korrekta utförandet talar inte till 
känslorna på samma sätt. Ändå är det lätt att se 
att Skoda Enyaq kan bli en storsäljare i Sverige. 
Inte minst eftersom vi svenskar gillar det lite 
mer anonyma, det praktiska och logiska. 

Jan-Erik Berggren 

Fakta. Ford Mustang 
Mach-E AWD Long 
Range 
Miljö 

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. 

Elförbrukning vid blandad körning: 1,87 kWh/
mil. 

Räckvidd: 54 mil. 

Ekonomi 

Pris/förmånsvärde/privatleasing: 734 900/4 
222/7 645 kronor. 

Inköpsbonus: 70 000 kronor. 

Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre 
första åren, därefter 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 
12 år, batteri 8 år. 

Teknik 

Motor: Två elmotorer 351 hk, 580 Nm. 

Batterikapacitet: 99 kWh. 
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Max laddeffekt: 150 kW. 

Drivning: Fyrhjulsdrift. 

Växellåda: 1-växlad reduktionslåda. 

Acceleration 0-100 km/tim: 5,1. 

Toppfart: 180 km/tim. 

Digitalt 

Pekskärm: 15 tum. 

App: Ford Pass. 

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. 

OTA (nätuppdatering): Ja. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 471/188/163 centimeter. 

Bagagevolym: 402–1 508 liter med bakre 
ryggstöd uppe/fällda. 

Tjänstevikt: 2 182 kg. 

Maximal släpvagnsvikt: 750 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper 3 

Säkerhet 4 

Komfort 4 

Miljö 5 

Ekonomi 3 

Totalbetyg = 19 av 25 

Plus 

Design. 
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Motorljud (artificiellt). 

Kodlås. 

Minus 

Ologiska menyer på pekskärmen. 

Instängd känsla. 

Sävlig körkänsla. 

Fakta. Skoda Enyaq iV 
80 
Miljö 

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. 

Elförbrukning vid blandad körning: 1,69 kWh/
mil. 

Räckvidd: 53,1 mil. 

Ekonomi 

Pris/förmånsvärde/privatleasing: 553 700/3 
648/5 295 kronor. 

Inköpsbonus: 70 000 kronor. 

Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre 
första åren, därefter 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 
12 år, batteri 8 år. 

Teknik 

Motor: Elmotor 204 hk, 310 Nm. 

Batterikapacitet: 82 kWh. 

Max laddeffekt: 125 kW. 

Drivning: Bakhjulsdrift. 

Växellåda: 1-växlad reduktionslåda. 
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Acceleration 0-100 km/tim: 8,5. 

Toppfart: 160 km/tim. 

Digitalt 

Pekskärm: 13 tum. 

App: My Skoda. 

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. 

OTA (nätuppdatering): Ja. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 465/188/162 centimeter. 

Bagagevolym: 585–1 710 liter med bakre 
ryggstöd uppe/fällda. 

Tjänstevikt: 2 150 kg. 

Maximal släpvagnsvikt: 1 000 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper 4 

Säkerhet 4 

Komfort 4 

Miljö 5 

Ekonomi 4 

Totalbetyg = 21 av 25 

Plus 

Bra utrymmen. 

Rak design. 

Bra köregenskaper. 

Minus 

Okänslig filkörnings-assistent. 
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Skakig mjukvara. 

Dåligt placerade USB-kontakter. 
19 Nissans nya 
elbil dröjer 
Nissans eldrivna suv Ariya skulle börja säljas i 
Japan under mitten av 2021. Coronapandemin 
och framför allt bristen på 
halvledarkomponenter har dock förskjutit 
lanseringen ett halvår framåt. Försäljningen av 
bilen i Nordamerika och Europa kommer att ske 
efter ytterliga två månader. 

Nissan har tidigare haft en framgångsrik elbil – 
Leaf. Det är dock ett tag sedan den toppade 
listorna. I fjol var den exempelvis åttonde bäst 
säljande elbilen på europeiska kontinenten. 

DN 
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19 
Uppstickarens 
vd: 
”Bilindustrin är 
oetisk” 
Efter flera års fördröjning är det dags för 
Sverigelansering av bilmärket som är 
kusin till Volvo Cars och har ett 
svåruttalat namn. Lynk & Co har börjat 
leverera bilar till svenska kunder och 
Alain Visser, vd för företaget, är kritisk 
till hur resten av bilindustrin arbetar. 

Högen av svarta containrar ska stå på 
Strömkajen utanför Nationalmuseum i 
Stockholm några veckor. Hopplocket av 
containrar är det nya bilmärket Lynk & Cos 
första tillfälliga butik där nyfikna ska kunna 
bilda sig en uppfattning om vad det här är för 
något. 

Vad skiljer er från andra bilmärken? 

– Vi tillhandahåller mobilitet, säger Lynk & Co:s 
vd Alain Visser när han tar emot inne i 
containern. 

Man möts först av en kaffebar och en liten butik 
med dyra tvålar och väskor, allt med koppling 
till Sverige. I rummet bredvid finns bilen – Lynk 
& Co 01 som är det nya bilmärkets första 
modell. 
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– Vi ser oss inte som ett bilmärke. Vi råkar ha 
en bil, men den är bara ett verktyg för att 
erbjuda mobilitet. 80 procent av mina anställda 
har aldrig varit i bilindustrin förut och en i 
ledningsgruppen har inte ens körkort, berättar 
Alain Visser. 

Företaget betraktar inte biltillverkare som 
Toyota eller Volkswagen som främsta 
konkurrenter utan snarare Uber, Voi och 
kollektiva färdmedel. 

Lynk & Co har dock gemensamt med Toyota och 
Volkswagen att de säljer just bilar. Lynk & Co 
lanserades i Kina år 2018 och där finns flera 
modeller; 01, 02, 03, 05, 06 samt 04 som är en 
sparkcykel. Vid Europalanseringen är det dock 
bara modellen 01 som är aktuell, som hybrid 
eller laddhybrid och i färgerna svart eller blå. 
Fler val går inte att göra. 

Borde inte er första modell ha varit en elbil? 

– Vår nästa bil blir helt eldriven och jag tror att 
den kommer om cirka två år. Vi har 
elbilstekniken inom gruppen men vi valde att 
inte börja med det eftersom jag anser att om 
man bara ska ha en bil i dag så är den tekniken 
inte tillräcklig. 

I den stora Geelykoncernen är Lynk & Co 
ensamma om sin affärsmodell som bygger på 
korttidsleasing i stället för försäljning. 
Kunderna leasar en bil för 5 500 kronor per 
månad, med endast en månads uppsägningstid. 
Volvo har ett liknande upplägg som kallas Care 
By Volvo. Då är det tre månader i taget som 
gäller och XC40 Recharge T5, tvilling till Lynk & 
Co 01, kostar 1 165 kronor mer per månad. Som 
jämförelse kan man också privatleasa elbilen 
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Volkswagen ID.3 med nästan likvärdig 
utrustning för 4 400 kronor per månad. 

Är ert sätt att sälja bilar bättre än det 
traditionella? 

– Jag tror att Geely ser oss som den vilda hästen 
i stallet. Det mesta Geely sysslar med är 
bilmärken, men man är inte helt säker på hur 
bilindustrin utvecklas. De ser oss som ett sätt 
att prova nya grepp. 

Lynk & Co har i dagsläget omkring 15 000 så 
kallade medlemmar, det vill säga kunder som 
leasar en bil. I Sverige har man levererat drygt 
300 bilar. Exakt hur många kunder som behövs 
innan märket blir lönsamt är inte uttalat, men 
företaget räknar med att man börjar gå med 
vinst nästa år. 

Hur många bilar vill ni sälja? 

– Vi har inte satt något volymmål, vi siktar i 
stället på att få så många medlemmar som 
möjligt. Det kanske låter konstigt, men jag vill 
säga att ju färre bilar vi har med så många 
medlemmar som möjligt, desto bättre. 

Precis som Volvos elbilar kommer Lynk & Co:s 
bilar inte att säljas genom traditionella 
återförsäljare. Att gå in på företagets hemsida 
och beställa en bil är enda sättet. När det är 
dags för service eller reparation kommer Lynk & 
Co-personal och hämtar bilen. Polestar, som 
också är ett nytt bilmärke inom Geely-
koncernen, har ett liknande sätt att hantera 
försäljning och kundkontakt. I DN Motor 12 
juni skrev vi om Peter Nyberg som köpt en ny 
Polestar 2 och fått gamla hjul och haft svårt att 
få kontakt med företaget. 
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Finns det risk att det blir svårare för kunderna 
att få hjälp om bilen går sönder? 

– Bilindustrin i dag är oetisk eftersom den 
förlorar pengar på att sälja bilar och tjänar 
pengar på att laga dem. Vi vill inte göra så. 

– I månadskostnaden ingår service, vilket gör 
att varje gång en av våra bilar måste in till en 
verkstad för att repareras så förlorar vi pengar. 
Det innebär att vår högsta prioritet är att bilen 
håller hög kvalitet. Det är precis motsatt 
affärsmodell mot resten av branschen. 

Återförsäljarnas roll tycks han se som mer eller 
mindre utspelad. Framöver kommer alla 
bilföretag att söka mer direktkontakt med 
kunderna eftersom det är så man bygger sitt 
varumärke. I bilindustrin har man traditionellt 

gjort tvärtom, det enda man inte har hand om 
själv är kundkontakten. 

Kommer fler att följa er affärsmodell? 

– Om biltillverkarna inte är försiktiga, vilket de 
inte är, så kommer de att bli underleverantörer. 
Vi har ställt oss frågan om vi ska vara Lufthansa 
(flygbolag reds. anm.) eller Boeing 
(flygplanstillverkare reds. anm.). Vi har bestämt 
oss för att vara Lufthansa. Många andra verkar 
ha bestämt sig för att vara Boeing och då kan 
det bli så att Apple, Google med flera blir 
Lufthansa och erbjuder mobilitet med bilar från 
de som är Boeing. 

Erik Wedberg 

erik.wedberg@tmag.bonnier.se 
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19 Jonas 
Fröberg: Den 
stora 
miljöskandalen 
ingen vill ta 
ansvar för 
Volkswagens tidigare högsta chefer får 
nu betala hundratals miljoner för 
dieselskandaler. Det reser en stor fråga 
om en av århundradets stora 
miljöskandaler.  

Vilka tar det stora ansvaret? 

Den bistre Martin Winterkorn var gammel-
lejonet på savannen som ledde den hårdaste 
flocken. Han var under nära nio år – mellan 
2007 och 2015 – högste chef på Tysklands 
största bolag och världens andra största 
biltillverkare Volkswagen. 

Han, som fick avgå i förnedring redan 2015 i 
samband med dieselskandalen får nu betala 113 
miljoner kronor i en förlikning i en tysk domstol 
till sitt gamla bolag.  

Det var efter att över 11 miljoner dieselbilar från 
Volkswagenkoncernen släppt ut upp till 40 
gånger för mycket skadlig kväveoxid som 
dieselskandalen exploderade 2015. Kväveoxid 
orsakar förtida död och problem för personer 
med astma. Volkswagen erkände att de använt 
olaglig programvara för att rigga utsläpp i en 
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skandal som hittills kostat fordonsbolaget över 
320 miljarder kronor.  

Men den nya förlikningen reser betydligt större 
frågor. 

Det har nämligen i skymundan krupit fram att 
Volkswagen bara var toppen på ett isberg. 
Dieselbilar från bland annat Mercedes, Renault 
och Opel har också släppt ut upp till 40 gånger 
mer farlig kväveoxid på vägen jämfört med i 
testlabben. Vad som skiljer dessa från 
Volkswagen är inte solklart.  

Volkswagenskandalen avslöjades i USA – men 
Volkswagen hävdade samtidigt att bilarna var 
lagliga i Europa. EU:s hållning var nämligen 
länge – efter hårt lobbyarbete från bilindustrin 
– att snåla dieselbilar (som var lönsamma för 

bilindustrin) var räddningen på klimatfrågan – 
inte elbilar (som ansågs olönsamma).  

Dieselns smutsiga baksida var att kväveoxid var 
dyrt att rena. Bilbolagen som har EU:s bästa 
lobbymaskineri fick igenom en luddig upp-
görelse med EU som innebar att kväveoxiden 
knappt behövde renas. Exempelvis om det var 
under 17 grader varmt i luften. 

Jo, du läste rätt.   

Men allt var ytterst luddigt. På senare år har 
uppseendeväckande uppgörelser gjorts i det 
fördolda och rättegångar, som borde ha fått 
mycket mer uppmärksamhet, hållits. Så sent 
som i mars i år betalade Daimler i tysthet 12,5 
miljarder kronor i en uppgörelse i en 
amerikansk domstol för 250 000 Mercedesbilar 
som släppt ut skyhögt för mycket kväveoxid. 
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Just nu pågår en sårig stor rättegång i Frankrike 
för samma sak om Peugeot-, Citroën- och 
Fiatbilar. Listan kan göras lång.  

Jag undrar nu: hur många bildirektörer och EU-
politiker ligger nu vakna i vargtimmen och 
känner ett närmast okänt ord i bil- och 
politikvärlden: Ansvar? 

Jonas Fröberg 

jonas.froberg@dn.se 

Rött ljus: Från januari till sista maj har Volvo 
sålt 468 renodlade elbilar (Volvo XC40 i 
elversion): det utgör 1,8 procent av deras totala 
försäljning. Elbilsrevolution var god dröj. 

19 Drömmen 
om Utah 
I ett land som genom århundraden 
präglats av folkförflyttningar har 
utposten Utah blivit ett nytt mål. 

Här kan människor förverkliga den 
amerikanska drömmen till ett rimligt 
pris – eller ändra sina drömmar. 

Karin Eriksson och Eva Tedesjö har 
träffat nybyggarna. 

På det salta fältet kan ingenting växa. Ändå är 
det livet som återvänder när drakarna lyfter mot 
skyn på Bonneville Salt Flats i nordvästra Utah. 
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Tre små pojkar kämpar för att hålla linorna fria 
från trassel och från familjens busigaste 
medlem. En grand danois på åtta månader är en 
storvuxen hund och en lekfull valp i ett. 

– Arlo! Låt bli! 

Familjen Stephens har tagit sig ut på 
fredagsutflykt: Mamma Bekah, pappa Mike 
samt sönerna Stillman, 8, Colt, 6, och Jaxon, 5. 
Det vidsträckta vita fältet 20 mil väster om Salt 
Lake City är ett av deras favoritresmål. 

Saltkristallerna på marken är en rest från den 
uttorkade sjön Lake Bonneville, som för många 
tusen år sedan täckte en tredjedel av delstaten 
Utah. Ett vårregn tidigare i veckan har fått ytan 
att krackelera. 

En av pojkarna plockar upp några korn från 
marken, smakar och grimaserar. 

– Då har du lärt dig något nytt, konstaterar 
hans mamma. 

○ ○ ○ 

Pojkarna rör sig i ett drömlandskap, i nya 
drömmars land. Utah är den snabbast växande 
delstaten i USA. 

Under det senaste decenniet har befolkningen 
vuxit med 18,4 procent, långt över genomsnittet 
för nationen. Tillväxten beror på både 
flyttströmmar och barnafödande. Och 
människor har fortsatt röra sig mot Utah under 
pandemin, samtidigt som USA som helhet har 
stagnerat, med låga födelsetal och minskad 
invandring.  

Mycket talar för att USA snart står inför samma 
problem som Europa och delar av Asien, med 
en befolkning som bara blir äldre och äldre. 
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Metropoler som New York, Los Angeles och 
Chicago har inte samma attraktionskraft som 
tidigare. Kalifornien, som brukade vara 
slutdestinationen för alla som ville förverkliga 
den amerikanska drömmen, har till och med 
tappat något i folkmängd under de senaste 
åren.  

Folkomflyttningarna påverkar även makt och 
inflytande. Colorado, Florida, Montana, North 
Carolina, Oregon och Texas får nu fler platser i 
representanthuset i den amerikanska 
kongressen, på bekostnad av Illinois, Michigan, 
New York, Ohio, Pennsylvania, West Virginia 
och Kalifornien. 

○ ○ ○ 

Familjens Stephens resa mot Utah började 
sommaren 2019 i Orange County i Kalifornien.  

De hade hyrt ett hus vid västkusten i några år. 
Det var fint, men dyrt. 

– Min man blev av med jobbet. Vi kände att vi 
inte ville vara kvar på en plats där vi som familj 
skulle vara så ekonomiskt utsatta. Min man 
kommer från Utah och har familj här, så vi 
beslöt att flytta hit. En vecka senare var vi på 
väg, berättar Bekah Stephens. 

Hon och hennes man insåg ganska snabbt att 
det skulle bli svårt att få tag på en bostad i den 
snabbast växande delstaten i USA. De hamnade 
i en stor husvagn i stället. 

Nu lever de på begränsad yta med tre barn och 
hund, vid ett inhägnat område för mobila 
bostäder i Salt Lake City. Det finns områden i 
USA där fattiga människor bor i trailerparker, 
men detta är något annat, en prydlig parkering 
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med stora och trevligt inredda så 
kallade recreational vehicles. 

– Det är ingen stor bostad i traditionell 
bemärkelse, men vi försöker dra fördel av det 
här sättet att leva. Vi tar vara på varje tillfälle att 
ge oss ut i naturen, säger Bekah Spencer. 

Han har startat en firma som installerar 
stereoutrustning i bilar. Hon driver en blogg där 
hon berättar om tillvaron i husvagnen och tipsar 
om resor och upplevelser. Via sociala medier 
har hon hittat ett nordiskt koncept som hon 
tycker verkar spännande. Hon övar på att säga 
det på svenska: Friluftsliv. 

– Jag hittade en artikel om det på Pinterest eller 
Etsy. Det kändes attraktivt. Vi vill ge kärleken 
till naturen till våra barn. Vi vill lära dem att 
känna glädje över allt som vi har. Bara att få 

vara på vandring och höra hur insekterna surrar 
och hur vattnet porlar i bäcken och hur vinden 
susar i träden. 

Under det senaste året har hon framför allt sålt 
guider till livet i husbil och husvagn. 
Beställningarna kommer från många håll. 
Texas. Wyoming. New York. Illinois. 

Kanske har distansarbetet under pandemin fått 
fler och fler att fundera över hur och var de vill 
tillbringa sina liv. 

Bekah har gjort sig av med många av familjens 
ägodelar. Men hon känner sig också friare.  

– Den amerikanska drömmen byggde på idén 
att man kan få allt. Men vi inser mer och mer att 
vi inte behöver allt. Det är inte det som gör oss 
lyckliga. 
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○ ○ ○ 

Landskapet i Utah växlar. Vida fält. Höga berg 
med snötäckta toppar. Öken som lyser i rött och 
orange. Klarblå sjöar. Och klassiska 
amerikanska förorter med grönskande 
gräsmattor. 

I Spanish Fork åtta mil söder om Salt Lake City 
ägnar Yomayra Alvarez lördagsförmiddagen åt 
att pyssla med planteringen i trädgården. 
Sönerna Angel och Albert räcker över redskap, 
medan maken Johnny vattnar. 

De drömde om om ett hus som detta, när de 
flyttade från Long Beach i Los Angeles för sex år 
sedan: Nybyggt, fräscht och stort. 

Deras släktingar i Kalifornien hade svårt att 
begripa att de ville flytta till en liten håla i USA:s 
inland. 

– Våra familjer tycker att det för ödsligt och tyst 
här. Men vi har inte ångrat oss. Priserna är lägre 
och vi får så mycket större yta. Våra barn kan 
röra sig fritt och lära känna andra barn, säger 
Yomayra Alvarez. 

Familjen Alvarez uppskattar naturupplevelser, 
precis som familjen Stephens. 

Men för Jonny och Yomayra har den nya 
drömmen om Utah också starka band till den 
gamla klassiska drömmen om USA. Det vill säga 
idén att den som jobbar hårt kan nå framgång. 
Bara inte var som helst. 

Arbetsmarknaden fick familjen att lämna 
Kalifornien. Ekonomin i Utah blomstrar – här 
skapas fler jobb i det privata näringslivet än 
någon annanstans i USA. Arbetslösheten är 
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bland den lägsta i landet. Befolkningen blir allt 
yngre och mer blandad. 

Yomayra Alvarez arbetar med mat till husdjur. 
Maken Johnny är elektriker. 

– Vi sökte jobb, vi fick jobb. Här är så många 
möjligheter, säger hon. 

För sex år sedan fanns i princip bara 
stormarknaden Walmart och någon 
snabbtmatskedja vid motorvägen i Spanish 
Fork. Nu kan invånarna välja mellan många 
restauranger och butiker. Överallt pågår 
byggprojekt och husvisningar.  

Yomayra Alvarez pekar på familjens bakgård.  

– Ser du muren? Den kom på plats för bara 
några månader sedan. De bygger en ny 

gymnasieskola och en arena för amerikansk 
fotboll på andra sidan.  

○ ○ ○ 

Det kan finnas många anledningar att flytta i 
USA. 

På sikt riskerar klimatförändringarna att göra 
det svårare att bo i vissa delar av landet. De 
stora skogsbränderna – som förvärras med 
stigande temperaturer – har gjort tillvaron 
tuffare för många människor längs västkusten. 

Men även politiken och polariseringen i USA 
pekas ibland ut som orsaken till att folk rör på 
sig. Det sägs ibland att människor som tröttnat 
på alla regleringar i progressiva Kalifornien 
söker friheten i konservativa fästen längre in i 
landet. 
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Utah domineras av Republikanerna och 
politikerna vill bland annat göra delstaten till en 
fredad zon för rätten att bära vapen. Det betyder 
i praktiken att de är beredda att trotsa alla 
påbud om striktare regler för vapenförsäljning 
och vapeninnehav från makthavarna i 
huvudstaden Washington. 

Fast det finns också en del myter om den 
konservativa flykten från kusten. En granskning 
från New York Times visar att det inte är de rika 
och välmående som lämnar Kalifornien i första 
hand, utan människor som behöver jobb och 
bostäder till rimliga kostnader. 

– För oss var det ekonomin som avgjorde. Men 
skatterna är lägre och lagarna är annorlunda i 
Utah, säger Johnny Alvarez. 

Så använder han samma f ormulering som 
Bekah Stephens: 

– Vi känner oss friare. 

I ett land där stora delar av befolkningen ser 
med skepsis på att politikerna omfördelar 
resurser, väljer människor att röra på sig i 
stället. 

Mike Stephens hade aldrig trott att han skulle 
återvända till barndomsbygderna i Utah, efter 
att ha bott vid kusten i Florida och Kalifornien. 

– Utah är ju öken och snö. Men det är fint att 
vara nära familjen och det är fint att ha vänner 
som man har känt hela livet. Och skolorna för 
barnen är mycket bättre här, säger han. 

○ ○ ○ 
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Cherilyn och Jenna Jakobi samt Renee och 
Emily Goodbrand rusar ut på landsvägen i 
södra Utah.  

De fyra turisterna, två mödrar och deras unga 
vuxna döttrar, vill ta selfies vid de gula strecken 
i mitten av väg 163. 

En bilist vevar ned rutan och skriker en 
filmreplik: 

– Run, Forrest, run! 

Han är nog van vid hinder i trafiken i den röda 
öknen i Monument Valley. En försommardag 
2021 är det många som vill ta bilder vid 
utsiktspunkten Forrest Gump Point. Den har 
fått sitt namn efter filmen från 1994. I en 
berömd scen kommer skådespelaren Tom 
Hanks springande genom landskapet, åtföljd av 
en stor folkmassa. 

Pandemin bidrar till flödet av besökare. Många 
av turisterna vid Forrest Gump Point har 
anpassat sina semesterplaner efter 
virusutbrottet. Rod och Patty Dempsey från 
Virginia hade tänkt åka runt i Europa, men 
beslöt sig för att upptäcka sitt eget land i stället. 

– Vi hade aldrig varit i Utah tidigare. Vi är 
överväldigade av tystnaden och skönheten, 
säger hon, när den obligatoriska selfien vid 
Forrest Gump Point är avklarad. 

I den här delen av Utah är landskapet vidsträckt 
och öde. Hit når turisterna, men inte 
flyttströmmarna. Men Rod och Patty Dempsey 
förstår attraktionskraften i Utah efter några 
dagar i nationalparkerna. 
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– Det här är en plats som fångar Amerikas själ, 
säger Rod Dempsey och sveper med handen 
mot de vida fälten. 

– Kan du inte se det framför dig? Hur 
människor kom åkande hit med häst och vagn 
en gång i tiden? 

○ ○ ○ 

Spring, Forrest, spring. 

Håll dig i rörelse. Finns det ett starkare ideal i 
USA? 

I mitten av 1800-talet var det mormonerna som 
färdades mot Utah. De försökte skapa en fristad 
från förföljelse i Stora saltsjödalen. Men 
makthavarna i Washington uppskattade inte 
deras försök att bryta sig loss. Utahterritoriet 

inrättades 1850 och Utah blev en regelrätt 
delstat i USA 1896.  

Kanske kan man säga att integrationen i 
Förenta staterna har pågått i 170 år. 

Salt Lake City blir mer och mer som andra 
storstäder med hipsterbarer och Prideflaggor, 
flotta överklasskvarter och problem med 
hemlöshet och social oro. På vägar och stigar 
ökar trängseln. Huspriserna stiger snabbt. 

– Det märks att det flyttat hit fler människor 
med pengar, säger Mike Stephens. 

Det är inte alla Utahbor som gläds åt 
utvecklingen. 

– Snart kommer folk kanske att säga att det är 
för hektiskt här och att de måste flytta vidare 
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och hitta en mer rofylld plats, säger Bekah 
Stephens. 

○ ○ ○ 

Kanske spelar det inte så stor roll om den 
amerikanska drömmen byter riktning, så länge 
rörelsen fortsätter – så länge tågen rullar längs 
rälsen, så länge flyttlassen rör sig genom öknen 
och så länge en pojke kan springa med sin drake 
på ett stort vitt fält. 

Bekah Stephens är inte alls säker på att Utah 
blir slutmålet för familjen.  

– Jag tror inte att drömmen är en plats. Jag tror 
att det är ett sätt att leva. 

Karin Eriksson 

karin.eriksson@dn.se 

Utah 

Delstat i västra USA, till ytan knappt hälften så 
stor som Sverige. 

Gränsar till Colorado, Wyoming, Idaho, Arizona 
och Nevada. 

År 2020 uppgick befolkningen till 3 270 000 
personer. 

En majoritet av invånarna tillhör 
mormonkyrkan. 

Huvudstad och största stad är Salt Lake City. 

USA:s 
befolkningsutveckling 
Ökar mest: Utah, Idaho, Texas, North Dakota, 
Nevada, Colorado, Washington, Florida, District 
of Columbia, Arizona är de främsta vinnarna 
under det senaste decenniet. 
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Tappar mot genomsnittet: Louisiana, 
Maine, Pennsylvania, Arkansas, Ohio, 
Wyoming, Michigan och Connecticut växer 
betydligt långsammare än genomsnittet i USA. 

Minskar: Illinois, Mississippi och West 
Virginia har till och med tappat i befolkning 
under det senaste decenniet. 

Källa: US Census Bureau och The Salt Lake 
Tribune 

19 Attendos vd 
om pandemin: 
Vi har lyckats 
totalt sett. För 
mig var det en 
lättnad. 
Personal larmar om överdödlighet och 
missförhållanden på Attendos boenden. 
Det privata omsorgsbolaget tar emot ett 
niosiffrigt coronastöd från 
skattebetalarna och delar ut miljonbonus 
till cheferna.  

744



Efter det tvingas koncernchefen Martin 
Tivéus ha säkerhetsvakter runt hemmet 
dygnet runt.  

Det är många som vill ha svar. Hur många dog 
egentligen på Sabbatsbergsbyns äldreboende? 
Varför skrev Attendo till de anhöriga att de 
separerade sjuka och friska när de inte hade 
personal nog att göra det? Har det bedrivits 
vård eller vanvård i det privata omsorgsbolagets 
regi? 

Koncernchefen Martin Tivéus sitter inne med 
besked, men hur mycket är han beredd att 
berätta? Han har suttit hemma och funderat 
och förberett ett papper med saker som han vill 
säga. Första meningen lyder: ”Det finns de som 
tror att jag har en överklassbakgrund.” 

Som direktör för ett företag, vars affärsidé är 
vinster i välfärden, utgör han för vissa 
sinnebilden av en Krösus som skor sig på gamla 
och sjuka. Han lägger ifrån sig pappret på 
bordet bredvid sin nybryggda cappuccino och 
låter orden flöda fritt: 

– Attendo har målats upp som ett bolag som i 
vinstjakt har dragit ner på personal och låtit folk 
dö i onödan, vilket är fruktansvärt att höra och 
enormt långt ifrån sanningen.  

Innan Martin Tivéus kommer in på vad 
Nordens största privata aktör på marknaden 
gjorde, eller inte gjorde, för att skydda sina 
äldre när coronaviruset svepte in över boendena 
och skördade offer, vill han nyansera bilden av 
sin bakgrund. 
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– Jag växte upp med två hårt arbetande 
föräldrar och har själv jobbat sedan jag var 
tretton år. Man fick tjäna ihop sina pengar själv, 
jag har inte fått en krona. Jag tycker det var bra. 

Familjen bodde i Enebyberg i Danderyd. När 
Martin Tivéus och hans tvillingsyster var i 
tonåren skilde sig föräldrarna och de flyttade 
med mamman till Djursholm. 

– Jag kände mig aldrig hemma där.  

I dag är Martin Tivéus bosatt på Lidingö. Hans 
moral är offentligt ifrågasatt. Han säger att han 
uppfostrades utifrån en stark etisk kompass 
med betoning på samhällsintresse och vikten av 
att stå på egna ben och att göra rätt för sig.  

– Familjen hade en bred politisk palett, alltifrån 
pappa socialdemokrat, mamma folkpartist och 
min tvillingsyster långt ut åt vänster. 

Innan Martin Tivéus började i 
omsorgsbranschen var han Nordenchef för 
Klarna. Han kom till Attendo hösten 2018. Efter 
ett och ett halvt år kom pandemin. Den slog 
med full kraft mot Sabbatsbergsbyns 
äldreboende vid Vasaparken. 

I P1-dokumentären ””Det illojala vårdbiträdet” 
berättar Attendoanställda Stine Christophersen 
hur hon kallades till huvudkontoret efter att ha 
larmat Expressen om missförhållanden på 
äldreboendet. 

Sabbatsbergsbyn beskrevs i 
kvällstidningsartikeln som ett slagfält där 
nästan hälften av de boende på fyra avdelningar 
avled i covid-19 under ett par veckors tid.  

I brev till de anhöriga påstod Attendo att de 
bedrev så kallad kohortvård, där smittade 
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vårdas separat, men personalen var 
underbemannad. De kunde inte hålla isär sjuka 
och friska. De hann inte ens få i alla tillräckligt 
med vatten eller sitta vid deras dödsbädd, enligt 
radiodokumentären.  

Stine Christophersen hade tagit upp saken med 
sina chefer utan att få gehör innan hon pratade 
med pressen. Efter publiceringen kallades hon 
till Attendos huvudkontor.  

I hemlighet spelade hon in samtalet, där 
cheferna, i strid med den grundlagsskyddade 
meddelarfriheten, ville veta vad i artikeln, som 
byggde på flera källor, som hon hade sagt. 
Mötet slutade med att hon tilldelades en erinran 
för illojalitet. 

– Det fanns en hel del berättigad kritik i 
Sveriges Radios dokumentär. Den var väldigt 

plågsam att lyssna på. Det sätt på vilket Stine 
blev bemött var helt oacceptabelt, vi kan inte stå 
för det, säger Martin Tivéus. 

Varför fick din företagskultur chefer att 
ljuga och tysta visselblåsare?  

– Jag har jobbat två och ett halvt år i ett bolag 
som har 35 års historia. Det är ett stort företag 
och det tar tid att jobba med företagskultur.  

Alla anställda har på grund av det inträffade 
genomgått en utbildning om meddelarfriheten 
och informerats om företagets 
visselblåsarkanaler, enligt Martin Tivéus.  

Efter det har en medarbetarundersökning 
gjorts, där sju av tio kryssade i att de har 
förtroende för sin chef och kan påtala brister 
uppåt. Martin Tivéus ställer i rask takt en rad 
frågor som han själv svarar på: 
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– Är vi färdiga? Nej. Visar det att vi har element 
av dålig kultur i bolaget? Ja. Är det okej? Nej, 
jag vill aldrig mer behöva höra någonting sådant 
här i vårt företag. Kan jag garantera det? Nej, 
det är för stort för det, vi är över tusen chefer, 
men jag ska fanimej jobba för det.  

Hur många dog på Sabbatsbergsbyn? 

– Jag vill inte släppa det. Börjar vi visa antal 
dödsfall på enskilda äldreboenden hamnar vi i 
slutändan i sensationsjournalistik på temat: här 
gick det bra men här var ”dödsboendet”. Det vill 
jag inte bidra till av respekt för anhöriga och 
personal.  

Varför dog det så många där? 

– Viruset tog sig in tidigt, då det varken fanns 
kunskap eller testkapacitet. Det är nyckeln till 
varför det inte funkade, inte bara på 

Sabbatsbergsbyn utan på alla de äldreboenden i 
Sverige som drabbades tidigt. 

Sabbatsbergsbyn är ett stort äldreboende med 
mycket personal mitt i Stockholm City där 
smittspridningen var hög, och en stor del av 
personalen åkte kommunalt till och från jobbet.  

– I mars, april fanns det nästan ingen 
testkapacitet. Man visste inte vilka som var 
friska och sjuka. Vi fick inte testa personal 
förrän i juni och det var ju personalen som är 
den största riskfaktorn, förstod man efteråt.  

Lokalerna var inte heller byggda för smittskydd. 
Martin Tivéus jämför med sjukvårdens 
intensivvårdsavdelningar, där det finns slussar 
och man jobbar med över– och undertryck. Men 
äldreboenden ska vara en hemlik miljö. Allra 
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störst blev utmaningen på 
demensavdelningarna. 

– De som bor där är ofta ganska aktiva och de 
glömmer bort att hålla sig i självisolering, de 
springer runt. De bor på ett hem där de delar 
gemensamma utrymmen med åtta andra. Du får 
inte flytta dem och inte låsa dörren. Det finns 
inte förutsättningar för ett effektivt 
smittskyddsarbete. Sabbatsbergsbyn hade 
nästan ingen chans.  

Ändå försäkrade ni anhöriga om att ni 
bedrev kohortvård i stället för att säga 
som det var och låta de anhöriga ta 
ställning till om de skulle ta hem sina 
föräldrar. Hur resonerar du kring det? 

– Den anhörigkommunikationen kunde ha 
gjorts annorlunda. Det är någonting som vi 
måste se över hur vi jobbar med.  

Även om Martin Tivéus konstaterar att Attendo 
har gjort saker fel är hans grundinställning att 
de på det stora hela har gjort allt de har kunnat. 

– Det som framkom präglade inte hela vår 
verksamhet. I stort sett så tycker jag att vi 
lyckades bra. 

Till grund för detta uttalande har Attendos 
koncernchef en nyframtagen rapport, beställd 
av analysföretaget Sirona, som är specialiserade 
på hälso- och sjukvårdsdata. 

– Vi tog extern hjälp för vår egen skull, men 
också för omvärldens, för det är ju ingen som 
kommer att lita på oss, vad vi än plockar fram.  
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Uppdraget var, enligt Martin Tivéus, att gå 
igenom överdödlighet. Sirona har granskat alla 
som har varit mantalsskrivna på ett 
äldreboende i alla kommundelar där Attendo 
finns, vilket motsvarar en tredjedel av landets 
äldreboenden, och sedan kollat mot 
dödsfallsregistren. 

– Vi fick analysen i går. Den visar att vi hade 19 
procentenheter lägre överdödlighet på Attendo 
än alla andra utförare i Sverige och 25 procent 
lägre överdödlighet än alla kommunala 
äldreboenden i alla kommuner. Vi misslyckades 
på Sabbatsbergsbyn i inledningen av pandemin 
men har lyckats totalt sett. För mig var det en 
lättnad.  

DN Lördag har låtit Tom Britton, som är 
professor i matematik, läsa analysen. Han 
konstaterar att Sirona studerar överdödligheten, 

alltså ökad dödlighet generellt jämfört med 
tidigare år, och inte konstaterat döda med 
covid. 

Om man tittar på covid-klassade dödsfall så kan 
det ge ett annat resultat, liksom om man jämför 
med alla andra boenden och inte bara i de 33 
kommuner där Attendo är verksamma.  

Som studien har gjorts nu är skillnaden inte 
statistisk signifikant, enligt analysen. Det går 
inte att härleda skillnaderna i överdödlighet till 
att Attendo har drivit boendena. 

Martin Tivéus säger att han har låtit göra 
rapporten därför att han och Attendo behöver 
upprättelse. Mot bakgrund av att åklagare har 
inlett förundersökning mot Attendo om brott 
mot lagen om meddelarskydd och att 
aktiekursen faller tungt på börsen är det 
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begripligt att koncernchefen försöker sopa 
framför egen dörr. Sin bonus har han skänkt till 
en personalfond.  

– Det var företagets åsikt att vi kan ha 
ersättning även under ett sådant här år. 
Uppfattningen var att det drabbar aktieägarna, 
inte skattebetalarna. Med facit i hand: det var 
kanske lite tondövt.  

Debatten som följde när han först tog emot 
pengarna överskuggade allt som han hittills har 
varit med om. 

– Jag sov inte på åtta dagar. Jag kände att nu 
tar det här en sväng som smutsar ner så många 
människor som har jobbat så hårt för någonting 
helt annat. 

Konsekvenserna drabbade Martin Tivéus inte 
bara professionellt, utan även privat. 

– När det var sådant drev för ett par veckor 
sedan fick jag ta emot hot som gjorde att vi var 
tvungna att ha säkerhetsvakt runt hemmet i två 
veckor dygnet runt. Det var djupt obehagligt och 
enormt integritetskränkande. 

Vad handlade hoten om? 

– Det är kopplat till skriverier om min bonus 
och det faktum att jag blev utmålad som någon 
som plundrar välfärden för egen vinning.  

Martin Tivéus säger att det inte var därför han 
gick in i omsorgsbranschen.  

– Hade jag bara varit driven av pengar hade jag 
aldrig bytt jobb. Jag hade högre lön på Klarna 
och ett incitamentsprogram som hade varit värt 
astronomiska summor i dag.  
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Koncernchefen känner sig nerkladdad. Han tror 
på privata aktörer i vården och vinster i 
välfärden. Konkurrens ger vård till samma eller 
lägre samhällskostnad och kunderna valfrihet. 

Det var i övertygelsen om att han, med sina 
kunskaper och erfarenheter av att driva 
digitalisering i stora organisationer, kunde 
bidra till förbättring om han bytte fåra. 

– Jag ville göra någonting som var 
samhällsnyttigt och skapa värde inom andra 
miljöer än olika techbranscher. Vi står inför en 
demografisk puckel som är enorm, på tio år ska 
det bli 60 procent fler 80-plussare som behöver 
omsorg. Då behövs välfärdsteknik och 
digitalisering. 

Innovationsarbetet fick pausas när pandemi 
vände upp och ner på allt. Två av Martin Tivéus 

äldsta vänner är läkare, den ena är chef för iva-
vården i Stockholm och den andra för övrig vård 
i region Stockholm. Båda satt, liksom han, i 
pandemins stormöga. 

– Vi hade många kvällssamtal och det var på 
grund av de samtalen som jag införde 
besöksstopp på Attendos boenden och 
hälsokontroll av all personal, fast ingen annan 
gjorde det, eftersom jag litade mer på dem än på 
några myndigheter. Det är för mycket ideologi 
och politik i den här branschen.  

Den 2 april 2020 gick Martin Tivéus ut i 
Aktuellts niosändning och sade att det behövdes 
mer skyddsutrustning och att han ville se nya 
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.  

Du hade hög svansföring i början av 
pandemin. Du kritiserade myndigheter 
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och politiker och tyckte att ni gjorde rätt 
och alla andra fel. 

– Det hade ingenting med hög svansföring att 
göra.  

Martin Tivéus ger en tillbakablick. I början av 
pandemin trodde man inte att det inte rörde sig 
om det som kallas för ”asymtomatisk smitta”. 

– Folkhälsomyndigheten sade: har du inte 
symtom, så är det okej. Du behöver bara ha 
munskydd när du är i kontakt med misstänkt 
smittade.  

Attendo införde besöksstopp på sina boenden 
och hälsokontrollerade all personal i början på 
varje skift. De som hade symtom skickades 
hem.  

– Stämde Folkhälsomyndighetens råd borde 
smittan ha gått ner från 10 mars, då 
inkubationstiden hade gått ut, men vi såg att 
den fortsatte upp. Det innebar att riktlinjerna 
inte kunde stämma. Det drog iväg ändå därför 
att man smittade asymtomatiskt. Och det var 
därför jag larmade. 

Egentligen ville han inte gå ut i media, säger 
Martin Tivéus. Han hade läst om hur personal 
på äldreboendena i Spanien och Italien gick 
hem och lämnade de gamla åt sitt öde av rädsla 
för att bli smittade och befarade att det skulle 
kunna hända även i Sverige. 

– Jag hörde av mig tre gånger till både 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
innan jag gick ut i media. Vi var de enda som 
var aktiva i alla de här marknaderna och hade 
erfarenheter från andra länder och vi satt på en 

753



massa data. Inte fan är man tyst då. Jag försökte 
verkligen nå myndigheterna, men de ville inte 
lyssna.  

Martin Tivéus börjar gråta. Tårarna trillar 
nerför koncernchefens kinder medan han 
fortsätter prata. 

– Förlåt, jag blir berörd för det var så mycket 
känslor i den här situationen. Man hade ansvar 
för massor med liv men kände maktlösheten när 
det blev politik och stolthet i grejer som det inte 
ska vara politik och stolthet i, för det handlar 
om människoliv.  

Det rådde en global brist på munskydd i början 
av pandemin och Martin Tivéus jobbade dygnet 
runt för att hitta skyddsutrustningen. Han 
utnyttjade alla privata kontakter han hade, 

gjorde affärer på Wechat mot 
förskottsbetalning. 

Hela första vågen gick förbi utan rätt riktlinjer, 
enligt honom. Först efter sommaren sade 
Folkhälsomyndigheten att det rörde sig om 
asymtomatisk smitta och ändrade 
munskyddsrekommendationerna.  

– Det här var fundamentala misstag i 
smittskyddsstrategin och de drabbade inte bara 
oss, de drabbade hela svenska äldreomsorgen. 
Det här var kärnan men det försöker man bara 
sopa under mattan. Alla vi som jobbar i den här 
branschen vet hur det var.  

Attendos Finlandchef hade enligt Martin Tivéus 
möte direkt med sjukvårdshälsoministern på 
veckobasis. Departementet kallade till 
informella möten med de största utförarna.  
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– De lyssnade mycket på det vi sade och gjorde 
förändringar därefter. I Sverige var det ingen 
som ville lyssna. Jag vet inte hur det är möjligt 
att de inte ville det.  

Allt det här skedde i början av pandemin men 
ett år senare, i juni 2021, kommer nya 
avslöjanden i Expressen om missförhållanden 
på ännu ett Attendoboende: Långbroberg i 
södra Stockholm. 

Personalen berättar om boende som läggs för 
kvällen redan klockan fyra på eftermiddagen, 
obemannade avdelningar nattetid, gamla som 
skriker av smärta, blaskig soppa, frysta måltider 
och brukare som rasar i vikt.  

– Jag kommer inte kunna kommentera detta, 
jag behöver utreda det först, säger Martin 
Tivéus. 

Skulle du själv vilja ha fryst, micrad mat 
varje dag? 

– Nej, det skulle jag inte, förstås, och så ser 
heller inte vårt matkoncept ut. Jag vet inte vad 
som har hänt. 

En undersköterska i Expressenartikeln säger att 
Attendo bara har plånboken i fokus. Tre dagar 
tidigare har Martin Tivéus uppgett för SVT att 
Attendo slopar sitt bonussystem för alla 
operativa chefer.  

Vad var ersättningen kopplad till? 

– Tanken var att man ska belöna förbättringar 
inom kundnöjdhet, personalnöjdhet, beläggning 
och hållbar ekonomi. Cost by care day, heter 
det, alltså kostnaden per omsorgsdygn på det 
boendet där man är chef. 
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Varför slopas det nu? 

– Det var mitt beslut att ta bort det, för jag ser 
ju att det finns en risk att det driver fel beteende 
hos vissa chefer. 

Attendo har 25 000 platser runtom i Norden. 
Före pandemin var det en hög och jämn 
beläggning på äldreboendena. Men från mars 
2020 och de följande tolv, fjorton månaderna 
var det väldigt få som flyttade in i äldreboende, 
enligt Martin Tivéus. 

– Kapacitetsutnyttjandet droppade jättemycket, 
framför allt i Stockholmsområdet. Vi pratar om 
20 procentenheter.  

Många tror att de många tomma platser beror 
framför allt på överdödlighet men 
överdödlighetssiffrorna är inte så stora, enligt 
honom.  

– Det beror framför allt på rädslan för att flytta 
in. Man är rädd, av förståeliga skäl.  

Vad har du att säga till de som förlorade 
en anhörig på ett äldreboende där ni 
försäkrade att situationen var under 
kontroll? 

– Jag beklagar verkligen sorgen till alla som 
mist en anhörig under pandemin. Vår personal 
har gjort sitt bästa under en extrem situation. 
Under sådan stress begås också misstag. Att 
kommunikationen på ett av våra äldreboenden 
inte fullt visat sig spegla den situation som 
rådde är något jag bara kan beklaga. 

Kommer bemanningen på Attendos 
boenden att ändras? 

– Det är kommunerna som styr. Tjänsten 
upphandlas och avtalet inkluderar även 
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personaltäthet. Men man kan diskutera om vi i 
stället borde göra som Finland. Där har man 
precis nyligen tagit fram en äldreomsorgslag 
som i lag statuerar hur 
minimibemanningstäthet ska se ut.  

Hur ser du på det? 

– Det är en tydlig modell, då slipper du att olika 
kommuner hittar på efter egen 
kommunekonomi. Det handlar om ifall vi ska vi 
ha nationella kvalitetskrav som gäller alla, 
offentliga som privata. I dag har vi inte det. Men 
ytterst handlar kvalitet om kundernas 
välmående. 

Du säger att ni har fått en 
minimibemanning som ni måste följa, 
men ni skulle ju kunna ta av vinsten för 
att överbemanna. 

– Det har vi gjort under den här pandemin. 
Personaltätheten låg 5 procent över normal 
bemanning i första vågen och ytterligare ett par 
procent över i andra vågen. Från koncernhåll 
sade vi inte nej till en krona som hade kunnat 
göra skillnad i smittskyddsarbetet. 

Att personalläget blev problematiskt på 
Sabbatsbergsbyn beror enligt Martin Tivéus på 
höga sjukskrivningstal. Hela vården skrek efter 
personal och de kunde inte ta människor från 
gatan utan utbildning.  

– Det fanns inte fler att stoppa in. Det var ett 
svårt läge och det var ett antal kritiska veckor. 
Men vi ägnade oss inte åt att fundera på 
marginaler eller vinst när pandemin slog till. 
Det var inte ens en fråga.  
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Hur mycket gick Attendos äldreboenden 
med vinst eller förlust under 
pandemiåret? 

– Vi redovisar inte äldreboenden separat, men 
totalt var det en förlust på 904 miljoner. Tar 
man bort extraordinära poster blev det ett 
överskott som motsvarar 0,4 procent av 
försäljningen.  

Hur kommer nattbemanningen på 
Attendos äldreboenden 1 majhelgen 
under en eventuell fjärde våg att se ut 
jämfört med motsvarande helg 2020? 

– Det är inte jag som sätter bemanningen på 
nätterna. Vad som är viktigt för mig är att vi 
håller avtal och har den bemanning vi ska ha.  

Kommer ni kunna hålla isär sjuka och friska?  

– Det är lätt att ställa frågan men den är inte så 
himla lätt att svara på. Ja, i möjligaste mån så 
ska vi försöka göra det men det har varit svårt 
under de intensiva perioderna av pandemin. 
Det var ett katastrofläge. 

Anna Bodin 

anna.bodin@dn.se 

Attendo 
Grundades 1985 och var det första privata 
företaget i Sverige som drev äldreomsorg på 
entreprenad. 

Driver även omsorg för personer med 
funktionsnedsättning, individ- och 
familjeomsorg. 
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Är Nordens största privata aktör med ungefär 
21 000 omsorgsplatser, varav en tredjedel i 
Sverige. 

Har 25 000 anställda i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. 

Huvudägare är Nordstjernan. 

I rapporten för det första kvartalet i år 
redovisade Attendo en omsättning på drygt 3 
miljarder kronor med ett resultat efter skatt på 
minus 9 miljoner kronor, vilket ledde till 
kraftigt börsfall. 

Martin Tivéus 
Familj: Hustrun Caroline och två barn, en son 
på åtta och en dotter på fyra. 

Bor: Hus på Lidingö. 

Gör: Koncernchef och vd för omsorgsbolaget 
Attendo sedan augusti 2018. Har tidigare varit 
bland annat Sverigechef för Microsoft, vd på 
Avanza 2011–2016 och Nordenchef för Klarna. 
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