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30 Jannike 
Kihlberg: 
Välkommen till 
en allt varmare 
värld 
Temperaturrekorden får stora 
konsekvenser för människor och 
samhälle och är en stark varningssignal 
om att klimatkrisen måste tas på allvar. 

KOMMENTAR. Välkommen till en varmare 
och mer osäker värld! De värmerekord som i 
hisnande tempo radas upp i delar av Kanada 
och USA kallas historiska, de registreras i 

områden som fram till nu har betraktats som 
svala. 

Rekorden är historiska men inte oväntade – 
tvärtom är rekordtemperaturer på väg att bli det 
nya normala. Och de är helt i linje med den 
pågående klimatkrisen. 

I flera decennier har forskare förklarat att det 
här är vad som väntar om utsläppen av växthus-
gaser inte minskar kraftigt. 

När den globala medeltemperaturen stiger 
kommer värmeböljorna att bli fler, mer 
intensiva och mer extrema, gamla värmerekord 
att krossas om och om igen, precis det som nu 
sker i Nordamerika. Temperaturerna kan bli 
chockerande höga, men de kommer knappast 
som någon överraskning. 
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Enstaka höga temperaturer kan ses som 
variationer i väder. Men trenden att jorden 
värms upp är tydlig. Det senaste decenniet är 
det varmaste som har uppmätts. Förra året var 
globalt ett av de tre varmaste år som har 
uppmätts, och trenden pekar fortsatt uppåt. 

För tredje året i rad drabbar värmeböljor Arktis, 
inte bara i Amerika utan även Sibirien. Inte 
heller det kommer som en överraskning – 
Arktis utgör på sätt och vis klimatkrisens 
frontlinje. I maj visade en rapport från Arctic 
Monitoring and Assessment Programme att 
mellan åren 1979 och 2019 gick uppvärmningen 
i Arktis tre gånger snabbare än det globala 
genomsnittet. Fram till dess antogs att 
uppvärmningen var dubbelt så snabb, redan det 
en kraftig larmsignal. Nu är den signalen ännu 
starkare. 

Den ökande värmen är bokstavligen livsfarlig. 
Värmeböljor leder till kraftigt ökad 
överdödlighet och benämns ibland som 
klimatkrisens tysta mördare. Värmen dödar inte 
direkt men den försvårar andnings- och 
hjärtproblem. 

Nyligen presenterades en studie i tidskriften 
Nature Climate Change som visade att mer än 
en tredjedel, 37 procent, av alla värmerelaterade 
dödsfall i världen beror på de 
klimatförändringar som människan har orsakat. 
Här i Sverige handlar det i snitt om drygt 140 
personer per år. Det snittet är beräknat under 
åren 1991–2018, och enligt forskarna skulle 
siffran bli högre om de hade fokuserat på den 
senare delen av perioden. 

I USA och Kanada har särskilda kylcenter ställts 
i ordning där folk kan söka skydd från värmen, 
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människor behöver helt enkelt skyddas från 
klimatkrisens effekter. 

Det som nu sker i Nordamerika är en bild av 
framtiden. Förutom att vara direkt livshotande 
sätter klimatkrisens värmeböljor stor press på 
samhällen. I det här fallet har vägbanor bucklat 
sig, skolor har stängts och coronavaccineringen 
har pausats. Alla sådana åtgärder kostar enorma 
summor och har stor påverkan på det dagliga 
livet. 

I förlängningen leder värmen också till torka 
som kan ge sämre skördar och ökad risk för 
skogsbränder. 

Frågan om hur samhället ska kunna anpassas 
till den uppvärmning som redan sker blir 
alltmer aktuell, och det blir allt tydligare att det 
är bråttom med alla typer av åtgärder. 

Klimatkrisen jämförs ofta med 
coronapandemin, och det finns stora likheter. 
Båda är livshotande, de kostar samhället 
enorma summor med pengar, och för att stoppa 
dem måste alla världens länder gå samman och 
agera, snabbt om utvecklingen ska kunna 
vändas. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 
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30 ”Mitt rum är 
som en bakugn 
och det är 
omöjligt att 
sova” 
I västra Kanada och USA har flera 
värmerekord slagits, med temperaturer 
på över 47 grader under de senaste 
dagarna.  

– Det är galet varmt. Mitt rum är som en 
bakugn och det är omöjligt att sova, säger 
Dilly, som jobbar natt på ett hotell i 

staden Kamloops i den kanadensiska 
provinsen British Columbia.  

I två dagar i rad har den lilla staden Lytton i 
kanadensiska provinsen British Columbia slagit 
det nationella värmerekordet i landet från 1937. 
På måndagen stod termometern på 47,9 grader 
– vilket är åtta grader över det tidigare rekordet 
för staden. I provinsen har 60 värmerekord 
slagits de senaste dagarna. 

Kanadensiska myndigheter varnar för ”en farligt 
långvarig värmebölja” och oroar sig för att de 
höga temperaturerna kan leda till skogsbränder. 
Enligt tidningen Vancouver Sun cirkulerar 
flygplan från räddningstjänsten över skogarna i 
British Columbia för att lokalisera rök som 
skulle indikera skogsbränder. 
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Det är inte bara Kanadas västkust som är 
drabbat av ovanligt höga temperaturer, även i 
nordvästra USA har man upplevt en 
alarmerande hetta de senaste dagarna.  

– Den här händelsen kommer antagligen bli en 
av de mest extrema och utdragna värmeböljorna 
sedan mätningarna började, säger vädertjänsten 
i delstaten Washington till CNN.  

Dilly, som jobbar natt på ett hotell i staden 
Kamloops nära Lytton i Kanada, berättar att det 
varit omöjligt att sova på dagarna när 
temperaturerna har legat mellan 45 och 47 
grader. I lägenheten där hon bor finns ingen 
luftkonditionering, så hon använder fläktar för 
att försöka få ner temperaturen i sovrummet.  

När DN når henne vid halv två på natten lokal 
tid, är det 30 grader i staden.  

– Det är galet varmt. Många människor klagar 
på värmen, särskilt jag. Mitt rum är som en 
bakugn det är omöjligt att sova, säger hon.  

Dilly berättar att myndigheterna varnat 
människor från att gå ut med husdjur och från 
att göra ansträngande aktiviteter på dagarna. 
Flera av stadens invånare har tagit sin tillflykt 
till hotellet där hon jobbar, när värmen blivit 
outhärdlig i deras hem.  

Hon berättar om gäster som försökt hitta 
restauranger att äta på, men funnit dem stängda 
eftersom det är för varmt för att arbeta.  

– Vissa områden har haft strömavbrott, 
antagligen för att man har överanvänt elen, 
säger Dilly som aldrig upplevt liknande 
temperaturer. 
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Amber, som jobbar på en bensinstation i samma 
stad, säger att skolor har tvingats stänga om de 
inte har fungerande ventilation och att 
skolbussarna har stoppats på grund av vädret. 
De flesta hon pratat med tycker att värmen är 
olidlig.  

– Jag hanterar inte värme väl även i normala 
fall. Jag gillar kylan bättre, säger Amber.  

Även i kuststaden Vancouver har 
temperaturerna varit höga under de senaste 
dagarna. Mohammad Ali som jobbar i en 
nattöppen matbutik i centrala Vancouver säger 
att han har klarat sig väl igenom värmen, 
eftersom butiken har luftkonditionering. 

När DN når honom över telefon kommer 
kunder in i butiken, och klagar på värmen 
utanför trots att det är natt.  

– Vi säljer mycket dricka och glass i värmen, 
och har helt slut på is, säger Mohammad Ali.  

Michael Tjernström, professor i meteorologi vid 
Stockholms universitet, säger att flera faktorer 
har samverkat för att skapa extremhettan i 
västra USA och Kanada. 

– Ökad avdunstning, upptorkning, lokala 
vindsystem och högtryck medverkar till att ge 
den här extrema värmen.  

Värmeböljor blir både vanligare och varmare 
vilket har att göra med klimatförändringarna, 
menar han. 

Evelyn Jones 

evelyn.jones@dn.se 
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Fakta. 47,9 grader i 
Kanada 
47,9 grader uppmättes i Lytton i British 
Columbia på måndagen, den högsta 
temperaturen som hittills noterats i Kanada. 

I USA har Portland i Oregon och Seattle i 
Washington nått nivåer som inte har upplevts 
sedan man började föra statistik på 1940-talet. 

30 219 
nya coronafall rapporterades i Finland på 
tisdagen. Fotbollsfans som smittats i Ryssland 
uppges ha ökat på fallen.TT 
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30 Fler delar av 
Australien 
stänger ner 
AUSTRALIEN. Tre dagar efter Sydneys 
nedstängning följer nu flera platser i Australien 
efter. Från klockan 18 på tisdagskvällen inleder 
delar av delstaten Queensland en tre dagar lång 
nedstängning. Även Perth i delstaten Western 
Australia samt regionen Peel cirka 8 mil från 
Perth, inledde en minst fyra dagar lång 
nedstängning på tisdagen. 

Munskyddstvång införs utomhus i större delar 
av sydöstra Queensland, efter tre nya fall av den 
smittsamma deltavarianten. 

TT 
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30 Svensken 
som fått snurr 
på vindkraften 
Vindkraften spelar en avgörande roll när 
världens stormakter gör upp med sin 
fossila historia. Och i centrum står en 
svensk som kallats ”Slaktar-Bert”. 

Styrelseordförande Bert Nordberg har 
tagit danska Vestas från konkurshot till 
att bli störst i världen med överfulla 
orderböcker. 

rots pandemin sattes det nytt rekord i 
installerad vindkraft i fjol, en ökning med 50 
procent från året före. Utrullningen är särskilt 

stark i Kina och USA (se grafik). Och danska 
vindkraftsjätten Vestas hängde med: 

– Vi är störst, med en marknadsandel på 20 
procent, och kämpar framför allt med spansk-
tyska Siemens Gamesa och amerikanska GE. Vi 
tre ökar vår andel för varje år. Det finns starka 
kinesiska företag, men de är inte alls lika 
aggressiva utanför Kina som till exempel 
Huawei inom telekom. De har fullt upp på 
hemmaplan, säger Vestas styrelseordförande 
Bert Nordberg. 

Vestas ledning bestämde redan när pandemin 
slog till att köra på ”som vanligt” med 
försäljning och produktion men med extra 
försiktighetsåtgärder på fabrikerna. 
Uppenbarligen fungerade detta – omsättningen 
ökade med 22 procent i fjol, till motsvarande 
150 miljarder kronor. 
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Men rörelseresultatet sjönk med 30 procent – 
varför? 

– Det var flera saker. Transportkostnaderna 
ökade på grund av pandemin, vi hade 
förseningar i komponentleveranser, en del av 
våra fabriker stängdes på order av regeringar. 
Och så hade vi kvalitetsproblem med en av våra 
vingar – de klarade inte åskväder. Det blev en 
dyr historia. 

Bert Nordberg hade ett förflutet som 
försäljningschef på Ericsson och vd för Sony 
Ericsson (i dag Sony Mobile) när han tillträdde 
som styrelseordförande i Vestas 2012. Det var 
eländiga tider för vindkraftbolaget. I 
årsredovisningen för 2011 talas om en 
aktienedgång på 65 procent, att försäljningen 
störtdykt och om rejält röda siffror på sista 
raden. 

Han blev ganska snart kallad ”Slaktar-Bert” i 
medierna. 

– Jag var nog lite brutal i början, men om det 
blöder pengar och ingen vill stoppa in nya och 
det finns banker som vill sätta dig i konkurs 
måste man få ner kostnaderna. Men jag vill bara 
påpeka att vi är 29 000 anställda i dag, 7 000 
fler än när jag började. 

Året efter fick den urdanska kronjuvelen även 
en svensk vd – Anders Runevad, tidigare 
kollega med Nordberg på Sony Ericsson: 

– Jag tror att det på något sätt ingav respekt, att 
jag vågade. Då hade saker och ting också börjat 
vända ekonomiskt och vi fick in cash i bolaget. 
Många konsulter sade att framtiden låg i Afrika 
och Asien, vi satsade på Västeuropa och USA. 
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Det var väl både tur och skicklighet att det 
fungerade. 

Då var det vindkraft på land som gällde i 
världen. Vestas utvecklade turbiner även för 
havsbruk, men jobbet gick långsamt på grund 
av pengabrist. Hälften av bolaget MHI Vestas 
såldes därför till Mitshubishi för 3 miljarder. I 
höstas tog Vestas tillbaka andelen mot att 
japanerna fick 2,5 procent av aktierna i Vestas 
och en styrelseplats. 

Orsaken: 

– Offshoremarknaden är glödhet, det är där den 
största tillväxten sker framöver. Nu får vi räkna 
in MHI i vår försäljning, nu kan vi ta hela 
vinsten, säger Bert Nordberg. 

Hans bedömning har stöd hos Internationella 
energirådet IEA, som spår att eleffekten från 

havet kommer att femtonfaldigas i världen fram 
till 2040 och vid samma tid vara den enskilt 
största elkällan i EU. Utvecklingen drivs av allt 
större och effektivare turbiner, möjligheten att 
övergå till flytande fundament och av statlig 
energipolitik. 

Sverige har trots sin långa kustlinje fortfarande 
väldigt få havsbaserade snurror (se grafik). En 
orsak är för höga investeringskostnader, en 
annan är konflikter med naturvård och militära 
intressen. Men trenden är på väg att vända och 
regeringen vill förstärka den genom att minska 
anslutningskostnaderna från hav till land. 

Vestas ligger fortfarande en bra bit ner på listan 
när det gäller turbiner för havsbruk. Men med 
en orderstock som motsvarar nästan tre års 
försäljning, inga skulder, pengar på banken och 
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flödande gröna statliga miljarder rustar man nu 
ordentligt. 

– Vi ska upp i toppen mycket snabbt. Det man 
konkurerar om nu på offshore är byggen 2024, 
de två kommande åren är redan intecknade, 
säger Bert Nordberg. 

Inte minst vill man expandera i USA, som är 
Vestas största marknad och som har en 
president som vill satsa hårt på vindkraft, men 
under mottot ”köp amerikanskt”. Det tar Bert 
Nordberg med största fattning: 

– Allt vi säljer i USA tillverkas i Colorado, flera 
av våra konkurrenter gör inte det. 

– Men protektionismen oroar jag mig för. Vi 
måste ha tillverkning i Brasilien för att slippa 
tullar, Argentina är på väg att ta efter, 
Storbritannien börjar tuffa till sig med egna 

regler. Jag undrar om EU orkar hålla ut mot alla 
handelskrig. 

Utbyggnaden av vindkraften på land i Sverige är 
just nu väldigt expansiv. När varje rotorvarv ger 
alltmer energi och tornen samlas i vindparker 
blir varje kilowattimme billigare att producera. 
Vindkraftsboomen har blivit ett eldorado för 
utländska investerare. 

Vindkraften är en viktig del i den svenska 
ambitionen att bara ha förnybar, eller 
åtminstone fossilfri, elproduktion inom två 
decennier. Sverige utgör bara några procent av 
Vestas omsättning, men enligt egen uppgift har 
bolaget installerat drygt 2 300 snurror och har 
70 procents marknadsandel här. 

Regeringen tillsatte i höstas en utredning som 
ska se om man kan ta bort det kommunala vetot 
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– som i dag inte behöver motiveras och kan 
användas utan tidsbegränsning. 

Sticker Sverige ut med långa tillståndsprocesser 
jämfört med andra länder? 

– Ja, vi har ett överklagandeförfarande som kan 
vara i en evighet. Många kommuner lägger veto 
efter tryck från medborgarna. Alla vill ha el men 
inte producerad där man bor. 

– Det kan bli enorma förseningar i vår 
försäljning. Vi kan jobba med att utveckla en 
vindkraftspark under lång tid och så säger 
kommunen plötsligt nej, säger Bert Nordberg. 

Hur ska man lösa detta? 

– Jag tror man behöver lyfta besluten till rege-
ringsnivå – gör en nationell plan. Man 
bestämmer helt enkelt att de här kommunerna 

måste ta si och så många vindkraftverk. I dag 
blir det väldigt hoppigt, man provar sig fram 
över landet. 

Det finns ju en fundamental brist med vindkraft 
– den är inte så bra när det inte blåser? 

– Det behövs en annan baskraft också – kol, 
vatten, gas, kärnkraft. Vi har en superdator i 
Danmark som har koll på alla vindar i hela 
världen de senaste 50 åren. Vi bygger där det 
blåser mest, men vi tillverkar också 
lättvindsturbiner, dem säljer vi mycket av i 
Kina. 

Drömmen vore väl att kunna lagra elenergin? 

– Absolut, och jag tror det finns en lösning om 
tio år. Vi har investerat i Northvolt för att de ska 
utveckla industribatterier, och vi har byggt en 
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hybridpark i Australien för sol, vind och lagring, 
där vi lär oss mer. 

I den internationella miljödebatten finns 
begreppet Nimby – Not in my backyard. Alltså 
ungefär: det är bra med avfallsanläggningar, 
kärnkraftverk och gruvor, men inte just här där 
vi bor. 

Vad säger du till folk som tycker att 
vindkraftverk är fula, väsnas, stör utsikten och 
sänker huspriserna? 

– Jag förstår motståndet, och vi måste lyssna på 
det. Vi har jobbat med att få ner ljudvolymen, 
de gamla lät mycket om du var nära. Det är bra 
om vi kan placera dem långt från bebyggelse, 
det är mycket bra om vi får mer vindkraft till 
havs, så färre blir störda. 

– Jag själv tycker förstås att de är ganska 
snygga, men det är en smaksak. Men man ska 
komma ihåg att detta är ren el – att importera 
brunkol för att värna sin utsikt är inte min grej. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

Fakta. Bert Nordberg 
Ålder: 65 år. 

Gör: Styrelseordförande i Vestas. 

Utbildning: Mariningenjör. 

Karriär: Flera poster, bland annat 
försäljningschef och vice vd, på Ericsson. 
Därefter vd och sedan ordförande för Sony 
Ericsson (i dag Sony Mobile). 
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Andra styrelseposter: Essity, Saab. 

Familj: Fru och tre barn, sex barnbarn. 

Bor: Stockholm och Skåne. 

Fritid: ”Barnbarnen, gillar att resa”. 

Bakgrund. Vestas 
Bolaget grundades 1945, en nationalklenod med 
160 000 aktieägare i ett land där vinden står för 
hälften av elenergin. 

Bolaget har installerat 75 000 turbiner världen 
över och är etta på den globala 
vindkraftsmarknaden. 

Bolaget har 29 000 anställda och omsatte 
motsvarande 150 miljarder svenska kronor i 
fjol, med en nettovinst på närmare 8 miljarder 

kronor. Vd är nu återigen en dansk, Henrik 
Andersen. 

Största enskilda ägare är riskkapitalbjässen 
Blackrock, men på tio-i-topp-listan finns också 
ett antal pensionsstiftelser och Swedbank Robur 
fonder. 

Fyra av tolv i styrelsen är svenskar, tre av dem 
har ett förflutet på Ericsson. Även finanschefen 
är svensk, Marika Fredriksson. 
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30De söker 
efter tecken på 
framtida 
virusutbrott 
Även om vi är mitt inne i en pandemi 
måste vi redan nu börja förbereda oss för 
nästa, menar forskarna. För nya 
virusvarianter kommer att uppstå, det 
handlar bara om att ha tillräckligt med 
kunskap för att kunna mildra 
konsekvenserna.  

Kunskap som skulle kunna finnas hos 
bofinken utanför ditt fönster. 

– Are you ready? 

Fem volontärer – biologistudenter av blandad 
nationalitet – nickar jakande när deras kompis 
ställer frågan. Med klappande händer börjar de 
sedan gå framåt för att metodiskt driva ner 
småfåglar från träden och in mot en 
avsmalnande inhägnad. Ur buren längst in 
plockar de sedan fram en rödhake, en bofink, en 
hämpling och en steglits.  

Fåglarna tas därefter in i en närliggande 
byggnad för att mätas och vägas, art-, köns- och 
åldersbestämmas, ringmärkas och få fettlagret 
undersökt. Ännu ett led i vad som är världens 
längsta sammanhängande fångstserie av fåglar, 
som nu pågått i 75 år på Ottenby fågelstation på 
Ölands sydligaste udde. 
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Innan de släpps fria får vissa fåglar även följa 
med in till ett sidorum där ett blodprov tas i ena 
vingen. Provet är en del i så kallad zoonos-
forskning, vetenskapen om virus- och 
bakterieöverföring mellan djur och människor. 
Av de nya infektionssjukdomar som sprids 
bland människor i dag kan ungefär tre av fyra 
härledas till djur, däribland förmodligen 
covid-19. 

– Ska man kunna förutspå virusutbrott, och 
kunna agera snabbt när det väl sker, behöver 
det finnas en bred grundforskning kring 
virusens egenskaper, angreppssätt och hur de 
samspelar med djur och människor, säger Jonas 
Waldenström, professor i mikrobiologi vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Allt levande har virus, påpekar han – till och 
med virus kan ha andra virus – och källan för 
nya varianter verkar till synes bottenlös. 

– Är alla virus farliga? Nej. Men det handlar om 
hålla utkik efter dem som har potential att bli 
det, och veta så mycket som möjligt om dem när 
nya variationer dyker upp. 

Sedan 2009 har WHO utlyst ett globalt nödläge 
på grund av virus i genomsnitt vartannat år. Det 
finns anledning att tro att den takten åtmin-
stone kommer hålla i sig, menar Jonas 
Waldenström, och pekar på den globala 
samhällsutvecklingen. 

– Vi blir fler människor på jorden och sprider 
oss mer in i tidigare orörda områden, närmare 
vilda djur. Vi föder även upp fler tamdjur för 
mat och annat, så de kontaktytorna blir också 
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större. Och när vi kan resa över hela jorden på 
bara några timmar ökar risken för att ett 
utbrott, som tidigare kanske stannade i en by 
någonstans, kan få global spridning. 

Blodproverna från de fåglar som fångas in på 
stationen kommer att skickas upp till Umeå för 
analys, främst för att leta efter typerna Usutu-
virus och West Nile-virus. 

– West Nile är ett virus som tänkbart kan få 
större utbredning. Numera ser vi utbrott bland -
fåglar betydligt längre norrut, bland annat i 
norra Tyskland, säger Jonas Waldenström. 

Som namnet antyder härstammar viruset från 
Afrika, där det funnits en längre tid utan att 
medföra några större konsekvenser. Kring 
millennieskiftet upptäcktes dock fall hos fåglar 
nära Bronx Zoo i New York, och sedan spred det 

sig som en löpeld mellan djur över hela USA och 
orsakade även dödsfall hos människor. 

– Varför viruset blev värre i USA har vi inget 
riktigt bra svar på. En faktor kan säkert vara att 
det kom till en kontinent helt utan tidigare 
immunitet, men i mångt och mycket är det bara 
att vara ödmjuk och erkänna att det är väldigt 
mycket kring virus som vi inte förstår, säger 
Jonas Waldenström. 

Det aktuella projektet leds av forskare vid Umeå 
Universitet och Statens veterinärmedicinska 
anstalt. Jonas Waldenström är projektpartner 
men hans huvudsakliga forskning är inriktad på 
influensavirus hos vilda änder, något hans 
kvackande sms-signal också vittnar om. 

De fångas vanligtvis in under tidig vår och sen 
höst, när de flyttar till och från Sverige, men just 
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i dag har faktiskt en gräsandshona hittats i en av 
de fällor som är uppsatta kring stationen. 

– Där är fågeln som byggde din karriär, säger 
Magnus Hellström, Ottenby fågelstations chef 
och enda fast anställd, till Jonas när han håller 
upp anden för fotografering. 

De båda har känt varandra sedan ungdomsåren, 
när de brukade komma till Ottenby under 
somrarna för att studera fåglar. Stationen ägs av 
föreningen Birdlife Sweden, som nyligen blev 
förmånstagare för Postkodlotteriet och därmed 
kan få stärkta finanser framöver.  

– Annars är det forskningsprojekten som gör att 
vi kan gå runt, men de är en ganska instabil 
inkomstkälla. I samband med viruslarm så 
startas alltid fler projekt, men när det akuta 
intresset svalnar av så upphör också 

betalningsviljan från centralt håll. Det är så det 
fungerar, säger Magnus Hellström. 

– Och det är ju helt fel sätt att se på det. 
Övervakningen av virus kan inte baseras på att 
enskilda forskare får anslag, det måste ske 
långsiktigt och systematiskt. Att tänka 
proaktivt, inte bara reaktivt när det smäller till, 
säger Jonas Waldenström. 

”KARTA – här landar DÖDSFÅGLARNA I 
SVERIGE”. Expressens löpsedel från oktober 
2005, en annan gång ett virus ”smällde till”, står 
inramad utanför Jonas Waldenströms kontor på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Bredvid står en 
löpsedel från Kvällsposten som vittnar om ett 
krismöte på Jordbruksverket efter ett 
”paniklarm” om smittade fåglar på väg till 
Öland. 
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– Jag var med på det där ”krismötet”. Det var 
rätt trevligt, vi var åtta personer som mest satt 
och drack kaffe. Jordbruksverket ville ha 
information om fåglarnas flyttmönster, och det 
kunde vi bidra med, säger Jonas Waldenström. 

Det globala larmet om fågelinfluensa 2005–
2006 gällde varianten H5N1, som trots att den 
kunde vara dödlig aldrig blev ett allvarligt 
utbrott då smittsamheten till människor var låg. 

– Men viruset finns fortfarande kvar, fast i 
förändrad form. Bara i vinter har över två 
miljoner tamfåglar avlivats i Sverige på grund 
av liknande virus. Men det får inte lika mycket 
rubriker längre. 

Några dörrar ner i samma korridor jobbar 
kollegan Michael Lindberg, professor vid 
institutionen för kemi och biomedicin. Han 

sitter även med i styrelsen för Svenska säll-
skapet för virologi, en ideell förening som under 
våren startade ”Pandemifonden” i syfte att 
stärka resurserna för virusforskning i Sverige. 

– Vi kan gissa, men inte förutsäga, vilket 
smittämne som kommer att bli nästa farsot. 
Därför är det viktigt att tänka brett och satsa 
mer resurser på grundforskning, att försöka 
förstå virusens natur. Det jobb som Jonas och 
andra zoonosforskare gör är ett bra exempel på 
det, säger Michael Lindberg. 

Syftet med att vara väl förberedd är att kunna 
agera snabbt när ett nytt utbrott kommer, bland 
annat genom utvecklandet av diagnostiska 
verktyg, läkemedel och vaccin. 

– Covid-19 är faktiskt ett bra typexempel, där 
fanns det en grundforskning på coronavirus 
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som gjorde att man inte behövde börja på noll, 
säger Jonas Waldenström. 

Däremot lyckades man inte förhindra att viruset 
spred sig och växte till en pandemi, för att 
kunna hoppas på att nå dit krävs att 
forskningen och teknikerna fortsätter att 
utvecklas. 

– Framför allt får det inte vara ett stuprörstänk, 
där varje forskare och disciplin jobbar för sig 
själv. Kan man exempelvis förbättra möjlig-
heterna för sjukvården att identifiera nya virus 
är nog mycket vunnet, säger Jonas 
Waldenström. 

I Sverige finns sedan lång tid tillbaka ett 
välfungerande samarbete mellan sjukvården 
och virusforskare, skrev Svenska sällskapet för 
virologi i en debattartikel i Dagens Nyheter där 

Michael Lindberg var en av undertecknarna. 
Här finns även nyutvecklad och avancerad 
teknik som gör att en prioriterad svensk 
satsning på virusforskning skulle ”kunna 
förändra världen”, skrev de. 

Debattartikeln publicerades den 1 februari 
2020, en dag efter att det första fallet av 
covid-19 registrerats i Sverige. 

I en ny debattartikel exakt ett år senare 
konstaterar samma forskare att viruset fått 
förödande konsekvenser för både enskilda 
personer och i stort sett alla sektorer av 
samhället. 

”Frågan vi bör ställa oss är: är vi nöjda med 
utfallet eller behöver vi andra verktyg?”, skriver 
de. 

Fredrik Tano fredrik.tano@dn.se 
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30 3 
av 4 virus som sprids mellan människor i dag 
kan härledas till att de kommit från djur. 

30 Så ska 
Sveriges 
motståndskraft 
mot nya 
pandemier 
stärkas 
Även om Sverige på många sätt stod väl 
rustat när pandemin kom så måste vi 
vara ännu bättre förberedda inför nästa, 
menar forskningsminister Matilda 
Ernkrans (S).  
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Ett nytt nationellt forskningsprogram 
inriktat på just virus och pandemier ska 
nu ge de långsiktiga resurser som 
forskarna själva har efterfrågat. 

– Vi vet att nya virusvarianter kommer uppstå. 
WHO har under de senaste elva åren utlyst 
globalt nödläge vid sex tillfällen, och alla gånger 
har det varit på grund av någon form av virus. 
Så det är ett stort globalt hälsohot och det tar vi 
fasta på nu genom ett långsiktigt och 
välfinansierat nationellt program, säger Matilda 
Ernkrans.  

Var vi inte tillräckligt förberedda för denna 
pandemi? 

– Sverige är det land i EU som i relation till sin 
bnp satsar mest pengar på forskning och 
innovation, 3,4 procent. Vi kunde också se att 

forskarsamhället var väldigt snabba på att ställa 
om och börja prioritera forskning om covid-19, 
och av de projekt som EU satte igång i ett tidigt 
skede leddes fyra av forskare här i Sverige. Så 
för mig som minister har det varit hedrande att 
se att det svenska forskarsamhället ligger långt 
framme och på så sätt var vi väl förberedda. 

– Men sedan är det nog bara för Sverige och 
resten av världen att erkänna att vi borde ha 
tagit frågan om virusorsakade pandemier på 
ännu större allvar, och behöver investera mer 
resurser för att bygga bättre motståndskraft 
framöver. 

Vad inom ditt ansvarsområde känner du har 
varit mest angeläget under pandemin? 

– För mig har det varit viktigt att ge ett kvitto 
till forskarsamhället från politiskt håll, att vi 
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tror på att forskning och innovation är vägen 
framåt och fortsätter investera i det. Nu har vi 
fått igenom en 10-procentig höjning av de 
statliga forskningsmedlen och satt i gång både 
breda och mer specifika satsningar. Bland annat 
på mer kunskap om postcovid, som jag tycker 
känns viktigt. De flesta klarar sjukdomen bra 
men för andra kan det ta lång tid att bli helt 
frisk igen.  

Har du själv eller någon i din närhet erfarenhet 
av det? 

– Jag känner naturligtvis folk som varit sjuka 
men har ingen i min närhet med post-
covidsymtom, och jag själv har inga antikroppar 
så jag har i alla fall inte haft bekräftad covid. 
Men jag har träffat folk som drabbats och 
satsningen grundas ju i att det är något som 

forskarna själva pekar ut som ett viktigt 
område.  

Hur ska det nya nationella programmet för 
virusforskning fungera i praktiken? 

– Vetenskapsrådet får i uppdrag att sätta upp 
agendan för programmet, som enskilda forskare 
sedan kommer att kunna söka pengar från. Det 
bästa är om forskarsamhället själva får definiera 
det exakta upplägget, så uppdraget från rege-
ringen är brett formulerat. Men från vår sida är 
det viktigt att agendan sätts i samråd med flera 
olika intressenter och aktörer, däribland 
näringsliv och civilsamhälle, och att forskningen 
och kan mynna ut i kunskap inom flera olika 
områden. 

Det kommer alltså inte bara handla om 
forskning inom rent virologiska områden? 
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– Pandemier påverkar nästan alla delar av 
samhället och jag är övertygad om att vi behöver 
mer kunskap inom ett brett spektrum, med flera 
olika ingångar. Tanken är att forskningen ska 
vara tvärvetenskaplig och då kan beröra saker 
som psykisk ohälsa och digitalisering, som ju 
blir än mer angelägna i en pandemi. Eller 
forskning kring hur man bäst får människor att 
efterleva restriktioner och rekommendationer, 
som säkert kan tillämpas inom andra områden 
också. 

Så forskningen ska kunna vara användbar även 
om det inte blir en ny pandemi den närmsta 
tiden? 

– Precis. Innan pandemin var det exempelvis 
vanlig förkylning och influensa som folk var 
mest sjukskrivna för i Sverige, virus som inte är 
lika allvarliga för individen men som ändå får 

samhälleliga konsekvenser. Då kan det vara 
mycket värt att få mer grundläggande 
kunskaper om hur man exempelvis kan minska 
smittspridning. Coronapandemin har ju 
verkligen satt ljuset på hur viktigt det är att 
fortsätta bygga mer kunskap för att kunna möta 
svåra, gemensamma utmaningar.  

Virusforskarna själva brukar säga att 
forskningsmedlen oftast blir reaktiva snarare än 
proaktiva, att resurser kan ges i anslutning till 
ett utbrott men att de sedan sinar snabbt. 
Kommer det att bli en annan långsiktighet i de 
här frågorna nu? 

– Ja, absolut. Vi har avsatt 400 miljoner kronor 
nu eftersom man lägger förslagen i 
fyraårsperspektiv, men tanken är att det ska 
vara ett tioårigt forskningsprogram som 
finansieras med 100 miljoner kronor årligen. Så 
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det här är en långsiktig satsning, och för mig 
känns det självklart att det är så vi behöver 
tänka, säger Matilda Ernkrans. 

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 

20Tre svenska 
innovationsprojekt 
som kan underlätta 
när nästa sjukdom 
sprider sig 
Forskning som ska göra oss bättre 
förberedda inför kommande pandemier 
och virusutbrott är redan igång, bland 
annat via en riktad utlysning från 
innovationsmyndigheten Vinnova. 

Här är tre pågående projekt som fått 
finansiering. 

1 Läkemedel mot enterovirus 
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En av virusgrupperna som pekats ut som en 
trolig kandidat att ligga bakom en kommande 
pandemi är enterovirus. Nya varianter upptäcks 
löpande och de över 250 som är kända i 
dagsläget kan orsaka allt från lättare förkylning 
till polio och hjärnhinneinflammation. 

– Det är svårt att uppskatta hur många som dör 
men enterovirus är den vanligaste virusgruppen 
vi har och det är flera som blir svårt sjuka varje 
år. Och när de kommer in till sjukhuset har vi 
inget fungerande läkemedel att ge dem, säger 
Tomas Bergström, professor och överläkare vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset som deltar i 
projektet. 

Virusen kan smitta både genom luftvägarna och 
mag-tarm-systemet, kan hoppa från djur till 
människa och muterar lätt – alla egenskaper 
som ökar risken ur ett pandemiperspektiv, 

menar projektledaren Nina Lindblom. Hon 
jobbar på Curovir AB, ett av företagen som 
försöker hitta en effektiv behandling mot 
enterovirus.  

På senare tid har de börjat prova en ny metod – 
i stället för att försöka angripa själva viruset har 
man riktat in sig på det målprotein i kroppen 
som viruset binder sig till. Eftersom den 
processen är gemensam för alla enterovirus 
skulle ett sådant läkemedel fungera mot alla 
varianter, även vid nya mutationer, menar 
Jacob Westman, docent i kemi vid Curovir. 

– I djurtester har vi kunnat se både reducerad 
inflammation och rejält sänkta virusnivåer, 
säger han. 
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Nu ska läkemedelskandidaten testas på 
människor, processen för att starta de första 
kliniska studierna inleddes under våren. 

2 Andningsskydd av cellulosa 

I dag finns det andningsskydd med hög 
filtrerande effekt men som är svåra att andas i, 
och munskydd som har bättre andningsförmåga 
men sämre effekt. Forskare vid 
Mittuniversitetet och Uppsala Universitet har 
tillsammans med företagen Camfil, 
Scandinavian Nonwoven och Domsjö Fabriker 
startat ett projekt som ska försöka kombinera 
de båda egenskaperna i en mask, tillverkad av 
cellulosa. 

– Det skulle ha flera fördelar. Ur miljösynpunkt 
vore det bättre med cellulosabaserade material 
snarare än de syntetiska plaster som miljoner 

människor går runt med nu, och eftersom 
råvaran är från skogen skulle de lätt kunna 
produceras i Sverige, säger Christina 
Dahlström, docent i kemiteknik vid 
Mittuniversitetet. 

Idén kommer från tidigare experiment där 
papper bryts ned till molekylnivå och sedan 
byggs upp till vad som ser ut som ett lager av 
genomskinlig plast. Denna typ av cellulosa har 
visat sig vara väl lämpad för att skapa och 
upprätthålla statisk elektricitet, samma effekt 
som uppnås genom att gnugga en ballong mot 
hår.  

– Statiskt uppladdat material har en förmåga att 
dra till sig och fånga upp partiklar, och den 
mekanismen vill vi utnyttja för att fånga upp 
virus i in- och utandningsluften, säger Christina 
Dahlström. 
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Tekniken är relativt ny men det finns en del 
studier som tyder på att det kan fungera, och 
man har redan kunnat se att de elektriska 
egenskaperna bibehålls när cellulosan görs mer 
porös för att underlätta andningen. Det krävs 
dock ytterligare ett material i masken för att ge 
upphov till den statiska elektriciteten, och det är 
bland annat det som forskarna ska leta efter när 
de nu ska börja experimentera med olika 
utformningar av masken. 

3 Samlad bedömning av smittspridning 

Vill man förstå hur stor smittspridningen är i ett 
område, och försöka förutspå hur den kommer 
att utvecklas, kan man använda sig av ett par 
olika måttstockar. 

Det inkluderar exempelvis antalet positivt 
testade och siffror över antalet döda, intensiv-

vårdade och inlagda patienter, men kan även 
handla om självrapporterade symtom i appar, 
antal samtal till 1177 och förekomsten av virus i 
avloppsvattnet. 

– Var för sig är osäkerheten i dessa signaler 
ganska stor, men tillsammans kan de ge en 
ganska bra bild av smittspridningen, säger 
Stefan Engblom, professor i 
beräkningsvetenskap vid Uppsala Universitet. 

Tillsammans med Region Uppsala och andra 
forskare på universitetet har Stefan startat 
projektet ”MoVIn”, som syftar till att med hjälp 
av en mjukvara ta in signaler från så många 
olika källor som möjligt och generera en samlad 
analys av smittspridningen, som främst kan 
användas som underlag för beslutsfattare. 
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– Ju mer information desto bättre beslut är 
tanken, säger Stefan Engblom. 

Projektet började leverera analyser till Region -
Uppsala redan i höstas, men man jobbar 
fortfarande med att förbättra mjukvaran och 
förhoppningsvis automatisera processen 
ytterligare.  

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 
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30Dagen som 
hela 
Kultursverige 
har väntat på 
Den 1 juli är datumet som många har 
väntat på – då pandemin börjar släppa 
sitt grepp om livekulturen i Sverige och 
det åter blir möjligt att arrangera 
konserter, klubbar och annan scenkonst. 

– Många blir nog lyckligare från och med 
nu, säger arrangören Johanna 
Schneider. 
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Under våren har man kunnat läsa rapporter om 
hur hävda utegångsförbud i städer som Madrid 
och New York har lett till upprymda folkfester 
på gator och torg. I Sverige har det inte funnits 
ett lika definitivt datum att förhålla sig till. 

Men mycket talar för att 1 juli blir ett av 
sommarens magiska datum. Från och med 
torsdag går nämligen Sverige in i den andra 
fasen i återöppnandet av samhället, med flera 
lättnader i restriktioner och rekommendationer. 

Bland annat slopas de begränsade öppettiderna 
på krogen, rådet om att endast umgås i en 
mindre krets släpps och vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar 
utomhus gäller numera 600 besökare – och 
max 3 000 personer om de kan anvisas sittplats. 

– Det är med glädje och tillförsikt som vi i dag 
kan berätta att ett antal restriktioner kommer 
att lyftas från och med den 1 juli i enlighet med 
steg 2 i regeringens plan. Det är ett stort steg, så 
nu kan livet börja återgå lite mer till hur det såg 
ut innan pandemin, sade socialminister Lena 
Hallengren vid en pressträff på måndagen. 

Beskedet har gjort att många klubbar och 
spelställen, särskilt de utomhus, planerar sin 
invigning nu till helgen. På sommarklubben 
Trädgården i Stockholm slår man på stort och 
håller en fyra dagar lång invigningsfest med 
start 1 juli, bland annat med en klubb med det 
hoppingivande namnet ”Första fredagen i 
frihet”. 

Johanna Schneider står som arrangör bakom 
klubben och säger att hon knappt kunde tro på 
beskedet när det kom. 
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– Jag började gråta och hann ringa alla 
kompisar innan stresspåslaget var ett faktum: 
Kan det verkligen stämma, är vi verkligen redo, 
är tillräckligt många vaccinerade? Det känns 
fortfarande lite för bra för att vara sant. 

Fortfarande återstår en rad detaljer, bland 
annat nya riktlinjer från Länsstyrelsen och en 
ansökan om danstillstånd som måste 
godkännas, för att hon ska veta exakt hur de ska 
genomföra premiärhelgen. 

– Målet är ju att det ska kännas så nära normalt 
som det går. Även om det fortfarande kommer 
att finnas begränsningar för hur många 
personer vi kan släppa in så kommer vi nu att 
kunna erbjuda ett antal besökare en fullvärdig 
klubbupplevelse, vilket vi inte har kunnat på 18 
månader, säger Schneider. 

Den stora skillnaden är framför allt att 
öppettiderna inte längre kommer att vara 
begränsade, säger hon. 

– Det är främst det som gör det här till ett 
magiskt datum. Vi svenskar går inte ut och 
korkar upp en flaska vin på en trottoar som 
spanjorerna gör, det ligger inte i vår kultur. 
Däremot kommer det att kännas över hela stan 
tror jag, att tidsrestriktionerna släpper. 

Klubbarna är inte ensamma om att planera 
inför den 1 juli – det sker även på livesidan. 
Trots att majoriteten av sommarens festivaler är 
inställda har många artister redan börjat 
annonsera sina sommarturnéer och på flera håll 
i landet erbjuds konserter från den 1 juli. 

En av dem som går allra längst är Kackelstugan 
på Öland, med bokningar praktiskt taget sju 
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dagar i veckan för resten av sommaren. Här 
spelar bland andra artister som Sarah Klang, 
Timo Räisänen, Måns Zelmerlöw och Markus 
Krunegård. 

Enligt Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för 
Svensk Live, genomför svenska arrangörer 
omkring 3 000 evenemang en vanlig sommar. 
Det här året lär det hinna bli åtminstone 1 000 
stycken, tror han. 

– Det brakar loss rejält från den 1 juli, varenda 
dag släpps nya evenemang. Vissa mindre arran-
görer har gått helt bananas och bokar på massor 
nu. Generellt märker vi att det finns stor lust 
och engagemang inom scenen, säger Pihlgren. 

Han ser en tydlig trend: det blir en sommar med 
små till halvstora musikevenemang, med 
framför allt svenska artister i fokus. 

– De som kan vara flexibla har ett stort 
försprång den här sommaren. Det är svårt att 
vara flexibel med stora konserter som kräver 
längre framförhållning och kanske artister som 
kommer från utlandet eller har stora 
produktioner. 

Joppe Pihlgren säger att en stor ögonöppnare 
och lärdom från det gångna året har varit att 
även mindre arrangemang, med begränsad 
publik, kan vara inkomstbringande. 

– Jag tror att många artister sett att det 
fungerar alldeles utmärkt med mindre, intima 
format. Många bäckar små och så vidare. Det 
kan vara en trend som fortsätter även efter 
pandemin. Jag hoppas verkligen att fler ser 
möjligheterna i det, det leder till en mer vital 
bransch i stort, säger han. 

39



Vilka andra lärdomar tar vi med oss, tror du? 

– Något som föddes under pandemin och som 
kommer hänga kvar som ett komplement är de 
strömmade evenemangen. Men de kommer att 
behöva utvecklas, det vet alla vi som har suttit i 
Zoommöten under året. Hur gör man för att få 
det intressant på riktigt? Hur lång ska en 
konsert vara? Och måste det vara live? Det finns 
stor utvecklingspotential där, vilket ställer 
intressanta frågor om hela branschen, säger 
Pihlgren. 

Johanna Schneider ser fram för allt tydliga 
hälsoaspekter av att kulturen nu håller på att 
öppna upp. 

– Att folk får samlas på ett dansgolv igen efter 
så många månader kommer att göra gott för 
mångas psyken tror jag. Dans fungerar ju som 

terapi för allt fler unga, så många kommer nog 
att bli lyckligare från och med nu. 

Kommet allt att bli som vanligt nu? 

Johanna Schneider, klubbarrangör Trädgården 
i Stockholm 

– Det kommer nog dröja ett bra tag innan saker 
blir som förut. Tyvärr tror jag att klubblivet, 
framför allt inomhus, kommer att behöva vara 
kontrollerat framöver. Tester och vaccinpass 
kommer behöva finnas för att legitimera det 
som vi alltid annars har kunnat ta för givet. 

Vad har gått förlorat? 

– Alla potentiella sommarhångel och blöta 
nätter ute på ett dansgolv, alla nya bekantskaper 
och möjligheter. Tänk att ha varit 19 år under 
pandemin, jag lider verkligen med alla 19-
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åringar. Den där studentsommaren får man 
aldrig tillbaka. 

Finns det några positiva aspekter av pandemin? 

– Jag tror att speciellt dj:er har haft mycket åt 
att grubbla över sina liv, som vanligtvis kantas 
av mycket fest och sena nätter. Det har nog varit 
lärorikt för många. 

Vad har du saknat mest med att arrangera fester 
under året? 

– Jag har saknat precis allt! Från att hämta 
artister på hotellet, sköta gästlistan, tvinga 
kompisarna att bjuda in till våra Facebookevent. 
Jag har saknat stressen och att trängas, att inte 
vilja lämna dansgolvet när man är kissnödig för 
att någon spelar för bra just då och att se antalet 
steg på min stegräknare efter en klubbkväll. Du 
fattar – allt! 

Vad tror du om framtiden? 

– Jag vill att folk börjar planera sitt resande mer 
och kanske våga boka mer lokalt. Om jag bara 
får hoppas på en trend så är det denna. Jag 
hoppas att färre utländska dj:er bokas, och att 
de får längre speltider när de väl tagit sig hit. 
Jag hoppas också att besökarna inte ska kräva 
extra allt varje kväll, och emellanåt vara 
beredda på att betala inträden för att deras 
favoritklubb inte ska försvinna. 

Christer Sjögren, artist och sångare i 
Vikingarna som åker ut på stor 
Nordenturné i augusti. 

– Det kan man bara spekulera i. Jag tror tyvärr 
att pardansen kan bli allra svårast för 
människor att hitta tillbaka till. Trots att de 
äldre har fått sitt vaccin så kommer det att dröja 
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länge innan man vågar dansa igen och kan se 
just pardansen som något helt riskfritt. 

Hur har året påverkat er som band? 

– För egen del så var det rätt länge sedan vi 
spelade upp till dans, i dag är vi mer ett 
showband som spelar för sittande publik, så vi 
är inte bland de mest drabbade. Men det har så 
klart varit tuffa tider för många, dans bygger ju i 
grund och botten på fysisk kontakt. 

Vad har du ägnat dig åt under året? 

– För första gången i mitt liv har jag varit 
ofrivilligt arbetslös. Året har manat till 
eftertanke, jag känner stor tacksamhet över att 
alla andra år har gått så pass bra, att min hobby 
fick bli mitt yrke. Mitt liv har snurrat på och 
karriären har alltid tagit stor plats, men plötsligt 
har jag haft tid att upptäcka våren ute i 

trädgården – blommorna som slår ut och den 
första sädesärlan. Det har varit häftigt. 

I augusti ger ni er av på en stor finalturné, med 
konserter på 44 orter i fyra nordiska länder. 
Hur känns det? 

– Det känns fantastiskt att äntligen kunna se 
det berömda ”ljuset i tunneln”, att få ge sig ut 
och glädja folk igen. Vi märker ett stort sug efter 
att gå ut och roa sig, folk fortsätter att höra av 
sig och köpa biljetter, trots att vi behövt skjuta 
upp spelningar gång på gång. Det känns också 
häftigt att få knyta ihop säcken efter ett långt, 
musikaliskt liv. 

Kornél Kovács, dj och producent som i 
sommar anordnar klubben “Barnhus ö” 
på Långholmen i Stockholm. 
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– Tanken på att allt bara skulle bli som vanligt 
känns rätt deprimerande. Jag hoppas på någon 
form av kulturell ”reset” där nya uttryck inom 
musik och nattliv kommer att välkomnas. 

Hur har pandemin påverkat din bransch? 

– Rent konkret har ju inte en enda dj kunnat 
spela eller turnera som normalt, vilket har lett 
till att många tvingats lämna branschen för att 
försörja sig på annat. Många av dem kommer 
säkert inte att återvända. Det är så klart sorgligt, 
men rent krasst lämnar det fältet öppet för nya 
förmågor. 

– Avsaknaden av dansgolv har också lett till att 
många dj:er vänt blicken åt andra musikaliska 
uttryck som inte är lika dansfokuserade, vilket 
säkert har varit frigörande för dem, men också 
tråkigt. Väldigt många dansmusikproducenter 

har i stället skapat musik för hemmalyssning, 
tänk såsig ambient. Det är en trend jag längtar 
efter ska försvinna. 

Vad har du saknat mest med att inte spela? 

– Känslan av publikkontakt och flow. Att få göra 
något som jag ändå vågar säga att jag är riktigt 
bra på. 

Hur ser du på framtiden? 

– Jag hoppas som sagt att den förmodat 
skyhöga efterfrågan på musikupplevelser i 
fysiska rum kommer att leda till att väldigt 
många olika slags uttryck får ta plats, ett slags 
nytt laissez-faire-paradigm i dansmusiken. På 
de tidigare så konservativa dansgolven, som 
bara spelade till exempel traditionell house, 
kommer publiken framöver lika gärna kunna gå 
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loss till frijazz-trumsolon eller något 
hypermodernt oljud. 

Sabina Ddumba, albumaktuell artist som 
uppträder på nya konsertsatsningen i 
Hagaparken i Stockholm två kvällar i 
augusti. 

– Ja, när det väl öppnar upp så tror jag inte att 
det kommer att dröja jättelänge innan allt är 
tillbaka som förut. Jag hoppas och tror att vi är 
tillbaka till det normala 2022. Det är väldigt 
efterlängtat, sedan kan jag tycka att det är 
märkligt att kulturen stängdes ner från första 
början när restauranger och shoppingcentrum 
fått fortsätta vara öppna. Det har varit 
inkonsekvent sedan start. 

Hur har året påverkat dig? 

– Det har varit okej eftersom många andra är 
drabbade, jag är inte ensam om att inte få spela. 
Det mest besvärliga är att jag har känt mig 
otroligt rastlös, det har inte räckt att bara sitta i 
studion och skriva musik, det är inte det jag 
älskar mest. Det jag älskar med musiken är att 
få spela den live. 

Hur har du klarat dig ekonomiskt? 

– Jag ska inte klaga, jag har kunnat betala hyran 
utan att behöva ta något extrajobb. Men om det 
hade fortsatt något halvår till hade jag legat 
risigt till. Under året har jag trots allt insett att 
jag behöver en backup så jag har landat i att jag 
så småningom vill bli psykoterapeut. Det är en 
långsiktig plan men jag har redan börjat ta mina 
timmar. Planen är därefter att börja plugga. 
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Finns det något som har gått förlorat under -
pandemin? 

– Det är möjligt att vi, till en början, kommer att 
tycka att det är lite märkligt med närheten. Men 
kramar och hångel går hand i hand med 
konserter, kraften i livemusik är så pass stark 
att publiken kommer att ryckas med. Helt 
plötsligt står vi där och kramar en främling igen. 

Alexander Höglund, arrangör för konst- 
och musikfestivalen PLX som anordnas i 
Blekinge skärgård den 19–22 augusti. 

– Jag tror att vi får se fler mindre festivaler i 
PLX:s storlek framöver. Stora festivaler kräver 
betydligt mer resurser och blir därmed mindre 
flexibla och mer riskabla. I närtid kan vi också 
förvänta oss fler svenska artister på scenerna, 
på grund av olika reserestriktioner. 

Många av sommarens festivaler har ställts in, 
men ni har bestämt er för att köra på redan i år. 
Varför? 

– Festivalkulturen är viktig för publiken och 
något vi älskar att göra, därför känns det 
naturligt att försöka genomföra arrangemang 
efter den 1 juli, om än i något mindre och 
intimare skala. 

Kommer man märka någon skillnad på årets 
festival? 

– Vi kommer att anpassa oss efter rådande 
restriktioner, både gällande publikantal, 
avstånd och så vidare. Det kommer så klart att 
påverka produktionen, men vi tror inte att det 
är antalet scener eller artister som gör en bra 
festival, utan snarare känslan som uppstår i 

45



mötet mellan artister, publik och, i vårt fall, den 
fantastiska naturen. 

Har det kommit något positivt av pandemin? 

– Jag har själv börjat reflektera över allt vi 
tidigare har kunnat ta för givet. Hela livet har 
jag och många kollegor i PLX åkt på festivaler. 
Pandemin har verkligen fått mig att uppskatta 
och se allt det fantastiska i denna kultur. 
Festival betyder att man får fly alldagligheten 
för en stund, känna sig extra fri. 

Kajsa Haidl 

kajsa.haidl@dn.se 

URVAL AV SOMMARENS ARRANGEMANG. 

Den 1 juli är det premiär för Göteborgsklubben 
Nefertitis konsertsatsning, där bland andra 
Mapei och Frida Hyvönen spelar. Endast 100 

biljetter per konsert släpps, som kan köpas i par 
eller om fyra. 

Samma helg startar nya konsertsatsningen ”Sol-
liden sessions” på Sollidens slott på Öland med 
två konserter med Peter Jöback. Senare i -
sommar gästas slottet även av Carola, Lena -
Philipsson, Arvingarna och Lisa Nilsson. 

Storsjöyran i Östersund skrotar sin årliga 
festival och lägger i stället allt krut på en 
konsertsatsning för en mindre publik. 

I Stockholm kan man från slutet av juli uppleva 
den nya konsertsatsningen i Hagaparken, med 
artister som Fricky, Titiyo, Sabina Ddumba och 
Deportees. 

På Tjärö i Blekinge skärgård arrangeras den 19–
22 augusti konst- och musikfestivalen PLX. 
Vilka som uppträder är ännu inte meddelat. 

46



Senare i september firar festivalen 
Summerburst stort 10-årsjubileum på Ullevi i 
Göteborg den 3–4 september, med bokningar 
som David Guetta, Martin Garrix, Rebecca & 
Fiona och DJ Snake. 

Många svenska artister har också annonserat 
sina sommarturnéer. Måns Zelmerlöw är en av 
dem, med premiär på Tjolöholms slott i 
Kungsbacka den 1 juli. Samma dag inleder Albin 
Lee Meldau sin turné i Söderköping, som följs 
av ett 30-tal spelningar runt om i Sverige. 

Andra artister som är turnéaktuella i sommar är 
Jill Johnson, Timbuktu och bandet Masaka trio, 
Thomas Di Leva och Sofia Karlsson. 

Även 90-talsbandet Atomic Swing ger sig ut på 
sommarturné i augusti med åtta spelstopp och -
final på Tivoli i Köpenhamn. Lagom till turné-

premiär släpper de ny musik för första gången 
på 15 år. 

Och Vikingarna tackar för sig och åker på stor -
finalturné i Norden, sammanlagt 44 orter, med 
start den 6 augusti. 
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30Mobilisera 
kulturen så att 
vi förstår vad vi 
håller på att 
förlora 
Klimatkrisen är varken en ekonomisk 
eller en teknisk kris. Det är en kultur- 
och mentalitetskris. Kulturens förmåga 
att förmedla komplexa samband och 
insikter är dock sorgligt underutnyttjad i 
klimatsammanhang, skriver författaren 
Mats Söderlund. 

Planetens livsuppehållande system håller på att 
kollapsa. Som tur är vet vi vad vi behöver göra 
för att hindra katastrofen. Vi har till och med 
alla resurser som krävs. Insatsen motsvarar en 
månlandning, en bråkdel av kostnaderna för 
andra världskriget, eller stödpaketen under 
coronakrisen.  

Ändå görs det inte.  

För det här är varken en ekonomisk eller 
teknisk kris. Det är en kultur- och 
mentalitetskris.  

I Andri Snaer Magnasons bok ”Om tiden och 
vattnet” säger en ledande klimatforskare att de 
inte kan förmedla sin forskning eftersom de inte 
är ”specialister på informationsöverföring”.  

De behöver hjälp, och det är bråttom. 
Mänskligheten tycks ha fastnat i valet mellan att 
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fly och att spela död. Känslor som sorg och 
rädsla passiviserar oss. Andreas Malm skriver i 
Aftonbladet (10/6) att borgerliga romaner som 
Jenny Offills ”Väder” stänger in oss i en 
medelklasssjäl som drabbats av klimatångest 
och ”stänger ner fantasin om kollektiv 
handling”.  

Det är det sista vi behöver just nu.  

Malm argumenterar för den klimatlitteratur 
som ”nyttjar sina unika resurser till att 
expandera fantasin och medvetandet – om att 
saker skulle kunna vara annorlunda, om att 
inget öde står skrivet i sten”. 

Ligger mycket i det. 

Stora pengar läggs på tekniklösningar och 
infrastruktur. Mer behövs, men ett av de största 
hindren för förändring är att vi inte vet vart vi 

ska. Vi behöver framtidsvisioner att leva för. 
Visioner som sträcker sig längre än 
medelklassens oro för lammkotletterna och 
semesterflyget. 

I snart ett år har jag i egenskap av Writer in 
Residence vid Lunds universitet följt forskare i 
de stora klimatmodelleringsprojekten BECC och 
MERGE. Båda studerar komplexa klimatsystem 
på global skala och utgår från de allra minsta 
observationerna, som växtcellernas sårbarhet 
för marknära ozon, till globala varuflöden och 
policybeslut.  

I en artikel i tidskriften ”Politics and 
Governance” skriver Johannes Stripple, 
Alexandra Nikoleris och Roger Hildingsson vid 
Lunds Universitet, att de flesta beskrivningar av 
vägen till en fossilfri framtid misslyckas med att 
göra människor delaktiga. Vi fångas inte av 
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statistiska underlag på samma sätt som vi dras 
in i en värld av Tolkien eller Minecraft. I det 
internationella forskningsprojektet 
Climaginaries undersöker de vad som händer 
när vi involveras i en kreativ process för att 
förstå klimatkrisen. Utställningen Carbon 
Ruins, med tusentals besökare, visade hur vi 
inte bara inspirerades till självreflektion utan 
också till att se oss själva som medskapare av 
framtiden.  

Vi behöver konst, poesi, dramatik, film, musik 
både för att sörja det vi redan förlorat, förstå 
vad vi håller på att förlora och för att samla mod 
att rädda det som ännu kan räddas. 

Konstfrämjandets ”Skogen mellan oss” är ett 
sådant projekt, till största delen finansierat av 
Postkodstiftelsen. Det tar det avstamp i lokala 
aktörer och föreningsliv och sprider 

utställningar, föreläsningar och workshops över 
ett stort geografiskt område. Monica Fundin 
Pourshahidi, ordförande för Konstfrämjandet, 
säger på projektets Facebooksida att ”Skogen 
mellan oss” skapas mot bakgrund av de 
konflikter som rör skogen och som samsas med 
drömmar, samtid och dåtid.  

Vi behöver kulturen för att kunna föreställa oss 
en fossilfri värld att längta till.  

Vi behöver en mångfald av kulturella uttryck för 
att åstadkomma de sociala och politiska 
förändringar som krävs. Som provocerar och 
begripliggör den skriande ojämlikhet som 
innebär att de rikaste 10 procenten har hälften 
av alla koldioxidutsläpp i världen på sina 
samveten. Samtidigt som den fattigaste halvan 
av världen bara står för tio procent av 
utsläppen.  
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Kulturens förmåga att förmedla komplexa 
samband och insikter är dock sorgligt 
underutnyttjad i klimatsammanhang. Använd 
den! Bjud in författare och konstnärer till 
strategimötena, klimatråden, 
hållbarhetsprojekten och industrierna. Anlita 
dramatiker och regissörer. Använd musik och 
poesi för att skapa förståelse, inspiration och 
motivation.  

Kultur ger klimatkrisen färg, själ, glöd, svärta. 

Mobilisera biblioteken, skolorna, 
folkbildningen, kulturskolorna, och 
institutionerna. Öppna upp arbetsplatserna, 
styrelserummen och affärslivet. Skapa 
förutsättningar för drabbande och 
samhällsförändrande verk. Några kommer att 
bli historiska, och några kommer att förändra 
våra liv.  Mats Söderlund 

01 Ledare: En dag 
kommer 
Kommunistpartiet 
att falla 
Himmelska fridens torg är stängt för besökare 
och tusentals stolar står uppradade, berättar 
DN:s korrespondent i Peking. När Kinas 
Kommunistparti firar 100 år på torsdagen är det 
där firandets höjdpunkt går av stapeln. 
Presidenten och generalsekreteraren Xi Jinping 
håller tal. Han ska berätta om hur rikt, stabilt 
och mäktigt partiet har gjort Kina och om den 
”kinesiska drömmen” som håller på att 
förverkligas. 
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Från torget ska budskapet pumpas ut över 
landet, via tidningar, radio, tv och regimens 
armé av internettroll. Alla marscherar i takt. 
Propagandan är enhetlig. 

Tankarna går till Sovjet eller – just det – Maos 
Kina. Det är i den riktningen Xi Jinping tagit 
landet sedan han kom till makten för knappt ett 
decennium sedan. 

Under de 35 år som följde på Maos död 1976 
öppnades Kina successivt upp. Staten lättade på 
greppet om ekonomin. Marknadskrafterna fick 
en chans att skapa välstånd. 

Kommunistpartiet behöll hela tiden den 
politiska makten. Men det blev lättare att andas 
för vanliga människor. Inte samma oro att 
grannar skulle skvallra till den lokala 

partibossen för den som vädrade kritik. Internet 
gav nya möjligheter att uttrycka missnöje. 

Sedan Xi Jinping tog över har förtrycket 
hårdnat. På universiteten är det åter vanligt att 
studenter rapporterar kamrater eller lärare som 
förfäktar ”opatriotiska” idéer. Ett digitalt 
övervakningssystem utan motstycke håller på 
att byggas upp. 

Utvecklingen är på sätt och vis inte 
överraskande. Kina kan aldrig reformeras i 
grunden, bli ett fritt och demokratisk land, så 
länge Kommunistpartiet håller i spakarna. 

Totalitär kontroll över medborgarna är en del av 
dess DNA, på samma sätt som det var för dess 
systerpartier i Östeuropa och Sovjet. Det syns 
tydligt när dissidenter förnedras i tv-sända, 
framtvingade ”erkännanden” om olika brott. 
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Det reflekteras i de ”omskolningsläger” i 
Xinjiang där uigurerna ska lära sig att älska 
partiet och den högsta ledaren. 

100 år firar Kommunistpartiet, alltså. 72 av 
dessa har det haft makten i Kina. Just nu kan 
det verka som att det kommer att fortsätta att 
ha det för all evighet. Men så var det också i 
Sovjet fram till att allt rämnade. 

Kommunistpartiet självt hävdar att kineser inte 
skulle klara av att hantera demokrati, och att de 
inte är särskilt intresserade – ordning och 
stabilitet är viktigare än frihet. En del ”intellek-
tuella” i väst brukar hålla med. 

Det är dumheter. 

Kineserna i Taiwan har byggt ett dynamiskt 
folkstyre, ett tolerant och pluralistiskt samhälle, 

på sin ö. Fungerar det där är det naturligtvis 
möjligt också på fastlandet. 

Även 100-årsfirandets epicentrum säger 
någonting om vad kineser önskar och vill, ja vad 
den ”kinesiska drömmen” egentligen handlar 
om. 

För lite drygt 30 år sedan var Himmelska 
fridens torg inte fyllt av stolar åt partiets 
dignitärer, utan av tält och studenter som 
krävde frihet och folkstyre och vägrade att flytta 
på sig. De hade rest en staty, 
Demokratigudinnan kallade de den. Runt om i 
Kina protesterade människor i solidaritet med 
kraven. 

Det slutade med att regimen skickade in 
stridsvagnarna. Demonstrationerna krossades 
blodigt. 
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Händelserna våren 1989 visar hur 
maktfullkomlig och hänsynslös diktaturen är. 
Men de är också en ständig påminnelse om ett 
enkelt faktum: Kineserna är som vi andra. De 
vill också ha frihet. En dag kommer de att tvinga 
Kommunistpartiet på fall. 

DN 1/7 2021 

01 Bara en 
berättelse är 
tillåten när 
partiet fyller 
hundra år 
Propagandan går på högvarv när det 
kinesiska kommunistpartiet i dag fyller 
100 år.  

Bara en berättelse om partiet är tillåten – 
hur dess styre skapat ekonomisk 
framgång och stabilitet. 
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Historiskt kaos och svält, liksom förtryck 
i dagens Kina är bannlyst information. 

PEKING 

Färgglada blomsterarrangemang är på plats, 
flaggor vajar längs gatorna och partikadrar med 
en röd bindel om armen sitter i varje gathörn. 

”Utan kommunistpartiet finns det inget nytt 
Kina”, förkunnar banderoller uppklistrade över 
hela Peking.  

I dag är det 100 år sedan tolv män höll det 
kinesiska kommunistpartiets första möte i 
Shanghai, däribland Mao Zedong, och inget får 
gå fel. Säkerhetsapparaten är enorm. Vakter och 
beväpnade poliser i huvudstaden Peking har 
mångdubblats. Censuren har skärpts. 

Himmelska fridens torg har stängts av för 
besökare. På torget står tusentals tomma stolar 
uppradade. 

Det är här ledaren för Kinas kommunistparti, Xi 
Jinping, i dag talar. Det lär bli ett tal om hur det 
kinesiska kommunistpartiet är i färd med att 
förverkliga den kinesiska ”drömmen”. Hur det 
har enat landet och banat vägen för den 
stormakt Kina är.  

En bild som propagandan trummat in genom 
skolundervisning, filmer, tv-serier och media. 
Och som många kineser delar.  

– Kommunistpartiet är som en tro för kineser. 
När jag pratar om det känner jag mig stolt. 
Nyligen följde jag en tv-serie om partiets 
historia och insåg hur kaotiskt det var innan de 
kom till makten, säger Chen Shuang Lin från 
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Sichuan som nyligen gick ut universitetet och är 
på besök i Peking. 

Hon tar bild på ett av alla blomsterarrangemang 
som markerar 100-årsjubiléet i Peking. På 
nätterna har rader av orangeklädda arbetare 
planterat miljontals blommor, renoverat vägar 
och snyggat upp. 

Att Kina har utvecklats från ett fattigt 
konfliktfyllt land till en ekonomisk och militär 
stormakt göder de patriotiska känslorna och 
skapar stolthet. Landet är i dag världens näst 
största ekonomi, på god väg att gå om USA. 
Infrastrukturen är modern och framgångsrika 
globala företag har skapats. Nyligen nådde 
Kinas första obemannade farkost planeten 
Mars.  

Allt detta tillsammans med hur Kina fick 
kontroll över covid-19 snabbare än de flesta 
länder i väst kan Xi Jinping framföra i sitt tal i 
dag. Han tycker att den kommunistiska 
enpartistaten är överlägset demokratier i väst. 
Det pekade kommunistledarna inte minst på i 
samband med valkaoset i USA och stormningen 
av Kapitolium.  

Men att viruset bröt ut i Kina och att det kanske 
kunde ha stoppats om inte läkare som varnade 
för det tystades kommer inte att nämnas. I 
historieskrivningen ingår inte heller det kaos 
som präglade stora delar av Mao Zedongs tid 
vid makten. Det stora språnget på slutet av 
1950-talet som ledde till att 35–45 miljoner 
människor svalt ihjäl nämns inte.  

Inte heller kaoset och våldet under 
kulturrevolutionen eller militärens brutala 
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attack på demonstranterna vid Himmelska 
fridens torg 1989 är det tillåtet att prata om. 
Mao Zedong hyllas i stället som en hjälte. 
Porträtt och statyer på honom syns överallt.  

Det är så kommunistpartiet jobbar för att skapa 
en historieskrivning där partiet framträder i god 
dager och baksidor, såväl dagsaktuella som 
historiska, göms och förbjuds. Propagandan är 
intensiv, liksom censuren och övervakningen 
som ska se till att alla håller sig till samma 
berättelse och ideologi.  

Skräckbilden är att landet ska gå samma väg 
som Sovjetunionen, där glasnost och 
avståndstagande till Stalin föregick unionens 
kollaps. 

Xi Jinping tycker att Sovjetledarna var för 
mjäkiga mot demonstranter och kritiker. För att 

undvika en liknande utveckling har han lett 
landet i alltmer auktoritär riktning och ökat 
kommunistpartiets roll i samhället. Partiet är i 
dag en del av livet från vaggan till graven. Det 
präglar undervisningen i skolan, har particeller 
på arbetsplatserna och är närvarande i hemmet 
genom grannskapskommittéer som har koll på 
de boende och rapporterar om någon beter sig 
”misstänkt” eller är hotfull mot partiet.  

Ny teknik hjälper också till att hålla ett öga på 
invånarna. Övervakningskameror och ansikts-
igenkänning följer vad de gör. De uppmuntras 
dessutom gå in på en speciell sajt för att tipsa 
om de misstänker att någon är ”historisk 
nihilist”, det uttryck som används om dem som 
uttrycker kritik om partiets förflutna.  

Och propagandan verkar lyckas. Partiet, som i 
dag har 92 miljoner medlemmar, har stöd bland 
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stora delar av befolkningen. Många prisar den 
ekonomiska tillväxten och stabiliteten. Kinas 
ökade globala inflytande gör dem stolta. Många 
har också köpt budskapet att kaos hotar om 
Kina skulle styras på något annat sätt.  

Kommunistpartiet har också anpassat sig för att 
behålla folkets förtroende. Ett visst socialt 
välfärdssystem, om än tunt, har införts och det 
är lätt att starta företag. Efter Maos död lades 
grunden till en snabb ekonomisk tillväxt när 
Deng Xiaopeng öppnade upp för 
marknadskrafter i ekonomin. 

– Det har begåtts fel i historien, men partiet har 
räddat sig själv. De idkade självkritik och 
rättade till felen, säger den pensionerade 
läraren Shao som är född ett år efter att 
folkrepubliken bildades. 

Enligt honom har kommunistpartiet visat att 
bara det kan förbättra livet för kineserna.  

Pekingbon Huo Dong ser för- och nackdelar 
med en enpartistat. 

– Vårt system passar Kinas nuvarande 
situation. I andra länder finns flera partier, men 
det kan leda till konflikter och kaos.  

Han framhåller hur Kina har fått bättre 
infrastruktur och fler fått högre 
levnadsstandard. 

– Hela världen börjar känna till att kineser har 
pengar. Folk här kanske inte bryr sig så mycket 
om att vi styrs av ett parti, så länge livet blir 
bättre.  

Men om många kineser är nöjda har andra 
utsatts för ökat förtryck. I Xinjiang har 
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kommunistpartiet agerat brutalt och satt en 
miljon av den muslimska befolkningen i läger.  I 
Tibet har de buddistiska traditionerna tvingats 
in i det kommunistiska systemet och i 
Hongkong har löftet om bevarade friheter 
svikits.  

Advokater för mänskliga rättigheter, feminister, 
religiösa samfund, journalister och företagare 
som blir för mäktiga – partiet går hårt åt alla 
som ses som ett hot mot dess makt. Människor 
frihetsberövas utan rättegångar, ”försvinner” 
eller sätts i husarrest. Men det får ingen prata 
om i dag när fyrverkerier regnar ner från himlen 
i Peking. 

Marianne Björklund 

Fakta. Första mötet 
hölls i Shanghai 
I juli 1921 höll 12 män det kinesiska 
kommunistpartiets första möte i den franska 
koncessionen i Shanghai. 

1934: Kommunistpartiet inleder den långa 
marschen ut på landsbygden efter att ha haft 
svårt att vinna stöd i storstäderna. 

1949: Sedan Japan har lämnat Kina efter andra 
världskriget utbryter inbördeskrig i Kina. 
Kommunisterna segrar och nationalisterna med 
Chiang Kai-Shek som ledare flyr till Taiwan. 
Folkrepubliken Kina bildas. 

1958: Det stora språnget som skulle 
industrialisera Kina inleddes. Jordbruk slogs 
ihop i folkkommuner som för att nå mål för 
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stålproduktion smälte det de hade i masugnar. 
Skördarna kollapsade och 35-45 miljoner dog. 

1965: Kulturrevolutionen inleds. Mao är oroad 
för att utmanas vid makten och låter unga 
rödgardister brutalt slå ner på lärare och andra 
”borgerliga”. Skolorna stängde, miljontals dog 
och ekonomin kollapsade. 

1976: Mao dör och de fyras gäng grips, 
anklagade för att vara ansvariga för 
kulturrevolutionen. 

1978: En period med reformer och 
liberalisering av ekonomin inleds under Deng 
Xiaoping. Ledare som förbjöds under 
kulturrevolutionen ”rehabiliteras”. Nu börjar 
den ekonomiska tillväxten ta fart. 

1989: Efter månader med protester i flera 
kinesiska städer slår militären brutalt ner på 

demonstranterna på Himmelska fridens torg, 
många var studenter. De protesterade mot -
korruption, inflation och ojämlikhet. 
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01 Xi Jinping – 
mannen som 
toppstyr 
jättelandet Kina 
Han anses vara kommunistpartiets 
mäktigaste ledare sedan Mao och är 
högste ledare för i stort sett allt i Kina. 
Men vem är egentligen Xi Jinping, 
ledaren för världens näst största 
ekonomi som gjort landet mindre fritt 
och ökat partiets roll i samhället. 

”Norr, syd, öst, väst och centrum; partiet är 
ledare för allt”. Orden kommer från Xi Jinping 
och ger en bild av hur kommunistpartiet under 

honom kommit att sträcka ut sina tentakler i 
stort sett överallt. Han har gjort landet mer 
auktoritärt, fängslat de som har fel åsikter och 
sett till att ”Xi:s tankar” är en del av 
konstitutionen. 

Det kinesiska kommunistpartiet har pulserat i 
Xi Jinpings ådror ända sedan födseln. Han är en 
av de så kallade kronprinsarna i partiet, son till 
en revolutionsveteran, Xi Zhongxun, som hade 
höga positioner i partiet under både Mao och 
Deng Xiaoping. 

Familjens historia speglar partiets turbulens. 
Under kulturrevolutionen gick pappan Xi 
Zhongxun från att vara beundrad till att 
betraktas som folkets fiende. Anklagad för att 
konspirera mot Mao var han utstött från partiet 
i 16 år.  
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Mobben drabbade också unge Xi Jinping som 
sändes till den fattiga landsbygden i 
Shaanxiprovinsen för kroppsarbete. Hans 
bostad i en grotta i byn Liangjiahe är nu en av 
attraktionerna för den så kallade ”röda 
turismen”. 

Men den tuffa behandlingen av familjen, 
mamman blev skickad på tvångsarbete, fick inte 
Xi Jinping att ta avstånd från 
kommunistpartiet. 

Tvärtom, under de sju åren i grottan inleddes 
den politiska karriären och när 
kulturrevolutionen var över och skolorna 
startade igen kom han med pappans hjälp in på 
ett av landets elituniversitet. Pappan ansågs nu 
”rehabiliterad”. 

När Xi Jinping valdes till ledare 2012 var han 
ganska okänd. Men han hade en viktig 
egenskap. Han hade inga fiender, alla kunde 
acceptera honom. Dessutom var han gift med 
den populära sångerskan Peng Liyuan, känd för 
sina framföranden av nationalistiska 
slagdängor.  

Som ledare har han betonat ideologi mer än 
sina företrädare och gjort det obligatoriskt för 
offentliganställda att regelbundet studera ”Xi 
Jinpings tankar”. 

Han odlar en personkult likt den kring Mao och 
inledde tidigt en antikorruptionskampanj som 
renderat många offer. Förutom att få bort mygel 
är det arbetet också ett sätt att rensa ut fiender.  

Hur länge Xi Jinping sitter som ledare är ett 
oskrivet teblad. 
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Han har tagit bort den tidigare 
tidsbegränsningen på två femåriga 
mandatperioder och de flesta tror att han sitter 
kvar efter nästa års partikongress. 

Marianne Björklund 

Fakta. Son till 
partiveteran 
Xi Jinping föddes i Peking 1953. 

Han är son till revolutionsveteranen Xi 
Zhongxun, en av partiets grundare och tidigare 
bland annat vice premiärminister. 

Blev medlem i kommunistpartiet 1974. 

Gift med Peng Liyuan, känd sångerska i armén. 

Paret har en dotter, Xi Mingze, som ska ha 
studerat på Harvard. 

01 Kim Jong-
Uns 
viktnedgång 
väcker oro 
Peking. Nya spekulationer om den -
nordkoreanske ledaren Kim Jong-Uns 
hälsa är i svang. Den här gången är en 
markant viktnedgång orsak till oron. 

Det började med ett inslag i den statliga 
televisionen där diktatorns kläder satt lösare än 
vanligt. Observanta analytiker noterade även att 
hans dyra armbandsur dragits åt några hack. 
Att ledaren för enpartistaten gått ner i vikt var 
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uppenbart och genast var spekulationer om 
hans hälsa i gång. 

Rykten om diktatorns hälsostatus är inte 
ovanliga, men den här gången har stats-
televisionen, som alls inte brukar kommentera 
ledarens yttre, sänt inslag där medborgare 
uttrycker oro för hans hälsa. 

Nordkorea genomgår en allvarlig matkris och 
vissa bedömare tror att Kim vill visa folket att 
även han kämpar. 

Marianne Björklund 

02 WHO varnar 
för en ny 
smittovåg 
Världshälsoorganisationen, WHO, 
varnar för att en ny smittovåg av covid-19 
snart kan vara ett faktum i Europa. 

Den mer smittsamma deltavarianten och lättade 
restriktioner ses som orosmoment när smittan 
nu ökar på kontinenten. 

– Om vi inte fortsätter vara disciplinerade 
kommer en ny våg i Europa, säger WHO:s 
Europachef Hans Kluge. Smittspridningen har 
minskat i Europa under de senaste tio veckorna, 
men förra veckan bröts trenden. För första 
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gången sedan i april rapporterades en 
tioprocentig ökning i antalet nya fall. 

– Smittoökningen drivs av ökad rörlighet, 
resande och fler sammankomster, säger han. 

Enligt WHO finns det tre orosmoment som kan 
utlösa en ny smittovåg i Europa redan innan 
hösten: Nya varianter av smittan, ökad rörlighet 
och låga vaccintal. 

Hamilton Steiner 

hamilton.steiner@dn.se 

02 Xi Jinping 
varnar 
utländska 
makter 
KINA. 100 kanoner avfyrades och fredsduvor 
flög över Himmelska fridens torg när det 
kinesiska kommunistpartiet i går fyllde 100 år. 

Den kinesiske ledaren Xi Jinping hyllade partiet 
som nyckeln till Kinas framsteg och höll tyst om 
dess mörka stråk. Samtidigt varnade han 
utländska krafter för att deras huvuden kommer 
att krossas om de ger sig på Kina. 
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På en storbildsskärm visades krigsfilmer där 
kommunisterna framställs som hjältar, och den 
tidiga kampen prisades av den kinesiske ledaren 
Xi Jinping när han höll tal inför de 70 000 som 
noggrant valts ut för att vara publik. 

I stället för militärmarscher präglades firandet 
av ungdomskörer som sjöng nationalistiska 
sånger och blåsorkestrar som spelade musik i 
marschtakt. 

Marianne Björklund 

Rekordvarma 
byn i lågor 
Byn Lytton i västra Kanada där extrema 
värmerekord sattes tre dagar i rad 
brinner. Invånarna har tvingats fly 
staden när elden snabbt spred sig. Den 
extrema värmen har lett till att flera 
skogsbränder härjar i regionen. 

På onsdagskvällen lokal tid beordrade Lyttons 
borgmästare Jan Polderman byns 250 invånare 
att evakuera. 

– Det är ett nödläge. Hela staden står i lågor, sa 
Polderman till nyhetskanalen CBS News. 
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– Det tog, ungefär, 15 minuter från det att den 
första röken syntes tills det helt plötsligt brann 
överallt. 

Lytton, som ligger ungefär 26 mil nordost om 
Vancouver i delstaten British Columbia, har 
tidigare i veckan uppmärksammats världen över 
för de extrema temperaturrekord som noterades 
där. 

I söndags noterades den högsta temperatur som 
någonsin har uppmätts i Kanada 46,6 grader, 
det krossade det tidigare temperaturrekordet 
som var 45 grader. Mindre än 24 timmar senare 
satte Lytton ett nytt rekord, då 47,9 grader 
uppmättes på måndagen, 

På tisdagen slogs rekordet en tredje gång då 
49,6 grader noterades. 

På onsdagen bröt elden ut, precis som experter 
varnat för. Och den varma byn övertändes på 
kort tid. 

Regionen har den senaste tiden noterat så 
många värmerekord att det är svårt att hålla 
räkningen. Det är temperaturer som är långt 
ifrån det normala i Kanada och som mer hör 
hemma i Mellanöstern. 

Hög temperatur och torka gör att naturen är 
rena tändveden. Det har sett på andra ställen 
och på andra kontinenter, som Kalifornien, 
Australien och Sibirien. Klimatkrisen gör att 
risken ökar. 

I till exempel Kalifornien visar en studie att 
sedan 1970-talet har ytan som brinner under 
sommarmånaderna juni till september ökat 
med 800 procent. Totalt under hela säsongen 
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har skogsbrändernas yta femfaldigats under 
samma tid. 

Enligt den regionala brandmyndigheten, BC 
Wildfire Service bekämpade de flera 
skogsbränder i området innan larmet från 
Lytton kom, många har antänts av blixtar i 
samband med åskväder. Flera av bränderna är 
utom kontroll. 

Även människor boende i samhällen utanför 
Lytton har uppmanats att lämna området. 

Skogsbränderna bekämpas med folk på marken 
och helikoptrar, men enligt brandmyndigheten 
gör den extrema värmen att helikoptrar får 
stanna på marken på grund av att motorerna 
överhettas. 

– Jag har aldrig sett så extrema förutsättningar 
för skogsbränder. Vi kommer, tyvärr, att se 

liknande förutsättningar resten av veckan, säger 
CBS:s meteorolog Johanna Wagstaffe. 

Invånarna i Lytton tvingades fly så snabbt att 
många inte hann ta med sig några tillhörigheter, 
eller sällskapsdjur eller boskap, enligt CBC 
Radio. 

– Det är helt obegripligt. Du kan inte förstå det. 
Hela vår stad är borta, säger Edith Loring-
Kuhanga, administratör vid en skola i Lytton till 
CBC. 

Den extrema värmen som har belägrat västra 
Kanada och nordvästra USA den senaste tiden 
kopplas till klimatförändringen. 

– Utan den klimatförändring som människan 
har orsakat vore det i det närmaste omöjligt att 
nå sådana rekord i medeltemperaturer i juni i 
västra USA. Chansen för en naturlig sådan 
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händelse är en på tiotusen år. I det nuvarande 
klimatet är en extremt het junimånad vanlig och 
kan sannolikt hända två gånger på trettio år, 
säger Nikos Christidis, klimatforskare vid 
Storbritanniens Met Office. 

Den extrema värmen har redan varit dödlig. 
Minst 486 plötsliga dödsfall på fem dagar under 
har rapporterats i British Columbia under 
värmeböljan, normalt skulle det vara cirka 165 
plötsliga dödsfall under samma period. 

– Även om det är för tidigt att säkert säga hur 
många av dödsfallen som är relaterade till 
hettan, så är det troligt att den kraftiga 
ökningen av dödsfall som har rapporterats har 
samband med det extrema väder som har 
upplevts i regionen och som fortfarande 
upplevs, säger chefsrättsläkare Lisa Lapointe i 
ett uttalande, enligt The Guardian. 

Som DN tidigare har skrivit visade 
presenterades nyligen en studie i tidskriften 
Nature Climate Change som visade att mer än 
en tredjedel, 37 procent, av alla värmerelaterade 
dödsfall i världen beror på de 
klimatförändringar som människan har orsakat. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 
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05 Sverige 
avverkar 
skogstypen som 
EU vill skydda 
EU vill stoppa all avverkning av gamla 
skogar. DN:s kartläggning visar att nära 
40 procent av alla avverkningar i norra 
Sverige skulle kunna beröras. 

�Det behövs ett rådslag om de här 
skogarna inom skogsbruket, säger Lena 
Gustafsson, professor emeritus i ekologi 
vid SLU. 

Andelen skog som aldrig kalavverkats bedöms 
vara försvinnande liten i Europa – men ingen 
vet säkert hur lite som finns kvar. Av den 
anledningen vill EU-kommissionen att all den 
typen av skog, kontinuitetsskog, ska kartläggas 
så snart som möjligt. 

Det läckta utkastet till EU:s nya skogsstrategi, 
som DN kunde avslöja i mitten av juni, ställer 
krav på omedelbart stopp för att avverka 
kontinuitetsskog. 

Sverige har motsatt sig ett gemensamt 
mätsystem för att övervaka EU:s skogar. 

Och i Sverige vet ingen heller exakt hur mycket 
kontinuitetsskog som finns kvar. 2011 
uppskattade Skogsstyrelsen arealen till minst 6 
miljoner hektar nedanför den fjällnära gränsen. 
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DN:s granskning visar att en stor del av de 
svenska avverkningar som nu genomförs kan 
handla om kontinuitetsskog. 

För ett par år sedan kartlade Naturvårdsverket 
kontinuitetsskogar i sju län: Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, 
Gävleborg, Dalarna och Värmland. Genom att 
jämföra äldre satellitdata med färska bilder kom 
man fram till att 40 procent av skogsmarken var 
att betrakta som potentiell kontinuitetsskog. 

Av den skogsmark som redan då var formellt 
skyddad var 93 procent kontinuitetsskog. Av 
den oskyddade marken bedömdes runt 60 
procent i de sju länen vara den typen av skog. 

Analysen jämfördes med riksskogstaxeringens 
uppgifter och noggrannheten bedömdes vara 
mellan 90 och 60 procent beroende på 

omständigheter i olika län. Andelen 
kontinuitetsskog överskattas på vissa ställen, 
med de äldsta kalhyggena och mest bördiga 
jordarna, där skog växt upp relativt snabbt och 
där bildmaterial saknas från innan 1980-talet. 

Förfinade analyser genomfördes för tre län åren 
därpå, med visuell tolkning av stickprov för att 
skatta hur stor överskattningen var i olika län. 
Då bedömdes att minst 60 procent av all mark 
som bedömts som kontinuitetsskog faktiskt 
även var det. För Västernorrlands län gav 
skattningen 73 procent, Västerbotten: 64 
procent, Jämtland: 88 procent. 

DN har begärt ut kartfiler från Skogsstyrelsen 
med alla avverkningsanmälningar mellan 2016 
och juni 2021, och jämfört dem med de 
uppdaterade kartorna över Naturvårdsverkets 
bedömning av kontinuitetsskog 2017–2019, 
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samt korrigerat för osäkerheten i de övriga 
länen. Det visar sig att 39 procent av 
avverkningarna i norra Sverige är på mark som 
bedömts som kontinuitetsskog. I 
Västernorrland är det 49 procent. 

Staffan Norin, regionchef och ställföreträdande 
generaldirektör vid Skogsstyrelsen, skriver i ett 
mejl till DN: 

”Det finns inget generellt förbud mot att 
avverka skogar med lång kontinuitet, men 
Skogsstyrelsen gör bedömningar av 
avverkningsärenden utifrån kända naturvärden, 
skogsområdens historik och förekomst av 
trädkontinuitet. Vår handläggning kan innebära 
att vissa områden inte ges tillstånd att avverka 
eller resulterar i ett förbud att avverka delar av 
ett område. Det kan också bli ett formellt 

områdesskydd. I övrigt kan avverkning 
genomföras med hänsyn enligt lagen.” 

Enligt Norin är det extra viktigt att lämna kvar 
gamla grova träd, död ved och ta annan 
miljöhänsyn vid avverkning i dessa områden. 

Johan Svensson, forskare på Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) har skrivit flera 
vetenskapliga artiklar om kontinuitetsskog och 
konstaterar att endast lite kvarstår i norra 
Sverige. 

– Det som är kvar är väldigt fragmenterat och 
ger inte tillräcklig mängd livsmiljö för de flesta 
arter.  

Enligt honom skulle ett stopp för avverkning i 
potentiell kontinuitetsskog slå mycket hårt mot 
skogssektorn, men fortsatta avverkningar bör 
ske med eftertanke, för att skydda värdefulla 
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skogar men också sådana skogar som på sikt 
kan utvecklas till att bli värdefulla och 
komplettera det mycket bristande formella 
skyddet nedanför fjällnära gräns. 

– Min personliga åsikt är att slutavverkningar i 
trakthyggesbruk med underröjning, 
markberedning och plantering med förädlat 
plantmaterial, är en rätt drastisk åtgärd och att 
man från politiskt håll borde överväga att 
tillståndsbelägga det på all skogsmark. 

Lena Gustafsson, professor emeritus vid 
Institutionen för ekologi vid SLU, beskriver att 
stora diskussioner pågår för att definiera gamla 
orörda skogar, för att se vad som ska räknas till 
EU:s biodiversitetsstrategi som vill skydda 
”primary and old-growth forests”. 

– Jag bedömer att avverkning av skogar med 
äldre levande träd och döda träd kvarstående 
från tiden före det storskaliga skogsbruket, är 
den största negativa faktorn för biologisk 
mångfald i norra Sveriges skogar, säger hon och 
fortsätter: 

– Jag tycker att det behövs ett rådslag om 
kontinuitetsskogarna inom skogsbruket, 
myndigheterna, miljöorganisationerna och med 
forskare. Finns alternativa avverkningsformer? 
Kan en del av de 15–20 miljarder som 
Skogsutredningen föreslår för skydd av fjällskog 
användas för k-skogarna? 

Tidigare landsbygdsministern Jennie Nilsson 
(S) fick hård kritik av bland annat 
Naturskyddsföreningen efter att hon i DN slagit 
fast att svenskt skogsbruk är hållbart. 
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Till DN skriver hon i ett mejl, om att andelen 
avverkningsanmälningar i trolig 
kontinuitetsskog är så hög, att det är väntat att 
skogar i norr bedöms vara kontinuitetsskogar, 
då merparten är äldre än 70 år – och det var för 
70 år sedan som kalavverkningar infördes i stor 
skala. 

”Att en skog enligt denna rapport är 
kontinuitetsskog innebär inte i sig någon 
bedömning av hur höga naturvärdena är. Även 
om dessa ’kontinuitetsskogar’ inte har varit 
kalavverkade genom trakthyggesbruk innebär 
det inte att de är orörda urskogar”, skriver 
Nilsson och understryker att mer än hälften av 
den fjällnära skogen är formellt skyddad. 

”Vi har en skogsvårdslag som skogsägare ska 
förhålla sig till och som Skogsstyrelsen har i 
uppdrag att tillämpa. Jag har inga synpunkter 

så länge skogsägare håller sig till vad som är 
lagligt.” 

Efter att utkastet av EU:s skogsstrategi läckt, 
har företrädare för svensk skogsindustri skickat 
mejl, som DN tagit del av, till nyckelpersoner 
inom kommissionen. 

”Vi ser utkastet som ett oacceptabelt och 
långtgående förslag för att reglera 
skogsplanering, övervakning, förvaltning och 
industriproduktion. Det uttrycker också en 
tydlig brist på förståelse för hur 
skogsförvaltning och skogsbaserade industrier 
fungerar och deras fulla bidrag till ett 
klimatneutralt samhälle”, skriver Anna 
Holmberg, chef för branschorganisationen 
Skogsindustriernas Brysselkontor, i ett mejl den 
22 juni. 
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”Oroande och oacceptabelt”, skriver Christoph 
Michalski, vd för pappersmassajätten Billerud 
Korsnäs, i ett annat mejl den 26 juni. 

Finska Yle avslöjade i juni att Finlands regering 
nu skickar ett brev till EU-kommissionens vice 
ordförande med vädjan om att inte låta förslaget 
gå igenom. Den svenska regeringen har inte 
fattat beslut om huruvida man ska skriva under 
brevet – ärendet var, enligt Regeringskansliet 
den 1 juli, under beredning. 

Samtidigt har en grupp forskare från USA och 
EU skickat en skrivelse och en grupp EU-parla-
mentsledamöter ett brev till kommissionen för 
att ge stöd åt strategiförslaget. Även 70 
europeiska organisationer, bland andra Svenska 
Naturskyddsföreningen, har skrivit under för att 
stödja strategin. 

Lisa Röstlund 

lisa.rostlund@dn.se 

05 
Ledare: Även Facebook 
måste göra rätt för sig 
Nyligen kom beskedet att drygt 130 OECD-
länder har enats om en global miniminivå för 
bolagsskatt på 15 procent. Syftet med förslaget 
är att få stopp på det ”race to the bottom” som 
många ansett pågå mellan länder när de i 
omgångar sänkt sin bolagsskatt, och att minska 
förekomsten av så kallade skatteparadis. 
Parallellt pågår arbetet med att hitta ett nytt sätt 
att beskatta digitala företag. 

Det är välkomna initiativ. Länder ska självklart 
ha möjlighet att locka till sig kapital och 
investeringar genom att ha ett bra 
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företagsklimat. Men tanken har aldrig varit att 
företag ska kunna smita undan sin 
skattskyldighet genom att registrera sig på 
Jersey, Guernsey eller i något annat 
lågskatteland där de knappt bedriver någon 
faktisk verksamhet. 

Problemet OECD försöker lösa är gammalt och 
bottnar i att dagens skattelagstiftning är dåligt 
anpassad till den globalisering och digitalisering 
av ekonomin som skett de senaste åren. 
Reglerna är ofta utformade efter tanken på att 
företagen har en fysisk närvaro i länderna där 
de tjänar sina pengar – exempelvis i form av en 
fabrik, butik eller ett lager. Att beskatta den 
snabbt framväxande digitala ekonomin är 
därför en av de viktigaste utmaningarna inom 
internationell beskattning. 

Företagens perspektiv är lätt att förstå. De vill 
betala så lite skatt som möjligt och ett sätt att 
göra det är att försöka se till att de blir 
beskattade i länder med så låg skatt som 
möjligt. Därför gör de vad de kan för att flytta 
sina vinster, och därmed underlaget för 
beskattningen, dit. Om de kan välja mellan att 
bli beskattade i Sverige, med högre bolagsskatt, 
och på Irland, med lägre bolagsskatt, kommer 
de att välja det senare. 

För att motverka detta startades projektet BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting). Tanken är 
att länderna ska samarbeta för att motverka 
skatteflykt och att vinster i stället ska beskattas 
där de uppkommer. Inom ramen för projektet 
har bland annat regler för att motverka 
räntesnurror och förhindra att skatteavtal 
missbrukas tagits fram. 
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Ett exempel på hur företag arbetat för att 
undvika skatt är Facebook. Under 2019 sålde 
företaget annonser för 1,7 miljarder i Sverige 
men betalade bara 14 miljoner i skatt. I stället 
gick majoriteten av deras europeiska intäkter 
till ett holdingbolag på Irland där de tack vare 
generösa regler och finurliga skatteupplägg 
nästan inte betalade någon skatt alls. 2018 
betalade de där ungefär 840 miljoner kronor på 
en vinst som översteg 120 miljarder – en skatt 
på under 1 procent. 

Dessa upplägg är i sin tur en bärande del av 
Irlands ekonomi – 2015 ökade landets bnp med 
26 procent till följd av att flera stora techbolag 
av skatteskäl flyttade dit en mängd immateriella 
tillgångar. 

Arbetet med att implementera de nya förslagen 
kommer inte att gå smärtfritt och det är lång 

väg kvar innan allt är på plats. Företagen jublar 
förstås inte åt minskade möjligheter att allokera 
vinster till det land som har den lägsta skatten 
och de länder som i dag får dessa skatteintäkter 
är inte heller överförtjusta över tanken på att i 
framtiden mista dem. 

Flera länder, däribland Ungern och just Irland, 
har vägrat att skriva under ramavtalet. Räkna 
också med motstånd från många företag och 
lobbyorganisationer. Men eventuella 
samarbetssvårigheter, och att förslagen i sig inte 
är något alexanderhugg, får inte hindra arbetet 
med att motverka skatteflykt från att fortsätta. 
Tryck måste också sättas på de länder som 
deklarerat att de vill ställa sig utanför. Våra 
skattebaser är värda att försvara. DN 5/7 2021 
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05 
Stjärnekonomen 
tror på ett nytt 
kapitel i 
globaliseringen 
Inga fler skatteparadis och ingen mer 
tävling om vem som har den lägsta 
bolagsskatten. Det är vad 
stjärnekonomen Gabriel Zucman hoppas 
på när världens länder är på väg att 
införa en miniminivå för skatten på 
multinationella företag. 

– Globaliseringen är knappast hållbar 
om den betyder ständigt lägre skatter för 
de stora vinnarna, säger han i en intervju 
med DN. 

I Cornwall enades sju av världens största 
ekonomier nyligen om något ovanligt: Skatterna 
på företagsvinster ska inte längre få vara hur låg 
som helst. Racet mot botten är slut, förklarade 
USA:s finansminister Janet Yellen. 

Budskapet från G7-mötet till de multinationella 
företagen: Skärp er och betala er skatt. 

Det är precis vad Gabriel Zucman länge har 
sagt. Själv beskriver han sig som detektiv. En 
Sherlock Holmes, fast i den internationella 
bolagsbeskattningens mystiska värld. 

– Jag började doktorera mitt under finanskrisen 
och tittade mycket på de globala 
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makrofinansiella flödena. En sak man slogs av 
var att hundratals miljarder dollar flödade ut 
och in ur små platser som Bermuda och 
Singapore. Jag ville förstå vad det handlade om, 
säger han. 

Det blev starten på en raketkarriär. Hans 
handledare var den franske nationalekonomen 
Thomas Piketty. Numera forskar Gabriel 
Zucman på Berkeleyuniversitetet, men med 
flera böcker publicerade måste han också kallas 
opinionsbildare. De båda demokratiska 
presidentkandidaterna Bernie Sanders och 
Elizabeth Sanders använde hans expertis när de 
utformade olika förslag.  

Fortfarande kretsar hans arbete mycket kring 
skatteparadisen.  

– De multinationella bolagen är de mest synliga 
och viktigaste vinnarna i globaliseringen. Men 
globaliseringen är inte hållbar om det betyder 
ständigt lägre skatter för de stora vinnarna och 
samtidigt högre skatter för befolkningen som 
inte har vunnit så mycket, eller rentav förlorat. 

Uppgörelsen inom G7 gjordes i juni och 
kommer att tas vidare till G20-mötet senare i 
år. Man kan säga att idén står på två ben: Dels 
ska multinationella bolag förmås att betala mer 
skatt i ”rätt” land, alltså där den lönsamma 
försäljningen sker. Dels ska det finnas en 
internationell miniminivå för bolagsskatten på 
15 procent. 

Det är liknande lösningar som Gabriel Zucman 
och hans kollega Emmanuel Saez har 
förespråkat, bland annat i boken ”The Triumph 
of Injustice”. 
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Nu talar han om ett paradigmskifte. 

– Kanske är vi precis i början av en annan typ av 
globalisering än den vi har känt till de senaste 
40 åren. Den kräver att vi uppfinner nya former 
av samarbete och nya institutioner som kan 
reglera denna globalisering. Men jag ser det 
som att vi kan vara i början av ett nytt kapitel. 

Det som är tänkt att bli ett golv för 
bolagsskatten, 15 procent, är förhållandevis lågt. 
I Sverige är skatten 21,4 procent, vilket ligger 
lite under det globala genomsnittet. I USA är 
den 27 procent medan Irland, som ibland 
beskrivs som ett skatteparadis, har 12,5 procent 
i bolagsskatt. Att jämföra skattesatserna är 
samtidigt svårt eftersom avdragsreglerna skiljer 
sig åt. 

Gabriel Zucman ser det som positivt att 
länderna har enats om en siffra. 

– Den här uppgörelsen var historisk eftersom 
det är den första som handlar om skattesatser. 
Tills nyligen fanns det en känsla av att det är 
naturligt och helt okej för länder att försöka 
locka bolag med låg skatt. Även noll procent 
bolagsskatt har ansetts okej. Men med den här 
typen av uppgörelse har vi för första gången 
slagit fast att alla nivåer inte är okej och att 
skattekonkurrensen behöver gränser. 

Men han återkommer också till 
rättviseaspekten. 15 procent är, enligt Gabriel 
Zucman, för lite. 

– Går det att säga till vanligt folk att de ska 
betala 30, 40 procent i skatt medan 
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globaliseringens stora vinnare betalar 15 
procent? Kommer det att vara hållbart?  

En viktig del av uppgörelsen i G7 är att länder i 
framtiden själva ska kunna samla in den skatt 
som skatteparadisen avstår från. 

Google, för att ta ett exempel, bokför hundratals 
miljarder kronor i vinst på Bermuda. Där är 
bolagsskatten noll. Men om Bermuda i 
framtiden väljer att ställa sig utanför 
miniminivån kan i stället USA och andra länder 
ta in skatten. 

I en ny studie har Gabriel Zucman räknat ut hur 
mycket bolagsskatt EU-länderna skulle kunna 
samla in om de införde en sådan miniminivå på 
25 procent. Summan skulle motsvara ungefär 
1,2 procent av ländernas bnp. Mer än EU-

avgiften, till exempel, och mer än vad många 
länder lägger på sitt försvar. 

– En del säger att låga skatter är viktigt för 
länders konkurrenskraft, men det är fel. Vad 
som kommer att göra länder konkurrenskraftiga 
i framtiden är bra infrastruktur, bra 
utbildningssystem, bra sjukvård. Om vi vill bli 
framgångsrika som länder, eller som 
gemenskap inom EU, då borde vi investera i 
sådant, säger Gabriel Zucman. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 

Skatt på -
företagsvinster 
Den genomsnittliga bolagsskatten i världen har 
länge sjunkit och är enligt revisionsfirman 
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KPMG nu 23,65 procent. Men 
avdragsmöjligheterna varierar och den 
verkligen skattesatsen är generellt sett lägre. 

De multinationella företagen utgör i dag en 
mycket större del av ekonomin än de gjorde 
förr. Genom olika metoder kan dessa företag 
ofta flytta sina intäkter mellan länder – och 
delvis välja var de ska betala skatt. 

Stora företagsvinster bokförs till exempel i 
Irland. Många bolag skattar också sina intäkter i 
mer konventionella skatteparadis, som 
Bermuda. 
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Regeringskrisen 

83



29 L saknar 
mandat för SD-
invit 
Inför det senaste riksdagsvalet sa Jan Björklund 
(L): ”Liberalerna kommer aldrig sätta sig i en 
regering som samarbetar med Sverige-
demokraterna. De är ett nationalistiskt parti, 
med ena foten kvar i den rasistiska myllan – vi 
kommer aldrig att samarbeta med dem” (SVT 
3/7 2018). 

Tydligare än så kan ett budskap i princip inte 
framföras, vilket innebär att ingen borde ha 
blivit förvånad när partirådet ett halvår senare 
röstade ja till januariavtalet, med Stefan Löfven 
(S) som statsminister. 

Men så var det inte. Tvärtom verkade framför 
allt Moderaterna, Kristdemokraterna och en del 
borgerliga opinionsbildare inte ha hört eller 
förstått vad Björklund sa. 

Det gjorde däremot väljarna. I SVT:s 
vallokalsundersökning svarade såväl de som 
hade röstat på Liberalerna som Centerpartiet att 
deras parti hellre borde vända sig till 
Socialdemokraterna än till 
Sverigedemokraterna vid en regeringsbildning. 
När en liknande fråga ställdes tidigare i år 
svarade 56 procent av L:s sympatisörer att de är 
negativa till att partiet stödjer en regering som 
är beroende av SD, medan 24 procent är för. 
Motsvarande siffra för Centerpartiet är än mer 
övertygande: 80 respektive 7 procent (DN/Ipsos 
26/3). 
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Det betyder att varken Annie Lööf (C) eller 
Nyamko Sabuni (L) har mandat från sina 
väljare för att acceptera en statsminister eller en 
regering som SD har inflytande över, vilket 
partiet kommer att kräva för att trycka ”rätt” vid 
kommande statsministeromröstningar. Det 
upprepade Jimmie Åkesson (SD) så sent som på 
måndagen, några timmar efter att Stefan Löfven 
hade avgått, och det finns ingen anledning att 
tvivla på att hans ord. 

Tyvärr kan inte samma sak sägas om 
Liberalerna, ifall partiet släpper fram en 
regering som lutar sig mot SD. De lovade trots 
allt väljarna raka motsatsen under valrörelsen. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 

29 Ledare: Hög 
sannolikhet att 
extravalet bara 
har skjutits upp 
Det blev en överraskning när Stefan Löfven (S) 
kallade till presskonferens på 
måndagsmorgonen. Förhandstipset var att 
statsministern antingen skulle ha en uppgörelse 
att presentera eller utlysa ett extraval. 

I stället begärde han sitt entledigande, utan 
några besked om vilken väg han ser framåt. 
Talmannen Andreas Norlén får sondera med 
partierna. Därmed förlorar S-ledaren 
möjligheten att själv utlysa extraval, och med 
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det initiativet och kontroll över situationen. Han 
blir också av med ansvaret för att ha varit den 
som tryckte på knappen om det efter fyra 
misslyckade talmansrundor ändå blir ett möte 
med väljarna till hösten. 

Stefan Löfven motiverade sitt beslut med att det 
pågår en pandemi och att det bara är ett år kvar 
till det ordinarie valet. 

Det må vara två faktum. Men flera länder har 
klarat att hålla val på ett smittsäkert sätt under 
det gångna året, trots coronavirusets 
härjningar. Det gör Sverige också. Klarar 
partierna inte att komma överens om en 
regering spelar det heller ingen roll om det är 
ett år eller tre till nästa val. 

Ett extraval är inte önskvärt i sig. Men givet det 
låsta parlamentariska läget och att flera partier 

valt att bryta sina löften från valet 2018 om att 
inte göra upp med Sverigedemokraterna hade 
det varit motiverat att låta väljarna säga sitt. 
Risken är dessutom stor att vi hamnar där till 
slut ändå – bara att det tar lite längre tid. 

I teorin finns det naturligtvis massor av 
regeringsalternativ. Men de flesta bygger på att 
Socialdemokraterna och Moderaterna på ett 
eller annat vis är beredda att göra upp. 

Det finns goda skäl för dem att göra det. På 
viktiga områden – som brott och straff, 
energipolitiken, försvaret – skulle de kunna nå 
långsiktiga överenskommelser. 

Bestod låsningarna mellan de två bara i 
prestigen och vem som ska få 
statsministerposten borde det gå att lösa. S och 
M skulle kunna dela på tiden som chef – som 
partier i Israel och Irland gör. Vill de att någon 
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annan ska hålla i klubban på 
regeringssammanträdena vore Annie Lööf en 
möjlig kandidat. 

Men de två statsbärande partierna verkar inte 
vara ett dugg intresserade. Ingenting tyder på 
att Stefan Löfven kan tänka sig en lösning där 
han inte är statsminister. Ulf Kristersson (M) 
har å sin sida upphöjt till princip att Jimmie 
Åkesson (SD) ska finnas med på ett hörn om 
han ska ta regeringsansvar. Det är rätt skamligt, 
givet att löftet var det motsatta i valet 2018. 

På en egen presskonferens på 
måndagseftermiddagen meddelade M-ledaren 
att han är beredd att axla ansvaret för en borglig 
regering. En sådan borde vara otänkbar, 
eftersom den skulle behöva Centerpartiets stöd 
och vara beroende av Sverigedemokraterna. 
Annie Lööf har varit konsekvent där andra har 
svajat: Sverige ska inte ha en regering i 
händerna på högerpopulismen. Det hedrar C-
ledaren och hennes parti. 

Till vänster hoppas många på att Stefan Löfven 
ska kunna återtillträda med hjälp av MP, C och 
V. Men Annie Lööf har varit tydlig med att hon 
inte tänker göra budget ihop med Nooshi 
Dadgostar. Avståndet i den ekonomiska 
politiken mellan C och V är för stort. 

Det tog drygt fyra månader efter valet 2018 
innan en regering kunde tillräda. Den 
parlamentariska matematiken har inte blivit 
enklare sedan dess. 

Trots att Stefan Löfven valde bort att utlysa 
extraval är sannolikheten fortfarande hög att 
partierna till sist kommer att behöva be väljarna 
om hjälp. 

DN 29/6 2021 
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29 Därför 
villinget parti 
betala priset för 
att bryta 
dödläget 
Statsminister Stefan Löfven har lämnat 
in sin avskedsansökan för att försöka 
återuppstå med en ny regering. 
Moderaterna jagar avvikare från Centern 
för att skapa ett regeringsunderlag. 

Svensk politik är åter i ett slags dödläge. 
Inget parti vill betala priset för att 
anpassa sig. 

Politiken har ändrats i grunden sedan 
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen – och 
smärtorna hos de andra partierna verkar aldrig 
gå över. 

De sju andra riksdagspartierna försökte länge 
isolera det nya partiet som de alla såg som 
högerextremt och främlingsfientligt. Men nu 
har de flesta gett upp. Flera partier har skärpt 
sin migrationspolitik radikalt och närmat sig 
SD. Åkessons isolering bröts slutligen av den 
mest oväntade partiledaren, Vänsterns Nooshi 
Dadgostar.   

Tillsammans fällde de båda ytterkantspartierna 
statsminister Stefan Löfven. Moderaterna och 
Kristdemokraterna gav dem sitt stöd, men utan 
större entusiasm.  
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Det blev kulmen på två mandatperioder där hot 
om misstroende och oväntade allianser blivit 
vardag. 

Sedan Stefan Löfven blev statsminister 2014 har 
politiken utspelat sig på bananskal och krossat 
glas. Saker som aldrig hänt förut i politiken har 
gång på gång inträffat. 

Som att en statsminister fällts i en 
misstroendeomröstning, att det tog 134 dagar 
att bilda regering eller att en finansminister vid 
två olika tillfällen tvingats regera på sin 
motståndares budget. 

Visst fanns det dramatik också på 1990-talet 
och 2000-talet, men i jämförelse utspelade sig 
den politiken på stadiga furutiljor.  

Förr eller senare kommer partierna att behöva 
anpassa sig till valresultaten, och bli mer 

flexibla. Men det har inte hänt än, inget parti 
vill betala priset för att bryta dödläget.  

Det beror på att partierna investerar i framtida 
makt. Det kan vara i form av nya block, som 
Moderaternas och Kristdemokraterna med sitt 
samarbete med SD, där också Liberalerna söker 
en plats. Eller så kan det vara Centerns 
bestämda nej till att förhandla en budget med 
Vänsterpartiet. C vill kunna få ut mesta möjliga 
av sin mittenposition efter valet 2022.  

Det är fortfarande Annie Lööf som har nyckeln 
nu när talman Andreas Norlén tagit över 
hanteringen av Sveriges akuta politiska kris. 
Hon vill se en ny Löfvenregering. Men inte till 
priset av att samarbeta med Vänsterpartiet. 

Statsminister Stefan Löfven valde att avgå i 
stället för att utlysa extraval. Han ville inte ta 
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ansvar för ett dyrt och i väljarnas ögon ganska 
impopulärt nyval utan att först ha uttömt alla 
möjligheter.  

Det är fortfarande han som har mandaten på sin 
sida, om nu Centern och Vänsterpartiet kan fås 
att samexistera i regeringsunderlaget. 

De gångna två veckorna har visat att det finns 
viss kompromissvilja i såväl V som C, även om 
den viljan visade sig för sent för att kunna rädda 
kvar den rödgröna regeringen. Och 
Socialdemokraterna och MP verkar vara 
beredda att ge upp mycket för att få fortsätta att 
regera. 

Stefan Löfven försökte på sin pressträff på 
måndagen att öka trycket på Nooshi Dadgostar. 
”Vänsterpartiet lierar sig med de 
högerextrema”, sade han. 

Just detta är Nooshi Dadgostars akilleshäl. 
Hennes parti fällde regeringen Löfven i tron att 
den lätt kunde återuppstå, fast utan det 
kritiserade hyresförslaget. Men skulle detta 
sluta med en moderatledd regering i samarbete 
med Sverigedemokraterna är det ju tack vare 
Vänsterpartiet som den kan tillträda. Utan 
Nooshi Dadgostars stenhårda linje hade 
regeringskrisen inte inträffat. 

Vänsterpartiet har hittills fått 2 939 nya 
medlemmar på striden. Men det kan komma 
surt efteråt om väljarna klandrar Dadgostar för 
Åkesons ökade makt. För att undvika det kan 
Vänsterns vara berett till kompromisser. 

Kan Löfven hitta ett utrymme för att få 
Vänsterpartiet att stödja hans budget i 
riksdagen utan att Centern slår bakut har C, V, S 
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och MP sannolikt de riksdagsmandat som 
behövs. 

Men om Moderatledaren Ulf Kristersson tror att 
han kan få ihop en regering får han troligen 
första chansen av talmannen. 

Sedan Liberalerna bytt sida är hans möjliga 
koalition bara ett mandat ifrån makten. 
Kristerssons hopp står till att någon i C, MP, V 
eller S är frånvarande och alltså inte kan rösta 
mot honom, eller att någon från det andra laget 
är beredd att trotsa partilinjen och släppa fram 
honom. Centerpartisten Helena Lindahl är den 
som lag Kristersson hoppas mest på. Hon 
röstade nej till Stefan Löfven i den senaste 
statsministeromröstningen. 

Å andra sidan är det möjligt att någon av 
Liberalernas riksdagsledamöter trotsar 

partilinjen och röstar mot Kristersson på grund 
av samarbetet med SD. Ja, ni hör. Det är lätt att 
halka omkull på bananskalen när en regering 
ska bildas.  

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 
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29 Exit Löfven – 
nu väntar hård 
kamp om 
regeringsmakten 
Stefan Löfvens regering höll bara i två 
och ett halvt år. Nu väntar nya 
talmansrundor för att Sverige ska kunna 
få en ny ledning. 

Löfven får tills vidare leda en 
övergångsregering.  

– Det här är det svåraste politiska beslut 
som jag har fattat, säger han. 

Efter förra veckans historiska 
misstroendeomröstning hade statsministern tid 
på sig fram till midnatt natten mellan måndag 
och tisdag för att bestämma om han skulle avgå 
eller utlysa extraval. Men beskedet kom redan 
på förmiddagen. Löfven har begärt om 
entledigande hos talmannen och Sverige saknar 
därmed en regering med fullt mandat. 

Nu hamnar bollen hos riksdagens talman 
Andreas Norlén. Redan under tisdagen kommer 
han att inleda sonderingar om det finns några 
möjliga regeringsalternativ bland riksdagens 
åtta partier. Varje parti får en halvtimme på sig 
att lägga fram sina argument under enskilda 
samtal på talmannens rum. 

Stefan Löfven har redan meddelat att han är 
beredd att återinträda som statsminister om 
han ånyo får frågan från talmannen. 
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– Jag står till förfogande för att leda en regering 
som riksdagen kan tolerera, säger Stefan 
Löfven. 

Han kommer nu att leda en övergångsregering 
tills det finns en ny ministär på plats. Det kan ta 
allt ifrån en vecka till flera veckor – eller 
månader om talmannen inte lyckas hitta en 
regering som får tillräckligt stöd i riksdagen. 
Andreas Norlén har fyra försök på sig innan han 
måste ge upp och utlysa extraval. 

Stefan Löfven bedömer att det finns möjligheter 
för talmannen att hitta en ny 
regeringskonstellation.  

– Jag har en bild framför mig att det är möjligt. 
Men det avgörs av vad partiledarena svarar 
talmannen, säger han. 

Enligt Stefan Löfven bestämde han sig för att 
avgå under midsommarhelgen. Han vill inte 
säga något om vilka partier han ser skulle kunna 
ingå i en ny S-ledd regering. 

– Talmannen får ta den här processen vidare 
och jag vill inte börja med för mycket 
spekulationer.  

– Det finns ett antal olika alternativ. Bort ifrån 
spelet, tänk på landet – hur får landet en 
handlingskraftig regering så snabbt som 
möjligt? Vi måste alla bjuda till för att försöka 
klara av det, säger Stefan Löfven. 

Statsministern hade möjlighet att utlysa 
extraval men landade i att det är ett sämre 
alternativ än att låta talmannen försöka hitta en 
ny regering. 
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– Ett extraval är inte det som är bäst för Sverige, 
säger Stefan Löfven. 

– Jag är övertygad om att svenska folket 
förväntar sig att vi som fick förtroendet att vara 
folkets främsta företrädare i valet 2018 också 
tar ansvar för att lösa den här situationen, 
fortsätter han. 

Statsministern är kritisk mot Vänsterpartiet 
som gått samman med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
för att fälla regeringen, trots att de inte har 
något politiskt gemensamt. 

– Det råder inga tvivel om att Vänsterpartiets 
agerande och beredvillighet att forma en 
tillfällig majoritet med de högerkonservativa 
har lett fram till dagens svåra politiska 
situation. De röstade bort regeringen utan att 

själva ha ett gemensamt regeringsalternativ, 
säger Löfven. 

Det avgörande skälet till att det inte blir något 
extraval är enligt statsministern att Sverige 
fortfarande är i en pandemi. 

– Det skulle innebära att ett val skulle hållas 
inom tre månader. Sen kanske vi hamnar i en 
osäker situation igen. Det är inte så mycket som 
talar för att det skulle bli en dramatisk 
förändring i parlamentet, säger han. 

– Det finns inget som säger att ett extraval 
skulle klargöra situationen. I det läge som vi 
befinner oss i är det bättre att pröva det här 
först, säger Stefan Löfven. 

Han menar att medborgarna har rätt att 
förvänta sig att de förtroendevalda ska lösa den 
nuvarande situationen. 
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– Jag tror inte att majoriteten av svenska folket 
vill ha ett extraval. De förväntar sig att vi ska 
hantera det här, säger Stefan Löfven. 

C-ledaren Annie Lööf framträdde inte under 
måndagen men lämnade en skriftlig kommentar 
till DN: 

– Nu äger talmannen processen. Vi är beredda 
att fortsatt vara konstruktiva för att hitta 
samarbeten i mitten av svensk politik. Ett 
sådant är ett förnyat och uppdaterat samarbete 
mellan Januaripartierna, som vi tycker har varit 
bra för Sverige, kommenterar Annie Lööf. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

29 Det här innebär 
en 
övergångsregering 
Den närmsta tiden kommer Sverige att 
styras av en övergångsregering. 

Den har egentligen i stort sett samma 
befogenheter som en vanlig. Men praxis 
säger att den ska ta det försiktigt med 
politiskt färgade förslag. 

Redan innan misstroendeomröstningen mot 
statsminister Stefan Löfven (S) samlades 
regeringen, enligt uppgift för att hinna ta så 
många beslut som möjligt innan landet åter ska 
styras av en övergångsregering. 
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Löfven har vid flera tillfällen lyft fram att 
Sverige är i ett historiskt svårt läge i och med 
pandemin och därför i stort behov av en 
handlingskraftig regering. 

Men det finns ingenting i grundlagen som säger 
att en övergångsregering, eller 
expeditionsministär som det också kallas, inte 
kan vara handlingskraftig. 

Finansminister Magdalena Anderssons (S) 
presstalesperson Isabel Lundin säger att en 
övergångsregering i princip har samma 
befogenheter som en vanlig regering. Problemet 
är att den saknar tillräckligt många mandat i 
riksdagen för att kunna få igenom sina förslag, 
enligt Lundin. 

”Enligt praxis brukar en övergångsregering 
därför undvika beslut och förslag som är 

politiskt laddade. Den brukar inte heller svara 
på frågor eller interpellationer från ledamöter”, 
skriver hon i ett sms till DN. 

Hon hänvisar också till hur 
finansdepartementet valde att hantera 
budgetfrågan när regeringen skulle lägga fram 
höstbudgeten 2018, även då i rollen som 
övergångsregering. Också då valde de att följa 
tidigare framtagna riktlinjer för hur 
övergångsregeringar ska agera. 

”Enligt riktlinjerna bör en övergångsregering 
endast avgöra löpande eller brådskande 
ärenden och inte lägga fram propositioner som 
är politiskt kontroversiella eller som har en 
tydlig partipolitisk inriktning. Av 
regeringsformen följer vidare att den senaste 
beslutade budgeten ska fortsätta att gälla om 
riksdagen inte beslutat om en ny budget”, står 
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det i ett pressmeddelande från 31 oktober 2018. 
Uppgifter i meddelandet kommer från ett PM 
från statsrådsberedningen från 2014. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

29 Statsvetare: 
Talmansrundorna 
kan göra Annie Lööf 
till statsminister 
Läget i riksdagen är mer låst i dag 
jämfört med förra regeringsbildningen, 
enligt flera statsvetare som DN talat 
med.  

Samtidigt handlar allt om att få till en 
snabb lösning som åtminstone tillfälligt 
kan fungera fram till nästa val.  

Ett alternativ som skulle kunna tolereras 
av båda sidor är Annie Lööf (C) som 
statsminister, tror experterna.  
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Den förra regeringsbildningen tog 134 dagar 
och var därmed historiskt lång. 

Statsvetaren Jan Teorell säger att läget i dag är 
ännu mer låst och komplicerat än efter valet 
hösten 2018. 

– En avgörande sak är att Liberalerna nu har 
bytt sida. De hade svårt att bestämma sig sist 
också men nu handlar det ju i slutändan om ett 
enda mandat, säger Teorell och syftar på att M, 
KD, L och SD tillsammans har 174 mandat, 
alltså ett färre än vad som krävs för att tolereras 
som ett regeringsunderlag i kammaren. 

Osäkerheten späds på ytterligare genom att en 
centerpartistisk riksdagsledamot, Helena 
Lindahl, har sagt att hon inte vet hur hon 
kommer rösta i en statsministeromröstning.  

DN har talat med flera statsvetare för ett reda ut 
hur förutsättningen i den här 
regeringsbildningsprocessen har ändrats 
jämfört med 2018. 

En samlingsregering som tolereras av både 
högern och vänstern 

Bollen ligger nu hos talmannen, det är hans 
uppgift att lägga fram sonderingspersoner som 
ska försöka få majoritet för ett 
regeringsunderlag. Under förra 
regeringsbildningen använde sig talmannen av 
tre personer, Stefan Löfven (S), Ulf Kristersson 
(M) och Annie Lööf (C). 

De två förstnämnda sonderade då främst 
möjligheten för en regering med dem själva som 
statsminister, alltså en S- respektive M-
regering. Dagen efter att Ulf Kristersson röstats 
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ner som statsministerkandidat i riksdagen, den 
15 november 2018, lades Annie Lööf fram som 
sonderingsperson. Hon sonderade då 
möjligheten för en alliansregering men också 
två mer oväntade alternativ: En 
samlingsregering bestående av M och S samt en 
liten mittenregering med C och L. 

Jan Teorell utesluter inte att det sista förslaget 
skulle kunna hamna på riksdagens bord i den 
kommande regeringsbildningsprocessen.  

– Alltså en smal mittenregering som kan 
tolereras av båda sidor. I det fallet kan det bli så 
att S och C byter roller och Annie Lööf får bilda 
regering mot att Stefan Löfven får igenom vissa 
krav på politiskt inflytande. 

Riksdagen kan kräva extraval 

Rent teoretiskt skulle 
regeringsbildningsprocessen kunna pågå fram 
till ordinarie val, tror Teorell.  

– Ja, om inte talmannen skyndar på processen. 
Ett alternativ är ju att riksdagen vill ha extraval, 
om förutsättningarna för att bilda regering 
saknas. Då skulle talmannen i rask takt kunna 
lägga fram till exempel samma 
statsministerkandidat som röstas ner i 
riksdagen gång på gång, då blir det extra val 
automatiskt, säger Jan Teorell. 

En viktig aspekt som försvårar 
regeringsbildningen, enligt Teorell är det 
faktum att en statsminister måste se till att få 
stöd för sin budget.  

– Så var det inte tänkt när vi skrev vår 
regeringsform, att man genom 
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budgetpropositionen också måste ha en 
majoritet för sig i någon mening. Det är en sak 
som man skulle behöva tänka igenom, säger Jan 
Teorell och syftar på att det finns anledning att 
undersöka möjligheten att skriva om 
grundlagen för att i framtiden undvika långa 
regeringsbildningsprocesser.  

De som startade krisen vill kompromissa mer 

Li Bennich-Björkman är professor i 
statsvetenskap vid Uppsala universitet och tror 
att partierna som kan ”beskyllas” för att ha 
utlöst den här krisen, exempelvis Vänsterpartiet 
och Centerpartiet, kommer att vara extra 
kompromissvilliga framöver.  

– Det står ju mindre på spel nu i och med att det 
bara är ett år kvar till nästa val. Partierna kan 
känna en särskild skyldighet att vara 

hjälpsamma i den här processen. Det är en 
viktig moralisk del som inte fanns under förra 
valet, säger Li Bennich-Björkman.  

En liten mittenregering som tolereras av båda 
sidor ser hon som sannolikt.  

– Jag tror att den kan bli svårt att få med sig 
Liberalerna i en sådan konstellation, då måste 
de ju byta sida igen. Men jag tror att någon sorts 
liten mittenlösning absolut är ett alternativ, det 
trodde jag redan förra gången.  

Mer prestigelös regeringsbildning 

I den förra regeringsbildningen var både 
Socialdemokraterna och Moderaterna väldigt 
måna om att ett av de stora partierna skulle 
tilldelas statsministerposten. Det fanns en 
prestige i det. Men den aspekten spelar mindre 
roll i det här läget, enligt Li Bennich-Björkman.  

100



– Det är redan så befäst att det är de stora 
partierna som håller i taktpinnen i svensk 
politik så just nu handlar det bara om att 
försöka få till en lösning som funkar fram till det 
ordinarie valet. De skulle kunna tänka, ”låt 
Annie Lööf ta det här”, säger professorn. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

29 Så går det till 
när talmannen 
ska hitta en 
statsminister 
Statsminister Stefan Löfven har begärt 
att få bli entledigad och nu börjar 
talmannen Andreas Norléns arbete med 
att hitta en ny statsminister.   

Att statsministern begär entledigande innebär 
att han och hans regering avgår. Så snart 
riksdagens talman formellt har entledigat 
Stefan Löfven kan han inleda talmansrundor, 
där han ska sondera förutsättningarna för en ny 
regering.  
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1. Hur fungerar talmansrundorna? 

Målet för talmannen är att lägga fram ett 
statsministerförslag som riksdagen med 
nuvarande mandatfördelning godkänner.  

För att komma fram till vem som ska föreslås 
för riksdagen håller talmannen så kallade 
talmansrundor. Det är möten där talmannen 
samråder med företrädare för 
riksdagspartierna, oftast partiledare eller 
språkrör, för att se vem som har bäst möjlighet 
att bli godkänd och kunna bilda regering. 

Vem som tidigare suttit vid makten eller vem 
som yrkade på misstroende ska inte ha någon 
betydelse för talmannens förslag.  

2. När är det klart? 

När mer än hälften av ledamöterna i riksdagen 
röstar ja till förslaget går det igenom. Annars får 
talmannen börja om med nya rundor och sedan 
presentera ett nytt statsministerförslag. När ett 
statsministerförslag väl är godkänt av riksdagen 
ska han eller hon så snart som möjligt anmäla 
vilka som blir ministrar i den nya regeringen. 
Regeringsskiftet sker sedan formellt på 
Kungliga slottet i Stockholm. 

3. Hur lång tid tar det här? 

Det finns inget givet svar på den frågan. Röstas 
talmannens förslag ned av riksdagen ska han 
genom en ny talmansrunda ta fram ett nytt 
förslag. Totalt har han fyra gånger på sig att 
hitta ett förslag till statsminister som riksdagen 
accepterar. Efter valet 2018 tog 
regeringsbildningen 134 dagar. Den här gången 
har talmannen Andreas Norlén dock sagt att det 
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ska gå snabbare, eftersom han tänker gå till 
kammaren för omröstning snabbare än förra 
gången.  

4. Vem styr under tiden? 

I samband med att talmannen entledigar Stefan 
Löfven kommer han också begära att den 
sittande regeringen stannar kvar som en 
övergångsregering. Tanken är att en sådan ska 
fortsätta styra tills en ny regering är på plats, 
men enbart fokusera på löpande frågor och inte 
ta några nya politiska initiativ.  

5. Vad händer om riksdagen säger nej till 
alla förslag? 

Får talmannen nej från riksdagen på alla fyra 
statsministerförslag ska han utlysa extra val. 
Om så sker ska det hållas inom tre månader 
efter att det utlysts. Det innebär att svenska 

folket får gå till vallokalerna och rösta, men bara 
till riksdagen. Resultaten från kommunal- och 
regionalvalen 2018 står sig fortfarande. Den 
mandatfördelning och regering som kommer till 
efter ett eventuellt extra val står sig till nästa 
ordinarie val – det vill säga september 2022 då 
Sverige går till val igen. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 
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29 Fyra som får 
avgörande 
roller 
Stefan Löfven avgår och talmansrundor 
väntar. Men marginalerna är små, och 
därför kan fyra riksdagsledamöter spela 
avgörande roller. 

En möjlig osäkerhet är riksdagsledamot Sara 
Heikkinen Breitholtz (S). Hon krockade med en 
buss i december 2020 och delgavs senare 
misstanke om brott, men förnekar 
anklagelserna. Heikkinen Breitholtz är nu 
sjukskriven, men hennes plats i riksdagen har 
inte ersatts. Kammarkansliet uppger att hon har 
varit frånvarande sedan den 12 december i fjol – 

och inte heller var hon närvarande under förra 
måndagens misstroendeomröstning, i vilken 
riksdagen fällde statsminister Stefan Löfven (S). 
Socialdemokraternas partistyrelse- och 
riksdagskansli avböjer att kommentera. 

Ytterligare en potentiell osäkerhet är Helena 
Lindahl (C), som röstade nej till Stefan Löfven 
2019 – tvärt emot partilinjen. Under förra 
måndagens misstroendeomröstning röstade 
Lindahl – i linje med Centerpartiet – gult, alltså 
”avstå”. 

I förra veckan skrev hon i ett inlägg på Facebook 
att hon under mandatperioden inte har fått 
anledning att ompröva sin ”uppfattning runt 
samarbetet med Stefan Löfven”. Hon uppgav 
dock inte hur hon planerar att rösta framöver. 
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Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet, framhåller att det 
”generellt är väldigt ovanligt att gå emot 
partilinjen.” 

– Om Lindahl skulle rösta emot partiet igen kan 
man nog utgå från att hennes politiska framtid 
är borta. Förra gången hade hennes röst ingen 
betydelse för utgången, men nu kan den vara 
direkt avgörande. 

Vidare finns två politiska vildar i riksdagen som 
kan avgöra regeringskrisens utfall – Amineh 
Kakabaveh och Emma Carlsson Löfdahl. Den 
tidigare vänsterpartisten Kakabaveh skriver i ett 
mejl till DN att hon har svårt att säga något om 
sin ställning vid en statsministeromröstning 
eftersom hon ”inte har något underlag att ta 
ställning till” – till exempel angående 
”innehållet i politiken.” 

”Kommer man att fortsätta med januariavtalet 
minus punkt 44 eller ersätts det med 
skattesänkningar för välbeställda och så vidare,” 
fortsätter hon. 

Den tidigare liberalen Emma Carlsson Löfdahl å 
sin sida skriver i ett mejl att hon ”är invald på 
ett liberalt mandat och kommer att rösta som 
Liberalerna och det gäller även nu”. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 
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29 Stenevi 
hoppfull: Finns 
en rad varianter 
Miljöpartiet välkomnar Stefan Löfvens 
besked om talmansrundor.  

Språkröret Märta Stenevi tror att det 
finns en lösning för att få ihop Centern 
och Vänstern.  

– Det finns en rad varianter mellan ett 
fullskaligt budgetsamarbete och de här 
låsta positionerna, säger hon. 

Miljöpartiets ledning har under den gångna 
veckan upprepat att de hellre vill se 
talmansrundor än ett extraval.  

– Vi har sagt hela veckan att talmansrundor är 
det rimligaste. Vi har mandatet från väljarna att 
möta situationen, säger Märta Stenevi, (MP), 
språkrör och vice statsminister. 

Miljöpartiet vill i stället för det gamla 
januariavtalet se ett så kallat juniavtal där S, 
MP, C och V ingår.  

– Vi ser en samsyn inom klimatfrågor, 
jämställdhet, välfärden och sänkta skatter för de 
med lägst inkomster. Med ett år till nästa val får 
man hålla sig till det man är överens om, och då 
tror jag man kan komma förbi det man inte är 
överens om, säger hon.  

Men Centerpartiet vill inte budgetförhandla 
med Vänsterpartiet, så hur ska det gå till?  

– Tittar man ut i landet så är våra kommun- och 
regionpolitiker väldigt duktiga på att hitta olika 
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konstruktioner som tillgodoser de behov som 
olika partier har när man behöver komma 
överens. Man sätter sig ner och pratar om vilken 
väg man kan ta ur en låst situation. Det är det vi 
behöver göra på nationell nivå, säger hon och 
fortsätter:  

– Det finns en rad varianter mellan ett 
fullskaligt budgetsamarbete och de här låsta 
positionerna, säger hon. 

Vad kan det vara för varianter?  

– Jag vill inte specificera det i intervjuer. Är det 
något vi haft nog av i den här processen är det 
låsningar. Vi behöver sätta oss ner och ta den 
diskussionen med varandra. Vi är fyra partier 
som inte vill se en regering med Ulf Kristersson 
som baksätesstyrs av Sverigedemokraterna. Nu 

finns bara det alternativet eller att vi sätter oss 
ner tillsammans.  

Vad är det som säger att låsningarna som 
funnits under veckan skulle lösas med 
talmansrundor?  

– Det finns det ingen automatik i. Men extraval 
är ingen nödutgång längre. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 
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29 Ulf 
Kristersson 
(M): Vi är 
beredda att 
bilda en 
borgerlig 
regering 
Stefan Löfvens beslut att avgå ger Ulf 
Kristersson chansen att pröva sitt 
regeringsalternativ tidigare än beräknat. 

Men M-ledaren medger att hans 
möjligheter är begränsade. 

– Matematiken med riksdagsmandaten 
ser ut som den gör, säger han. 

Efter att statsminister Stefan Löfven (S) på 
måndagen lämnat in sin avskedsansökan väntar 
samtal mellan talmannen och partiledarna för 
att lösa regeringskrisen. Klockan 10.35 i dag, 
tisdag, är det Ulf Kristerssons tur att sätta sig 
ner med Andreas Norlén och diskutera 
möjligheterna att tillsätta en ny statsminister. 

– Mitt besked kommer att vara att även jag ser 
att mandaten ser ut som de gör efter förra valet. 
Men om det finns minsta möjlighet i riksdagen 
att bilda en borgerlig regering så kommer jag att 
stå beredd att göra det, säger Ulf Kristersson. 
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Utgångsläget i riksdagen är att Ulf Kristersson 
skulle få en majoritet emot sig om alla röstar 
enligt partilinjen, vilket skulle stoppa honom. 
Men marginalen är minsta möjliga, bara ett 
mandat, och det är inte helt givet hur alla 
ledamöter skulle rösta.  

Vad kommer du att göra för att försöka erövra 
statsministerposten? 

– Det viktigaste jag kan göra nu är att vara 
tydlig med att vi står till förfogande. Sedan 
måste varje parti och varje ledamot fatta sitt 
beslut.  

Du säger att du är beredd att leda en ny 
regering. På vilket sätt har ni gjort er redo? 

– Moderaterna och Kristdemokraterna har 
förberett oss väl tillsammans. Vi vill bilda en 
borgerlig regering som kan samarbeta med 

andra inklusive Sverigedemokraterna. 
Brottsligheten och arbetslösheten är två frågor 
som måste vara i fokus för en sådan ny regering, 
säger Ulf Kristersson. 

Sedan valet 2018 har det vuxit fram en ny 
konstellation av partier med Ulf Kristersson 
som sin statsministerkandidat. 

Den gamla borgerliga alliansen har spruckit. I 
stället har Moderaterna liksom 
Kristdemokraterna öppnat för ett regerings-
underlag där Sverigedemokraterna är en 
fullvärdig samarbetspartner.  

Fram till förra måndagen ingick Liberalerna i 
samarbetet med S-MP-regeringen kring januari-
avtalet, men partiet har nu sällat sig till 
Kristerssonlägret. 
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Jimmie Åkesson (SD) bekräftade på måndagen 
att hans besked till talmannen blir att han är 
beredd att stödja Ulf Kristersson. SD-ledaren 
markerade dock tydligt att stödet inte kommer 
att vara gratis. 

”Om Sverigedemokraterna ska släppa fram en 
regering i kommande talmansrundor så kräver 
det också ett inflytande över regeringspolitiken i 
proportion till vår storlek”, skriver Jimmie 
Åkesson i ett sms till DN. 

”Det politiska innehållet är det som är viktigast 
för oss. Därför vill vi veta hur och när politiken 
ska genomföras, så att vi ska kunna bevaka våra 
väljares intressen”, skriver Jimmie Åkesson 
också. 

Ulf Kristersson ville på måndagen inte ge några 
närmare besked om vilken uppgörelse med SD 
han i så fall ser framför sig. 

– Finns det förutsättningar att pröva en 
borgerlig regering så kommer jag att redovisa 
hur det regeringsalternativet ser ut och vilka 
saker vi bedömer att vi kan genomföra under ett 
års tid fram till nästa val. Det blir i så fall en 
förberedelse för de reformer som skulle behöva 
genomföras från 2022 och framåt, säger han. 

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch skriver 
på Facebook att hennes besked till talmannen 
på tisdagen blir att hon vill se en regering 
bestående av M och KD. 

”Utöver Moderaterna så är det för mig naturligt 
att även samtala med alla partier som 
eftersträvar en borgerlig regering, både 
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Liberalerna och Sverigedemokraterna”, skriver 
Ebba Busch. 

Liberalernas Nyamko Sabuni stod på måndagen 
fast vid det hon sade redan för en vecka sedan. 
Hon anser att januariavtalet är historia efter att 
Stefan Löfven fällts av riksdagen. Under förra 
veckan avvisade hon en invit från Centerns 
Annie Lööf om att omförhandla avtalet. 

”Vi står fast vid att konstruktivt arbeta för att 
Sverige ska få en liberal och borgerlig regering. 
Inför kommande talmansrundor och 
sonderingsuppdrag är Liberalernas budskap 
tydligt. Sverige behöver ett nytt 
handlingskraftigt ledarskap”, skriver Nyamko 
Sabuni i ett sms till DN. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.seomr36-39zzzzzzy33.pd
fDN 30 juni 2021 

30 Se igenom 
dimridån från 
Löfven 
S partiledare Stefan Löfven har arbetat idogt på 
sin landsfaderliga framtoning ända sedan V 
med hjälp av SD, KD och M fällde regeringen. 

Det finns inte ett tillfälle när Löfven har en 
mikrofon framför sig då han inte betonar att 
landet befinner sig mitt i en specifik våg av 
arbetslöshet och det han beskriver som ”en 
pågående pandemi”. Visst är det så, men 
utvecklingen går åt rätt håll. Ekonomin har 
studsat tillbaka med anmärkningsvärd kraft och 
smittans restriktioner rullas steg för steg åter. 
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De som skrev grundlagarna förstod givetvis att 
tider med parlamentariska kriser kan 
sammanfalla med andra stora samhälleliga 
problem. 

Det var befriande att höra talmannen Andreas 
Norlén slå fast i SVT ”Agenda” (20/6) att även 
en övergångsregering har full beslutskapacitet 
för akuta lägen. Det enda som skiljer är den 
praxis som stipulerar att ett exekutivt styre som 
egentligen inte har riksdagens förtroende 
tydligare bör förankra sina beslut hos övriga 
partiledare. 

Har vi någon anledning att tro att detta inte 
skulle fungera, om det till exempel utbryter en 
allvarlig fjärde våg av covid-19? Nej, naturligtvis 
inte. När Sverige fick samhällssmitta våren 
2020 inträdde kvickt en påtaglig borgfred innan 

de i grunden sunda inslagen av oppositionell 
granskning av regeringen åter tog fart. 

Så gå inte på Löfvens scenografi för dramat, 
som ramar in premissen att det skulle vara 
”oansvarigt” att låta de demokratiska 
processerna ha sin gång. 

Hur de parlamentariska knutarna som de 
senaste veckorna dragits åt ska lösas vet vi ännu 
inte. Men att kunna gå till väljarna och be om 
extravalets alexanderhugg är en omistlig del av 
svensk demokrati. Att valurnorna kan bli 
krisens ändstation är inte något som partierna 
bör rädas alltför mycket, om de inte klarar av att 
mangla fram ett nytt regeringsunderlag. 

Jens Runnberg 

jens.runnberg@dn.se 
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20 Ledare: Vad 
är egentligen en 
borgerlig 
regering? 
Vad är en borgerlig regering? 

Frågan ställdes till Ulf Kristersson (M) under 
måndagens pressträff, efter att Stefan Löfven 
(S) meddelat sin avgång. 

”Det tror jag att de allra flesta vet”, svarade 
moderatledaren. Och så var det kanske en gång 
i tiden. 

I dag är det dock svårt att hitta en exakt 
definition, trots att begreppet användes flitigt 

under tisdagen med anledning av 
talmansrundan, som slutade med att talman 
Andreas Norlén gav Kristersson i uppdrag att 
sondera möjligheterna att bilda regering. För 
det är långt ifrån självklart att Kristerssons 
fortsättning, där han bland annat nämnde att M 
och KD vill bilda en borgerlig regering som för 
borgerlig politik och som kan samarbeta med 
andra, är ett heltäckande svar. 

Samma oklarhet uppstår för övrigt när 
Liberalernas förflyttning diskuteras. I P1-
morgon sa nyligen skribenten och debattören 
Alice Teodorescu Måwe att L gör klokt i att 
återvända dit där de hör hemma, ”det vill säga 
bland liberala partier”. 

Frågan är vilka de ”liberala” partierna är och 
vad som krävs för att en regering ska klassas 
som ”borgerlig”. För begreppen är för det första 
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inte synonyma. För det andra inte heller 
liktydiga med att vara i opposition mot 
Socialdemokraterna, även om flera av partierna 
som klassas som borgerliga – Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och 
Moderaterna – tidigare kallades för icke-
socialistiska. 

De liberala är något svårare att ringa in, men C 
och L ingår utan tvekan. Dessutom har både 
liberalkonservativa Moderaterna och gröna 
Miljöpartiet många liberala tendenser, medan 
KD enligt partiets hemsida är ”en del av den 
stora internationella kristdemokratin”. Vidare 
står det i principprogramet att ”den liberala 
individualismen betonar individen på 
bekostnad av de naturliga gemenskaperna”, så 
Ebba Busch (KD) håller sig frivilligt utanför. 

Det gäller även Sverigedemokraterna, som är ett 
nationalistiskt och socialkonservativt parti. 
”Jimmie Åkesson har utnämnt liberalismen till 
sin huvudfiende. Vi kunde inte vara stoltare”, 
skrev Liberalerna triumferande under Jan 
Björklunds partiledartid. Och som Karin 
Svanborg Sjövall, fristående kolumnist på 
ledarsidan, påtalade strax efter valet 2018: 
”Sverigedemokraterna är inte, har aldrig varit, 
och kommer sannolikt aldrig att bli ett 
borgerligt parti” (Smedjan 10/9-2018). 

Det märktes inte minst under 
midsommarhelgen när Moderaterna twittrade: 
”Det finns – om Centerpartiet vill – majoritet 
för en borgerlig regering sedan riksdagen röstat 
bort Stefan Löfven”, vilket SD-
riksdagsledamoten Martin Kinnunen 
kommenterade med ett ”nej”. Budskapet 
underströks på tisdagen när Jimmie Åkesson 
(SD) uteslöt ett samarbete med C. Det innebär 
att icke-borgerliga Sverigedemokraterna inte 
accepterar borgerliga Centerpartiet i en 
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”borgerlig regering”, varpå definitionerna 
snurras till ännu mer. 

Samtidigt har Kristersson rätt i att en borgerlig 
regering behöver samarbeta med andra, 
eftersom de borgerliga partierna bara fick 40,2 
procent av rösterna i det senaste valet, medan 
de som kan kallas liberala samlade 38,3. Då 
återkommer frågan: Med vilka partier? 

Ett regeringsunderlag med de fyra 
allianspartierna och MP innehåller ett 
borgerligt parti mer än en koalition med M, KD, 
L och SD. Ett med S, M och C – kanske med 
Annie Lööf som statsminister – består av lika 
många som M, KD och SD. Och antalet liberala 
partier som var med och tog fram januariavtalet 
är två mer än grupperingen på högerflanken. 

Därmed uppkommer den intressantaste frågan: 
Vilka av de här alternativen kan Ulf Kristersson 
acceptera under sitt sonderingsuppdrag, för att 
nå målet om en borgerlig regering?DN 30/6 
2021 

30M och KD vill 
samarbeta med 
”alla” – men 
inte någon 
annan än SD 
Moderaterna, Kristdemokraterna och -
Liberalerna vill kunna tala med alla partier i 
Sveriges riksdag, låter det numera från 
partiledarna. 

Ändå är det just det man inte är beredd att göra. 

För vad Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) 
och Nyamko Sabuni (L) egentligen menar med 
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”tala med alla partier” är ”samarbete med 
sverigedemokrater”. Något Bengt Westerberg, 
före detta partiledare för Folkpartiet, kärnfullt 
konstaterade i en intervju med DN nyligen 
(25/6). 

Helt andra principer gäller i förhållandet till S 
och MP – där är dörren för samarbete helt 
stängd. Annie Lööfs (C) förslag på 
mittenpolitiska lösningar blev av Ebba Busch 
nyligen avfärdat som ”fantasiupplägg”. Även 
Elisabeth Svantesson (M) sade i söndagens 
”Agenda” bestämt nej till samarbete med S. 

”Alla partier har obskyra idéer”, sade Sabuni om 
SD-samarbete i samma program. Som om SD:s 
idéer aldrig kommer att bli verklighet under en 
borgerlig regering. Men är det inte dags även för 
M, KD och L att lägga villfarelsen åt sidan att 
SD, likt V innan misstroendet, kommer att 
agera dörrmatta och släppa igenom precis den 

politik man vill? Uttalandet rymmer ovanligt 
mycket självförtroende för att komma från en 
partiledare vars parti i dagsläget inte ens skulle 
klara riksdagsspärren. 

Jimmie Åkesson (SD) går i stället in i de 
kommande talmansrundorna med ett starkt 
förhandlingsläge. Att SD skulle lägga sig platt 
utan krav på ministerposter, tjänstemän i 
regeringskansliet eller inflytande över politiken 
är osannolikt, vilket partiledaren bekräftade för 
DN under måndagen: ”Om 
Sverigedemokraterna ska släppa fram en 
regering i kommande talmansrundor så kräver 
det också ett inflytande över regeringspolitiken i 
proportion till vår storlek.” 

Trots en föreställd politisk samsyn mellan SD 
och M, KD och L är vallgravarna djupa inte 
minst i synen på välfärden, rättstaten och 
kulturpolitiken. Skillnaderna mellan S och M är 
däremot mindre än de varit på länge, särskilt 
när det kommer till ekonomi, invandring och 
kriminalpolitik. Om något visade januariavtalet 

116



att vänsterkrafterna inom S går att hålla i 
schack. 

Nya talmansrundor kräver nya förhållningssätt. 
Behovet av kompromisser, förhandlingar och 
samtal har inte minskat. M, KD och L kritiserar 
gärna Annie Lööf för att inte vilja samarbeta 
med SD, men har med samma envishet låst fast 
sig vid ett regeringsalternativ där SD måste 
ingå. Partierna påstår att de är beredda att 
samtala med ”alla”, men verkar tyvärr inte 
särskilt intresserade av något annat samarbete 
än det med SD. 

Emma Høen Bustos 

emma.hoenbustos@dn.se 

onsdag 30 juni 2021/ 

01 Ministern 
avgår för att 
rädda Stefan 
Löfven 
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) 
lämnar regeringen och återgår till att bli 
riksdagsledamot. Orsaken är att Social-
demokraterna vill säkra tillräckligt 
många röster i kommande -
statsministeromröstningar. 

– Det är ett lätt beslut för mig, säger 
Jennie Nilsson. 
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Läget är mycket jämnt när riksdagen de 
kommande veckorna ska utse en ny 
statsminister. De partier som i nuläget står 
bakom Ulf Kristersson (M) samlar 174 mandat 
medan de som står bakom Stefan Löfven (S) har 
175 mandat. 

Det skiljer alltså bara ett mandat och varje 
enskild ledamots röst blir oerhört viktig. Det 
innebär att partierna måste göra allt för att alla 
ska vara på plats och trycka på rätt knapp. 

Socialdemokraten Sara Heikkinen Breitholtz är 
sjukskriven men har inte ersatts, vilket innebär 
att S riskerar att tappa en röst. Heikkinen 
Breitholtz är ersättare för landsbygdsminister 
Jennie Nilsson på Hallandsbänken. Nu väljer 
Jennie Nilsson att avgå som minister för att 
återinträda i riksdagen. 

– Jag har beslutat att lämna in mitt 
entledigande som statsråd för att återinträda i 
riksdagen. Därmed kan jag säkerställa att 
riksdagen är fulltalig i de voteringar som ska 
göras framöver, säger Jennie Nilsson. 

Hon motiverar sitt beslut med att Sverige är i ett 
väldigt speciellt läge. 

– När Liberalerna gick ut och meddelade att 
man lämnar januarisamarbetet kunde jag 
konstatera att det skulle bli mycket jämna 
omröstningar. Jag kunde också konstatera att 
min ersättare inte är på plats. Då drog jag 
snabbt slutsatsen att det inte är ett alternativ att 
min stol ska stå tom i riksdagen och då är det 
upp till mig att säkerställa att den är fylld, säger 
Jennie Nilsson. 
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Har du blivit ombedd att göra så här eller är det 
ett eget initiativ? 

– Det är mitt eget initiativ. 

Har du pratat med statsministern om detta? 

– Jag har pratat med Stefan Löfven. Vi är 
väldigt överens om att det är ett speciellt läge. 
Alla måste göra det som krävs för att dels 
respektera det valresultat som finns, dels göra 
vad vi kan för att säkerställa att vi får en fortsatt 
socialdemokratisk regering. Det är ett lätt beslut 
för mig. 

Räknar du med att återgå som minister om S får 
en ny chans i regeringsställning? 

– Det är givetvis ett beslut som Stefan Löfven 
måste fatta i den händelse han kommer att bilda 
en ny regering. 

Finns det några formella hinder för dig som 
statsråd i en övergångsregering att begära 
entledigande? 

– Jag förutsätter att det inte finns det. Jag är 
invald riksdagsledamot från Hallands län. Min 
bild, givet den information jag har, är att jag 
kan återta den platsen. 

Hur bedömer du Stefan Löfvens möjligheter att 
återinträda som statsminister? 

– Jag bedömer dem som goda. Jag gjorde min 
matematik och konstaterade att jag behövs i 
riksdagen. Samma matematik säger att det finns 
175 röster för Stefan Löfven, givet 
förhandsdiskussionerna i de olika partierna. 

Jennie Nilsson skickade under 
onsdagsförmiddagen in sin begäran till 
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talmannen och räknar med att omgående återta 
sin riksdagsplats. 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) övertar 
ansvaret för de frågor som Jennie Nilsson har 
ansvarat för, bland annat landsbygds- och 
regionala utvecklingsfrågor. 

Statsminister Stefan Löfven kommenterar 
Jennie Nilssons avgång på Facebook: 

”Sverige är i ett svårt politiskt och 
parlamentariskt läge. Jennie Nilsson har 
uppgett att hon kommer återinträda och 
fullfölja sitt uppdrag som riksdagsledamot, så 
att riksdagen är fulltalig i kommande 
statsministeromröstning. Med det visar hon ett 
föredömligt ansvarstagande som förtjänar 
respekt”, skriver Stefan Löfven. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Fakta. Det händer nu 
I tisdags meddelade talman Andreas Norlén att 
Ulf Kristersson får göra det första försöket att 
samla stöd för sitt regeringsalternativ. 

M-ledaren har tre dagar på sig. 

I morgon, fredag, går Kristerssons tidsfrist ut, 
men han kan få en viss förlängning. 

På måndag kan en statsministeromröstning äga 
rum. Annars ska den hållas senare i nästa vecka. 

Under juli månad ska talmansrundorna 
avklaras, är Norléns ambition. I grova drag ska 
det hållas en statsministeromröstning i veckan. 

Efter fyra omröstningar utlyses extraval om 
ingen kandidat godkänts av riksdagen. 
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01 Grönt ljus för 
Jennie Nilsson 
att avgå – trots 
regeringskrisen 
Inget i lagen hindrar Jennie  Nilsson (S) 
att lämna sin ministerpost för att återta 
en plats i riksdagen, även vid en 
övergångsregering. Men 
Konstitutionsutskottet har berört frågan 
tidigare, med ett språkbruk som öppnar 
för en anmälan framöver. 

När Jennie Nilsson utsågs till 
landsbygdsminister 2019 lämnades hennes 
plats i riksdagen till Sara Heikkinen Breitholtz, 

som nu är sjukskriven utan att ha ersatts. Med 
tanke på att partierna som på förhand stöder 
Stefan Löfven i en statsministeromröstning bara 
har ett mandat mer än de på Ulf Kristerssons 
sida blir varje röst oerhört viktig, och under 
onsdagen meddelade Jennie Nilsson officiellt 
att hon lämnar ministerposten för att åter fylla 
platsen som upptogs av Heikkinen Breitholtz. 

Ett sådant skifte finns det inga hinder för i 
lagen, menar Johan Welander, 
kammarsekreterare vid riksdagens 
centralkansli, och hänvisar till regeringsformen 
kapitel 6, paragraf 8: ”Ett statsråd ska 
entledigas om han eller hon begär det, 
statsministern av talmannen och ett annat 
statsråd av statsministern. Statsministern får 
även i andra fall entlediga statsråd.” 

122



– Det gäller även i en övergångsregering. Det är 
statsministerns beslut och inget som vi prövar, 
säger han. 

Frågan har dock berörts av 
Konstitutionsutskottet. Den 15 februari 1990 
avgick dåvarande statsminister Ingvar Carlsson 
(S) efter en regeringskris utlöst av en kritiserad 
proposition om lönestopp. Dagen efter, när 
Carlsson förfogade över en övergångsregering, 
entledigade han finansminister Kjell-Olof Feldt, 
vars ansvarsområden tillfälligt togs över av 
statsrådet Odd Engström. 

I KU:s efterföljande bedömningar skrev de att 
inga vakanser bör finnas i en övergångsregering, 
för att säkerställa att landet fortfarande har en 
fungerande styrning. 

”Regeringsformens bestämmelser och 
förarbetena till dessa ger också uttryck för en 
restriktiv inställning till att statsråd lämnar en 
expeditionsministär”, skrev de.  

– Det är ett ganska starkt uttalande från KU:s 
sida, men utgör ju inget förbud, säger Magnus 
Isberg. 

Att inställningen ska vara restriktiv motiveras 
med att det annars finns risk för att en hel 
grupp av statsråd avgår under en pågående kris, 
särskilt om krisen utlösts av interna politiska 
motsättningar. 

Men KU skriver även att enstaka statsråd 
”självfallet inte” bör hindras från att avgå ur 
regeringen, speciellt om skälen är personliga, 
och att det slutligen är upp till statsministern att 
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väga synpunkterna mot varandra i de enskilda 
fallen. 

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 

01Ewa 
Stenberg: 
Kristersson 
måste locka 
över en 
motståndare 
för att segra 
Ett enda misstag från motståndarna kan 
fortfarande ge Ulf Kristersson 
statsministerposten. Men han kan då 
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mötas av en kalldusch: en 
misstroendeomröstning. 

Händelserna i Sveriges riksdag liknar allt mer 
intrigerna i en Netflixserie. 

Vem som ska väljas till Sveriges nästa 
statsminister hänger på en enda 
riksdagsledamot. För att stoppa moderatledaren 
från att ta makten krävs minst 175 röster. Det 
kräver att alla ledamöter från C, S, MP och V 
röstar nej till honom. Kristersson har övriga 174 
på sin sida. 

Men vågskålen väger åter över till Löfvens 
fördel. På tisdagskvällen lovade den 
Löfvenkritiska C-ledamoten Helena Lindahl att 
inte överge partilinjen. Och på 
onsdagsmorgonen avgick landsbygdsminister 
Jennie Nilsson (S) för att ta tillbaka sin 

riksdagsplats, för att förvissa sig om att hennes 
ersättare inte är frånvarande också nästa vecka.  

Flera moderater är väldigt kritiska till att 
Nilsson tilläts lämna övergångsregeringen. De 
pekade på uttalanden av riksdagens 
konstitutionsutskott om att statsministern i just 
en övergångsregering bör vara restriktiv med att 
bevilja avgångar. 

Men i stället för att lämna in en KU-anmälan 
tog Moderaterna nya tag redan till lunch. Då 
lade partiets ekonomiskpolitiska talesperson 
Elisabeth Svantesson fram ett erbjudande, 
förvillande likt en önskelista från en norrländsk 
centerpartist.  

Hon lovade Centerpartiet en rad reformer, från 
att ge skogsägare större frihet att bruka den 
fjällnära skogen till satsningar på vägar och 
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poliser i norrländsk glesbygd och 
vattenkraftpengar till de norra regionerna. 
Landsbygdspaketet uppfylls bara om C släpper 
fram Ulf Kristersson som statsminister. 

Elisabeth Svantesson visste förstås att Annie 
Lööfs parti inte kommer att göra det. Centerns 
kritik mot Moderaterna finns varken i skogen 
eller i Norrlands inland utan grundar sig på att 
Ulf Kristersson som bäst håller på att ge 
Sverigedemokraterna inflytande över sin 
regerings politik. 

Den moderata finansministerkandidaten 
framhöll att hennes erbjudande gäller även om 
det bara är enstaka C-riksdagsledamöter som 
släpper fram Kristersson som statsminister. 

Ett oblygt värvningsförsök, alltså. 

Ulf Kristersson arbetar för att få ihop en 
regering med tillräckligt stöd i riksdagen. På 
fredag ska han återrapportera till talman 
Andreas Norlén. Om M-ledaren inte begär 
förlängd tid kommer talmannen därefter att 
besluta om det ska hållas en 
statsministeromröstning om Kristersson, som i 
så fall kan ske redan på måndag. 

Som läget ser ut nu är Ulf Kristerssons bästa 
chans att bli vald att någon av de ledamöter som 
vill stoppa honom fastnar i hissen eller blir 
sittande på ett strömlöst tåg till Stockholm. Alla 
175 som är emot honom (som det ser ut nu) 
måste nämligen punktligt och personligen 
infinna sig i riksdagshuset för att rösta nej. 

Men skulle moderatledaren väljas till följd av ett 
misstag kan den nye statsministern snabbt 
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komma att röstas bort med hjälp av en ny 
misstroendeomröstning.  

Då blir det plats på scenen för Stefan Löfven 
igen.  

Säg inte att svensk politik är långtråkig. 

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se 

01 2019 sa hon 
nej till Löfven – 
nu ska Lindahl 
följa Centerns 
partilinje 
Många blickar har varit riktade mot 
centerpartisten Helena Lindahl som 
tidigare röstat nej till Stefan Löfven och 
emot partilinjen. Denna gång kommer 
hon rösta i enlighet med sitt parti, säger 
hon till Svenska Dagbladet. 
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Mystiken har varit stor kring hur 
riksdagsledamoten från Västerbotten ska rösta 
– fram till nu. 

– Jag har bestämt mig, jag bestämde mig i går. 
Jag kommer att rösta som riksdagsgruppen och 
partistyrelsen bestämmer, jag kommer följa 
partilinjen, säger Helena Lindahl till tidningen. 

Beslutet kan göra det svårare för 
moderatledaren Ulf Kristersson att finna stöd 
för sitt regeringsalternativ. Han fick i tisdags 
sonderingsuppdrag av talmannen. De små 
marginalerna i mandatfördelningen gör att 
enskilda ledamöter kan spela avgörande roll. 

Helena Lindahl har därför varit i blickfånget. 
Hon gick 2019 emot Centerpartiets linje och 
röstade nej till Stefan Löfven som statsminister. 
I förra veckan skrev hon i ett Facebookinlägg att 

hon inte har fått anledning att ompröva sin 
”uppfattning runt samarbetet med Stefan 
Löfven” under mandatperioden. Samtidigt 
påpekade hon att regeringen Löfvens fall 
innebär ”att förutsättningarna för bland annat 
den skogs- och äganderättsutredning som jag 
och många andra centerpartister hoppats 
mycket på försämrats väsentligt.” 

När DN besöker Helena Lindahls hemtrakter i 
Västerbotten säger centerpartisten att ”det har 
varit lite mycket nu”, men avböjer att 
kommentera ytterligare. Beslutet att följa den 
centerpartistiska linjen i en kommande 
statsministeromröstning fattade Helena Lindahl 
tillsammans med partikollegor lokalt, uppger 
hon för SvD. 

– Jag pratade med Lars Bäckström, en 
partikamrat häruppe. Han sitter i regionen och 
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har varit kommunalråd i Robertsfors. Han sa vi 
borde ha ett öråd. Så i går satte vi oss under 
parasollet på hans altan i ett par timmar, han 
och jag och några andra centerpartister här 
lokalt och pratade igenom situationen. 

Annika Andersson (C), kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina i 
Västerbotten, har arbetat med centerpartisten 
och lyfter hennes roll som landsbygdsprofil. Det 
är ett skäl, tror hon, till att Helena Lindahl har 
dröjt med sitt besked. 

– På många sätt tycker jag att hon tar strid för 
viktiga frågor, landsbygdsfrågor, säger 
Andersson och tror att Lindahl alltid kommer 
vara den där ”kritiska och inte helt nöjda” 
rösten: 

– Hon ska dels följa sitt hjärta, och dels 
partilinjen. Det som hände 2019 var nog oväntat 
för många centerväljare. Många har hejat på 
Helena och tyckt att hon gjorde det rätta. 
Samtidigt går det inte att driva politik om alla 
gör sina egna val. 

Lokalt går rösterna isär om hennes besked. Ola 
Andersson från Flarken tycker att hennes beslut 
är det rätta. 

– Jag tycker att hon gör rätt som följer 
partilinjen. Vi behöver ha kvar sådana som hon 
i riksdagen, som kämpar för landsbygden. 

Margareta Wickman från Hertsånger har sett 
Helena Lindahl som någon som rör runt i 
grytan. 
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– Jag är lite besviken. Samtidigt är det nog inte 
roligt att vara en politiker som går emot partiet. 
Jag förstår henne, men med lite sorg i hjärta. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 

Amanda Dahl 

amanda.dahl@dn.se 

01 M försöker 
locka 
centerpartister 
med 
landsbygdspaket 
Moderaterna försöker nu locka 
centerpartistiska riksdagsledamöter att 
stödja en M-ledd regering. M lovar att 
genomföra ett omfattande 
landsbygdspaket om C stödjer Ulf 
Kristersson som statsminister. 
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– En vänsterregering kan aldrig 
genomföra det som vi nu lovar, säger 
Elisabeth Svantesson (M). 

Moderaterna har tagit fram ett nytt paket med 
förslag som partiet lovar att genomföra i 
regeringsställning om Centerpartiet släpper 
fram Ulf Kristersson som statsminister. Det 
handlar bland annat om fler poliser i 
glesbygden, stärkt äganderätt för skogsägare 
och avskaffande av det generella strandskyddet. 

Förslagen är noga riktade mot Centerpartiet och 
dess riksdagsledamöter som hittills sagt att de 
kommer att ställa sig bakom Stefan Löfven som 
statsminister. Som det ser ut i dag kan Stefan 
Löfven få stöd av 175 mandat medan Ulf 
Kristersson samlar 174 mandat. Kristersson 
sonderar nu möjligheterna att bilda en regering 
och ska ge besked till talmannen på fredag. 

– Det är ett både låst och jämnt läge. Det här 
erbjudandet är till Centerpartiet och 
centerpartisterna, säger Elisabeth Svantesson 
(M), ekonomisk-politisk talesperson, och 
framhåller att det kommer att genomföras även 
om det bara är enstaka C-riksdagsmän som 
ansluter sig genom att gå mot den nuvarande 
partilinjen. 

Hon menar att erbjudandet är ett försök att 
dyrka upp de låsningar som finns med hjälp av 
sakpolitik. 

– Vi lovar Centerpartiet att genomföra detta om 
de släpper fram en borgerlig regering med Ulf 
Kristersson som statsminister, säger Elisabeth 
Svantesson. 

Centerns gruppledare i riksdagen Anders W 
Jonsson avfärdar Moderaternas invit. 
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– Det är glädjande att Moderaterna äntligen fått 
upp ögonen för att det behövs en politik som 
utvecklar landsbygden i Sverige. Men det här 
handlar om regeringsfrågan. Vi är inte 
intresserade av att släppa fram en regering där 
Sverigedemokraterna har det avgörande 
inflytandet över alla frågor som handlar om 
budget och lagstiftning, säger Anders W 
Jonsson. 

Han tror inte att någon av C-ledamöterna 
kommer att lockas att rösta på Ulf Kristersson i 
en statsministeromröstning. 

– Hade Moderaterna varit seriösa med det här 
erbjudandet så hade Ulf Kristersson slagit en 
signal till Annie Lööf och inte kallat till en 
presskonferens. Jag utgår från att de enskilda 
ledamöterna följer de beslut som 

riksdagsgruppen fattar. Jag har ingen anledning 
att tro något annat, säger Anders W Jonsson. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 
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02 M:s 
besked var 
ingen överrask-
ning 
Under den senaste regeringsbildningen var det 
en siffra som förekom mer än alla andra: 175. 
Det är antalet riksdagsledamöter som inte får 
rösta emot en statsministerkandidat om han 
eller hon ska tillåtas bilda regering. 

I början av veckan såg det möjligtvis aningen 
ljusare ut för Ulf Kristersson, eftersom det 
viskades om att Helena Lindahl (C) kunde 
tänkas acceptera M-ledaren, och att Sara 
Heikkinen Breitholtz (S), som är sjukskriven, 

inte skulle dyka upp till omröstningen. Efter 
Lindahls beslut att följa partilinjen och beskedet 
att Jennie Nilsson (S) avgår som 
landsbygdsminister, för att återta sin 
riksdagsplats där Heikkinen Breitholtz har varit 
hennes ersättare, vilar dock Kristerssons enda 
möjlighet att bli statsminister om möjligt på 
ännu svajigare grunder. Som att någon ledamot 
fastnar i hissen, råkar trycka på fel knapp eller 
blir sjuk. 

Det är inte så en statsministeromröstning ska 
avgöras, och det var rätt av Kristersson att kasta 
in handduken, varpå talmannen skickade vidare 
bollen till Stefan Löfven (S). ”De 
parlamentariska förutsättningarna för att bilda 
en ny borgerlig regering finns helt enkelt inte”, 
meddelade Kristersson under en pressträff på 
torsdagen, vilket inte borde komma som en 
överraskning för någon. 
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Mandatfördelningen är i allt väsentligt 
densamma nu som direkt efter riksdagsvalet 
2018, när Kristersson röstades ner och det tog 
134 dagar att bilda regering, just för att den 
parlamentariska matematiken var (och är) svår 
att få ihop. Att ett landsbygdspaket inte skulle 
locka Centerpartiet att trycka gult kan heller 
knappast förvåna M, eftersom partiet vet att det 
inte är enskilda punkter, utan SD:s inflytande 
över politiken, som är problemet. 

Därför är det anmärkningsvärda inte att 
moderatledaren misslyckades med få ihop ett 
regeringsunderlag. Frågan är varför han röstade 
bort regeringen utan att kunna presentera ett 
eget alternativ. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 

02 Talmannen 
ger Stefan 
Löfven chansen 
att bli 
statsminister 
igen 
Stefan Löfven (S) har fått talmannens 
uppdrag att undersöka möjligheterna att 
bilda en ny regering, efter att M-ledaren 
Ulf Kristersson gett upp sina försök. 
Löfven måste komma med ett besked på 
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måndag och nu väntar en helg med 
intensiva förhandlingar. 

Redan på onsdag kan Stefan Löfven vara 
tillbaka som statsminister, enligt det schema 
som talman Andreas Norlén har lagt upp för 
processen. Om S-ledaren kommer med en 
lösning till talmannen på måndag så kan han 
nomineras som statsministerkandidat samma 
dag och en votering genomföras två dagar 
senare. 

För att klara den omröstningen krävs att Stefan 
Löfven inte har en majoritet emot sig. Då är det 
nödvändigt att få med sig inte bara ledamöterna 
från S och MP utan också Vänsterpartiet och 
Centern på att rösta ja eller att avstå. 

Om Stefan Löfven lyckas med det är ovisst. 
Därför väntar nu några dagars intensiva 
förhandlingar. 

– Mitt besked är fortsatt att Socialdemokraterna 
och jag är redo att axla ansvaret för att 
tillsammans med andra konstruktiva krafter 
leda landet framåt, skriver Stefan Löfven i 
sociala medier, den enda kommentar han gav 
om regeringskrisen på torsdagen. 

Innan talmannen lämnade över stafettpinnen 
till S-ledaren hade Moderaternas Ulf 
Kristersson kastat in handduken. M-ledaren fick 
sitt sonderingsuppdrag i tisdags men gav upp 
redan efter knappt två dagar. Under tiden hade 
frågetecken kring några enskilda 
riksdagsledamöter klarats ut.  
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– Jag ser inga parlamentariska förutsättningar. 
Nu står det klart att det finns 175 ledamöter från 
fyra partier som kommer att rösta nej, säger Ulf 
Kristersson. 

Talman Andreas Norlén kunde ändå ha låtit 
riksdagen rösta om M-ledaren. Att han i stället 
direkt gav ett nytt sondringsuppdrag till Stefan 
Löfven motiverar talmannen med att det sparar 
tid. 

– Annars skulle vi tappa ett antal dagar. Kan 
man lösa den här processen med en omröstning 
i stället för flera är det att föredra, säger 
Andreas Norlén. 

Hur bedömer du möjligheterna att lösa 
regeringskrisen nu, efter att det första 
sonderingsuppdraget har avslutats? 

– Min bedömning är att läget är fortsatt lika 
bekymmersamt, säger Andreas Norlén.  

Om Stefan Löfven ska kunna lösa upp knutarna 
måste han hitta en förhandlingslösning som 
tillfredsställer både Vänsterpartiet och Centern. 
Hittills har Annie Lööf sagt bestämt nej till 
budgetförhandlingar med V och hela 
januariavtalet byggde på att hålla V liksom SD 
utanför allt politiskt inflytande. 

Nooshi Dadgostar (V) däremot har öppnat för 
förhandlingar.  

”Nu är det dags för de partier som utgör 
underlag för en socialdemokratisk 
statsministers regering att samla sig”, skriver V-
ledaren på Facebook. 

Annie Lööf gav på torsdagen inga kommentarer 
om hur hon ser på fortsättningen. Däremot 
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uttryckte hon förvåning över att Ulf Kristersson, 
enligt henne, inte hade tagit någon 
direktkontakt partiledare emellan. 

”Centerpartiet ser gärna samarbeten i mitten 
med de andra allianspartierna och nuvarande 
regeringspartier. Jag är förvånad över att Ulf 
Kristersson inte ens tagit kontakt med mig 
under sitt sonderingsuppdrag för att hitta 
möjliga vägar framåt”, skriver hon på Twitter.  

Sedan Ulf Kristersson fick talmannens uppdrag 
i tisdags har han fört diskussioner med 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Liberalerna. Ulf Kristerssons slutsats av det är 
att det finns en sakpolitisk samsyn som skulle 
kunna bilda grund för en M-ledd regering. 

– Inom ett antal stora områden finns det en 
gemensam problemanalys och en gemensam 

färdriktning. Det handlar om den grova 
kriminaliteten, klimat- och energifrågor, 
skatter, migration och integration, säger Ulf 
Kristersson. 

Däremot har samtalen enligt Ulf Kristersson 
inte handlat om vilka roller de fyra partier som 
vill ha ett maktskifte skulle få i ett 
regeringsunderlag. Hans utgångspunkt är att 
det är M och KD som bildar regering. Frågan 
om hur L och SD ska kunna samsas i ett 
regeringsunderlag är obesvarad. 

– Jag vill bilda en borgerlig regering som kan 
samarbeta med alla, inklusive 
Sverigedemokraterna, säger Kristersson. 

KD:s Ebba Busch beskriver diskussionerna 
mellan de fyra högerpartierna som ”en 
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styrkedemonstration”. Jimmie Åkesson har 
samma uppfattning. 

– Samtalen under de senaste åren, och i 
synnerhet den senaste tiden, har tydligt visat att 
frågan inte är om Sverige ska få ett nytt 
konstruktivt, konservativt och ansvarstagande 
styre, utan när, kommenterar SD-ledaren. 

Även Liberalernas Nyamko Sabuni är positiv, 
men hon hänvisar i en skriftlig kommentar 
endast till samtal med M och KD. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Detta händer nu 

Senast måndag den 5 juli ska Stefan Löfven 
rapportera sitt uppdrag till talmannen. 

Om talmannen då finner att han kan föreslå 
Stefan Löfven till statsminister kan en 
omröstning ske tidigast onsdag den 7 juli. 

Vid behov kan sonderingstiden komma att 
förlängas och i sådant fall kommer tidsplanen 
att justeras. 

Talmannen håller också statschefen, kung Carl 
XVI Gustaf, informerad om det aktuella läget i 
arbetet med att ta fram förslag till statsminister. 

Källa: Riksdagen, TT 
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02 Vilden 
beredd rösta nej 
till Löfven – är 
tungan på vågen 
Stefan Löfven ska sondera möjligheterna 
att bilda regering. Den politiska vilden 
Amineh Kakabaveh kan vara tungan på 
vågen i en statsministeromröstning – och 
har ännu inte fattat sitt beslut. 

Den tidigare vänsterpartisten Amineh 
Kakabaveh säger till DN att hon är beredd att 
rösta nej till Stefan Löfven (S) om det ”är 
samma borgerliga politik som det blå laget 
skulle komma med”. 

– Vad spelar det då för roll om Kristersson eller 
Löfven är statsminister, om det är samma 
borgerliga politik? Jag är socialist och skulle 
inte rösta på den borgerliga sidan, men inte 
heller på annan borgerlig politik. Politiken ska 
vara för majoriteten, inte för eliten. Det vill jag 
se av Stefan Löfven och de som bildar regering. 

Dock kan hon ännu inte säga hur hon kommer 
att göra vid en omröstning om Stefan Löfven 
som statsminister eftersom hon ”inte sett 
innehållet i politiken”. 

– Jag kommer inte att gå med på vad som helst. 
Jag kan inte tolerera en massa skattesänkningar 
för medelklassen och eliten. Det beror på vad de 
vill genomföra under det här året och vilken 
politisk agenda han har för att få ihop sitt 
underlag. 
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Enligt Kakabaveh har ingen hört av sig till 
henne för ett samtal. Den politiska vilden 
påpekar att det här är det svåraste hon varit 
med om i hela sitt liv – och kan inte ge besked 
förrän hon är ”helt säker”. 

– Det handlar om samhällsbygget och 
framtiden, och det är ett tungt ansvar, säger 
hon. 

Kakabaveh, som själv kallar sig för oberoende 
socialistisk riksdagsledamot, anser att dessa 
frågor är värda att driva – oavsett utfall. Även 
om det skulle innebära ett extraval. 

– Jag står för det folket har gett mig förtroende 
för. De har inte gett mig förtroende för att jag 
ska rösta fram borgerlig politik, utan för att jag 
står upp för min bevekelsegrund. Det är inte 
säkert att jag röstar fram en regering om det 
politiska innehållet är detsamma som i 
januariavtalet. 

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet, påpekar att hennes röst 
behövs för att Stefan Löfven ska kunna skrapa 
ihop de 175 mandaten som krävs vid en 
statsministeromröstning. Just nu kan enskilda 
röster vara avgörande – eftersom endast ett 
mandat skiljer sidorna åt. 

– Annars riskerar det förslaget att falla, om 
ingen från den andra sidan röstar emot 
partilinjen. Då tänker jag främst på Liberalerna, 
säger han. 

Det är som att riksdagen har ytterligare ett 
parti, med bara en ledamot, framhåller han. 

– Stefan Löfven måste överväga att föra samtal 
med Amineh, antingen indirekt eller direkt. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 
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02 Ewa 
Stenberg: Nu 
ska Löfven 
pressa Lööf och 
Dadgostar igen 
Stefan Löfven får nu chansen att 
återuppstå som statsminister än en gång. 
Men för att lyckas behöver han locka 
antingen Nooshi Dadgostar eller Annie 
Lööf att överge sina principer. 

KOMMENTAR. DN:S 
POLITIKKOMMENTATOR I hög värme och 
under starkt tryck går det ibland att smälta 

samman sådant som verkar oförenligt. Kanske 
kan den tekniken fungera också i Stefan Löfvens 
högsommarvarma politiska verkstad.  

Hotet om ett extraval och risken för att 
motståndarlaget ska flytta fram sina positioner 
kan kanske få Centern eller Vänsterpartiet att 
rucka på sina hårda principer. 

Det går att se glipor. Centerns Annie Lööf har 
varit svensk politiks nejdrottning. På så sätt har 
hon byggt upp en stark maktposition i mitten, 
som kan ge bra betalt när regeringar ska 
förhandlas fram.  

Men Centerns mittenposition haltar nu 
betänkligt. När moderatledaren Ulf Kristersson 
sonderade om han kunde bilda en regering 
förhandlade han med KD, SD och L, men lyfte 
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inte ens luren och ringde upp sin gamla 
regeringskollega från alliansåren, Annie Lööf.  

”Så mycket för samtala med alla”, skrev 
Centerledaren på Twitter efter det att 
Kristersson kastat in handduken. 

Vänsterns Nooshi Dadgostar har varit lika tuff 
som Lööf. Under internt jubel och 
medlemstillströmning avsatte Vänstern och SD 
Löfven, med backning av M och KD. Men 
insikten om att Sverigedemokraterna nu är ett 
enda riksdagsmandat från att få inflytande i 
Sverige gav sannolikt V-ledningen en 
tankeställare. 

Stefan Löfvens dilemma är att Vänsterpartiet 
har en viktig princip: att inte släppa fram en 
statsbudget som de inte haft något inflytande 
över. Samtidigt har Centern en annan lika viktig 

princip om att inte förhandla om budgeten med 
Vänsterpartiet.  

Det går inte ihop. Bryter inte Nooshi Dadgostar 
eller Annie Lööf sin princip får den rödgröna 
regeringen inte igenom sin valbudget.  

S-ledaren försöker skjuta det traumat på 
framtiden genom att säga att han lovar att avgå 
om budgeten skulle falla. Det sker i sådana fall i 
slutet av november. 

Om talmannen och samarbetspartierna 
accepterar att släppa fram en regering som inte 
har stöd för sin ekonomiska politik köper Stefan 
Löfven sig tid till att försöka få ihop sitt 
regeringsunderlag  

Men både talmannen och centerledaren har 
uttryckt tveksamhet till en sådan lösning, även 
om de inte har avvisat den. 
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Ulf Kristersson avbröt försöken att bilda 
regering i förtid. Detta trots att moderatledaren 
ofta sagt att Löfvenregeringen aldrig borde ha 
tillträtt och Ebba Busch (KD) sagt att Löfven 
tillträdde till följd av mygel. De verkar inte ha 
något alternativ. 

Ulf Kristersson hänvisade till matematiken – de 
fyra partierna M, KD, L och SD saknar ett 
mandat i riksdagen för att kunna få igenom sin 
statsministerkandidat. 

M-ledaren berättade på en pressträff att de haft 
”konstruktiva diskussioner” om bland annat 
skatter, brottsbekämpning, migration, 
integration och klimat. De fyra partierna delar 
analysen av vad som är Sveriges största problem 
och i vilken riktning landet behöver gå, enligt 
Kristersson.  

Men han sade samtidigt att partierna inte är 
överens om detaljerna eller om formerna för 
samarbetet. Det är alltså ganska långt kvar till 
en uppgörelse om en regeringsplattform.  

Trots att Kristersson tvingades ge upp 
statsministerkampen för denna gång befinner 
han sig i en bättre position än för några veckor 
sedan. 

Hans motståndares regeringsunderlag är 
sönderslaget. Även om Löfven skulle få ihop det 
denna gång krävs nya kontroversiella 
kompromisser och Liberalerna under Nyamko 
Sabuni har definitivt lämnat skutan. 

Det ger Kristersson goda chanser i valet 2022. 
Och det är vad som räknas allra mest i 
partiledarnas ögon nu. 
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Lyckas inte Löfven får han leda sin tredje 
övergångsregering. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

02 Lööf: 
Förvånad att 
Kristersson inte 
kontaktat mig 
C-ledaren Annie Lööf säger att hon är 
förvånad över att Ulf Kristersson inte 
kontaktat henne, efter beskedet om att 
M-ledaren ger upp försöken att sondera 
stöd för en ny regering.  

”Centerpartiet ser gärna samarbeten i 
mitten med de andra allianspartierna 
och nuvarande regeringspartier”, skriver 
Lööf på Twitter.  
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Både KD-ledaren Ebba Busch, SD:s Jimmie 
Åkesson och Liberalernas Nyamko Sabuni delar 
Ulf Kristerssons bild av att det i nuläget är 
fruktlöst att gå till riksdagsomröstning om en 
M-ledd regering. 

– Det råder stor samsyn kring flera viktiga 
åtgärder som krävs för att rätta till 
Socialdemokraternas alla svek och 
misslyckanden. Detta är för mig och 
Sverigedemokraterna mycket glädjande och 
bådar gott inför framtiden. Dock tycks det nu 
stå klart att vi har ett cementerat vänsterblock i 
svensk politik, där C, V, MP och S ingår, säger 
Jimmie Åkesson i en skriftlig kommentar till 
DN. 

L-ledaren Nyamko Sabuni beskriver 
”konstruktiva och bra” samtal med Moderaterna 

och Kristdemokraterna under de senaste 
dagarna. 

”Nu har talmannen ansvaret att utse en ny 
sonderingsperson och det återstår att se om de 
partier som samlat 175 mandat emot en 
borgerlig regering kan hitta en lösning. Oavsett 
kommer Liberalerna arbeta för att lösa de 
viktiga samhällsproblemen Sverige står inför, 
och det uppnår vi bäst i en liberal och borgerlig 
regering”, säger Nyamko Sabuni i en skriftlig 
kommentar. 

KD-ledaren Ebba Busch beskriver också hon 
den samsyn som har rått mellan KD, M, SD och 
L i de sakpolitiska diskussionerna som ”ett 
styrkebesked”. 

– Kristdemokraterna och Moderaterna har 
samarbetat länge och förberett oss väl för den 
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här stunden. Nu har vi fört de här samtalen 
gemensamt med Liberalerna och 
Sverigedemokraterna men självklart har vi 
också haft kontakter med andra partier och 
ledamöter, säger hon till DN. 

Centerpartiets Annie Lööf uttalade sig på 
Twitter efter Kristerssons besked, och skriver 
att hon är förvånad över att Moderatledaren 
inte hört av sig direkt till henne under tiden för 
sitt sonderingsuppdrag.  

C-ledaren har svårt att se något annat parti 
sluta upp bakom Kristersson, så länge som 
Sverigedemokraterna är en del av hans 
regeringsunderlag.  

”I detta läge borde Kristersson redovisa vilka 
politiska eftergifter han har varit beredd att ge 
SD”, skriver Lööf vidare på Twitter. 

Ulf Kristersson delar inte bilden av att de två 
inte skulle ha haft kontakt. På frågan om han 
har haft direktkontakt med Annie Lööf sade 
Kristersson att han inte går in på enskilda 
samtal.  

– Men jag har naturligtvis haft kontakt med 
Annie Lööf, sade han.  

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi säger till 
DN att Ulf Kristersson inte var redo att bli 
Sveriges nya statsminister.  

– Det har blivit uppenbart de här dagarna, trots 
många stora ord om hur förberedd han är och 
hur redo han är att ta över, så har han inte varit 
förberedd. Det har inte funnits en plan för vad 
som ska hända efter misstroendeomröstningen. 
De partier som ställde sig bakom en 
misstroendeförklaring mot Stefan Löfven har 
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inte haft någon idé om hur de ska ta över sedan 
och vad som ska hända efter det, säger hon. 

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, som röstade 
för misstroendeförklaringen som fick 
regeringen att falla men nu vill ha tillbaka en S-
ledd regering, skriver att Kristerssons besked 
var väntat.  

”Nu är det dags för de partier som utgör 
underlag för en socialdemokratisk 
statsministers regering att samla sig”, skriver 
Dadgostar på Facebook.  

Amanda Dahl 

amanda.dahl@dn.se 

03 Vad menar 
Ebba Busch 
egentligen? 
Turerna runt Kristdemokraternas partiledare 
Ebba Buschs husköp har avslutats i en del, 
nämligen i den förundersökning om grovt förtal 
som en åklagare påbörjat och förhört henne om. 

Det har funnits inslag av att politiska 
motståndare gottat sig åt att en partiledare dels 
hamnat i en tvist med en äldre man, dels 
föranlett en åklagare att utreda hur hon uttryckt 
sig när hon kämpat för sin sak. Låga 
opinionssiffror har förklarats av 
uppmärksamheten kring husköpet. Det är känt 
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att flera kristdemokrater velat att Ebba Busch 
ska avstå från att driva ärendet. 

Själv har hon framhållit att hon inte ska behöva 
avstå från sina rättigheter bara för att hon är 
partiledare och att hon tvärt om är konsekvent 
när det gäller svensk lagstiftning: ”Jag håller 
samma linje oavsett om det gäller jobbet eller 
om det rör det privata”, förklarade hon nyligen 
för DN. 

Därför är det anmärkningsvärt att hon i ett 
Instagraminlägg hänvisar till vad hon ”i själ och 
hjärta” personligen tycker är rätt och framhåller 
utländsk lagstiftning i samband med att Busch 
medger att hon gjort sig skyldig till grovt förtal. 

Den som läser det Busch skriver får klart för sig 
att lagstiftningen i Sverige i själva verket gör att 
hon ”måste betala böter för att ha kallat en 

spade för en spade”. Ett sådant uttalande är 
förvånande från en partiledare som deklarerar 
att hon är huggen i ett stycke vad gäller jobb och 
privatliv. 

Det kan så klart tolkas som att det från och med 
nu är KD:s politiska hållning att svensk 
förtalslagstiftning ska skrivas om så att sanna 
uppgifter, oavsett om de sprids ägnade att väcka 
andras missaktning eller ej, inte ska straffas i 
domstol. 

Det är en uppenbar hopblandning av privat och 
offentligt i Buschs fall. Hennes kommentar till 
att hon begått brottet grovt förtal tyder inte på 
någon ödmjukhet inför gällande lagstiftning, 
tvärt om. 

Jens Runnberg 

jens.runnberg@dn.se 
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03 Ledare: 
Stefan Löfven 
är chanslös 
utan 
januariavtalet 
Det handlade om matematiken, konstaterade 
Ulf Kristersson (M) när han i torsdags avbröt 
sina försök att bilda regering. 

Han kan knappast ha blivit förvånad. 
Liberalerna har visserligen tagit steget över till 
honom sedan han fick nej av riksdagen hösten 
2018. Men det tar bara M-ledaren till 174 
mandat. Det krävs 175. 

Att Centerpartiet skulle bryta sitt löfte om att 
inte tillåta en regering i händerna på 
Sverigedemokraterna var otänkbart. Annie Lööf 
(C) har stått stadigt där andra, inte minst Ulf 
Kristersson, har svajat. 

Försöken att locka över enskilda ledamöter från 
motståndarsidan – kryddat med ett löfte om 
miljoner från den moderata riksdagsledamoten 
Hanif Bali – var snällt sagt pinsamma. 

Nu gäller det för Stefan Löfven (S) att få 
matematiken att gå ihop. Till skillnad från 
moderatledaren har han lyckats en gång tidigare 
i den här riksdagen. Och han har 
förutsättningar att göra det igen. 

Det han hittills har visat räcker dock inte. 

Stefan Löfven har sagt att han är beredd att gå 
fram utan något färdigt budgetunderlag. Alltså 
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begär han i praktiken ett öppet mandat gällande 
vilken politik han ska föra och hur han ska få 
den genom riksdagen. Det kan möjligen MP och 
V acceptera. Men knappast något annat parti. 

När Stefan Löfven efter en rekordlång 
regeringsbildning valdes till statsminister 2019 
var det endast möjligt på grund av 
januariavtalet. Centerpartiet och Liberalerna 
tryckte gult i statsministeromröstningen i 
utbyte mot liberala reformer och eftergifter i 
hjärtefrågor. 

Ska Stefan Löfven tillskansa sig stöd från någon 
annan än de rödgröna krävs det igen. Och den 
här gången finns inte tid till att förhandla i flera 
månader. 

Som tur är finns januariavtalet kvar. Det är 
visserligen kantstött, efter att Moderaterna och 

Kristdemokraterna slagit sig i slang med 
Vänsterpartiet för att justera respektive stryka 
några av dess punkter – däribland nummer 44 
om en friare hyressättning på nybyggen. Men 
medan M och KD lånat sig till att fälla borgerlig 
politik hedrade januaripartierna själva 
uppgörelsen fram till att Löfven röstades bort. 

Annie Lööf har den senaste veckan varit 
konsekvent i att hon vill fortsätta göra det. 

Ska Stefan Löfven ha en chans att tolereras av 
riksdagen måste han klargöra att han söker 
statsministerposten med januariavtalet som 
grund. De senaste uttalandena från Nooshi 
Dadgostar tyder på att Vänsterpartiet är 
beredda att acceptera honom på dessa 
premisser. Är så inte fallet är det svårt att se hur 
S-ledaren ska kunna bli vald. 
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Liberalerna, då? Nyamko Sabuni hävdar att 
överenskommelsen är överspelad och att hon 
vill ha en borgerlig regering. 

Men hennes grundargument för varför 
januariavtalet fallit var att det skulle vara 
”förmätet” av henne att tro att samma riksdag 
som fällt Stefan Löfven med januariavtalet som 
grund senare skulle kunna acceptera honom 
under de förutsättningarna. 

Visar sig riksdagen ändå vara beredd att göra 
det – med eller utan Liberalernas röster i 
statsministervoteringen – är det rimligt att 
förvänta sig av hennes parti att det fullgör sin 
del av överenskommelsen och förhandlar en 
sista budget. 

Det är naturligtvis oklart hur V, L och C till slut 
agerar om Stefan Löfven ställer sig till 

förfogande på basis av januariavtalet. Gör han 
det inte är han däremot chanslös. 

DN 3/7 202 
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03 Busch 
erkänner grovt 
förtal – men 
anser sig vara 
oskyldig 
Ebba Busch accepterar ett 
strafföreläggande om grovt förtal i 
samband med en infekterad tvist om ett 
hus utanför Uppsala. 

Påföljden är villkorlig dom och 
dagsböter. Men KD-ledaren anser att hon 
är oskyldig. 

– I Sverige kan även sanningen vara 
förtal, säger hon. 

I början av mars inleddes en förundersökning 
om grovt förtal mot partiledaren Ebba Busch 
(KD). Bakgrunden är en tvist om ett hus utanför 
Uppsala, mellan KD-ledaren och en man i 80-
årsåldern. De båda parterna har inte kunnat 
komma överens i tvisten, trots att fallet varit 
uppe i rätten för muntlig förberedelse. 

Det var mannens tidigare ombud som anmälde 
Ebba Busch för förtal efter ett Facebookinlägg 
där KD-ledaren drog upp en 15 år gammal dom 
mot ombudet. Busch har hela tiden nekat, men 
på fredagen meddelade hon att hon erkänner 
brott. 

– Jag står här i dag för att berätta att jag i dag 
har skrivit på ett straffbeläggande till den 
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anmälan om grovt förtal som ställts mot mig, 
säger Ebba Busch på en pressträff på fredagen. 

Åklagarmyndigheten bekräftar att det har 
utfärdats ett strafföreläggande om grovt förtal. 
Ett strafföreläggande innebär samma sak som 
en dom från en domstol, med skillnaden att 
åklagaren inte väcker åtal och att det inte blir 
någon rättegång. 

”Påföljden för riksdagsledamoten är villkorlig 
dom och 60 dagsböter à 1 000 kronor samt en 
avgift till brottsofferfonden”, skriver 
myndigheten i ett pressmeddelande. 

Samtidigt betonar Busch att hon, ”i själ och 
hjärta”, anser sig vara oskyldig. Detta eftersom 
hon hävdar att det i frågan finns ”juridiska 
oklarheter”. Dessa väljer hon dock att inte låta 
pröva i domstol, eftersom hon har ett parti att 

leda ”i ett land med betydligt större problem än 
min personliga heder”. 

– Jag väljer att prioritera det parti jag leder och 
det land jag tjänar, säger hon. 

Du säger att du har att förhålla dig till svensk 
lagstiftning, ändå säger du att du är oskyldig 
samtidigt som du erkänner ett brott. Hur 
hänger det ihop? 

– Därför att det finns i dag en juridisk oklarhet 
kring hur man ska bedöma tidsglappet mellan 
då en person själv har uppgett uppgifter om sig 
själv i medierna och att de sedan finns 
tillgängliga på internet. Det här tidsglappet är 
inte prövat, hävdar Busch. 

Men innan det är prövat, hur kan du då säga att 
du är oskyldig samtidigt som du har erkänt ett 
brott? 
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– Min inställning är att jag anser mig vara 
oskyldig till detta, men jag har i dag erkänt brott 
för att få möjlighet att kunna sätta punkt för 
detta och för att jag inte har tid att utgöra det 
juridiska prejudikat som i dag saknas. 

Busch säger att hon fortsatt har förtroende 
inom partiet, som hon säger har informerats 
löpande om processen. Under fredagen säger 
hon att hon höll möten med ledningen för 
Kristdemokraterna på olika nivåer. 

– Partistyrelsen har också hållit sammanträde 
och enhälligt fastställt det förtroende som jag är 
väldigt tacksam över att jag har i mitt parti. 

KD-ledaren säger att medborgare ska kunna 
ställa höga krav på sina förtroendevalda. 

– Jag hoppas att de här omständigheterna och 
förklaringen jag ger ändå skapar förståelse för 
att jag väljer den väg jag nu väljer. 

Överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda 
åklagarkammaren säger att erkännandet kom 
under ett kompletterande förhör som hölls på 
begäran av hennes försvarare. 

– Hon har erkänt det brott jag har velat lägga 
henne till last, det har hon gjort i förhör i går, 
säger han och framhåller att strafföreläggandet 
börjar gälla omgående. 

Det saknas anledning att väcka åtal eftersom 
hon erkänt brottet, enligt Jakobsson, som i 
motsats till Busch hävdar att ”praxisen är 
ganska fast”. 

– Vi har utrett brottet, hon har erkänt och det 
finns ingen anledning att väcka åtal, utan vi kan 
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utfärda strafföreläggande. Det är godkänt och 
klart, och ärendet är för min del utagerat, säger 
Anders Jakobsson. 

Busch skriver på sociala medier att en rättegång 
skulle ligga minst ett halvår fram i tiden, 
”kanske mer”. 

”Den tiden har jag inte, det är inte min prioritet. 
Om jag då måste betala böter för att ha kallat en 
spade för en spade så får det vara så.” 

Busch förhördes av polisen i slutet av maj i 
frågan om förtal. Då förnekade hon brott. 
Hennes advokat Thomas Olsson sade då till DN 
att det enda syftet med KD-ledarens inlägg i 
sociala medier, som pekade ut ombudet, var att 
förklara för allmänheten vad som hänt i 
processen. 

– Och i den processen som lett fram till den 
situation vi befinner oss i i dag, så spelar 
ombudet en roll, sade han då till DN. 

Ebba Busch säger att hon inte kommer att verka 
för att förändra lagstiftningen i den här frågan 
och att det heller inte är en fråga som hennes 
parti driver. 

– Det vore otroligt olämpligt att i mitt läge göra 
den typen av uttalanden. Jag verkar i Sverige 
och jag förhåller mig till svensk rätt. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 

Amanda Lindholm 
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amanda.lindholm@dn.se 

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 

Fakta. 
Strafföreläggande – i 
stället för rättegång 
Om den misstänkte erkänner att han eller hon 
har begått brottet, och det är klart vad det ska 
bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat 
strafföreläggande. 

Ett strafföreläggande har samma verkan som en 
dom och det antecknas i belastningsregistret. 
Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och 
det blir därmed inte heller någon rättegång. 
Strafföreläggande är bara möjligt för brott där 

påföljden är begränsad till böter och/eller 
villkorlig dom. 

Källa: Åklagarmyndigheten 
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03 KD-toppen: 
Starkt stöd 
internt för 
partiledaren 
Ebba Busch har enhälligt stöd från sin 
partistyrelse trots att hon erkänt sig 
skyldig till grovt förtal. Det uppger andra 
vice partiordföranden Bengt 
Germundsson. 

– Vi har förtroende för henne som 
partiledare, säger han. 

Såväl partistyrelsen som riksdagsgruppen och 
KD-distrikten fick på fredagsmorgonen veta att 

Ebba Busch tänkte acceptera ett 
strafföreläggande i förtalsmålet mot henne. Hon 
fick starkt stöd från alla håll, enligt andre vice 
partiordföranden Bengt Germundsson.  

Målet handlar om uppgifter hon publicerade i 
sociala medier om en person som varit 
inblandad i den husaffär som Ebba Busch har 
försökt genomföra. 

– Internt i partiet har hon ett väldigt starkt 
förtroende. Det har vi sett i dag när både 
partistyrelsen och riksdagsgruppen och 
samtliga distriktsordförande ställde sig bakom 
henne i förtroendefrågan. Partistyrelsens beslut 
är enhälligt och protokollfört, säger Bengt 
Germundsson. 

KD-ledningen accepterar enligt honom Ebba 
Buschs resonemang kring strafföreläggandet. 
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Det går i korthet ut på att hon inte anser sig 
skyldig men att hon behöver fokusera på 
politiken och inte har tid att driva saken vidare i 
domstol.  

– Jag tycker att hon har beskrivit det klart och 
redigt, både i medierna och i partistyrelsen, 
säger Bengt Germundsson som också är 
kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. 

Är det inte bekymmersamt att ha en partiledare 
som har erkänt sig skyldig till ett förtalsbrott? 

– Jag tror att det kan finnas en stor förståelse. 
Såsom vi har fått det beskrivet i partistyrelsen 
så är det juridiska läget oklart. Det är 
uppenbarligen så att de här uppgifterna om den 
här personen har funnits tillgängliga i andra 
kanaler än Ebbas Facebook, säger Bengt 
Germundsson. 

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot 
och tidigare partisekreterare, skriver i ett sms 
till DN om partiledaren: 

”Jag anser att hon har fattat ett klokt beslut och 
jag har fortsatt förtroende för henne.” 

Desirée Pethrus, mångårig riksdagsledamot och 
numera regionråd i Stockholm, är mer 
bekymrad över den situation som Ebba Busch 
har försatt partiet i. 

– Det är inte bra. Hon behöver återskapa ett 
förtroende, säger Désirée Pethrus. 

Hon tror dock inte att Ebba Buschs position 
som partiledare är hotad trots förtalsmålet.  

– Folk i partiet har haft stort förtroende ändå. 
Jag tror inte att det har påverkat hennes 
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ställning i partiet så mycket, säger Désirée 
Pethrus. 

Socialdemokraternas partisekreterare Lena 
Rådström Baastad är kritisk till Ebba Buschs 
agerande.  

– Ebba Busch underminerar svensk lagstiftning 
när hon säger att det är lagen det är fel på och 
inte hennes handlingar, det är allvarligt för en 
partiledare och lagstiftare, precis som det är 
allvarligt att ha begått ett grovt brott, säger hon 
i en skiftlig kommentar. 

Ebba Busch är moderatledaren Ulf Kristerssons 
viktigaste allierade i försöken att åstadkomma 
ett maktskifte. Han ställer sig bakom KD-
ledaren efter fredagens besked. 

– Jag har fullt förtroende för Ebba Busch. Hon 
gör nu vad hon anser är bäst för sitt parti och 

för sin politiska uppgift. Precis som Ebba 
påpekar har Sverige enorma problem som nu 
förtjänar allt vårt fokus, säger han i en skriftlig 
kommentar. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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03 Ewa 
Stenberg: 
Kontroversiellt 
att Busch 
försvarar 
lagbrott 
Kristdemokraternas Ebba Busch har 
erkänt grovt förtal och måste böta 60 
000 kronor.  

DN:s politiska kommentator Ewa 
Stenberg svarar på tre frågor om vad det 
betyder för KD. 

1 Tidigare förnekade Ebba Busch att hon 
förtalat ett juridiskt ombud hon var inbegripen i 
en tvist med. Nu erkänner hon. Varför? 

Hade hon låtit detta gå till rättegång hade rätte-
gången kunnat hamna obehagligt nära nästa 
valrörelse. Det hade kunnat bli besvärligt, 
eftersom den politiska striden av allt att döma 
kommer att handla om hårda tag mot brott. I 
det läget bör inte partiledaren stå framför 
skranket. 

Nu erkänner Busch och betalar böterna, för att 
få saken ur världen. Men det är inte säkert att 
väljare och politiska motståndare är beredda att 
glömma och gå vidare. Det är mycket 
kontroversiellt att i rättsväsendets ögon bryta 
mot lagen och sedan försvara sin rätt att göra 
det, som hon gör.  
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Ebba Busch tar det här offensivt, som hon 
brukar. Hon ber inte om ursäkt och hon 
vidhåller att hon är oskyldig. Ebba Busch 
understryker att det i Sverige till skillnad från i 
andra länder kan anses som förtal att säga 
sanningen. ”Om jag då måste betala böter för att 
ha kallat en spade för en spade så får det vara 
så”, skriver hon på Facebook. 

2 Så Kristdemokraterna vill mjuka upp 
förtalslagen? 

Den frågan ville inte Ebba Busch besvara på sin 
pressträff. Tanken bakom förtalsregeln som hon 
brutit mot är att en människa efter en tid ska 
kunna sona sitt brott och gå vidare. Men Ebba 
Busch menar att det är orimligt att inte få säga 
att en person är dömd för brott offentligt, även 
om brottet begicks för mycket länge sedan. 

Men detta har inte varit en högt prioriterad 
fråga för Kristdemokraterna innan Ebba Busch 
blev misstänkt för grovt förtal. Det finns inga 
Kristdemokratiska riksdagsmotioner om att 
liberalisera den lag som Ebba Busch så hårt 
kritiserar. 

3 Kommer partiet att kräva hennes avgång för 
detta? 

Man skulle kunna tro att det parti som ägnade 
årtionden åt att tala om etik och moral skulle 
tycka att det är ohållbart att ha en partiledare 
som får böta 60 000 kronor för grovt förtal.  

Men Kristdemokraterna har ändrats under 
Ebba Buschs ledarskap och fått en delvis annan 
väljarkår. Busch är en av svensk politiks 
starkast lysande stjärnor. Hon är snabbtänkt, 
välformulerad, fräck och har stark personlig 
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utstrålning. Det kraftiga opinionslyft som KD 
fick under 2018 och 2019 berodde delvis på 
Ebba Buschs skicklighet. Nu har det gått sämre, 
men Ebba Busch har ändå en mycket stark 
intern uppbackning. Hon har fått stöd från hela 
sin partistyrelse i att det är försvarbart att, 
enligt rättsväsendet, bryta mot en lag, om man 
anser att man gjort rätt i själ och hjärta. 

Men den principen gäller knappast för alla 
andra som bryter mot lagen, enligt 
rättsväsendet. I så fall blir det svårt att gå till val 
på hårda tag mot brottsligheten. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

03 Så har M 
agerat 
”storebror” för 
att göra SD 
regeringsdugligt 
I ett och ett halvt år har relationen 
mellan Moderaterna och 
Sverigedemokraterna utvecklats. M har 
”som en storebror” jobbat på att göra SD 
regeringsdugligt. 

När Moderatledaren Ulf Kristersson på 
torsdagen meddelade att han ger upp 
försöket att bilda regering – ställde han 
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sig samtidigt ännu ett steg närmare 
Jimmie Åkesson.  

Torsdagen den 17 juni sitter sverigedemokraten 
Katja Nyberg på sitt riksdagsrum och kastar i 
sig ärtsoppa när hon blir inkallad till 
gruppledaren Henrik Vinges kontor. Han räcker 
över en bunt papper som hon måste ta med sig 
till kammaren och vice talmannen; det är 
bråttom. 30 minuter senare ska hon överlämna 
bunten med 36 namnunderskrifter – 
Sverigedemokraternas misstroendeförklaring 
mot Sveriges statsminister. 

Bara någon timme tidigare har vänsterledaren 
Nooshi Dadgostar gjort klart att Stefan Löfvens 
frist är ute och att hotet om misstroende blir 
allvar från Vänsterpartiet. 

Sverigedemokraterna känner segervittring, 
tredje gången gillt. I januari 2015 och 
september 2017 blev det ingenting av deras 
misstroendeförklaringar mot statsministern, 
men den här gången. Nu gäller det. 

– Vi hade allt att vinna på det. Om V skulle 
backa så hade vi synat dem, om M och KD säger 
nej skulle de få stå till svars för det, och om det 
går igenom har vi avsatt en svensk statsminister 
för första gången, säger en källa inom Sverige-
demokraterna. 

Allt att vinna, alltså. Och inget att förlora.  

– Förutom om M och KD skulle tycka att det var 
oseriöst. 

○ ○ ○ 
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Det var långt ifrån självklart att Moderaterna 
skulle börja samarbeta med 
Sverigedemokraterna. M-ledaren Anna Kinberg 
Batra skickade ut testballonger på sin tid. När 
Ulf Kristersson tog över som partiledare 2017 
sköt han ner dem. Hans inställning var 
uttryckligen att inte samarbeta med SD. 

Efter valet 2018 förändrades den politiska 
kartan. När Liberalerna och Centerpartiet 
anslöt sig till Löfven-sidan fanns det för M och 
KD inga andra mandat än 
Sverigedemokraternas att luta sig mot. I 
december 2019 satte sig M-ledaren för första 
gången med Jimmie Åkesson för ett enskilt 
möte.  

Det var två väldigt olika partier som därmed fick 
finna sig i att börja försöka komma överens. 
Inte så olika i vad de på kort sikt vill uppnå, det 

vill flera källor till DN understryka, men olika i 
erfarenhet, i partikultur och i allmän 
personkemi. 

Det har funnits tillfällen på vägen när 
moderater har suckat över att 
Sverigedemokraterna är ”sådana amatörer”.  

Moderaterna och deras närmaste allierade 
Kristdemokraterna har drivit riksdagspolitik i 
många mandatperioder – Sverigedemokraterna 
bara i ett drygt decennium. 

– Det är inte så konstigt att de inte vet hur de 
ska bete sig alltid, men det har verkligen blivit 
bättre. M har varit lite storebror. Många av 
deras ledamöter har också insikt om att de 
behöver lära sig. Inte alla, men många, säger en 
M-källa. 
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Flera moderater tar upp 
misstroendeförklaringen som ett typiskt 
exempel på när Sverigedemokraterna blir för 
”skjutglada”. I stället för att tänka strategiskt, 
vänta, låta Vänsterpartiet känna sig helt 
ensamma och isolerade och januaripartierna 
svettas, så kör de på känsla. Pangar på. 

Det har hänt förut. 

– Det kanske inte är det smartaste att KU-
anmäla en socialdemokratisk minister 
omedelbart när något fel har begåtts, för då 
kommer ministern säga ”jag inväntar 
granskningen” och så dödar man frågan. De har 
blivit bättre på det där, men ibland springer de 
fortfarande i väg, säger en M-källa. 

– Vi har haft lite mindervärdeskomplex, men ju 
mer vi kommit in i riksdagsarbetet och ju mer vi 

haft kontakt med andra partier, desto mer har 
vårt självförtroende vuxit. Man inser snabbt att 
de inte är bättre än vad vi är, säger en sverige-
demokrat.  

○ ○ ○ 

Skarpt läge skulle det egentligen bli först inför 
valet om drygt ett år. Men plötsligt fick 
Moderaterna en oväntad möjlighet att testa sitt 
regeringsunderlag. Ulf Kristersson blev först ut 
att få uppdraget av talmannen att sondera. 

Högerpartierna hade inga stora förhoppningar 
om att det skulle gå vägen – ”matematiken ser 
ut som den gör” var något Ulf Kristersson 
upprepade flera gånger – men ett tag såg det ut 
att kunna hänga på marginalerna. En oviss C-
ledamot. En sjukskriven S-riksdagskvinna. 
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Det kunde ha gått. Och samtalen mellan M, KD, 
SD och L inleddes direkt. 

DN har talat med flera moderater som såg stora 
fördelar med att få ta över makten redan nu. 

– Det finns potentiella moderata väljare som 
skyr SD som pesten, som aldrig skulle rösta på 
Moderaterna 2022 om läget är som nu. Om man 
redan nu, på nuvarande mandat, skulle kunna 
visa dem att det inte kommer bli något 
skräckscenario att släppa in SD är mycket 
vunnet, säger en M-källa. 

Detta håller riksdagsledamoten och 
ordföranden för Moderatkvinnor, Josefin 
Malmqvist, med om. Även om hon uttrycker sig 
mer försiktigt. 

– Det tror jag är viktigt, att visa genom att ha 
makten att vi kan och vill göra skillnad för 

Sverige. Och att det finns många partier som vill 
det, säger hon. 

Vad skulle det finnas det för fördelar med att få 
bilda regering redan nu? 

– Vi har lovat våra väljare att vi vill ta 
regeringsmakten för att förändra Sverige. 
Sverige har problem med arbetslöshet, 
otrygghet, det finns förstås många 
jämställdhetsfrågor som behöver lösas. Det 
finns väldigt mycket som vi vill göra. Jag tror 
det vore bra att göra så snart som möjligt, säger 
Josefin Malmqvist. 

Inom Moderaterna har man lärt sig en läxa 
sedan 90-talet, säger flera personer som DN 
talar med. Den lyder: ta makten vid varje chans 
som ges och inför så mycket reformer som 
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möjligt. För man vet aldrig när tillfället kommer 
igen.  

I nutid finns också lärdomar att dra, tycker 
Benjamin Dousa, tidigare MUF-ordförande och 
numera vd för den borgerliga tankesmedjan 
Timbro. 

– Är det något man ska lära sig av december-
överenskommelsen och de senaste åren är att 
man åtminstone måste försöka. Det är när man 
inte ens försöker som läckaget till 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är som 
allra störst, säger han. 

○ ○ ○ 

Under två och ett halvt år har Moderaterna 
byggt grunden för ett regeringsskifte.  

På stämman i höst väntas de anta ny politik på 
en rad områden. Och partiet har redan kartlagt 
vilka av regeringens utredningar de vill stoppa 
eller ändra direktiven till för att kunna agera 
direkt om de får nycklarna till Rosenbad. 

– Det har legat i luften att det skulle kunna bli 
före 2022 även om ingen riktigt trodde det, 
säger en moderat riksdagsledamot.  

Det finns också farhågor. Risken för att det blir 
en ”stökig” period, att man tvingas hantera en 
ny våg av pandemin och misslyckas med att ta 
tag i kriminaliteten och migrationen som man 
har lovat. Och problem kan hamna i 
strålkastarljuset. 

– Våra olika syner på Nato, EU, USA, trans-
atlantiska relationer… de kan komma att blottas 
om vi får regera nu, säger en moderat. 

167



I de frågor som M, KD, SD och även L ser som 
akuta – kriminaliteten och migrationen – är 
partierna i stora drag överens. Å andra sidan är 
det precis där som Sverigedemokraterna har 
mest att bevisa för sina väljare. 

– Våra väljare förväntar sig att vi är tuffa i 
migrationspolitiken. Samtidigt har vi inte bara 
ett intresse. Vårt långsiktiga intresse är att vara 
ett regeringsparti. Den balansgången är vår 
utmaning, sa Jimmie Åkesson till DN för några 
veckor sedan.  

SD-ledaren har varit tydlig med att om hans 
parti ska stödja Ulf Kristersson så kommer det 
att kosta – de vill ha inflytande efter storlek. 
Partiet förberedde inför veckans 
blixtförhandlingar med de andra partierna en 
lista, erfar DN. 

– Vi har vässat kraven, säger en källa inom 
Sverigedemokraterna. 

○ ○ ○ 

Spelplanen ändrades snabbt. Centerns osäkra 
ledamot föll tillbaka in i partilinjen. 
Socialdemokraterna har offrat en minister för 
att öka chanserna för Stefan Löfven. 

Ulf Kristersson drar i fickorna på sin kavaj 
innan han tar till orda på en snabbt 
sammankallad presskonferens på 
torsdagmorgonen. En suck undslipper honom. 

– Det är inte meningsfullt att försöka bilda 
regering när 175 mandat är emot, säger M-
ledaren. 

Men något annat vill han förmedla som väldigt 
meningsfullt. Nämligen de samtal han har fört 
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under de senaste två dagarna – med KD, SD och 
L. 

– I ett antal stora frågor delar vi analysen av vad 
som är Sveriges problem. Utsikterna att komma 
överens är goda framåt. 

Jimmie Åkesson är snabb med att skicka ut en 
kommentar. 

– Samtalen under de senaste åren, och i 
synnerhet den senaste tiden, har tydligt visat att 
frågan inte är om Sverige ska få ett nytt 
konstruktivt, konservativt och ansvarstagande 
styre, utan när. 

Sverigedemokraterna har inte gett upp hoppet 
men mandatfördelningen kan de inte göra något 
åt. Nu inväntar de nästa steg från talmannen 
och Stefan Löfven. 

– Det var ändå värt att ta chansen. Det är inte 
över än, säger en sverigedemokrat.  

Katja Nyberg var pirrig när hon bar de 36 
underskrifterna till kammaren den där 
junitorsdagen.  

Dokumentet fick till följd att Stefan Löfven 
fälldes. 

Och något annat som flera sverigedemokrater 
DN har talat med håller högt: En ny legitimitet. 

– Det är värdefullt att Ulf Kristersson är öppen 
med att han suttit i viktiga förhandlingar med 
oss. Det är ett steg framåt, säger en SD-
företrädare.  

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 
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Emma Bouvin 

emma.bouvin@dn.se 

Fakta. Detta händer nu 
Senast måndag den 5 juli ska Stefan Löfven 
rapportera sitt uppdrag till talmannen. 

Om talmannen då finner att 
han kan föreslå Stefan Löfven 
till statsminister kan en 
omröstning ske tidigast 
onsdag den 7 juli. 

Vid behov kan sonderingstiden 
komma att förlängas och i sådant fall kommer 
tidsplanen att justeras. 

Talmannen håller också statschefen, kung Carl 
XVI Gustaf, informerad om det aktuella läget i 

arbetet med att ta fram förslag till statsminister. 
Källa: Riksdagen, TT 
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03 Misstag kan 
avgöra 
statsministerval – 
röster höjs för 
grundlagsutredning 
Regeringskrisen har kastat nytt ljus över 
svårigheterna med 
statsministeromröstningen. Misstag eller 
ren slump kan avgöra vem som blir 
regeringschef. 

– Riksdagen borde tillsätta en 
grundlagsutredning, säger statsvetare 
Marja Lemne.  

När riksdagen nästa vecka med stor sannolikhet 
röstar om Stefan Löfven (S) som statsminister 
är marginalerna små. Ett enda feltryck skulle 
kunna vara avgörande – och ett sådant kan inte 
ångras. 

Både regeringskrisen och pandemin har kastat 
ljus över den speciella process som 
statsministeromröstningen är. En minister har 
avgått för att säkra en nej-röst. Detta eftersom 
det är så kallad negativ parlamentarism som 
gäller – den blivande statsministern får inte ha 
en majoritet av rösterna emot sig, men behöver 
i praktiken inte en enda ja-röst, det vill säga 
grön knapptryckning. 

Eftersom det krävs fysisk närvaro i riksdagen 
för att få rösta så förloras en röst om en ledamot 
blir hastigt sjuk – eller snubblar och skadar sig 
på vägen in till kammaren. 
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Claes Mårtensson är biträdande 
riksdagsdirektör och konstaterar att formerna 
för statsministeromröstningen inte har ändrats 
sedan systemet kom på plats – efter den stora 
grundlagsreformen på 70-talet. Tidigare var det 
kungen som utnämnde statsministern. 

Någon ny översyn är inte på gång, men Claes 
Mårtensson tror att frågan kommer att väckas 
inom en snar framtid. 

– Jag är övertygad om att när vi när vi har lagt 
den här processen bakom oss, och när 
pandemin förhoppningsvis snart är över, så 
kommer det att bli en debatt kring om det finns 
anledning att titta på systemets utformning. 

Om ett sådant initiativ skulle väckas behöver 
det komma från politiskt håll och sedan mynna 
ut i en parlamentarisk utredning, säger Claes 

Mårtensson. Men det kommer att ta tid innan 
en eventuell förändring är på plats. 

– Vi talar ju om grundlagsändringar och då ska 
det till två beslut i kammaren, med ett val 
emellan. 

Tjänstemannen Claes Mårtensson vill inte 
uttala sig om det eventuella behovet av en 
systemförändring. Däremot är det några saker 
som han tror skulle vara vanskliga att rucka på. 

En sådan är möjligheten att ändra sin röst. En 
annan är den obligatoriska fysiska närvaron vid 
omröstningen. 

– Hur försäkrar man sig om att en röst som 
avläggs hemma vid en dator till exempel, 
verkligen är lagd av ledamoten i fråga? 
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Förutom pandemin anser Claes Mårtensson att 
det parlamentariska läget inte är väldigt 
annorlunda nu, i jämförelse med när systemet 
kom till på 70-talet. 

– Vi har naturligtvis fler partier nu, men att det 
kan vara en strid på kniven och det jämna läget, 
det har vi sett exempel på tidigare. Jag tror att 
det handlar mer om att det finns tekniska 
möjligheter som aktualiserar frågan om andra 
sätt att rösta. 

Marja Lemne, professor i statsvetenskap vid 
Södertörns högskola, tror att det kommer att 
behöva göras en översyn eftersom en diskussion 
om statsministeromröstningen har väckts.  

– Riksdagen borde tillsätta en 
grundlagsutredning och belysa frågorna. 

I grunden tycker hon själv att systemet är 
relativt välfungerande. Precis som Claes 
Mårtensson ser hon risker med om ledamöter 
skulle tillåtas ändra sin röst i efterhand. 

– Då skulle man kunna säga ”oj jag tryckte fel” 
om man röstade emot partilinjen. 

Däremot anser hon att det finns skäl att 
undersöka möjligheterna till att hålla 
statsministeromröstningen sluten, så att det 
inte framgår hur ledamöterna röstar. 

– Fler hade vågat trotsa partilinjen. Det har för- 
och nackdelar, men det är något man borde 
fundera på.  

Marja Lemne tycker att det är en bra ordning att 
ledamöterna måste närvara fysiskt vid en 
omröstning. Däremot anser hon att 
möjligheterna till ett slags obligatoriskt 
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kvittningssystem skulle kunna undersökas, så 
att den ledamot som inte kan infinna sig på 
plats kan bli ersatt. 

Även möjligheter att delta digitalt i 
riksdagsarbetet under kriser skulle kunna 
undersökas, anser hon. 

– Systemen som finns nu är inte bra. 

Tidigare MP-språkröret Peter Eriksson, som 
även satt med i grundlagsutredningen 2008, 
tror inte att det går att hitta ett bra system för 
att snabbt kvitta ut ledamöter som inte har 
möjlighet att närvara fysiskt på omröstningen. 

– Jag tror det är svårt att komma undan att en 
röst försvinner om någon bryter benen på vägen 
in. 

Däremot anser han att den negativa 
parlamentarismen är problematisk eftersom det 
kan bidra till att regeringen inte lyckas driva 
igenom sin politik i riksdagen. 

– Att det räcker att trycka på gult bidrar till att 
vi får ett system med minoritetsregeringar i 
stället för majoritetsregeringar. 

Skulle det göra så stor skillnad med grönt i 
stället för gult? 

– Ja, jag tror faktiskt det. Om man aktivt är med 
så måste partierna gå in i en gemensam 
beslutsprocess. 

Mikael Sandström, tidigare statssekreterare hos 
Fredrik Reinfeldt (M), tycker att den 
statsminister som väljs också måste kunna få 
igenom en budget. 
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– I dag är systemen för statsminister- respektive 
budgetomröstningen olika, vilket blir konstigt. 
Det behöver finnas en tätare koppling. 

Ett förslag han lägger fram är att ta efter 
systemet för att välja talman, vilket bygger på 
att kandidaten behöver få mer än hälften av 
rösterna. 

Han nämner också andra saker som borde ses 
över. Exempelvis att talmannen, som lägger 
fram förslag till statsminister, inte går att rösta 
bort. 

– Det är ingen som tänkt igenom vad som 
händer om det korvar till sig. 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

04 ”Vi gör vad 
SD vill”, blir L:s 
dödsrop 
Liberalerna vill ingå i en borgerlig regering, är 
det budskap Nyamko Sabuni har tryckt ut i 
medier sedan regeringskrisens början. 

Positioneringen, liksom omläggningen av 
partilinjen under våren, är i bästa fall naiv. M 
och KD har inte presenterat några trovärdiga 
former för samarbetet med SD och sedan 
talmansrundorna inleddes har Sabuni haft lite 
att komma med. 

M, KD och SD behöver inte ens L:s mandat för 
att få igenom en budget. Genom att stänga 
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dörren till andra regeringsalternativ har Sabuni 
försvagat sin förhandlingsposition ännu mer. 
Särskilt utan ”röda linjer”, vilket partiledaren 
nyligen meddelade att L inte avsåg sätta upp för 
ett eventuellt SD-samarbete. Vikten av 
uttalandet gick förlorat i mediebruset men är av 
stor betydelse för det parti som en gång i tiden 
utropade sig som ”stolt huvudmotståndare” till 
Jimmie Åkesson. I dag bryr sig SD knappt om L 
blir kvar i riksdagen eller inte. SD känner 
segervittring ändå. 

Från Jan Björklunds tal om ”mörka krafter” och 
valaffischer ”mot extremism” har Liberalernas 
förvandling gått snabbt. ”L kommer inte 
förhandla med SD”, sade Sabuni när hon 
tillträdde 2019. Sedan följde allt hårdare utspel i 
migrationspolitiken, en påstådd politisk samsyn 
med SD i integrationsfrågor – och nu ”inga röda 
linjer”. 

Den som vunnit mest på L:s kursändring är inte 
Sabuni utan Ulf Kristersson (M), som kan 
använda L för att legitimera sitt 
regeringsalternativ. En stor andel av M:s väljare 
är fortsatt skeptiskt inställda till att låta SD 
solka ner traditionellt borgerlig politik. 

Slutar det i extraval riskerar Liberalerna att 
hamna under spärren, med det ynkliga 
dödsropet ”vi gör vad SD vill” ekandes i 
riksdagens korridorer. Det vore ett sorgligt 
avslut för ett parti som genom historien har 
bidragit till att genomföra några av Sveriges 
viktigaste frihetsreformer. 

Emma Høen Bustos 

emma.hoenbustos@dn.se 
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04 
Medlemsboom 
för vänstern – 
ilska över 
Löfvens 
”brunsmetning” 
3 317 nya medlemmar på två veckor. 
Toppsiffror i opinionen. Vänsterpartiet 
har medvind.  

I SD-fästet Skurup har V gått från sex till 
42 medlemmar på tre år. 
Undersköterskan och fackkämpen Mia 

Christensson (V) ser Socialdemokraterna 
förlora LO-män till SD och LO-kvinnor 
till V. 

– S har tappat sin kompass, säger hon. 

Vänsterpartisten och undersköterskan Mia 
Christensson från Skurup trodde knappt sina 
öron, när hon mellan två nattpass i hemtjänsten 
följde Stefan Löfvens presskonferens i 
måndags.  

– Så otroligt korkat att brunsmeta oss och 
koppla ihop oss med Sverigedemokraterna. Jag 
tycker nästan synd om honom. S kommer att 
förlora på detta. 

När Stefan Löfven avgick som Sveriges 
statsminister skyllde han på Mia Christenssons 
parti. I Löfvens ögon hade V ”gjort gemensam 
sak med de högerkonservativa”. Det var V:s 
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”beredvillighet” att gå samman med SD och 
andra som ”lett fram till dagens svåra politiska 
situation”. 

– Jag ser Löfvens ord som en skymf mot mig 
personligen, säger Mia Christensson över en 
brieostfralla på Centrumkonditoriet i Skurup. 

Det var just oron över det ökande SD-stödet i 
Mia Christenssons hemtrakter som fick henne 
att engagera sig i Vänsterpartiet strax före valet 
2018.  

– Jag såg liksom hur vindarna vände här i byn. 
Snacket i byn, och i lokala Facebookgrupper. 
Det var SD-vindar, och för mig var det lite av en 
chock. Det var så hårt. 

I sitt arbete i hemtjänsten märkte hon 
aggressiva stämningar när hon jobbade i par 
med kolleg0r med utländsk bakgrund. 

– Jag är blond och blåögd, så mig är vårdtagare 
oftast snälla mot. Men mina kolleger som är 
nysvenskar… de får höra ”jävla hucklekärring” 
och allt möjligt. 

Mia Christensson tänkte: Jag kan inte bara sitta 
hemma och klaga och skriva på Facebook.  

– Jag var ju vänster, har alltid varit. Så jag gick 
med. Och så startade vi en feministisk grupp, 
för att stötta kvinnor i partiet lokalt. Sen har det 
liksom bara spridit sig och växt. 2018 var vi sex 
medlemmar här i Skurup. Nu är vi 42, säger Mia 
Christensson stolt. 

Även på riksplanet upplever Vänsterpartiet just 
nu en medlemsboom. Efter partiets ultimatum i 
frågan om marknadshyror, så har V fått 3 317 
nya medlemmar. 

178



Uppgången är inte tillfällig. Medan många 
andra tappar medlemmar – S förlorade 15 000 
enbart under förra året – har V de senaste tio 
åren mer än fördubblat sitt medlemsantal. De 
senaste veckornas tillströmning gör att V nu har 
över 27 000 medlemmar. Det är fortfarande 
långt kvar till Socialdemokraternas 75 000, men 
gapet krymper snabbt. 

På fiket i Skurup snackar gästerna om fotbolls-
EM. Kvällen innan åkte stjärnspäckade 
favoriterna Frankrike ut ur turneringen på 
straffar mot ett stenhårt kämpande Schweiz. 

– Jag höll på Schweiz. Jag hejar på underdogs, 
säger Mia Christensson med ett stort skratt. 

○ ○ ○ 

När Vänsterpartiets ledare Nooshi Dagdostar 
den 21 juni i riksdagen förklarade sitt 
misstroende mot Stefan Löfven, sa hon: 

– Jag är inte historielös. Jag vet vad 
socialdemokratin har betytt för Sverige. 

Så angrep hon Socialdemokraterna med ord 
från en av de mest framgångsrika S-ledarna 
någonsin. Citatet från Tage Erlander var från 
1962 och handlade om att människor i ett 
samhälle behöver varandra: 

– ”Det finns många uppgifter som är för stora 
för den enskilde att klara på egen hand, men 
som kan lösas om vi går samman”, citerade 
Nooshi Dadgostar. 

Att få Erlander slängd i ansiktet sved säkert för 
Stefan Löfven. Men frågan är om inte Nooshi 
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Dadgostars underliggande budskap gjorde ännu 
ondare.  

Att Vänsterpartiet är de nya sossarna. Som 
sossarna var förr i tiden, på Erlanders tid, på 
Palmes tid. Innan S blivit så svaga att partiet för 
att behålla makten tvingas ta stöd av liberala 
partier som C och L, och driva igenom politik 
som man egentligen inte tycker om.  

Som punkt 44 i januariavtalet, som innebär fri 
hyressättning i nybyggda bostäder.  

– Det är ju ingen S-väljare som vill ha 
marknadshyror! Sossarna går ifrån sina väljare, 
sitt ursprung och sitt fundament. Det är ju 
självmord, säger Mia Christensson. 

En färsk V-medlem sitter med vid fikabordet. 
25-åriga Felicia Nilsson bor i en hyresrätt i 

Skurup och känner sig direkt berörd av frågan 
om marknadshyror. 

– De säger ju att det ska gälla nyproduktion, 
men det känns inte som att det finns några 
garantier för det. Här i Skurup har hyresvärdar 
renoverat och chockhöjt hyrorna. Jag är student 
och skulle aldrig ha råd med hög hyra. 

Tidigare jobbade Felicia Nilsson som 
brevbärare. Hennes sätt att med en enda 
rutinerad rörelse öppna brevlådelock och lägga i 
ett flygblad imponerade på Mia Christensson, 
när de häromdagen gick runt i Skurups 
hyreshusområden och delade ut broschyrer med 
texten ”Det är dags att vi säger ifrån”. 

– Det är nog nu. Jag förstår inte varför folk 
förvånas över att Vänsterpartiet gör vad vi hela 
tiden sagt att vi ska göra, säger Felicia Nilsson.  
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Hon gläds över Nooshi Dadgostar. 

– Det är skönt att se en tjej som ledare. Jag tror 
att många kvinnor kan relatera mer till henne, 
och känna sig mer inkluderade. 

Att många män inom LO-kollektivet numera 
röstar SD är välkänt. Mindre känd är en annan 
trend: Att LO-kvinnor dras mot Vänsterpartiet. 
Fortfarande är partiet en bit från nivåerna när 
Gudrun Schyman var partiledare, då upp emot 
20 procent av LO-kvinnorna stödde V.  

Några år efter att Schyman avgått 2003 hade 
V:s stöd bland LO-kvinnor sjunkit till 7–8 
procent. Men de senaste årens SCB-mätningar 
visar en uppåtpekande kurva. I den senaste 
mätningen där SCB särredovisade gruppen LO-
kvinnor, i november, stöddes V av 14 procent av 

LO-kvinnorna. Det snuddar vid de schymanska 
nivåerna. 

– S har tagit LO-medlemmarna för givna. Det 
finns också vissa socialdemokrater som 
använder fackliga positioner som en 
karriärstege. Då har man inte hjärtat i 
fackföreningsrörelsen, säger Mia Christensson. 

Mia Christensson är själv aktiv i Kommunal. 
2019 var hon en av de skånska frontfigurerna i 
Undersköterskeupproret, en gräsrotsrörelse i 
protest mot besparingar inom vård och omsorg.  

När Mia Christensson gick ut i arbetslivet på 
1980-talet kollektivanslöts LO-medlemmar till 
Socialdemokraterna. Den som gick med i facket 
blev automatiskt även partimedlem, och S 
nådde tack vare det över en miljon medlemmar. 
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– Jag gick enbart med i a-kassan på den tiden. 
Jag ville inte bli medlem i S. 

Kollektivanslutningen avskaffades 1990. 
Relationen mellan Vänsterpartiet och LO har 
blivit varmare sedan dess, enligt Lisa Pelling, 
statsvetare och utredningschef på den 
fackföreningsfinansierade tankesmedjan Arena 
Idé. Förändringen handlar både om att V har 
växt, och att S har krympt. 

– Då måste LO skapa en relation till andra 
partier än S. Även till Centerpartiet, som har så 
stort inflytande över svensk politik, säger Lisa 
Pelling. 

De senaste veckorna har, enligt Lisa Pelling, 
inte varit bra för S stöd hos LO-medlemmar, där 
många bor i hyresrätt. Att justitieminister 
Morgan Johansson (S) gick ut och försvarade 

förslaget om fri hyressättning i nyproduktion, 
och tonade ner effekterna av det, ser hon som 
”ett enormt misstag som kommer att ta lång tid 
att reparera”. 

– Han försökte få det att framstå som något 
annat än vad alla vet att det är: Ett steg mot 
marknadshyror – och mot ett systemskifte om 
hur man sätter hyror i Sverige. Det har ju S 
argumenterat för att det är i alla andra 
sammanhang!  

S-väljare förstår att smärtsamma kompromisser 
kan vara nödvändiga, tror Lisa Pelling, men då 
gäller det för S att visa lite av den där smärtan. 
Hon jämför med när finansminister Magdalena 
Andersson (S) var med om att avskaffa 
värnskatten. 
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– Det var ju ingen som uppfattade att hon 
tyckte att det var bra. Hon utstrålade i stället: 
”Härtill är jag nödd och tvungen”. 

Vänsterpartiet går framåt nu, och tar 
sympatisörer från både S och MP. Men om 
resultatet av talmansrundorna eller ett extraval 
blir en Ulf Kristersson-regering kommer många 
röda väljare att skylla det på Vänsterpartiets 
agerande, tror Lisa Pelling. 

– Då tror jag att den opinionsboost som Nooshi 
Dadgostar njuter av nu skulle försvinna all 
världens väg. 

○ ○ ○ 

Regeringskrisen har visat att banden mellan LO 
och S fortfarande är starka. Lojaliteten syntes 
när LO:s ordförande Susanna Gideonsson 
häromdagen i ett Facebookinlägg anklagade V 

för att ha dragit i gång ”en politisk cirkus” och 
för att agera ”direkt oansvarigt”.  

LO-basens Facebookinlägg fick Mia 
Christensson i Skurup att se rött. Hon kunde 
inte låta bli att skriva i kommentarsfältet: 

”Du företräder många medlemmar som bor i 
just hyresrätter, du sitter på mandat av just 
dessa (inklusive mig) och där ska din lojalitet 
ligga, inte hos ditt parti när du går ut som 
förbundsordförande för LO!!” 

– Jag blev så arg. Hon är inte LO. Hon är 
förbundsordförande – men det är 
medlemmarna som är LO. Och de vill inte ha 
marknadshyror. 

Ett lila lokaltåg, ett så kallat pågatåg, susar förbi 
konditoriet. Tåget kommer från Malmö – 
storstaden som ligger 28 minuter västerut, men 
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som politiskt är en helt annan galax. I Malmö är 
S nästan dubbelt så stora som SD, och partiet 
styr kommunen tillsammans med Liberalerna. 

I Skurup är alla partier numera underdogs 
gentemot bjässen Sverigedemokraterna.  

I riksdagsvalet 2018 blev SD Skurups största 
parti, med 33,3 procent av rösterna i 
kommunen. Socialdemokraterna, som tidigare 
styrt kommunen i ett rödgrönt samarbete, 
tappade över sex procentenheter och landade på 
22,6 procent.  

SD i Skurup har nått ut nationellt – inte minst 
med sin motion om ett förbud för ”huvudduk, 
burka, niqab och andra klädesplagg som har till 
syfte att dölja elever och personal” i Skurups 
grundskolor. Styrande Moderaterna samt det 
lokala Skurupspartiet röstade för SD:s motion, 

vilket räckte för majoritet när slöjförbudet 
klubbades i fullmäktige i december 2019.  

I förra veckan meddelade kammarrätten att 
Skurups slöjförbud är olagligt – det strider mot 
regeringsformen och Europakonventionen. Men 
kommunstyrelseordförande Johan Bolinder (M) 
ger sig inte, och säger till Sydsvenskan att 
Skurup tänker överklaga till Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Som Skurupsbo tycker Mia Christensson att 
uppmärksamheten kring slöjförbudet är 
pinsam. 

– Skurup är ju ett fint varumärke som byggts 
upp under massor av år. Det borde handla om 
en vänlig ort, där man tar hand om varandra 
och där ingen lämnas utanför. Nu förstörs det 
varumärket. Och det går fort. 
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Vänsterpartiet reserverade sig mot slöj-
förbudsbeslutet i fullmäktige, tillsammans med 
C, S, MP, L och lokala partiet Kommunens väl.  

Mia Christensson greppar sin V-tygkasse med 
texten ”Ett samhälle för alla – inte bara för de 
rika”, och lämnar Centrumkonditoriet. Vi tar en 
tur till Skurups Folkets hus, ett gulrappat hus 
från 1925 där Vänsterpartiet och 
Socialdemokraterna före pandemin hade varsitt 
kontor. 

Att dela på Folkets hus gick utmärkt, säger Mia 
Christensson. Hon understryker att samarbetet 
med lokala socialdemokrater fungerar bra. 

– Men på riksplanet har de tappat sin kompass.  
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04 DN/Ipsos: 
Vänstersamarbete 
mest populärt 
bland C-väljare 
Bland centerväljare är ett samarbete med 
de tre partierna till vänster det mest 
populära regeringsalternativet. Det visar 
en mätning från DN/Ipsos. Fler föredrar 
S, MP och V än den gamla borgerliga 
alliansen, enligt undersökningen. 

Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) har 
fällts av riksdagen och nu pågår sonderingar för 
att få en ny regering på plats. Sedan förra valet 

har det parlamentariska läget förändrats 
drastiskt.  

Den borgerliga alliansen har spruckit. Centern 
och Liberalerna har i två och ett halvt år 
samarbetat med en regering bestående av 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Samtidigt 
har Moderaterna blivit navet i en ny 
konstellation bestående av Kristdemokraterna, 
Sverigedemokraterna och numera även 
Liberalerna. 

En ny mätning från DN/Ipsos visar hur 
partiernas väljare ställer sig till de alternativ 
som står till buds i regeringskrisen. Frågorna i 
undersökningen handlar om vilka partier man 
anser bör samarbeta och vilka som ska sitta i 
regeringen. 
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Stefan Löfvens utmaning är att få ihop ett 
regeringsunderlag där både C och V kan samsas. 
Centerledaren Annie Lööf säger kategoriskt nej 
till budgetförhandlingar med V. Hennes väljare 
visar mer öppenhet. 

I DN/Ipsos undersökning har de svarande fått 
ta ställning till fyra alternativa 
regeringssamarbeten. Det alternativ som 
Centerväljarna är mest positiva till är det som 
består av S, MP, C och V. Drygt hälften gör 
tummen upp för det. Det är till och med mer 
populärt än den gamla borgerliga alliansen. 

Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på 
Ipsos:  

– Det är en slående diskrepans mellan Centerns 
väljare och partiets ledning. Väljarna har en 

betydligt mer välvillig inställning till Vänster-
partiet, säger han. 

Centern och Socialdemokraterna har en lång 
historia av politiskt samarbete och partierna har 
hållit en försonlig ton mot varandra under 
regeringskrisen. 

Samma mönster syns bland deras väljare. S är 
med bred marginal det parti som C-väljarna 
helst vill ha i regeringen, näst efter det egna 
partiet. Tre av fyra centerpartister kan acceptera 
S-märkta ministrar.  

Uppfattningen är ömsesidig. Centern är det 
parti som flest S-väljare vill att 
Socialdemokraterna får sällskap av i regeringen. 
Hälften vill ha med C och sju av tio kan 
acceptera det. I bägge avseendena är C mer 
populärt bland S-väljarna än V. 
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Ett samarbete mellan S, C, V och MP är 
favoritalternativet även när socialdemokratiska 
väljare rankar olika regeringsunderlag. 

– Det syns i undersökningens resultat att två 
saker avgör hur väljarna ser på andra partier. 
Det ena är ideologiskt släktskap. Det andra är 
vilka samarbeten partierna har. När det gäller 
socialdemokrater och centerpartister handlar 
det om samarbetet kring januariavtalet, men 
motståndet mot SD för dem också samman, 
säger Nicklas Källebring.  

V-ledaren Nooshi Dadgostar har under hela 
krisen argumenterat för ett nytt samarbete där 
både hennes och Annie Lööfs partier ingår. Hon 
har sina väljare med sig. Åtta av tio 
vänsterpartister är positiva till kombinationen 
S, C, V och MP. 

DN/Ipsos har också undersökt hur väljarna 
placerar sig själva ideologiskt. Det ger en 
bakgrund till de uppfattningar som kommer 
fram i regeringsfrågan. Nicklas Källebring pekar 
framför allt på en tydlig förändring. 

– Centerpartiets väljare har rört sig mot de 
rödgröna medan Liberalernas har närmat sig de 
övriga. 

Det speglar den spricka som uppstått mellan 
partierna, efter att Nyamko Sabuni (L) har 
dödförklarat januariavtalet medan Annie Lööf 
(C) vill omförhandla och uppdatera det. Sabuni 
är beredd att samarbeta med SD medan Lööf 
utesluter det. 

Den ideologiska förflyttningen syns framför allt 
på den skala statsvetarna kallar gal-tan, som 
försöker fånga skillnader i värderingar och 
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kultur som spänner mellan det liberala (gal) och 
det konservativa (tan).  

Här ligger M, KD och SD på skalans tan-sida 
och dessa väljare beskriver sig också tydligt som 
höger i ungefär samma utsträckning. Här finns 
alltså skäl att tala om ett konservativt block i 
väljarkåren. Och L-väljarna har förflyttat sig åt 
det hållet. 

Centerväljarna återfinns numera ännu tydligare 
på gal-sidan men de har också glidit åt vänster 
på den klassiska höger-vänsterskalan. 

Likartade mönster syns även när DN/Ipsos ber 
väljarna att sätta ideologiska etiketter på sig 
själva. Feminist (cirka tre av tio) och ekologist/
grön (fyra av tio) är vanliga etiketter bland C-
väljare, vilket det också är bland dem som röstar 
på S, MP och V. 

Men här framträder också tydliga skillnader 
bland högerpartierna. Nationalist är den 
vanligaste ideologiska etiketten bland SD:s 
sympatisörer och förekommer även bland 
kristdemokrater. Den är däremot ovanlig bland 
dem som röstar på M eller L. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Ipsos har genomfört 2 494 intervjuer med 
röstberättigade personer under perioderna 11–
23 maj och 8–20 juni. Utifrån ett slumpmässigt 
urval gjordes 994 intervjuer via sms-länk till en 
webbenkät. 1 500 digitala intervjuer gjordes 
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med ett kvoturval från en slumpmässigt 
rekryterad webbpanel. 

Frågor som ställdes om regeringsfrågan: Vilka 
partier vill du ska ingå i regeringen? Vilka 
partier kan du acceptera i regeringen? Som du 
känner det i dag, vilken inställning har du till ett 
regeringssamarbete mellan följande 
partikonstellationer? Frågorna har ställts med 
hänvisning till valet 2022. 

Frågan som ställdes om ideologier: Vilken eller 
vilka av följande begrepp skulle du säga 
beskriver dig och dina politiska åsikter? 

De svarande har själva fått placera sig på höger-
vänster-skalan. De har också fått svara på frågor 
om bland annat mångkultur, nationalism och 
brottslighet, vilket legat till grund för 
placeringen på gal-tan-skalan. 

För mer information om urval, bortfall och 
svarsfrekvens, se ipsos.se eller kontakta Ipsos 
opinionsanalytiker Nicklas Källebring. 
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04 Tryckerier 
redo för 
extraval 
Två tryckerier står redo att trycka 230 miljoner 
valsedlar om inte de politiska partierna lyckas få 
till en regering. Valmyndigheten har upphandlat 
uppdraget av två tryckerier. Ordervärdet är 30 
miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radios 
Ekoredaktion. Totalt bedöms ett eventuellt 
extraval kosta runt 400 miljoner kronor. 

Talmannen har fyra försök att få ihop en ny 
regering. Misslyckas han blir det ett extraval 
som ska hållas inom tre månader. 

TT 

04 Kakabaveh 
har åtta krav för 
att rösta på 
Löfven 
Den politiska vilden Amineh Kakabaveh 
har en avgörande vågmästarroll inför en 
kommande regeringsomröstning i 
riksdagen. Nu uppger hon för Expressen 
att hon ställt krav på 
Socialdemokraterna. 

På fredagen ska den förra vänsterpartisten ha 
talat med en S-riksdagsledamot och en medlem 
i partistyrelsen samt haft telefonsamtal med 
justitieminister Morgan Johansson (S). 
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Kakabaveh presenterade då en lista på åtta 
punkter som hon vill ha genomförda för att 
släppa fram Stefan Löfven i en omröstning. 

– De skulle titta på den och återkomma i 
veckan, säger Kakabaveh. 

Bland punkterna finns krav på att återställa 
värnskatten, stoppa vinster i välfärden och 
stoppa religiösa friskolor. 

– Jag förstår att det inte är realistiskt att jag får 
igenom alla önskemål. Kanske att jag får 
igenom fem, säger hon till tidningen. 

Den viktigaste punkten anser Kakabaveh är att 
stryka punkt nio i januariavtalet, där regeringen 
lovat att inte begränsa möjligheter till vinster i 
välfärden. 

Kakabaveh lämnade Vänsterpartiet 2019 efter 
en konflikt om framför allt synen på hedersvåld. 
Hon sitter kvar i riksdagen som så kallad 
politisk vilde. 

TT 
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04 Ola Larsmo: 
Var det hit ni 
ville, KD? En 
ledare som 
säger att hon 
inte omfattas av 
lagen 
KD-ledaren Ebba Busch erkänner grovt 
förtal. Men hennes sätt att hantera 
brottet visar prov på en retorik som 

följer andra regler än politikens 
världsliga, skriver Ola Larsmo. 

Jag hörde till dem som blev kall när 
Kristdemokraternas ordförande Ebba Busch, 
vid två tillfällen, anklagade den sittande 
regeringen för mord. Hon sade att ”Sveriges 
regering har med berått mod tillåtit en stor 
smittspridning i Sverige” – med många döda 
som resultat. Och följde upp med att hon visste 
att man diskuterat fördelar med detta bakom 
stängda dörrar, vilket ingen annan kände igen 
(Aftonbladet 13/1). 

Kanske är vi avtrubbade av tonfallet på sociala 
medier, där också riksdagsmän numer öppet 
kallar folk saker jag tidigare bara hört i 
grabbarnas omklädningsrum på högstadiet. 
Kanske anser många att det är det nya normala. 
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Men hur går det egentligen till när det politiska 
språket förändras, och vad får det för följder? 

I vissa sammanhang har jag funnit mig försvara 
KD och peka på att det var ett parti med 
folkrörelserötter. Att det var orättvist att 
jämställa dem med den kristna högern i USA. 
Men det var innan Göran Hägglund höll sitt 
Almedalstal 2009. Där börjar USA:s kristna 
högers formuleringar dyka upp i svensk debatt. 
Hägglund talade om hur ”kultureliten” 
föraktade ”verklighetens folk” och att ”inom 
kulturvänstern har vanliga Svenssons och deras 
Svenssonliv länge setts som det självklara 
objektet för hån och misstänksamhet (…) Den 
som exempelvis råkar gilla tavlor som 
föreställer något bör till exempel göra avbön 
direkt; då har man nämligen nazistiska 
böjelser”. (DN 18/9 2009). 

Jag tror att alla i dag känner igen retoriken och 
vilken sentida amerikansk president som kom 
att odla den till osammanhängande mästerskap. 
Den som vinner ett val där man själv hamnar på 
efterkälken har som bekant fuskat. 

Sådana ordvändningar hör i dag till 
kristdemokraternas normala tilltal. Ebba Busch 
sade i sitt inlägg under 
misstroendeförklaringsrundan att regeringen 
tillträtt genom ”politiskt spel och mygel, 
smutskastning och kohandel.” Det är 
förhandlingar med andra demokratiska partier i 
mitten av den politiska skalan hon beskriver 
som mygel. Inte att själv bryta mot försäkringar 
att inte samarbeta med de sverigedemokrater 
hennes eget parti upprepade gånger tagit 
avstånd ifrån. Jag hajade åter till när Busch i 
partiledardebatten avslutade med orden ”Fader 
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förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”. Det var, 
om man så säger, ett anspråksfullt rolltagande. 

Så kommer då fredagens märkliga utspel, efter 
att hon erkänt grovt förtal i den 
uppmärksammade husaffären. Jag tänker inte 
rota i förtalsfrågan. Men vad Busch nu säger är 
att hon erkänner sig ha brutit mot lagen men att 
hon är oskyldig. ”Min inställning är att jag anser 
mig vara oskyldig till detta, men jag har i dag 
erkänt brott för att få möjlighet att kunna sätta 
punkt.” 

Som DN:s Ewa Stenberg konstaterar: ”Det är 
mycket kontroversiellt att i rättsväsendets ögon 
bryta mot lagen och sedan försvara sin rätt att 
göra det, som hon gör.” En partiledare med 
fortsatt starkt stöd inom sitt parti säger att 
lagen inte omfattar henne? Vad är det som gör 
det omöjligt att säga att man begått ett misstag, 

backa litet, kanske rentav framföra en ursäkt – 
är det inte så man brukar ”gå vidare”? 

Jag tror att det blir omöjligt om man tror sig ha 
ett annat uppdrag, enligt andra regler, där 
normala politiska förhandlingar blir ”mygel” 
och ens parlamentariska motståndare låter sig 
beskrivas som mördare. En annan regelbok än 
politikens världsliga. 

Hur bemöter man då en sådan utveckling av det 
politiska språket. Genom att ta till ännu hårdare 
ord och släpa orden en bit till in i 
straffområdet? Knappast. För att använda 
Göran Hägglunds tilltal i Almedalen: Mina 
vänner, var det hit ni ville, KD? Var det detta 
språk ni ville förknippas med? Om svaret är ja 
har vi fått en importerad, amerikansk kristen 
höger som lämnat sin folkrörelsehistoria långt 
bakom sig. Ola Larsmo kultur@dn.se 
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05 V kräver 
inflytande över 
en kommande 
budget 
Vänsterpartiet kommer att släppa fram 
Stefan Löfven som statsminister i en 
omröstning. 

Men partiet kräver inflytande för att 
stödja en budget, säger V-ledaren Nooshi 
Dadgostar. 

– Vi kommer inte att rösta på en budget 
som vi inte har inflytande över. 

På söndagen inleddes Almedalsveckan, men i en 
digital och rejält nedbantad version. 
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna fick dela 
på rampljuset under första dagen.  

På en pressträff inledde Vänsterledaren Nooshi 
Dadgostar med att tala om den pågående 
regeringskrisen och en eventuell statsminister-
omröstning i veckan som kommer. Talmannen 
gav i förra veckan Stefan Löfven i uppdrag att 
sondera möjligheterna att bilda en ny regering. 
Vänstern är redo att ge ett passivt stöd till S-
ledaren i en omröstning. 

– Vi har våra väljares mandat att återigen trycka 
gult för statsminister Stefan Löfven. Det har vi 
lovat och det kommer vi att hålla, sade V-
ledaren. 
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Men även om V kommer att släppa fram Stefan 
Löfven är det hans ansvar att säkra stöd för en 
budget, enligt Dadgostar. Och ett stöd från V 
kommer inte gratis.  

– Vi har sagt att vi är redo att förhandla så att 
det kommer en statsbudget som vi kan 
acceptera. 

Men Centerpartiet har sagt bestämt nej till 
dylika förhandlingar med V. 

– I det fallet vi inte har någon uppgörelse 
kommer vi förstås att rösta på vår egen budget, 
fortsatte V-ledaren. 

Dadgostar förtydligade att det krävs ett aktivt 
deltagande för att V ska släppa igenom en 
budget. Hon ville inte gå in på vilka samtal som 
eventuellt förs mellan Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet. 

Statsminister Stefan Löfven har sagt att om han 
på nytt väljs till statsminister men inte får 
igenom sin budget så kommer han att avgå. 
Regeringen presenterar budgeten i höst och 
riksdagen ska ta ställning till innehållet i 
december.  

I sitt Almedalstal berörde Dadgostar den fråga 
som gjorde att Vänsterpartiet drog tillbaka sitt 
stöd för Stefan Löfven och hans regering för två 
veckor sedan, den fria hyressättningen.  

– Kompromisslöshet och det politiska 
övermodet drev fram regeringskrisen. Tänk om 
januaripartierna hade respekterat våra väljare 
och släppt frågan om marknadshyrorna lite 
tidigare, säger hon. 

Hon var också självkritisk till sitt partis tidigare 
agerande, att de varit för naiva och haft för stor 
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tillit till socialdemokratin. Men nu sätter de 
stopp för att Vänsterns mandat ska användas 
som röstboskap, menar hon.  

– Vill S fortsätta att vara stödparti till Annie 
Lööf är det deras val. Men Vänsterpartiet 
kommer inte vara en dörrmatta. Det har ni mitt 
ord på.  

Dadgostar ville inte specificera exakt vilka krav 
hennes parti ställer på innehållet i en budget. I 
talet betonade hon frågan om vinster i välfärden 
och pekade på att mätning efter mätning visar 
att en majoritet av väljarna inte vill se någon 
vinstjakt i välfärden.  

– Ändå görs det ingenting åt det. De människor 
som riksdagen ska representera förtjänar bättre, 
att bli lyssnade på, säger hon.  

Kritiken riktar hon framför allt mot 
Socialdemokraterna.  

– I det som kallades januariavtalet har 
Socialdemokraterna låtit Centerpartiet sätta 
munkavle på dem i vinstfrågan under hela 
mandatperioden. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Fakta. Frågan om fri 
hyressättning fällde 
regeringen 
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Den 17 juni drog Vänsterpartiet tillbaka sitt stöd 
för Stefan Löfven och hans regering. Orsaken 
var att regeringen inte backade på punkt 44 i 
januariavtalet, om att införa fri hyressättning 
för nyproduktion. Inget färdigt förslag fanns på 
bordet, men däremot en utredning. 

Kort efter Vänsterns besked meddelade 
Sverigedemokraterna att de yrkat på en 
misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. 
Moderaterna och Kristdemokraterna ställde sig 
bakom. 

Den 21 juni röstade V, SD, M och KD för att fälla 
Löfven. 

Den 28 juni meddelade Stefan Löfven sin 
avgång och öppnade därmed för talmannen att 
försöka hitta en ny regering genom så kallade 

talmansrundor, samtal med de olika 
partiledarna. 

Fram till dess att en ny regering utsetts sitter 
Stefan Löfven kvar som statsminister men för 
en övergångsregering med begränsade 
möjligheter att agera. 

Den 29 juni gav talmannen M-ledaren Ulf 
Kristersson i uppdrag att sondera möjligheterna 
för en ny regering. Men i torsdags meddelade 
Kristersson att mandatfördelningen talar emot 
hans chanser och uppdraget gick till Stefan 
Löfven. Han ska redovisa sin bedömning under 
måndagen. 
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05 Ewa 
Stenberg: 
Dadgostars 
principer blir 
Löfvens 
huvudvärk 
I sitt premiärtal under Almedalsveckan 
var Nooshi Dadgostars 
huvudmotståndare Socialdemokraterna 
och ”nyliberalismen”. Hennes 
kompromisslöshet när det gäller att få 
makt över Löfvens budget gör det ännu 

svårare för Stefan Löfven att kunna 
regera vidare. 

Den nya Vänsterledaren Nooshi Dadgostar 
känner vinden i ryggen. Hennes parti utlöste 
regeringskrisen, och Sverigedemokraterna 
gjorde det möjligt att avsätta statsministern. 

Nu bärs Nooshi Dadgostar fram på en varm 
opinionsvåg. Partimedlemmar och väljare 
uppskattar att hon har satt ner foten. 
Vänsterpartiet stoppade planen på att ge 
fastighetsägarna makt att sätta hyror i 
nyproduktion utan att först förhandla med 
Hyresgästföreningen. 

”Vi förhindrade ett systemskifte”, sade 
vänsterledaren stolt. Att det skedde tack vare 
SD spelar ingen roll. 
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Dadgostar pekade ut kampen mot 
nyliberalismen och privatiseringar av välfärden 
som en huvudfråga i talet, det som varit 
Centerns hjärtefråga. Hon sade också att 
Vänsterpartiet ändrat sin syn på 
Socialdemokraterna och tror inte längre att 
Löfvens parti kan bygga Sverige. Hon angrep 
inte Moderaterna en enda gång, och kritiken 
mot SD begränsades till att partiet ändrat 
inställning om vinster i välfärden. 

Nooshi Dadgostar vill tillbaka till striden mellan 
höger och vänster, i en tid när debatten ofta 
handlar om invandring. Med talet ville hon 
också understryka att det är slut på tiden när 
Vänsterpartiet valde mellan två dåliga ting och 
föredrog det minst dåliga. Dadgostar lovar att 
stå för sina principer och fälla både förslag och 
regeringar om så krävs. 

”Vill Socialdemokraterna fortsätta vara 
stödparti åt Annie Lööf är det deras val men 
Vänsterpartiet kommer inte att fortsätta vara en 
dörrmatta, det har ni mitt ord på”, sade 
vänsterledaren. 

Hennes erbjudande till den rödgröna regeringen 
är att släppa fram Löfven i 
statsministeromröstningen veckan som 
kommer. Men hon sade att V aldrig kommer att 
släppa fram en budget om inte partiet fått 
inflytande över den. 

Stefan Löfven kan förstås glädja sig åt 
Dadgostars första besked – att inte rösta mot 
honom som statsminister. Han har redan 
accepterat att bilda en regering utan att veta om 
den kan få sin statsbudget genom riksdagen. 
Men faller den har han sagt att han kommer att 
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avgå på nytt. Sannolikheten för det ökar efter 
Dadgostars tal. 

Det är oklart om Centerpartiet är berett att 
acceptera Löfvens ”ett-helvete-i-taget”-strategi, 
även om Vänsterpartiet alltså gör det. 

Annie Lööfs parti försöker bygga en stark 
mittenposition, där hon kan få igenom mycket 
sakpolitik. Men den positionen är svår att nå 
när hon utesluter samarbete med Moderaterna 
och Kristdemokraterna, så länge de inte klipper 
banden till Sverigedemokraterna. Då har 
Centern i praktiken få alternativ. 

Där ligger Stefan Löfvens möjlighet att 
återuppstå som statsminister. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

05 Ebba Busch: 
”Det vore 
onödigt med 
extraval” 
KD-ledaren Ebba Busch menar att 
partiernas prestigetänkande och 
revirstrider riskerar att föra Sverige mot 
ett ”onödigt extraval”. 

– Det vore onödigt så till vida att de flesta 
förväntar sig att politiker är vuxna nog 
att lösa ut svårigheter, sade hon i sitt 
Almedalstal på söndagen. 
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Den digitala Almedalsveckans andra talare var 
KD-ledaren Ebba Busch som också hon berörde 
regeringsfrågan. I torsdags gav moderatledaren 
Ulf Kristersson upp försöken att bilda en 
regering efter att ha fått det första 
sonderingsuppdraget från talmannen. Han såg 
inte att hans konstellation bestående av M, KD, 
L och SD skulle kunna få tillräckligt stöd i en 
statsministeromröstning. 

Men Ebba Busch har inte tappat hoppet, hon 
beskrev M och KD som den ”verkliga mitten” i 
svensk politik. 

– Vi befinner oss i centrum av ett tredelat 
kraftfält. På en kant SD, på en annan C och 
delvis L, och på en tredje de tre gamla 
vänsterpartierna. Vi är det enda alternativet 
som kunnat och kan samarbeta med alla dessa 
tre grupperingar, säger hon. 

Hon menar att prestigetänkande och 
revirstrider riskerar att föra Sverige mot ett 
onödigt extraval. 

– Ett extra val vore förstås inte onödigt i 
bemärkelsen att folket på så sätt fick 
möjligheten att säga sitt. Däremot vore det 
onödigt så till vida att de flesta förväntar sig att 
politiker är vuxna nog att lösa ut svårigheter. 

Hon menar att det redan finns förutsättningar 
för en borgerlig regering att kunna förvalta 
Sverige under kommande år. 

– Hösten 2018, då riksdagen hade exakt samma 
sammansättning som i dag, kunde vi lotsa en 
budget genom kammaren. Jag tror vi skulle 
kunna göra det även denna höst om vi skulle få 
chansen, säger hon. 
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Under söndagen intervjuades KD-ledaren också 
i Ekots partiledarintervju där hon pekade ut 
veckans regeringsförhandlingar mellan M, KD, 
SD och L som ett ”fundamentalt kliv” framåt. 

Bush sa till Ekot att partierna framför allt kan 
enas kring ett antal prioriterade 
samhällsproblemen: Vårdskulden, kriminalitet, 
arbetslöshet, migration och energiförsörjning. 

Hon fick också frågan om SD kommer att få 
mycket mer inflytande än KD i ett eventuellt 
regeringssamarbete eftersom de är större. 

– De kommer att få väldigt stort inflytande 
eftersom vi har liknande syn på vilka som är de 
viktigaste problemen och delvis liknande 
lösningar. Men nej, matematiken kommer inte 
att se ut så, sa hon i intervjun. 

Hanna Jakobson hanna.jakobson@dn.se 

06 Ledare: Det 
hade varit 
ärligare mot 
väljarna med 
ett extraval 
Centerpartiet trycker gult för Stefan Löfven (S), 
berättade Annie Lööf (C) på en pressträff strax 
efter lunch på måndagen. Men samarbetet kring 
budgeten är över, underströk centerledaren – C 
kommer att lägga fram sin egen och är under 
inga omständigheter berett att rösta på en som 
Vänsterpartiet har varit med att förhandla fram. 
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Nooshi Dadgostar (V) har sedan tidigare gjort 
klart att hennes parti röstar gult till Löfven, men 
också att det inte kan tänka sig att ge sitt stöd 
till en budget det inte har något inflytande över. 

Miljöpartiet meddelade i sin tur att man pressar 
grön knapp, men att man säger nej till de krav C 
ställt ut för att släppa fram S-ledaren. 

På pappret uppstod en omöjlig ekvation. 

Stefan Löfven har – förutsatt att den politiska 
vilden Amineh Kakabaveh ger honom sitt stöd – 
de 175 gröna eller gula röster som krävs för att 
vinna en statsministeromröstning. Men han 
saknar ett budgetunderlag. I praktiken kan han 
endast räkna med S och MP:s 116 mandat. Det 
är långt ifrån de 154 som M, KD och SD samlar 
– 174 om L också ansluter. Dessutom ser vägen 
till att forma ett underlag stängd ut. 

Stefan Löfven har visserligen sagt att han kan 
tänka sig att tillträda utan att vara säker på att 
få igenom en budget. Men han har också sagt att 
han avgår om hans ekonomiska politik inte 
passerar kammaren. 

Ändå meddelade Stefan Löfven under 
måndagseftermiddagen att han är beredd att 
låta sig prövas. Talman Andreas Norlén valde i 
sin tur att nominera honom till onsdagens 
statsministeromröstning. 

Det betyder att S-ledaren hoppas att alla 
utfästelser inte är ristade i sten. Att det finns en 
väg fram bland alla ”nej”. 

Den utgår rimligen från att regeringen ska lägga 
en budget som ligger närmare Centerpartiets än 
den som M och KD producerar. I en slutvotering 
ska C rösta på den. Det ska V också göra – trots 
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att Nooshi Dadgostar inte fått vara med och 
förhandla. 

Upplägget borgar för en osäker höst. Lyckas 
Löfven få ihop det hela blir det heller inte 
särskilt vackert: Hur ska väljarna veta vem de 
ska belöna respektive straffa när politiken som 
drivs igenom formellt är regeringens, men har 
sats ihop för att tillfredsställa partier på sidan 
om? 

Det finns ett alternativ som skulle ge stabilitet: 
Liberalerna kan, ifall Stefan Löfven vinner 
onsdagens statsministervotering, meddela att 
partiet är berett att göra upp om budgeten. 
Januariavtalet ges en andra chans. 

Varför skulle Nyamko Sabuni göra så? Dels för 
att hon nu gjort vad hon kan för att få till en 
”borgerlig regering”. Det råder inga tvivel om att 

hon kommer göra samma sak i nästa års 
valrörelse – L-ledaren har inget mer att bevisa i 
regeringsfrågan för de moderata stödröstare 
hon sätter sitt hopp till. Men i den här riksdagen 
finns inga alternativ till Stefan Löfven – varför 
då inte se till att politiken blir så bra som 
möjligt? 

Dels för att det är bästa chansen att ena det 
egna partiet. Det var syftet med beskedet i våras 
om att inte avsluta januariavtalet i förtid. Nu är 
missnöjet stort i delar av L över att hon var så 
snabb med att dödförklara överenskommelsen. 

Troligare är att det blir en skakig resa fram till 
budgeten. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna har under den här mandatperioden 
brutit sina löften om att inte samarbeta med 
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Sverigedemokraterna. Sommarens regeringskris 
ser alltså ut att resultera i en mycket 
komplicerad och instabil regeringsbildning. 
Givet allt detta hade det varit ärligare mot 
väljarna med ett extraval i höst. 

DN 6/7 2021 

06 Stefan 
Löfven har 
snart förbrukat 
sina nio liv 
Januarisamarbetet har fallit likt ett 
korthus. Det är högst osäkert om 
regeringen kan få stöd för en budget eller 
ens ena sig internt.  

Men statsministern återuppstår ändå 
med en ny regering. Snart har dock 
Stefan Löfven (S) förbrukat sina nio 
politiska liv. 
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Svensk politiks stora överlevnadskonstnär heter 
Stefan Löfven. Hans regeringsunderlag är slaget 
i spillror. Hans koalitionsparti, Miljöpartiet, går 
emot den uppgörelse som skulle nödtorftigt 
lappa ihop tre av de fyra januaripartierna. Ändå 
reser Löfven sig upp ur ruinerna. I morgon 
onsdag kandiderar han till att bli ny 
statsminister och kunna ta över rodret för 
landet igen. 

Det är en plan full av osäkerheter. Men Stefan 
Löfven arbetar efter ”ett helvete i taget-
principen”. Det första steget är att åter nå sin 
gamla maktposition. Nu har Centern, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna alla beslutat att släppa 
fram, alternativt rösta ja till S-ledaren som 
statsminister.   

Den partilösa avhopparen från Vänsterpartiet, 
Amineh Kakabaveh, återstår att övertyga. 
Försöken pågår, ett helvete i taget, som sagt.  

Statsministern måste också ena sin regering om 
huruvida den står bakom den preliminära 
uppgörelsen mellan Centern och 
regeringspartierna. De tre partierna kom 
överens i helgen, men Miljöpartiets partistyrelse 
underkände sedan förslaget på måndagen. De 
gröna vill inte ge enskilda skogsägare mer makt 
eller luckra upp strandskyddet. 

Om Löfven blir vald på onsdagen behöver han 
snabbt sätta i gång arbetet för att få sin 
valbudget genom riksdagen. Misslyckas det har 
han sagt att han avgår.  

Budgeten måste få stöd av både Vänsterpartiet 
och Centerpartiet i en slutomröstning 
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riksdagen. Men Annie Lööfs Centern har sagt 
absolut nej till att stödja den om den är 
förhandlad med Vänsterpartiet. Nooshi 
Dadgostars Vänsterparti kräver tvärtemot 
inflytande. 

Stefan Löfvens lösning är att försöka designa 
budgeten så att den kan tilltala både Centern 
och Vänstern – men utan att sätta sig ned och 
göra upp med något av partierna.  

Det är lätt att skaka på huvudet åt ett sådant 
regeringsunderlag. Oppositionen till höger gör 
det hela tiden. Oppositionsledaren Ulf 
Kristersson (M) har haft tre fina veckor när 
farkosten Löfven färdats i plötsligt brutits till 
drivved. Men så är det det där med Stefan 
Löfvens överlevnadskunskaper. Han är 
politikens katt, och verkar ha nio liv. Sju år in i 

sin statsministerbana har han hunnit förbruka 
de flesta.  

1 Det första gick åt när Sverigedemokraterna 
röstade mot hans budget hösten 2014 Löfven 
hotade att utlysa extraval. Han fick 
decemberöverenskommelsen, men tvingades 
regera ett år på en borgerlig budget. 

2 Det andra förlorade han under 
Transportstyrelseskandalen. Tre av hans 
ministrar hotades av misstroendeförklaringar. 
En sådan nesa hade regeringen inte klarat av. 
Stefan Löfven gjorde sig av med två av dem, 
men behöll försvarsminister Peter Hultqvist (S). 
Han lyckades undvika en misstroendeförklaring 
mot Hultqvist och red ut krisen. 

3 Samma sommar hotade oppositionen att 
avsätta finansminister Magdalena Andersson 
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(S) om hon genomförde tre utpekade 
skatteförslag. Det skulle också ha stjälpt hela 
regeringen. Regeringen löste det genom att dra 
tillbaka två av förslagen men lägga fram det 
tredje – en flygskatt. Andersson slapp då 
misstroendeförklaringen.  

4 Det fjärde politiska livet gick förlorat efter 
valet 2018. Under en 134 dagar lång 
regeringsbildningsprocess lyckades Stefan 
Löfven få ihop ett underlag, trots att 
riksdagsmajoriteten låg till höger om honom. 
Men priset var att återigen regera på en 
borgerlig budget, denna gång skriven av 
Moderaterna och Kristdemokraterna. En stor 
nesa. 

5 Ett femte liv gick åt för att uppfylla löftet till 
Centern om att liberalisera arbetsrätten, och 

samtidigt undvika att Vänsterpartiet fällde 
regeringen på grund av lagändringarna. 

Relationen mellan LO och Socialdemokraterna 
skadades allvarligt – men Löfven kunde 
undvika att bli avsatt när en del av LO-
förbunden ställde sig bakom en uppgörelse med 
Svenskt Näringsliv och 
Privattjänstemannakartellen.  

6 Ett sjätte liv har ägnats åt att hålla ihop 
regeringspartierna i migrationspolitiken. 
Socialdemokraterna var beredda att köra över 
sin regeringspartner för att få skärpa lagen 
under flyktingkrisen 2015, men MP vek sig. 

Förra sommaren hotade Miljöpartiet i sin tur att 
utlösa en regeringskris när S förhandlade med 
borgerliga partier om ett asylmål.  
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7 För två veckor sedan avsattes Stefan Löfven, 
och förlorade ett sjunde liv. Nu ser han ut att 
återuppstå igen. 

Nu har Stefan Löfven två politiska liv kvar. 

Frågan är om det räcker för att hålla honom 
kvar vid makten fram till valet hösten 2022. 

Ewa Stenberg  ewa.stenberg@dn.se 

06 C släpper 
fram Löfven – 
men på villkor 
som inte 
accepteras av 
MP 
Centerpartiet släpper fram Stefan Löfven 
som statsminister, om 
regeringspartierna ställer sig bakom en 
framförhandlad uppgörelse. 
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Men Miljöpartiet vägrar. Om de körs 
över av S, kan de då sitta kvar i 
regeringen?  

– Där är vi inte nu, men vi kan inte stå 
bakom förslaget från C, säger MP:s 
språkrör Per Bolund. 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf 
meddelade på måndagen att partiet är villiga att 
släppa fram Stefan Löfven som statsminister, 
och därmed acceptera en fortsatt S-ledd 
regering. 

– Under helgen har vi haft många samtal med 
regeringen och landat i ett förslag till 
överenskommelse, sade hon. 

Överenskommelsen innehåller tre punkter från 
januariavtalet som Centern säkerställt att 
regeringen ska genomföra. Punkterna handlar 

om lagen om anställningsskydd (LAS), 
äganderätten i skogen och ett reformerat 
strandskydd.  

Miljöpartiet menar dock att C gått längre i sina 
nya krav än skrivningarna i januariavtalet – så 
långt att de inte kan ställa sig bakom 
överenskommelsen. 

– Vi hade ett förslag som vår partistyrelse fick ta 
ställning till och de konstaterade att vi inte kan 
stå bakom det. Det har varit ultimativa 
skrivningar från C, och vi kan inte förhandla 
med pistolen mot tinningen, säger Per Bolund, 
språkrör och miljö- och klimatminister.  

När Annie Lööf fick frågan om Centerpartiet 
kommer att släppa fram Löfven även om MP 
säger nej till innehållet, svarade hon: 
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– Jag uppfattar att vi har en överenskommelse 
med regeringen, och i regeringen sitter både 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna. 

Per Bolund menar dock att en 
överenskommelse med regeringen förutsätter 
att båda regeringspartierna är med. 

– Förhandlingarna har skett mellan tre partier 
och vi är inte överens, det har vi meddelat 
tydligt till både S och C. Däremot välkomnar vi 
fortsatta diskussioner och det tror vi är möjligt 
att få till, säger han.  

Ni säger att ni inte kan acceptera 
överenskommelsen, men att ni ändå kommer 
rösta grönt för Stefan Löfven. Vad har ni att 
sätta emot?  

– Miljöpartiet kan inte stå bakom den politik 
som det ställs krav på i den här 

överenskommelsen. Den kommer inte 
genomföras i vårt namn. 

Vad gör ni om S går med på det här, ställer ni er 
utanför regeringen?  

– Där är vi inte nu. Men vi kan inte stå bakom 
förslaget från Centern.  

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 
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06 M: Det är ett 
rödgrönt kaos 
Redan på onsdag kan riksdagen på nytt 
rösta fram Stefan Löfven som 
statsminister. Men Löfvens och 
regeringens framtid är osäker. 
Statsministern håller fast vid att han 
avgår om budgeten inte tolereras av 
riksdagen i höst. 

– Om budgeten faller har vi dessvärre ett 
besvärligt läge, säger Stefan Löfven. 

Strax efter lunch på måndagen stod det klart att 
Stefan Löfven får en ny chans som 
statsminister. För två veckor sedan röstades han 
bort i en historisk misstroendeomröstning men 

nu ser han ut att ha säkrat stöd för att 
återinträda på sin post.  

Såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet och 
Centerpartiet har sagt att de kommer att släppa 
fram Stefan Löfven i den 
statsministeromröstning som äger rum på 
onsdag.  

– Jag har accepterat att bli nominerad till 
statsminister för en regering med 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna, 
säger Stefan Löfven under en pressträff 
tillsammans med talman Andreas Norlén. 

Den regering som kan tillträda senare i veckan 
kommer dock att ha ett ännu svagare 
parlamentariskt stöd än tidigare. Liberalerna 
finns inte längre med i regeringsunderlaget och 
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den tidigare överenskommelsen mellan 
regeringen och samarbetspartierna är upplöst. 

– I och med att Liberalerna lämnade samarbetet 
så finns inte längre januariavtalet, konstaterar 
Stefan Löfven. 

Han tillträder sin post utan att ha säkrat stöd 
för att få igenom regeringens budget i höst. 
Enligt Stefan Löfven kommer regeringen inte 
att budgetförhandla med varken Centerpartiet 
eller Vänsterpartiet. Ambitionen är ändå att 
lägga fram en budget som C och V kan ställa sig 
bakom. 

– Vår uppgift blir att lägga förslag som även 
andra partier kan acceptera. Alla partier måste 
fundera på det här – ingen får allt men alla får 
något, säger Stefan Löfven som vidhåller att han 
kommer att avgå om budgeten inte går igenom. 

Statsministern menar att nu är det upp till alla 
partier att visa på kompromissvilja.  

– Vi är fortfarande i en pandemi och nu har vi 
ett parlamentariskt svårt läge. Då får vi 
anstränga oss för att hantera det, säger Löfven. 

Talman Andreas Norlén har godtagit att 
statsministern inte har någon färdig lösning för 
hur han ska få stöd för sin budget. 

– Jag hade hellre sett att en regering som 
tillträder är säker på att få igenom sin budget. 
Nu är det inte på det sättet. Men jag ser inte att 
vi kan hantera situationen på något annat sätt, 
säger Andreas Norlén. 

Strax innan talmannen lade fram sitt förslag till 
statsminister kom besked om att Miljöpartiet 
inte accepterar den överenskommelse som 
förhandlats fram mellan S, C och MP under 
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helgen. Det handlar om tre punkter ur 
januariavtalet: arbetsrätten, strandskyddet och 
stärkt äganderätt för skogsägare. Andreas 
Norlén anser att uppgifterna från MP inte 
föranleder honom att dra tillbaka nomineringen 
av Löfven. 

– Jag har haft sms-kontakt med språkrören och 
fått tydligt besked att de kommer att rösta grönt 
för Löfven på onsdag, säger Norlén. 

Moderaterna gav i slutet på förra veckan upp 
försöken att bilda en M-ledd regering med Ulf 
Kristersson som statsminister. M kommer att 
rösta nej till Löfven i den kommande 
statsministeromröstningen. 

– Stefan Löfvens regeringsunderlag går bara att 
beteckna som ett enda rödgrönt kaos. Det består 
av partier som är helt oeniga om sakpolitiken 

och det enda som tycks förena dem är vilka de 
inte vill prata med, säger Tobias Billström, M:s 
gruppledare i riksdagen. 

– Centerpartiet har bevisat att man är ett 
stödparti åt Socialdemokraterna, fortsätter han. 

Planen är att statsministeromröstningen ska 
äga rum på onsdag klockan 14. Om Stefan 
Löfven accepteras av riksdagen ska han 
presentera sin regering på fredag.  

Stefan Löfven får en ny möjlighet att 
återkomma som statsminister. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 
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06 Amineh 
Kakabavehs 
mandat kan 
avgöra – nu ska 
hon träffa S 
Den politiska vilden Amineh Kakabaveh 
kan avgöra när riksdagen röstar om 
Stefan Löfven som statsminister. På 
tisdag ska hon ha möte med 
Socialdemokraterna för att prata om sina 
krav, uppger hon i ett sms till DN. 

Dessförinnan vill hon inte kommentera att 
talmannen föreslår Stefan Löfven (S) som 
statsminister. 

Mycket uppmärksamhet har de senaste dagarna 
riktats mot Amineh Kakabaveh. Hon kan 
nämligen komma att lägga den avgörande 
rösten vid statsministeromröstningen – just nu 
skiljer bara ett mandat sidorna åt. Om hon 
röstar nej till Löfven tillsammans med L, M, KD 
och SD har han en majoritet emot sig. 

Den politiska vilden har presenterat åtta krav 
för att släppa fram Stefan Löfven. Kakabaveh 
har tidigare uppgett att hon i fredags hade möte 
med en S-riksdagsledamot och en medlem i 
partistyrelsen, under vilket hon presenterade 
kraven. Till Expressen har hon sagt att hon 
under samma dag talade i telefon med justitie- 
och migrationsminister Morgan Johansson (S). 
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Ett av hennes krav för att rösta fram Stefan 
Löfven är att stryka en punkt i januariavtalet 
som innebär att regeringen inte ska arbeta för 
vinstförbud i välfärden. Hon skriver till DN att 
det är ”bra att punkt 9 är borta och 
januariavtalet inte gäller längre”. Hon har också 
”en rad andra krav” som hon ”måste få svar på”. 

Bland de åtta punkterna finns krav på att 
återställa värnskatten och stoppa religiösa 
friskolor. Kakabaveh har tidigare sagt till DN att 
hon är kompromissvillig, och inte kräver att 
Socialdemokraterna möter henne på samtliga 
punkter. Vissa delar står hon dock fast vid. Den 
viktigaste av dem, har Kakabaveh meddelat, är 
att stryka punkt nio i januariavtalet. 

– Det är väldigt, väldigt viktigt. Men jag kräver 
också att vi stoppar vinsterna i välfärden och 

förbjuder religiösa friskolor. De här tre 
punkterna är centrala, ett minimum. 

Kakabaveh har framhållit att hon är beredd att 
rösta ned Löfven i en statsministeromröstning 
om S inte tillmötesgår något av kraven. 

Amineh Kakabaveh ska bland andra träffa 
Morgan Johansson på tisdagen, uppger hon. 
DN har sökt ministern som avböjer att 
kommentera. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 

219



06 Sabuni: 
Försökte hitta en 
lösning med 
januaripartierna 
Liberalerna försökte nå en lösning med 
de andra januaripartierna för att 
förhindra att regeringen föll. Det hävdar 
L-ledaren Nyamko Sabuni i måndagens 
Almedalstal, där hon också lade fram ett 
nytt skolpolitiskt förslag. 

Under de sista skälvande timmarna av Stefan 
Löfvens (S) sonderingsuppdrag höll 
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni sitt 
digitala Almedalstal. Partiet ligger rekordlågt i 

opinionsmätningarna och har den senaste tiden 
skakats av inre oroligheter. 

Enligt det senaste partirådsbeslutet ska 
Liberalerna verka för en borgerlig statsminister, 
även om detta innebär någon typ av samröre 
med Sverigedemokraterna. När så Stefan 
Löfven fälldes deklarerade Nyamko Sabuni att 
januariavtalet, där S, MP, C och L ingick, är att 
betrakta som dött. 

Även i måndagens tal nämndes regeringskrisen. 
Nyamko Sabuni berättade om partiets agerande 
och beslutet att lämna januariavtalet och i 
stället verka för en Kristersson-regering. 

– Vi i Liberalerna erbjöd övriga januaripartier 
att hitta en lösning för att undvika den situation 
Sverige nu befinner sig i, sade Nyamko Sabuni.  
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Vad exakt det var Liberalerna erbjöd vill hon 
emellertid inte svara på.  

– Jag berättar inte om våra förhandlingar, sade 
L-ledaren till DN efter sitt tal.  

I sitt Almedalstal berörde Nyamko Sabuni även 
frågor om trygghet, straffskärpningar, 
integration och skolpolitik. 

Hon lanserade också ett nytt förslag inom 
skolområdet. Liberalerna vill att mer pengar ska 
gå till läromedel, för att råda bot på den brist 
som partiet anser råder.  

– Verkligheten i skolan i dag är att endast 15 
procent av lärarna kan köpa in alla läromedel de 
behöver till sina elever, sade partiledaren i sitt 
tal. 

Exakt hur mycket pengar som partiet anser 
behövs har de ännu inte specificerat. 

Gällande samarbetet med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
och vilken samsyn som finns mellan de fyra 
partierna är Nyamko Sabuni inte så meddelsam. 

Hon säger att hon, under Kristerssons (M) 
sonderingsuppdrag, hade ett enda samtal med 
Kristersson, där även Ebba Busch (KD) var 
med. 

– Jag tror vi får vara lite försiktiga med att tro 
att det är så enkelt, vi hade ett samtal ungefär 
där vi med stora penseldrag la fram vad vi ser 
för utmaningar i samhället.  

Områdena som diskuterats är enligt Sabuni 
bland annat skol-, välfärds- och 
migrationspolitik.  

221



Migrationsfrågan har länge pekats ut som en av 
Sverigedemokraternas viktigaste och är 
betydligt mer restriktiv än Liberalernas. 
Nyamko Sabuni säger att hon inte vill 
kommentera Sverigedemokraternas – eller 
något annat partis – politik. 

– Jag försöker bara söka samsyn i den politik 
som jag ser att andra partier delar med oss 
liberaler.  

Finns det något sakpolitiskt förslag ni inte 
kommer att gå med på i den riktningen? 

– Det kan nog finnas många förslag som vi inte 
kommer att vilja gå med på, men så här långt 
har Sverigedemokraterna anslutit till liberal 
migrationspolitik. Så här långt är jag nöjd. 

Amanda 
Lindholmamanda.lindholm@dn.se 

06 ”Blir svårast 
att enas om 
migrationen” 
Partierna i den nya högerkonstellationen 
har pekat ut migrationen som en av de 
frågor där man är överens i stora drag. 
Men samtidigt säger Jimmie Åkesson att 
det kan bli svårt att enas med 
Liberalerna om just den frågan. 

– Det har vi inte prövat än. 

Sverigedemokraterna delade dag med 
Liberalerna under årets komprimerade och 
digitala Almedalsvecka. SD-ledaren Jimmie 
Åkesson höll på måndagskvällen han sitt 
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Almedalstalstal från riksdagen. Åkesson riktade 
kraftig kritik mot hur regeringen hanterat en 
mängd olika områden. Han tog också upp den 
pågående politiska turbulensen och anklagade 
Socialdemokraterna för att sätta makten först. 

– Mot denna pyttipanna förenas oppositionen 
kring behovet av en ny, handlingskraftig 
regering. 

Efter talet säger Jimmie Åkesson till DN att han 
bedömer att SD:s chanser att ingå i en 
regeringskonstellation har minskat efter 
talmannens besked att låta riksdagen rösta ja 
eller nej till Stefan Löfven som statsminister på 
onsdag. 

– Matematiken är densamma som vid förra 
regeringsbildningen. Det saknas något mandat. 

Samtidigt anser han att partiets chanser att få 
inflytande över politiken ökade efter förra 
veckans förhandlingar med M, KD och L – 
eftersom man delar samma problembild. 

Hur långt kom förhandlingarna? 

– Det är inte så att vi slutat prata med varandra 
men de riktigt skarpa förhandlingarna de blev 
aldrig av. Så långt kom vi inte. 

Ni bedömer att chanserna att komma överens är 
goda men hur kan ni veta det om ni inte kom så 
långt? 

– För att vi försöker bygga samarbetet på det 
som förenar. Januariavtalet har i första hand 
byggt på att man kastar in saker som man vet 
att de andra inte tycker om. Vi ser det inte så. 
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Åkesson bedömer att de fyra partierna kan 
komma överens om migrationen. 

– Sedan är det såklart en fråga om detaljer. Vår 
ingång är att vi ska påbörja förhandlingarna ut-
ifrån ett absolut minimum. Vi ska respektera de 
internationella åtaganden vi har och respektera 
EU-rätten men lägga oss på ett minimum och 
sedan förhandla utifrån det. Då hamnar vi på en 
asylrelaterad invandring som är väldigt nära 
noll. 

Ser du att ni kan komma överens om 
migrationsfrågan med L? 

– Just det har vi inte prövat än. Det kommer att 
vara den svåraste nöten att knäcka. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

07 Ledare: 
Populismens 
språk talas till 
höger och 
vänster 
Almedalens första dagar gick i populismens 
tecken. Nooshi Dadgostar (V) ”förstår den som 
inte litar på politiker och myndigheter”, Ebba 
Busch (KD) varnar för att regeringen ”är ute 
efter dig” och Jimmie Åkesson (SD) menar att 
elitpolitiker har ”manat oss, folket, att tiga”. 

Talen markerar en ny era i svensk politik, där 
partiernas förmåga att stå emot populismens 
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lockelse försvagas. Svulstig retorik som spär på 
föraktet för institutioner, ställer grupper mot 
varandra och höjer upp en abstrakt definierad 
folkvilja förs numera ogenerat fram av både V, 
KD och SD. Att det är just dessa partier som står 
för utvecklingen är en tydlig bekräftelse på att 
politikens ytterkanter, den värdekonservativa 
vänstern och högern, ofta har mer gemensamt 
än de själva vill erkänna. 

Dadgostar, Åkesson och Busch enas i sina 
försök att ställa schablonartade karikatyrer till 
väljargrupper mot varandra. Invandrare mot 
äldre, storstadsbor mot ”villa, Volvo och vovve”. 
Endast det egna partiets företrädare kan agera 
uttolkare av ”folkets sunda förnuft”, som 
Dadgostar uttrycker det. I vägen för en återgång 
till det starka samhället står ”politikerna”, 
”myndigheterna”, ”etablissemanget”. Ett 

etablissemang som partiledarna, trots sina 
ledande positioner, helt separerar sig från. 

Problemet med denna taktik, att utropa sig till 
ensamt språkrör för folket i konfrontation mot 
ett vagt ”annat”, är att den förutsätter att det 
bara finns en folkvilja. Så är sällan fallet, vilket 
också är anledningen till att ordet ”demokrati” 
omfattar långt mycket mer än bara 
majoritetsstyre. Här ingår även skydd för 
rättsstaten, oberoende institutioner och 
yttrandefrihet som finns till för att balansera 
upp och värna just minoriteters intressen mot 
en potentiellt förtryckande majoritetsvilja. 

Förslagen på konkret politik lyser med sin 
frånvaro i talen. Att Dadgostar, Busch och 
Åkesson ställer nytt mot gammalt men 
samtidigt utelämnar egna svar på vad de vill 
ersätta dagens samhällssystem med är talande. 
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”Kontrollen måste återtas”, menar Dadgostar. 
Men vad ska egentligen hända när Dadgostars 
arbetare, Busch landsbygdsbor eller Åkessons 
”Sverigevänner” får sina representanter valda? 
När populister kommer till makten tenderar de 
att vara precis lika aktivistiska som de kritiserar 
”eliten” för att vara, bara på sitt eget sätt. Det 
har vi inte minst sett exempel på i de svenska 
kommuner där SD har fått inflytande över 
politiken. 

Även populism kan ha ett värde i att den kan 
tvinga fram viktiga frågor på den politiska 
agendan. Maktkritik och skepsis mot 
institutioner är därtill en sund impuls. Men 
lösningen på politikens utmaningar står inte att 
finna i utmanandet av dess institutioner utan i 
respekt för demokratins kugghjul. 

Berättelsen om det förlorade Sverige bör tas på 
allvar. På många områden måste politiken 
leverera bättre lösningar på problem i 
människors vardag, här finns såväl tydliga 
höger-vänsterkonflikter som kulturkrigsfrågor 
för väljarkåren att ta ställning till. Men det går 
att framhäva skillnader mellan partierna och 
profilera sig som partiledare utan att hänge sig 
åt berättelser om ett förtryckt folk i klorna på en 
förtryckande elit. 

DN 7/7 2021. 
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07 Lööfs 
budgetkrav kan 
orsaka en ny 
regeringskris 
under hösten 
Centerpartiet villkorar redan nu sitt stöd 
för höstbudgeten. C kräver att regeringen 
snabbt går vidare med den 
överenskommelse som Miljöpartiet sagt 
nej till. 

– Ett absolut minimikrav är att 
lagstiftningarna kring landsbygd, 
arbetsmarknad och strandskydd har 

lagts på riksdagens bord, säger 
centerledaren Annie Lööf. 

Under onsdagen väntas både C och MP släppa 
fram Stefan Löfven (S) i den planerade 
statsministeromröstningen i riksdagen. Men 
partierna är djupt oeniga om fortsättningen. 
Lööfs villkor för att tolerera S-ledaren är att 
regeringen accepterar tre punkter i en 
överenskommelse som partierna förhandlat om 
de senaste dagarna:  

Ett mer flexibelt strandskydd, stärkt äganderätt 
för skogsägare och förändringar i arbetsrätten.  

Stefan Löfven vill gå C till mötes men 
miljöpartisterna säger nej till de två första 
punkterna. Miljöpartiets ledning fick nej från 
sin partistyrelse när beslutet diskuterades på 
måndagsförmiddagen. 
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– Vi har hela tiden haft mycket synpunkter och 
försökt hitta sätt framåt att öppna upp de här 
skrivningarna som vi uppfattat som väldigt 
ultimativa, säger MP-språkröret Märta Stenevi i 
Sveriges Radios Studio ett på tisdagen. 

Hos centerpartisterna möttes MP:s nej av stor 
förvåning.  

De uppfattade att det fanns ett motstånd hos 
miljöpartisterna framför allt mot att genomföra 
strandskyddsutredningen men att de till slut 
accepterade Centerns krav.  

– När vi skildes åt sa alla tre partier att vi 
kommer att rekommendera våra partier att 
stödja den här uppgörelsen, säger en centralt 
placerad C-källa. 

Nu har centerledaren ytterligare ökat pressen på 
S och MP. C har tidigare sagt att de inte längre 

vill ingå i något budgetsamarbete, i stället vill de 
lägga fram sin egen budgetmotion som 
oppositionsparti. Det innebär ett stort 
bekymmer för Stefan Löfven som har lovat att 
avgå om han inte får igenom sin budget i 
december. 

Under tisdagen listade Annie Lööf flera krav för 
att ens överväga att släppa fram en S/MP-
budget – tre av kraven bygger på samma tre 
punkter som i överenskommelsen för att släppa 
fram Löfven i onsdagens budgetomröstning. 

– Ett absolut minimikrav är att lagstiftningarna 
kring landsbygd, arbetsmarknad och 
strandskydd har lagts på riksdagens bord. En 
annan del är att man inte har budgetförhandlat 
med Vänsterpartiet, säger Annie Lööf.  
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Konflikten mellan Centern och MP om skogen 
och stränderna är på intet sätt ny. Det var en av 
de större stridsfrågorna när januariavtalet 
skrevs för ett och ett halvt år sedan.  

Som med flera andra svåra frågor beslutade 
januaripartierna sig för att lägga dem i varsin 
utredning. 

När Skogsutredningen kom i slutet av 2020 
möttes förslagen av kritik från både MP och C: 
Centerpartisterna ansåg att äganderätten skulle 
försämras medan miljöpartisterna var arga på 
att utredningen föreslog att registreringen av 
extra skyddsvärd skog ska upphöra.  

Och när Strandskyddsutredningens förslag 
presenterades bara några veckor senare 
hamnade de två partierna återigen på 
kollisionskurs. Centern var oroligt för att 

strandskyddet blir för starkt medan Miljöpartiet 
befarade att det skulle bli för svagt. 

Förhandlingarna fortsatte och var nära 
sluttampen, även om C:s skogspolitiske 
talesperson Peter Helander säger att de svåraste 
frågorna fortfarande inte var lösta.  

– Vi hade inte börjat dra de röda linjerna eller 
ställa de skarpa kraven, dit hade vi inte kommit 
än, säger han. 

Sedan kom regeringskrisen.   

Exakt hur kraven i den nya överenskommelsen 
är formulerade är fortfarande oklart – inget av 
partierna vill lämna ut innehållet.  

Men Peter Helander (C) som var med vid 
partiets förtroenderåd i helgen där de 
övergripande intentionerna i 
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överenskommelsen godkändes, menar att 
skrivningarna om skogen ligger i linje med 
innehållet i januariavtalet. 

– På den punkten var det ju i princip bara C:s 
formuleringar. Däremot har de korta 
meningarna om att tillsätta utredningar nu 
mynnat ut i tusentals sidor, som kräver nya 
övervägningar och ställningstaganden. Där får 
varje parti göra sina tolkningar, säger han.  

Enligt Maria Gardfjell, miljö- och 
landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet, 
som har sett skrivningarna i sin helhet, har 
Centern nu mer eller mindre återgått till 
positionerna de hade innan förhandlingarna 
började.  

– Gällande skogen har de, väldigt förenklat, 
bara behållit sina formuleringar från 

januariavtalet och utelämnat våra. Och gällande 
strandskyddet vill C att det bara är förslagen 
från den utredningen som ska genomföras, en 
utredning vi hade flera invändningar mot, säger 
Gardfjell. 

Snart kan striden inte skjutas upp längre. I 
september ska den regering som tillträder lägga 
fram sin höstbudget för riksdagen.  

Centerpartisterna har en stark tilltro till att 
Stefan Löfven ska genomföra 
överenskommelsen och stärka äganderätten. 
Och det är precis det som oroar Miljöpartiet.  

Språkröret Per Bolund undvek i måndags att 
svara ja eller nej på frågan om de ställer sig 
utanför regeringen om Socialdemokraterna fullt 
ut går med på Centerpartiets krav. 
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– Där är vi inte nu. Men vi kan inte stå bakom 
förslaget från Centern, sa han. 

Om S och C kör över miljöpartisterna hamnar 
de i en svår sits.  

– Det är inte omöjligt att vi i slutändan skulle 
lämna. Det som talar emot är sakpolitiken. Man 
får alltid igenom mer i regering än utanför. Men 
vi skulle tydligare kunna visa vad vi står för om 
vi inte sitter i regering, säger en miljöpartist 
med insyn.  

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 

Fakta. De omtvistade 
punkterna i 
januariavtalet 
Enligt punkt 26 i januariavtalet förband sig 
partierna att ”värna och stärka den privata 
äganderätten till skogen”. Det inkluderade 
bland annat stärkt rättssäkerhet för markägare 
och företag, ekonomisk kompensation för 
inskränkningar i äganderätten och ett utvecklat 
nationellt program för en växande näring och 
ett hållbart skogsbruk. Därutöver skulle 
artskyddsförordningen ses över medan den 
utökade nyckelbiotopsinventeringen inte skulle 
återupptas. En utredning om äganderätten i 
skogen som partierna kom överens om 
färdigställdes i slutet av 2020. 
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Frågan om strandskyddet ingår i punkt 23 i 
januariavtalet, där det bland annat står att 
strandskyddslagstiftningen behöver göras om i 
grunden och att det ska bli betydligt enklare att 
bygga i strandnära landsbygdsområden, med 
bättre förutsättningar för både bostäder och 
näringsverksamhet. Samtidigt preciseras att 
strandskyddet ska vara fortsatt starkt, och vid 
behov förstärkas, gällande exempelvis obrutna 
strandlinjer och områden som redan är starkt 
exploaterade. Partierna kom även här överens 
om en utredning i frågan, som blev klar i slutet 
av 2020. 

07 Det här 
behöver du veta 
inför 
statsminister-
omröstningen 
Den 5 juli föreslog talman Andreas 
Norlén att Stefan Löfven (S) blir 
statsminister.  

I dag sker omröstningen – här är fyra 
saker du behöver ha koll på. 

Det har gått 18 dagar från det att riksdagen 
röstade ja för att fälla statsminister Stefan 

232



Löfven (S). I stället för extraval fick talman 
Andreas Norlén ta över processen som först gav 
moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att 
sondera möjligheterna att samla ett 
regeringsunderlag, men han gav upp när det 
mer eller mindre stod klart att han hade en 
majoritet i riksdagen emot sig.  

Stefan Löfven fick då uppdraget och han 
meddelade i måndags att han ansåg sig ha 
tillräckligt med mandat på sin sida. Talmannens 
förslag blev därmed Stefan Löfven och han 
prövas i riksdagen klockan 14.00.  

Förutsättningarna 

För att Stefan Löfven ska kunna tillträda som 
statsminister krävs det att riksdagen tolererar 
honom i det som kallas negativ parlamentarism. 
Det innebär att en absolut majoritet – 175 

riksdagsledamöter – inte röstar nej (röd knapp) 
mot Löfven i voteringen. 

I praktiken skulle Löfven kunna bli 
statsminister utan en enda ja-röst (grön knapp), 
så länge inte 175 av de 349 riksdagsledamöterna 
trycker på rött. De som väljer att avstå (gul 
knapp) ger passivt stöd till Löfven.  

Mandaten  

De som meddelat att de kommer att tolerera 
eller rösta ja till Löfven som statsminister är de 
tilltänkta regeringspartierna 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt 
Vänsterpartiet och Centerpartiet. Även den 
tidigare vänsterpartisten och numera partilösa 
Amineh Kakabaveh kommer att släppa fram 
Löfven. De fyra partierna har meddelat att de 
kommer att rösta rött, alltså emot, Stefan 
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Löfven som statsminister. Dessa samlar i sin tur 
154 mandat. 

Kvar är 20 mandat, 19 av dessa tillhör 
Liberalerna. De sista mandaten utgörs av den 
politiska vilden Emma Carlsson Löfdahl 
(tidigare L). Gemensamt för de 20 mandaten är 
att de ännu inte har meddelat om de kommer 
att tolerera Löfven som statsminister eller inte. 

Vad händer om Löfven får 175 röster emot sig? 

För att skynda på processen kan talman 
Andreas Norlén till riksdagen föreslå 
Moderaternas Ulf Kristersson som 
statsminister. Då sker en ny 
statsministeromröstning relativt snabbt i stället 
för att Norlén ska påbörja den andra 
talmansrundan. Totalt kan talmannen lägga 
fram fyra förslag till riksdagen, samlas 175 
mandat emot varje förslag utlyses per automatik 
extraval.  

Vad blir nästa steg om Löfven tolereras av 
riksdagen? 

Om Stefan Löfven accepteras kommer han att 
på fredag presentera sin nya regering, den 
tredje i ordningen. Men regeringskrisen är 
knappast över. Knäckfrågan för Löfven är hur 
han ska få igenom sin höstbudget. Vid två 
tillfällen sedan 2014 har Löfven regerat på 
oppositionens budget, det kommer han inte 
göra en tredje gång utan då avgår han. Hur 
Socialdemokraterna ska lösa den frågan 
återstår. Vänsterpartiet kräver inflytande 
samtidigt som Centerpartiet inte kan tänka sig 
att rösta på V-förhandlad budget. Därför måste 
Löfvens i höstens budget locka både C och V, 
utan att stöta ifrån sig något av partierna. 

Sebastian Orre 

sebastian.orre@dn.se 
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07 Löfven har 
allt stöd han 
behöver nu 
Efter att den politiska vilden Amineh 
Kakabaveh lovat att släppa fram Stefan 
Löfven föll den sista biten på plats för S-
ledaren i hans försök att ta tillbaka 
regeringsmakten. DN:s 
politikkommentator Ewa Stenberg 
svarar på tre frågor. 

1 Kommer Stefan Löfven att väljas till 
statsminister på nytt? 

Ja. Det enda som skulle ändra det är om någon i 
Löfvens regeringsunderlag skulle råka trycka 

fel, och rösta nej till Löfven. Men sådana 
misstag brukar inte ske i så här viktiga 
omröstningar.  

Regeln för onsdagens val är att minst 175 av 
riksdagens 349 ledamöter måste rösta nej till 
talmannens statsministerkandidat, annars blir 
hen vald. Stefan Löfven har nu säkrat att 175 
ledamöter inte kommer att rösta emot honom. 
Han är alltså hemma nu. 

2 Brukar en regering förhandla sin politik med 
en politisk vilde, som justitieminister Morgan 
Johansson (S) gjort med V-avhopparen Amineh 
Kakabaveh? 

Nej. Men de senaste veckorna har 
kännetecknats av en rad ovanliga händelser. 
Kakabaveh hade en lång kravlista för att inte 
rösta bort S-ledaren, och hon är nu nöjd med att 
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regeringen har gått henne till mötes och avstår 
därför från nej-knappen.  

3 Centerpartiet släpper fram Löfven med tre 
villkor, som Miljöpartiet har avvisat. Kan inte 
det sätta käppar i hjulet? 

Nej, inte nu, men längre fram. Centerledaren 
Annie Lööf kräver att Stefan Löfven ska infria 
en preliminär överenskommelse om 
strandskydd och skogspolitik som gjordes under 
helgen, alltså den som Miljöpartiet senare sade 
nej till. Men Centern har inte ställt detta som 
krav för att släppa fram Löfven i 
statsministeromröstningen. I stället är 
uppgörelsen ett villkor för att regeringen ska ha 
en chans att få stöd för sin statsbudget för 
valåret 2022, när riksdagen ska rösta i slutet av 
november. Man kan säga att Centern på har 
tummen i ögat på regeringen. Men 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lite tid 
på sig att försöka lätta på trycket och förhandla 
sinsemellan. 

Ewa Stenbergewa.stenberg@dn.se 
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07 Ledare: V 
och SD har 
Kristersson att 
tacka för allt 
173 ledamöter tryckte rött, 176 valde gult eller 
grönt. Två veckor och två dagar efter att han 
röstades bort är Stefan Löfven tillbaka som 
statsminister. 

Tillbaka på ruta ett? Om det vore så väl. Faktum 
är att en hel del har förändrats jämfört med hur 
det såg ut innan misstroendeomröstningen. 

Ur liberal synvinkel handlar det om 
försämringar. 

Då gällde januariavtalet. En hop borgerliga 
reformer väntade fortfarande på att 
genomföras, däribland en liberalisering av 
hyresmarknaden. Det handlade om politik som 
hade majoritetsstöd i riksdagen, eftersom 
regeringspartierna S och MP, samt C, L, M och 
KD alla stod bakom den. 

Januaripartiernas 167 mandat var dessutom fler 
än Moderaternas, Kristdemokraternas och 
Sverigedemokraternas 154. Det innebar att 
budgeten kunde räknas hem utan röster från 
Vänsterpartiet. 

Nooshi Dadgostar (V) saknade således i 
praktiken inflytande. Liksom Jimmie Åkesson 
(SD). 
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Nu är i stället hyresreformen avförd från 
agendan. Den nya planen är att regeringen ska 
få igenom sin budget med stöd av C och V. 

Från höger hörs triumferande röster om att 
Annie Lööf är ansvarig för det som hänt. Hon 
har ju lovat att inte förhandla ekonomisk politik 
med Nooshi Dadgostar. 

Det är magstarkt. 

Visst kommer V att få inflytande över budgeten, 
indirekt, eftersom Stefan Löfven måste anpassa 
innehållet så det faller V i smaken. Men det 
handlar inte om den typ av makt som direkta 
förhandlingar innebär. 

Framför allt: det inflytande Nooshi Dadgostar 
får är det inte Annie Lööf som har gett henne, 
utan Ulf Kristersson. 

Misstroendeförklaringen handlade inte om att 
byta ut Stefan Löfven. M, KD, SD och V kunde 
aldrig uppbåda något eget regeringsalternativ. 
Den handlade endast om att stoppa hyres-
reformen, ge sig på liberal politik. Nooshi 
Dadgostar hymlade aldrig om det. 

Moderaterna vill liberalisera hyresmarknaden – 
gillade förslaget – och säger sig vilja ha liberal 
ekonomisk politik. Ändå gav Kristersson sina 
mandat till Dadgostar. 

Parallellt med att M-ledaren erbjudit sina 
ledamöter för att stärka Vänsterpartiets 
inflytande, har han dessutom tagit chansen att 
bjuda in Jimmie Åkesson i värmen en gång för 
alla. 

Trots att matematiken omöjliggjorde en 
moderatledd regering – 174 blir inte 175 hur 
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mycket man än vrider på siffrorna – tillbringade 
Ulf Kristersson en stor del av förra veckan med 
att köpslå innehållet till ett regeringsprogram 
med SD-ledaren. 

Det handlar om två häpnadsväckande svek mot 
väljarna. 

Inför valet 2018 upprepade Ulf Kristersson två 
löften till leda. Han gjorde det så ofta och med 
sådant eftertryck att det gick att tro att han 
tänkte hålla dem. Det ena handlade om att han 
inte tänkte samarbeta med Sverige-
demokraterna. Partiet hade helt andra 
värderingar än Moderaterna, påstod han. 

Det andra gick ut på att Ulf Kristersson skulle 
vara den ”vuxna i rummet”. Maktspelet skulle 
sättas åt sidan och sakfrågorna komma först. 

Båda utfästelserna har visat sig värdelösa. 

Vi har de senaste två veckorna fått en situation 
där SD närmar sig makten som en del av ett 
nationalkonservativt block och där V:s 
inflytande över politiken växer. Varför har det 
blivit så? 

Ja inte är det på grund av Annie Lööf. C-ledaren 
gör vad hon kan för att placera tyngdpunkten i 
mitten, driva igenom liberal politik, i ett läge 
när inga andra borgerliga partier verkar vara 
intresserade av att göra det. 

Den makt Jimmie Åkesson är på väg att 
tillskansa sig och det inflytande Nooshi 
Dadgostar har fått, beror helt och fullt på att Ulf 
Kristersson har svikit. 

DN 8/7 2021 
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08 Tillträder på 
nytt – här är 
Löfvens 
utmaningar för 
att hålla sig kvar 
Stefan Löfven (S) har valts till Sveriges 
statsminister för tredje gången. Han red 
ut stormen – men fler oväder väntar i 
höst. 

Här är statsministerns fem största 
utmaningar det kommande året: 

1 Att hålla ihop regeringen. 

Regeringen och Centerpartiet såg inte krisen 
komma i tid för att kunna förhindra att 
januarisamarbetet rasade samman. När 
misstroendeförklaringen var ett faktum fick 
Stefan Löfven försöka reda upp röran bäst det 
gick. 

Han lyckades förmå Centerpartiet och 
Vänsterpartiet att släppa fram en rödgrön 
regering igen. Men priset för att få med Annie 
Lööfs Centerparti var en uppgörelse om att 
bland annat ge skogsägarna större makt över sin 
skog och att försvaga strandskyddet.   

Miljöpartiet fick Svarte Petter i det maktspelet. 
För de gröna är skydd av skogen och den 
biologiska mångfalden hjärtefrågor. 

Innan Stefan Löfven återvaldes påminde Annie 
Lööf i sin röstförklaring om att hennes parti 
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släpper fram honom på grund av det han lovat 
om stränderna, skogen och arbetsrätten. 

Löfven har alltså lovat Centern en politik som 
Miljöpartiet inte står bakom. Det är inte första 
gången regeringssamarbetet skälver. 
Regeringen har tidigare varit nära att spricka på 
grund av migrationspolitiken. Nu måste Stefan 
Löfven hitta ett sätt att göra Miljöpartiet nöjda 
och villiga att ge efter. I höst ska lagförslagen 
formuleras. 

2 Få igenom sin valbudget i riksdagen.  

Stefan Löfvens tillträder som statsminister utan 
att veta om hans ekonomiska politik kan 
förverkligas. Det är ovanligt och 
anmärkningsvärt. Nästa år är det valår och då är 
det viktigt för regeringspartierna att visa 
väljarna vilken politik de kan leverera. De 

kommer att sätta ihop en återstartsbudget, men 
ett stort reformutrymme i coronakrisens spår. 

Stefan Löfven och hans finansminister 
Magdalena Andersson (S) planerar att lägga 
fram en budget som innehåller såväl politik som 
Centern gärna vill se – som sådant 
Vänsterpartiet önskar sig. Men allt måste ske 
utan några förhandlingar i förväg, det är ett 
absolut krav från Centerpartiet. 

”Centern har belagt statsministern med 
talförbud”, beskrev Vänsterledaren Nooshi 
Dadgostar situationen i sin röstförklaring i 
riksdagen. 

”Det kommer att bli en mycket svår resa 
framåt”, varnade hon. 

De många reformmiljarderna kan dock 
underlätta för Löfven. Men eftersom 
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Vänsterpartiet och Centerpartiet i många (men 
inte alla) ekonomiska frågor driver motsatt 
politik krävs fingertoppskänsla, hårt arbete och 
sannolikt en hel del informella samtal bakom 
kulisserna. 

3 Undvika att regera sönder sig.  

Den nya Löfvenregeringen ska alltså göra en 
budget som passar Centern och Vänsterpartiet, 
och som kan hålla Miljöpartiet kvar i 
regeringen. Det är svårt. Budgeten bör 
dessutom innehålla något riktigt sossigt. Den 
rödgröna regeringen måste kunna visa att den 
inte finns till för maktens egen skull, att den har 
en riktning och ideologi som skiljer sig från 
andra partier.  

4 Få in energi i laget  

Stefan Löfven har varit försiktig med 
regeringsombildningar, han har månat om sina 
ministrars trygghet och om att hålla ihop laget. 
Men ska han klara det sista året efter att ha fått 
sin auktoritet och sitt regeringsunderlag skadat 
behöver han ny energi. Kanske tar han tillbaka 
sin gamla minister Annika Strandhäll, eller 
någon annan som kan tillföra vilja och lyskraft. 
Dessutom måste S-ledaren bädda för en 
efterträdare. Han har snart suttit i tio år, och 
det sliter att vara statsminister och partiledare. 
En viktig del i ett politiskt ledarskap handlar om 
att lyfta fram kandidater som en dag kan ta 
över. 

5 Bädda för en valframgång.  

Det är hög tid för Stefan Löfven att försöka 
bädda för en framgång under nästa val, för att 
bryta den socialdemokratiska serien av 
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bottenrekord de senaste valen. 
Socialdemokraterna har länge letat efter en ny 
reform, något att lägga till efter historiska beslut 
som åtta timmars arbetsdag, allmän 
tjänstepension och utbyggd förskola. 
Familjeveckan blev förra valets försök. Ett 
första steg presenterades mitt under 
regeringskrisen, utan större åthävor och det är 
osäkert om den går genom riksdagen i höst. 

Nu talar statsministern om ett nytt politiskt läge 
efter pandemin. Det ökar kraven på visioner och 
en politik för framtiden. Socialdemokraterna 
har under årtionden, i och utanför regeringar, 
kritiserat växande sociala och ekonomiska 
klyftor. Men partiet har inte kunnat bryta 
utvecklingen eller formulera en politik för att 
göra det. 

Under pandemin har många länder i världen 
ställt om och snabbt fått fram vaccin, starkare 
sjukförsäkring och vårdplatser. Kan samhällen 
organiseras om så snabbt är det svårt för 
politiska ledare att säga att förändringar är 
omöjliga. Men hur vill egentligen Löfvens 
socialdemokrater förändra Sverige? 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se  
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08 Löfven efter 
omröstningen: 
”Besvärligt läge 
i riksdagen” 
Med minimal marginal accepterar 
riksdagen återigen Stefan Löfven som 
statsminister. En liberal ledamot gick 
emot partilinjen. Nu väntar en osäker tid 
för regeringen när den ska söka stöd för 
sin politik hos andra partier. 

– Det är ingen tvekan om att det 
fortfarande är ett väldigt besvärligt läge i 
Sveriges riksdag, säger Stefan Löfven. 

Drygt två veckor har gått sedan Stefan Löfven 
röstades ned i en historisk 
misstroendeomröstning. När riksdagen under 
onsdagen på nytt tog ställning för honom som 
statsminister landade röstsiffrorna på 116 ja, 
173 nej och 60 som avstår. Det hade behövts att 
175 ledamöter röstade nej till Löfven för att han 
inte skulle ha blivit godkänd. 

– Det är ett stort förtroende. Jag axlar uppgiften 
med både beslutsamhet och respekt, säger 
Stefan Löfven. 

Läget inför omröstningen var mycket jämnt och 
ända in i det sista var det omöjligt att vara säker 
på utgången. Stefan Löfven kom till riksdagen 
strax före klockan 14 omgiven av Säpovakter 
och en grupp ministrar ur övergångsregeringen. 
Cirka 45 minuter senare hade ledamöterna 
avgett sina röster och alla röstade som förväntat 
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– utom en. Liberalernas Nina Lundström valde 
att lägga ned sin röst. Hon motiverar sitt beslut 
på DN debatt, där hon bland annat pekar på att 
L inför valet lovat att inte samarbeta eller regera 
med stöd av SD. 

– Jag såg att 19 röstade enligt partilinjen och att 
en avstod, och det kan jag beklaga. Jag tycker 
man ska hålla ihop ett parti, säger Johan 
Pehrson, Liberalernas gruppledare i riksdagen, 
efter omröstningen. 

Han tycker inte att Lundströms besked ska ses 
som att L är splittrat i regeringsfrågan. 

– Vi har ju alltid debatter och diskussioner i 
varje fråga, sedan enas vi om en linje och så 
håller vi den. I det här fallet var det tyvärr en 
som avstod, säger Johan Pehrson. 

För Stefan Löfvens del innebär utnämnandet till 
statsminister att han kommer att leda en 
regering med ännu svagare stöd än tidigare. 
Liberalerna har helt övergett sitt stöd till en S-
ledd regering och Centerpartiet har lämnat 
budgetsamarbetet. Vänsterpartiet lovar å sin 
sida att göra allt för att få inflytande över 
regeringens politik. 

Som det ser ut nu kan det bli en skakig resa 
fram till att regeringen ska lägga fram sin 
budget i höst. Regeringen behöver stöd från 
både C och V för att få igenom budgeten i 
riksdagen. 

Centerpartiet har öppnat för att stödja budgeten 
men ett villkor är att regeringen inte förhandlar 
med Vänsterpartiet. Stefan Löfvens lösning är 
att försöka dechiffrera vad C och V egentligen 
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kan acceptera och lägga förslag som passar de 
bägge partierna. 

– Det är vår uppgift att se till att budgeten 
passerar riskdagen, säger Stefan Löfven. 

– Vi måste vara både lyhörda och pragmatiska. 
Vi regeringspartier vill ha igenom våra frågor 
och andra partier vill ha sina frågor. Låt oss se 
under budgetprocessen. 

Löfven kommer också att få hantera frågor som 
kan leda till slitningar inom regeringen. C 
krävde inför statsministeromröstningen att 
regeringen genomför förändringar av 
arbetsrätten, reformerar strandskyddet och 
stärker äganderätten för skogen. Det här är 
frågor som MP ogillar men statsministern 
framhåller att arbetet med förslagen ska 
fortsätta. 

– Vi är överens om att de här frågorna ska 
genomföras, säger Stefan Löfven. 

Statsministern är väl medveten om konflikten 
mellan C och MP kring frågorna om 
strandskydd och skogsägande. 

– Det finns olika intressen. Men ingen får allt, 
det fungerar inte så. Speciellt inte i den 
parlamentariska situation som vi har. De här 
diskussionerna har pågått under hela 
Januariavtalsperioden och de pågår fortfarande, 
säger Stefan Löfven. 

Löfven pekar ut fyra områden som kommer att 
vara prioriterade i regeringens kommande 
arbete: jobben, kriminaliteten, klimatet och 
välfärden. Han bedömer att det ska gå att hitta 
majoriteter i riksdagen kring de här frågorna. 
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– Jag har svårt att se att någon ska säga nej till 
att få fler människor i arbete. Efter coronakrisen 
är det uppenbart att vi måste göra mer för att 
stärka välfärden. Det står också alldeles klart för 
de flesta att klimatkrisen är på riktigt. 
Kriminaliteten ser alla, säger Stefan Löfven. 

Stefan Löfven ska presentera sin nya regering 
på fredag. Då blir det också känt om han 
kommer att ta in några nya ministrar eller 
fördela om ansvarsområden bland de 
nuvarande. En vakant plats finns efter att 
landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) lämnade 
sitt uppdrag i förra veckan. 

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 

Hans Olsson hans.olsson@dn.se 

08 M och KD vill 
söka stöd för 
egen budget 
M, KD, SD och L beklagar utfallet av 
omröstningen. 

M-ledaren Ulf Kristersson säger att han 
tillsammans med KD kommer att lägga 
fram en egen budget och söka stöd för 
den. 

– Så fort det finns möjlighet att forma 
majoriteter så kommer vi att göra det. 

Efter omröstningen sade M-ledaren Ulf 
Kristersson att Löfvens nya regering inte kan 
räkna med att vinna en budgetomröstning i höst 
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eftersom de inte har säkrat stöd för en sådan 
ännu. 

– Den här regeringen vet att de inte har 
gemensam politik, att de inte har gemensam 
budget och de måste räkna med att de inte kan 
vinna budgetomröstningen. 

Kommer M och KD lägga fram en budget och 
söka stöd hos L och SD? 

– Vi kommer att lägga fram en budget och så 
kommer vi att prata med andra partier i 
Sveriges riksdag som vill ha en annan 
färdriktning på politiken och så fort det finns 
möjlighet att forma majoriteter så kommer vi 
att göra det. 

Också KD:s partiledare Ebba Busch menar att 
Löfven riskerar en ännu allvarligare 

regeringskris redan till hösten om han inte kan 
få igenom sin budget. 

Hur har era förhoppningar om ett 
regeringsskifte varit sedan 
misstroendeomröstningen? 

– När Ulf Kristersson fick sonderingsuppdraget 
fanns det skarpa möjligheter. Vi hade dialoger 
både med partier och enskilda ledamöter som 
hade kunnat möjliggöra en Kristersson-regering 
att tillträda. Men sen fick vi skarpa besked från 
olika ledamöter och då föll också den 
möjligheten. 

– Det hade varit bättre om svenska folket hade 
fått säga sitt nu i ett extraval istället. 

SD:s partisekreterare Richard Jomshof beklagar 
utfallet av omröstningen och hade också hellre 
sett ett extraval. 
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– Det var väntat men jag hade ändå nånstans 
långt inne hoppats på ett helt annat resultat. 

Också han tror att regeringen kommer att få 
problem med att få igenom en budget i höst.  

– Det skulle inte förvåna mig om vi står inför en 
ny kris inom kort. 

Hur kommer SD agera i ett sådant läge? 

– Vi har varit väldigt tydliga med att vi kommer 
ta varje chans vi får att försöka avsätta 
regeringen. Skulle det visa sig att det händer 
något under hösten, kanske i samband med 
budgetförhandlingarna, som gör att det då finns 
en majoritet i riksdagen för att fälla regeringen 
så kommer vi ta det initiativet igen. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

Fredrik Tano 

fredrik.tano@dn.se 
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08 
Tidsoptimistens 
jakt över – för 
denna gång 
Från 134 dagar till 18. Andreas Norlén 
lyckades förkorta tiden för regerings-
bildningen rejält den här gången. 

DN möter den tidsoptimistiska 
talmannen i navet för hans jakt på en 
statsminister. 

– Det kan faktiskt vara mer tålamods-
prövande att hantera en femåring än en 
regeringsbildning, säger Andreas Norlén. 

ara kungen står över honom i rang. När Andreas 
Norlén valdes till talman 2018 tog han 
symboliskt av sin partinål – Moderaternas – 
från kavajslaget och ersatte den med 
riksdagens.  

Sedan dess har han spelat en central roll i ett 
regeringsdrama med många akter. 

– Jag har självklart känt ett stort ansvar för att 
hantera de olika speciella processerna, från 
regeringsbildningen 2018–2019, 
coronapandemin och den nya 
regeringsbildningen, säger han och påpekar att 
mycket trygghet har kommit från familjen i 
Norrköping: 

– Inför en sådan här speciell dag får jag med 
mig kraft och trygghet hemifrån. Där är jag inte 
riksdagens talman, utan Andreas. Och om jag 
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skulle vara osäker på det blir jag raskt påmind. 
Häromdagen sade Henry (red anm: hans son) 
något i stil med: ”Tyst med dig din gamla ödla”. 
Det säger ingen i riksdagen. 

DN möter honom i rummet där han tagit emot 
partiledare under två regeringsbildningar. 
Bakom honom tornar svenska flaggor liksom en 
marskalkstav med anor från när riksdagshuset 
skulle invigas 1905. Det sistnämnda förklarar 
Andreas Norlén – i vad han kallar en 
”snabbguide” runt rummet. 

När det är knappt tio minuter kvar till 
statsministeromröstningen säger talmannen: 
”Jag går åt sidan ett kort ögonblick” och tar 
några korta steg mot sitt arbetsrum. Talmannen 
ska snart ta plats i kammaren och har precis 
gått igenom dagordningen i sitt tjänsterum med 
två kollegor från riksdagsförvaltningen. 

Han berättar att han är en riktig tidsoptimist – 
och vid ett tillfälle fått rusa tvärs över gamla 
stan i Stockholm för att hinna i tid till att öppna 
kammarens sammanträde. 

Efter valet 2018 tog regeringsbildningen 134 
dagar. Riksdagen röstade ned talmannens 
statsministerkandidat inte bara en, utan två 
gånger. Andreas Norlén blev under processen 
rikskänd och har återkommande kallats folkkär. 
Han blev känd för sina fikamöten med 
partiledarna och sin fallenhet för att citera 
namnkunniga poeter som Karin Boye och Johan 
Ludvig Runeberg.  

När riksdagen för ett par veckor sedan fällde 
statsministern i en misstroendeomröstning 
kastades Andreas Norlén åter in i rampljuset. 
Än en gång skulle han samla partiledarna under 
talmansrundor. 
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Talmannen började onsdagen redan klockan 
06.39 i sitt hus i Norrköping, där han bor 
tillsammans med hustrun Helena, sonen Henry 
och katten Bessie. Dagen har gått i ett – innan 
han for till Stockholm och riksdagshuset 
medverkade han i både radio och tv inför 
omröstningen. Däremot är en av hans mest 
centrala uppgifter för tillfället redan avklarad: 
Att föreslå en statsministerkandidat som 
riksdagen kan rösta om. 

Han säger sig inte vara nervös – men att han 
känt ”en viss laddning, en blandning av fokus 
och förväntan”. Stämman är lugn. Han har varit 
med om det här förut. 

– Min ambition är att alltid vara lugn och 
tålmodig. Det är viktigt när man står inför 
utmaningar av olika slag. Det kan faktiskt vara 
betydligt mer tålamodsprövande att hantera en 

femåring än att leda en regeringsbildning. Jag 
blir sällan stressad och irriterad i min yrkesroll. 

Att han de senaste åren fått stor 
uppmärksamhet är inget han ”lider av”, även 
om han ibland helst vill vara privat. 

– Jag tror att alla som ger sig in i politiken 
måste ha ett intresse för att möta och tala inför 
människor. Annars är det svårt att vara en bra 
politiker, det bygger mycket på mänskliga 
möten. Det har följt med mig sedan jag var 
barn, säger han. 

Talmannen har tidigare berättat i P1:s 
söndagsintervju att han som litet barn ville bli 
cirkusdirektör och i mellanstadiet gärna intog 
scenen under klassens timme. Redan som 
tonåring började han engagera sig politiskt, och 
har fortsatt sedan dess. 
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Han har de senaste åren synts på pressträffar, i 
sociala medier – och på flera håll i riksdagens 
lokaler. Bland annat har riksdagsmatsalen 
under två veckor serverat mat från recept av 
talmannen och hans hustru – på talmannens 
initiativ. 

– Det är viktigt att man ser att talmannen också 
är en människa av kött och blod. Varje dag 
behöver inte präglas av gravallvar, även om 
arbetet är allvarligt, säger han. 

Han påpekar att vad gäller regeringsbildning är 
hans viktigaste uppgift att utföra den uppgiften 
så bra och seriöst som möjligt. Men han 
fortsätter: 

– Men i min roll ingår också att berätta om 
riksdagen för svenska folket. Genom att sätta en 

personlig prägel på vissa saker kan jag bidra till 
ett ökat intresse. 

När klockan närmar sig 14 går talmannen ut i 
talmanskorridoren med dess välvda tak. 
Härifrån går en trappa direkt upp till 
kammaren. På andra sidan hörs ett sorl. Till den 
här omröstningen hinner tidsoptimisten 
Andreas Norlén i tid. 

Efteråt är han nöjd. 

– Jag hade ambitionen att få ett så snabbt svar 
som möjligt på frågan om det går att bilda en 
regering. Jag tycker att det är bra att vi hade en 
snabb och effektiv process. Att förra processen 
tog 134 dagar ser jag inte som ett misslyckande. 
Däremot hade det varit ett misslyckande om 
den gjorde det nu. 

Jenny Nyman 
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jenny.nyman@dn.se 

Fakta. Andreas Norlén 
Född: 1973. 

Bor: Norrköping. Föddes i Bromma, i 
Stockholm, och växte upp i Ödeshög i 
Östergötland. 

Familj: Hustrun Helena, sonen Henry och 
katten Bessie. 

Utbildning: Juridik och affärsjuridik vid 
Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet 
och Stockholms universitet. Är doktor i juridik. 

Politisk karriär: Blev 1988 aktiv i Moderata 
ungdomsförbundet (MUF). Var 1998–2002 och 
2006–2014 ledamot i Motalas 
kommunfullmäktige och en kortare period även 

i Östergötlands landstingsfullmäktige. Blev 
riksdagsledamot för Östergötlands län år 2006, 
och var ordförande för riksdagens 
konstitutionsutskott (KU) 2014–2018. Sedan 
hösten 2018 är han riksdagens talman. 

Källa: Riksdagen och Andreas Norléns blogg 
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Kapitel 2 : 
Debattartklar i DN 
29  juni - 8 juli 2021 
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29”Äldre 
bortglömda i 
debatten om 
våld i nära 
relationer” 
Slag, knuffar och sparkar. Psykiskt och 
sexuellt våld eller försummelse. För en 
äldre person som är skör kan detta ge 
stora skador. Våld mot äldre personer 
sker inte enbart i hemmet av en 
närstående utan även av personal på 
särskilda boenden och inom hemtjänst. 

Våldet mot äldre i nära relationer måste 
tas upp i debatten, skriver tre forskare. 

DN. DEBATT 210629 

I dag belyses frågan om våld i nära relationer 
intensivt från både politiskt och medialt håll. Vi 
välkomnar denna debatt och de förslag som 
förhoppningsvis blir lag i sommar. För att 
ytterligare skydda de våldsutsatta föreslås ett 
utökat stöd och behandling till förövare. Vad vi 
dock saknar i debatten och förslagen är att 
fokusera på äldre personers rätt att leva ett liv 
utan våldsutsatthet. Antalet äldre personer ökar 
stadigt i vårt samhälle och därmed kan det 
antas att äldre som utsätts för våld också 
kommer öka. Trots det finns en stor brist 
angående dessa frågor i samhällsdebatten. 
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Att äldre personer utsätts för våld är för många 
en osannolik tanke. Fördomar och stereotypa 
föreställningar om äldre personer är utbrett i 
vårt samhälle. Alla äldre personer är väl snälla 
mot varandra och inte kan väl någon vara elak 
och hotfull mot en äldre person, tänker många. 
Men faktum är att äldre personer utsätts för 
våld i nära relationer i olika miljöer och 
sammanhang. I denna debattartikel diskuteras 
våld mot äldre i allmänhet, men vi 
uppmärksammar särskilt våld som sker inom 
särskilda boenden. 

Regelrätt fysiskt våld av partner eller annan 
närstående förekommer, ibland genom slag, 
men också knuffar, sparkar eller nypning. För 
en äldre person som är skör kan detta ge 
upphov till stora skador. Psykiskt våld kan 
exempelvis ske i form av att personen isoleras, 
men också som trakasserier på grund av någon 

funktionsnedsättning. Försummelse är en 
annan typ av våld som äldre kan utsättas för. 
Det kan handla om att personen inte får sin 
medicin eller får komma till läkare vid behov i 
de fall personen inte själv har förmåga att se till 
sin egen situation. Vidare förekommer att vuxna 
barn tvingar till sig pengar genom våld, hot om 
våld eller nekar att ge hjälp om pengar inte ges. 
Det förekommer även stölder från äldre i 
särskilda boenden. 

Sexuellt våld förekommer också från partner 
eller exempelvis personal eller grannar på 
särskilda boenden. En svensk studie av Ahnlund 
och medarbetare från 2020 visade att cirka 4 
procent av undersökta män och kvinnor i 
åldrarna 60–74 år har utsatts för fysiskt, 
psykiskt och/eller sexuellt våld. Inom denna 
åldersgrupp är de flesta fortfarande oberoende 
av andra för att klara sitt dagliga liv. Det är värt 
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att notera att vi vet genom många 
forskningsresultat att risken att utsättas ökar 
med hög ålder (75+). Detta belyser också en 
annan problematik, att det råder brist på 
forskning gällande våldsutsatthet bland äldre. 

Våld mot äldre personer sker inte enbart i 
privata bostäder av en partner, vuxna barn eller 
annan närstående utan även av personal på 
särskilda boenden och inom hemtjänst. 
Missförhållanden som misstänks eller verifieras 
inom särskilda boenden omfattas av lex Sarah, 
en lag med anmälningsplikt. Lex Sarah omfattar 
dock inte våld i nära relationer som sker i de 
äldres egna boende. Hur som helst, vare sig den 
äldre utsätts av närstående eller av personal 
(som kan likställas med närstående) handlar det 
om att utsättas av personer den äldre har en 
nära relation till. Relationer som ska präglas av 
tillit, till någon den äldre personen har 

förtroende för och får hjälp av i det dagliga livet. 
I praktiken blir de äldre som har hjälp av 
hemtjänstpersonal eller bor på särskilt boende 
mycket beroende av personalen för att klara sin 
vardag. Om våldet sker i denna miljö och i dessa 
situationer kan det för den enskilda äldre 
personen ha samma negativa betydelse och 
konsekvens som om våldet kom från en 
närstående i det egna hemmet. 

I en nyligen publicerad doktorsavhandling, 
skriven av Anja Botngård, från Norge ingår en 
nationell studie som omfattar 3 693 personer i 
personalen (alla kategorier) som jobbar på 
sjukhem (motsvarande våra särskilda boenden). 
Tre fjärdedelar angav att de hade observerat 
våld mot äldre det senaste året. Dessutom 
uppgav två tredjedelar att de själva var förövare 
vid ett eller flera tillfällen. Psykisk misshandel 
och försummelse var vanligast även om fysisk 
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misshandel också förekom. Enligt vårt 
förmenande skulle dessa skrämmande siffror 
lika gärna kunna vara från Sverige. 

En del av dessa händelser kan ske på grund av 
brister i organisationen och besparingar som 
ger en arbetsmiljö där personalen har litet 
utrymme att kunna påverka eller inte ges 
handlingsutrymme. Dessutom är många 
timanställda och outbildade. Detta har 
aktualiserats under pandemin, politikerna 
medger att äldrevården behöver ses över och 
förbättras. Det är en viktig del för att förebygga 
att äldre personer far illa. Organisatoriska 
missförhållanden, liknande det som hänt i 
äldrevården under pandemin, kan ses som våld 
och får inte ske i framtiden! 

Intentionen hos personalen behöver inte vara 
att skada den äldre utan andra faktorer kan 

också ha betydelse. Precis som det som sker i 
det egna hemmet kan man se att relationen 
mellan parterna och kommunikationen mellan 
dem har en avgörande betydelse för utfallet. En 
dålig och opersonlig relation och att inte förstå 
varandra ökar risken för vanvård/övergrepp/
våld. 

Att det våld som förekommer inte blir synligt 
utan försiggår utan att upptäckas kan till 
exempel bero på att det för många äldre 
personer kan upplevas som mycket skamfyllt att 
bli utsatt. Det är inget man vill berätta om och 
allra minst anmäla vare sig till personal eller till 
polis. De kan också föreligga en rädsla för att 
anmäla någon man är beroende av för att klara 
det dagliga livet, vem ska hjälpa en sen? För 
äldre personer med kommunikationssvårigheter 
kan det dessutom vara oerhört svårt att 
förmedla sin utsatthet. Omgivningen runt äldre 
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personer vilket inkluderar personal inom 
äldrevård, hälso- och sjukvård, tandvård och 
social omsorg behöver därför uppmärksamma 
tecken på våldsutsatthet. Det behövs också 
handlingsalternativ om det uppenbaras att den 
äldre personen blivit utsatt. Här måste 
ansvariga politiker, beslutsfattare och olika 
myndigheter se till att det finns kunskap och att 
stödinsatser anpassas för att möta äldre 
personers behov. 

Ur ett moraliskt perspektiv kan man säga att se 
men inte reagera och agera gör oss 
medansvariga till det som drabbar de äldre 
personerna. Låt därför samhällsdebatten om 
våld i nära relationer också aktualisera och 
inkludera våld mot äldre personer. 

Britt-Inger Saveman, senior professor i 
omvårdnad, Institutionen för omvårdnad, 
Umeå universitet 

Linda Johansson, docent i hälsa och 
vårdvetenskap, Institutet för gerontologi, 
Jönköping university 

Lena Östlund, fil.mag. i gerontologi, Institutet 
för gerontologi, Jönköping university 

260



30 ”Så kan C 
vara med och 
skapa ett 
borgerligt 
juliavtal” 
Centerpartiet står i centrum för 
regeringskrisen eftersom de inte vill 
budgetförhandla med varken 
Vänsterpartiet eller 
Sverigedemokraterna. Men C-ledningen 
och C-väljaren står stabilt i det borgerliga 
lägret och ett borgerligt juliavtal med 
liberala krav och en ny statsminister 

borde ligga i Centerpartiets intresse, 
skriver Benjamin Dousa, vd på Timbro. 

DN. DEBATT 210630 

Krisen för Stefan Löfvens regering är resultatet 
av att svensk inrikespolitik har börjat handla 
om just politik. Bakom svepande beskrivningar 
om vikten av att ta ansvar och att hålla 
ytterkanterna borta, gömde sig nämligen stora 
politiska skillnader mellan Vänsterpartiet och 
Centerpartiet, inte minst i synen på 
marknadsekonomi.  

Sedan 2010 finns en parlamentarisk majoritet 
för mer av frihet, och mindre av statlig 
inblandning, byråkrati och klåfingrighet. Det är 
dags att dessa idéer får genomslag i politiken. 
Nu har Centerpartiet chansen att öppna upp för 
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ett borgerligt juliavtal där de kan få igenom fler 
liberala reformer än i januariavtalet.  

Centerpartiet står i centrum för den här 
regeringskrisen eftersom de sagt sig varken vilja 
budgetförhandla med Vänsterpartiet eller med 
Sverigedemokraterna. För att stänga ute 
ytterkanterna vill de i stället att 
Socialdemokraterna och Moderaterna 
regerings- och budgetsamverkar. Senast det 
skedde, genom decemberöverenskommelsen, 
blev effekten raka motsatsen och både V och SD 
ökade i opinionen. En sådan lösning är därför 
knappast eftersträvansvärd för den som vill att 
ytterkanterna får mindre inflytande. 

Sedan decemberöverenskommelsen har dock 
arbetssättet i riksdagen förändrats avsevärt. 
Redan i dag har exempelvis SD suttit med i 
förhandlingar om, och har därmed inflytande 

över, invandringen, grundlagen och försvaret. 
Budgetar som både V och SD har haft direkt 
inflytande över har redan röstats igenom och 
verkställts. V skriver i sitt partiprogram att de 
strävar efter avskaffandet av den privata 
äganderätten och kunde i senaste valrörelsen 
inte svara på om H&M och Ikea skulle få 
fortsätta att vara privatägda om partiet fick 
bestämma. Liknande radikala idéer, fast på helt 
andra områden återfinns i SD. Som tur är ser 
varken V eller SD ut att få egen majoritet i 
riksdagen i närtid. 

Åsiktsmässigt ligger Centerpartiet betydligt 
närmare de borgerliga partierna M, KD och L 
med stöd av SD än S och MP med stöd av V. 
Sänkta skatter på arbete, företagande och 
sparande står samtliga fem högerpartier bakom, 
medan de tre vänsterpartierna motsätter sig det. 
S, MP och V vill med olika metoder begränsa 
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valfriheten inom välfärden och kvotera 
börsbolagens styrelser. Även i en fråga som 
nyanländas kvalificering till välfärdssystemen, 
står C betydligt närmare M, KD, L och SD än 
vänstersidan. 

I en ny Demoskopmätning gjord mellan den 17 
juni och 24 juni med 4 835 svarande kan vi 
dessutom visa att inte bara Centerledningen, 
utan även C-väljarna, åsiktsmässigt står tydligt 
till höger. 94 procent av C-väljarna vill sänka 
eller behålla skatterna på arbete som de är, 
vilket är i linje med M-, KD-, L- och SD-
väljarna. Bara runt en på tjugo av C-, M-, KD-, 
och L-väljarna, och en av tio SD-väljare, vill 
minska rut och rot. Detta kan jämföras med var 
tredje S- och MP-väljare och mer än hälften av 
alla V-väljare. På frågan om invandrare ska 
behöva kvalificera sig på något sätt för att få full 
tillgång till det svenska 

socialförsäkringssystemet (exempelvis 
barnbidrag och bostadsbidrag), instämmer 98 
procent av SD-väljarna, 96 procent av KD-
väljarna, 95 procent av M-väljarna, 84 procent 
av L-väljarna och 65 av C-väljarna. På 
vänstersidan finns däremot ett starkt motstånd 
mot den typen av reformer. 

Både C-ledningen och C-väljaren står således 
stabilt i det borgerliga lägret. Även 
förhandlingsmässigt försvagas C-positionen om 
de inte under några förutsättningar kan tänka 
sig att släppa fram en borgerlig regering. Om 
Stefan Löfven och Vänsterpartiet känner till att 
C aldrig kan tänka sig att släppa fram en annan 
regering än en S-ledd, då kommer liberala 
reformer att lysa med sin frånvaro vid ett nytt 
vänsteravtal. Centerpartiet skulle i stället kunna 
trycka gult till en ny, borgerlig regering ledd av 
Ulf Kristersson, och samtidigt ställa krav på 
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liberala reformer högerut. Ett sådant borgerligt 
juliavtal skulle kunna bygga på följande 
punkter: 

1 Stärk den liberala demokratin. Den 26 juni 
skrev Liberalerna i SvD om hur skyddet för 
demokratin i Sverige är för svagt jämfört med 
många andra länder. Sverige saknar bland 
annat en författningsdomstol, som fungerar 
som ett skydd mot regeringar som sätter sig 
över lagen och inskränker medborgerliga fri- 
och rättigheter. 

2 Återupprätta arbetslinjen. När Stefan Löfven 
tillträdde som statsminister lovade han Europas 
lägsta arbetslöshet. Utvecklingen har dessvärre 
gått i rakt motsatt riktning. Utanförskapet biter 
sig fast och varannan invandrare är i dag inte 
självförsörjande. Därför behövs reformer som 
bidragstak, lägre skatter på låga och normala 

inkomster, kvalificering till bidragssystemen för 
nyanlända och en bortre tidsgräns i 
sjukförsäkringen. 

3 Avreglera bostadsmarknaden. Sverige sticker 
ut i en internationell kontext när det kommer 
till regleringar av byggande, hyror och bolån. 
Det skulle behövas en avregleringspush, med 
lättade regelverk för bland annat buller och 
soltimmar, i kombination med fri hyressättning 
vid nyproduktion och slopade amorteringskrav. 

4 Effektiv klimatpolitik. Det finns en stor 
enighet om att Sverige ska vara ett 
klimatpolitiskt föredöme. För det krävs mer 
marknadsekonomi och teknikoptimism. I dag 
gör osäkra tillståndsprocesser att Sverige 
störtdyker som gruvnation. Svenska mineraler 
som behövs i omställningen får aldrig brytas. 
Energipolitiken misslyckas med att skapa 
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förutsättningar för mer ren el, trots att 
elektrifieringen går allt snabbare. 

5 Politik för mer frihet. Alltför länge har 
förmynderisamhällets regleringar givits fri lejd i 
landet. Det är hög tid för ett skifte i politiken för 
att öka människors frihet. Vi föreslår ett 
juliavtal som tillåter kvinnor att välja 
hemaborter, homosexuella män att ge blod på 
lika villkor som heterosexuella och att stärka det 
rättsliga skyddet vid surrogatmödraskap. Vi 
föreslår också en ny alkoholpolitik där öl och vin 
får köpas i matbutiker. 

6 Stärk äganderätten. Äganderätten är central i 
det borgerliga idéarvet. De senaste åren har den 
varit under angrepp, särskilt från Miljöpartiet 
och mot hundratusentals vanliga skogsägare. 
Det behövs en ny skogsutredning som levererar 
det januariavtalet misslyckades med genom att 

stärka äganderätten och kraftigt begränsa 
mängden skyddad skog. Strandskyddet och 
länsstyrelser behöver avskaffas för att ge 
markägare större frihet att besluta om sin egen 
mark. 

Centerpartiets existensberättigande bör ligga i 
att få igenom så mycket liberal politik som 
möjligt, inte till varje pris rädda kvar en 
socialdemokratisk statsminister. Ett borgerligt 
juliavtal med liberala krav och en ny stats-
minister borde ligga i Centerpartiets intresse. 

Benjamin Dousa, vd, Timbro 
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01 ”Världen kan 
inte längre 
passivt se på när 
Kina stryper 
pressfriheten i 
Hongkong” 
Till Folkrepubliken Kina. Nu får det vara 
nog. Den fria, oberoende och kritiska 
journalistiken kriminaliseras i Kina. Vi 
vill uttrycka vårt stöd för medierna i 
Hongkong och kommer att öppna våra 
tidningar för en än mer intensiv 

granskning av den skrämmande 
utvecklingen, skriver chefredaktörerna 
för fyra av Nordens ledande tidningar. 

DN. DEBATT 210701 

Gränsen passerades för länge sedan. Nu får det 
vara nog. Världen kan inte längre passivt se på 
när Kina stryper pressfriheten i Hongkong. Vårt 
hopp om att Kina skulle leva upp till sina 
försäkringar och utfästelser om att försvara och 
bevara grundläggande demokratiska fri- och 
rättigheter i Hongkong har under den senaste 
tiden urholkats. Våra farhågor och vårt förakt 
har i gengäld tilltagit. 

Det sista, kanske naiva, hoppet släcktes när den 
oberoende tidningen Apple Daily föll offer för 
myndigheternas attacker mot yttrandefriheten. 
Vi ser med växande oro hur vårt 
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verksamhetsfält – den fria, oberoende och 
kritiska journalistiken – kriminaliseras. Vi ser 
också med stigande oro hur detta drabbar det 
ena medieföretaget efter det andra i det en gång 
så löftesrika Hongkong , nu senast Apple Daily. 
Dessförinnan var det Radio Television 
Hongkong, som underkastades myndigheternas 
kontroll. Samtidigt har polisen fått nya 
befogenheter att censurera internet. 

Medieägare, producenter och journalister ställs 
inför rätta och kastas i fängelse för att de utför 
sitt jobb och fullgör sitt uppdrag som offentlig-
hetens språkrör.  

Och det bara fortsätter ... 

Vi är en krets chefredaktörer för Nordens 
ledande tidningar som med detta protestbrev 
vill uttrycka vårt stöd för kollegorna på Apple 

Daily och ge moralisk uppbackning åt dem och 
de andra medierna i Hongkong som berövats 
sina möjligheter att utan hinder och censur 
bedriva kritisk journalistik på offentlighetens 
vägnar. Vi protesterar mot de kinesiska 
makthavare som älskar att framställa sig som 
företrädare för en vänligt sinnad makt. Det 
finns inget vänligt sinnat i en stats överfall på 
den fria pressen, inget ädelt. 

Vi tolkar tvärtom övergreppen mot den fria 
pressen som ett svaghetstecken, eftersom det 
avspeglar ett styre som knappast självt kan tro 
sig vara till för folkets eget bästa. I annat fall 
skulle det saknas skäl för förtrycket. 

Vi tror i gengäld att för varje gång Peking slår 
ner på opposition och kritik växer 
motståndsviljan. Varje gång en medieröst tystas 
föds en ny. 
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Därför är det nu dags att byta kurs. Det är nu, 
100 år efter grundandet av Kinas 
kommunistiska parti, som Folkrepubliken Kina 
ska leva upp till sitt namn, en republik för folket 
och inte bara för makthavarna. 

Försvaret av den fria pressen är en del av denna 
kamp. Vi vill inte bara vara en del av detta 
försvar. Vi vill intensifiera det och öppna våra 
tidningar för en än mer intensiv granskning av 
den skrämmande utvecklingen i Hongkong. Vi 
vill använda den pressfrihet kollegorna i 
Hongkong förnekas. 

Man kan med maktmedel trycka tillbaka 
sanningen och friheten. Men bara för stunden. 
Vi måste tillsammans visa att den kraft som 
finns i det fria informations- och 
meningsutbytet till sist alltid segrar. Vi måste 
gemensamt se till att det som man nu i 

Hongkong försöker censurera lyfts fram och 
görs känt någon annanstans i världen. Vi måste 
stå eniga. 

Peter Wolodarski, chefredaktör, Dagens 
Nyheter 

Christian Jensen, chefredaktör, Politiken 

Trine Eilertsen, chefredaktör, Aftenposten 

Kaius Niemi, chefredaktör, Helsingin Sanomat 
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02 ”Låt inte 
tobaksindustrin 
styra svensk 
hälsopolitik” 
12 000 människor dör varje år av 
rökning i Sverige, tusentals människor 
skadas och tobaken kostar samhället 
mångmiljonbelopp varje år. 
Tobaksindustrins inflytande över svensk 
politik måste upphöra om vi ska klara 
regeringens mål om ett rökfritt Sverige 
2025, skriver fyra företrädare för 
Tobaksfakta. 

DN. DEBATT 210702 

Det har gått två år sedan införandet av rökfria 
miljöer på uteserveringar, lekparker och 
busshållplatser. Åtgärderna visar att en stark 
folklig opinion kan leda till politiska beslut som 
leder till förbättring – ofta små steg i taget. Men 
mer behöver göras. 12 000 människor dör 
fortfarande varje år av rökning i Sverige. Om vi 
menar allvar med att rädda dessa människoliv 
måste tobaksindustrins inflytande över svensk 
politik upphöra. 

Tobaken är destruktiv för vårt samhälle på flera 
sätt. Vid sidan av alla dödsfall skadar tobaken 
tusentals människor och kostar samhället 
mångmiljonbelopp varje år. Tobaks-
produktionen, oavsett vilken slutprodukt det 
handlar om, står varje år för stor 
miljöförstöring, höga klimatutsläpp och 
systematiskt barnarbete. 
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Regeringen har satt upp målet om ett rökfritt 
Sverige 2025. Det innebär att mindre än 5 
procent i alla befolkningsgrupper ska röka 
2025. Men vi är en lång väg ifrån målet. Bland 
socioekonomiskt svaga grupper är andelen 
dagligrökare 14 procent, och hos 
gymnasieungdomar ännu högre. 

Medvetenheten hos svenska medborgare och 
beslutsfattare är tämligen hög om rökningens 
skador, men lägre om snusningens. Trots detta 
finns en politisk passivitet inför nya åtgärder 
som kan få ner tobaksbruket i samhället. En rad 
jämförbara länder såsom Finland, Norge och 
Storbritannien har infört exponeringsförbud för 
tobaksprodukter i butiker. Många länder har 
också infört neutrala reklamfria 
tobaksförpackningar, däribland Storbritannien, 
Frankrike och Island. Dessa åtgärder har visat 
sig vara effektiva framför allt när det gäller att 

minska nyrekrytering och tobaksbruk hos 
ungdomar. Detsamma gäller en höjd 
tobaksskatt, som har lyfts fram av såväl WHO 
som Världsbanken som en av de enskilt mest 
effektiva åtgärderna för att minska 
tobaksbruket. Sveriges tobaksskatt är dock lägre 
än i många jämförbara länder. Som ett exempel 
kostar ett paket cigaretter här 60 kronor, medan 
det kostar 130 kronor i Storbritannien och 
Norge. 

Dessa tre åtgärder: exponeringsförbud, 
reklamfria tobaksförpackningar och höjd 
tobaksskatt utgör några av artiklarna i WHO:s 
tobakskonvention som ratificerades i Sveriges 
riksdag redan 2005. Sverige gör i dag avsteg 
också från andra internationella konventioner. 
Barnkonventionen är ratificerad i svensk lag och 
slår fast varje barns rätt till bästa möjliga hälsa. 
Tobaksbruk och passiv rökning för tusentals 
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barn och unga i Sverige i dag är ett svek mot 
denna princip. FN:s hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030 strävar efter att garantera en 
ekologisk och social hållbarhet. Men tobakens 
miljöförstörelse, klimatutsläpp och barnarbete 
är dess motsats. 

Varför gör inte svenska politiker mer för att 
minska tobaken i samhället, trots medvenhet 
om tobakens förödande konsekvenser, och trots 
de internationella konventioner som Sverige har 
förbundit sig till? Vi har undersökt denna fråga i 
vår nya rapport: ”Diskrepanser inom 
tobakspolitiken”. 

Svaret på frågan står till stor del att finna i en 
framgångsrik lobbyism från tobaksindustrin. 
Det här är inte vilken industri som helst. Det är 
en industri som har miljoner människors död 
på sitt samvete de senaste hundra åren. Med 

stora ekonomiska resurser har den verkat för att 
förhindra, förminska och fördröja samhällets 
hälsoförebyggande åtgärder som har stöd i 
forskningen. Tobakskonventionens artikel 5.3 
slår fast att hälsopolitiken ska skyddas från 
tobaksindustrin. Trots detta tillåts industrin i 
dag influera svenska politikers 
informationsinsamling och beslut. I våra 
djupintervjuer med svenska riksdagsledamöter 
framgick det att såväl cigarett- som snus-
industrin regelbundet träffar svenska politiker, 
ger dem information, och influerar dem med 
argument som används i motioner och politiska 
program. 

Vår rapport visar också hur fabricerade myter 
skapade av tobaksindustrin har fått fäste hos 
svenska makthavare och accepterats som 
sanningar. Några exempel är att höjd 
tobaksskatt per automatik leder till ökad 
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tobakssmuggling och att snus inte är 
hälsofarligt och därför är en lämplig 
rökavvänjningsprodukt. Fakta är att 
tobakssmugglingen är högre i länder med svaga 
rättssystem, bristfällig tull och utbredd 
korruption. I de flesta fall har dessa länder låga 
skattesatser på tobak. Fakta är också att snus är 
kraftigt beroendeframkallande och ökar risken 
för hjärt- och kärlpåverkan, diabetes och 
fosterskador. 

Det är djupt problematiskt att tobaksindustrins 
myter har fått fäste som accepterade sanningar 
hos svenska politiker. Det är ett demokrati-
problem om våra folkvalda makt havare fattar 
beslut grundade på myter i stället för fakta. Att 
tobaksindustrins intressen tillåts influera 
svensk politik innebär också att samhällets 
gemensamma kamp för att minska tobaken 

motarbetas. Vi vill se följande åtgärder för att 
förändra situationen: 

Ökad respekt för internationella konventioner: 
Svenska politiker måste respektera 
tobakskonventionens och barnkonventionens 
artiklar, då de är ratificerade i Sveriges riksdag. 
Således är svenska riksdagsledamöter skyldiga 
att verka för införandet av åtgärder såsom 
exponeringsförbud, reklamfria neutrala 
tobaksförpackningar och höjd tobaksskatt. De 
är också skyldiga att se till att tobaksindustrin 
inte tillåts påverka hälsopolitiken. 

Nolltolerans mot samverkan med 
tobaksindustrin: Samtliga riksdagspartier måste 
säkerställa att deras företrädare inte samverkar 
med tobaksindustrin. En nolltolerans ska finnas 
mot att basera argument och politiska förslag på 
utbyten med industrin. 

272



Redovisningsplikt vid möten med 
industriföreträdare: Endast kontakter 
nödvändiga i arbetet att begränsa tobaksbruket 
ska förekomma. Dessa möten ska registreras i 
ett offentligt system som är transparent och 
enkelt att regelbundet följa upp. Här kan 
inspiration hämtas från Europaparlamentet där 
en rapporteringsskyldighet finns hos alla 
parlamentariker som träffar intressenter och 
lobbyister. Om inte mötena redovisas riskerar 
parlamentarikerna påföljder. Sveriges riksdag 
bör applicera en liknande modell. 

Vi är övertygade om att åtgärderna ovan är 
viktiga delar i det fortsatta tobaksförebyggande 
arbetet. Om de genomförs kommer 
tobaksindustrins inflytande över svensk politik 
att begränsas. Detta kommer att möjliggöra 
flera nya insatser för att minska tobaksbruket i 
samhället. Genom dessa kommer vi att klara av 

regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025. 
Samtidigt kommer vi att bättre leva upp till 
internationella överenskommelser. Tusentals 
människors liv kan räddas och – inte minst – 
barn och unga kan stödjas till ett liv utan tobak. 

Fakta. Tobaksfakta 
Tobaksfakta är en oberoende tankesmedja. Vi 
arbetar för en tobaksfri framtid för oss, våra 
barn och för miljöns skull. Vi informerar om 
tobak och tobaksindustrins arbetsmetoder. 

Tobaksfakta är en ideell förening som 
samarbetar med 17 medlemsorganisationer. 

Torsten Kjellgren, statsvetare och 
rapportförfattare 

Lena Sjöberg, tandläkare, ordförande, 
Tobaksfakta 
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Göran Boëthius, läkare, före detta ordförande, 
Tobaksfakta 

Ann Post, sjuksköterska, kansliansvarig, 
Tobaksfakta 

03 ”Sänkta 
byggkostnader 
viktigt för att få 
fler hyresrätter” 
Förslaget om fri hyressättning vid 
nyproduktion utlöste dagens 
regeringskris. Men flera allmännyttiga 
bolag menar att det inte går att sätta 
högre hyror i nyproduktion. Andra 
faktorer, som att sänka produktions-
kostnaderna, är betydligt viktigare för att 
minska bostadsbristen och skapa en 
bättre bostadsmarknad, skriver Sveriges 
Allmännytta och dess byggherreråd. 
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DN. DEBATT 210703 

En av Sveriges största politiska kriser utlöstes 
av en punkt i januariavtalet – punkten om fri 
hyressättning vid nyproduktion. För att komma 
till rätta med Sveriges bostadsunderskott krävs 
en rad åtgärder för att skapa bättre 
förutsättningar för nyproduktion. Sveriges 
Allmännyttas byggherreråd presenterar nu en 
agenda som verkligen kan göra skillnad för att 
öka byggandet, minska bostadsbristen och 
skapa en bättre bostadsmarknad för hela 
Sverige. 

Allmännyttan har länge verkat för att uppnå en 
mer fungerande bostadsmarknad. Vi bygger 
redan i dag och är redo att vara en fortsatt 
positiv kraft i utvecklingen av 
bostadsbyggandet. För att det ska vara möjligt 
att långsiktigt upprätthålla och växla upp till 

den nivå på byggandet som behövs, måste flera 
lagar och regler ändras. 

Sveriges Allmännyttas byggherreråd har 
identifierat totalt sjutton områden med åtgärder 
som behöver genomföras för att öka byggandet i 
Sverige. Det handlar om att ge förutsättningar 
för att bygga till rimlig kostnad i storstäder och 
möjliggöra nyproduktion även på mindre orter, 
att skapa förbättringar både för oss som står för 
bostadsutbudet och för dem som efterfrågar 
bostäder. Förändringar som även ger en bättre 
bostadsmarknad när bostadsbristen väl 
minskat. 

Fem av områdena omfattar särskilt angelägna 
förslag och behöver prioriteras omgående av 
politiken på såväl kommunal som statlig nivå. 
Dessa är: 
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1 Färre detaljer i detaljplaner 

Det finns exempel på att detaljplaner tar mellan 
ett par år till över 15 år att färdigställa. 
Hanteringen av detaljplaner är för långsam och 
när för många särkrav läggs in blir resultatet 
oflexibelt och driver kraftigt på kostnaderna för 
att bygga bostäder. Vi föreslår att detaljplaner 
endast ska innehålla information som föreskrivs 
i plan- och bygglagen. Det kommer att minska 
kostnaderna, öka byggtakten minska antalet 
överklaganden och skapa en önskad flexibilitet 
som gynnar alla parter. 

2 Balanserade ekonomiska villkor mellan 
upplåtelseformerna 

Det behövs en skattereform som leder till mer 
balanserade ekonomiska villkor mellan 
upplåtelseformerna. I dag är hyresrätten 

ekonomiskt missgynnad på flera plan och det är 
flera tusen kronor dyrare per månad att bo i en 
hyresrätt jämfört med en bostadsrätt. Dagens 
ränteavdrag driver dessutom upp 
bostadspriserna. Vi föreslår att beskattningen 
av upplåtelseformerna likställs, eftersom staten 
inte ska gynna eller missgynna någon beroende 
på hur man valt att bo. 

3 Underlätta för industrialiserat byggande 

Om de höga byggkostnaderna ska sänkas 
samtidigt som krav på hållbarhet, kvalitet och 
estetik upprätthålls, krävs industrialiserat 
byggande. Byggpriset för allmännyttans 
kombohus ligger i snitt 20 procent lägre än för 
allmännyttans övriga byggande. Byggtiden är 
fem månader kortare än för övrigt byggande i 
allmännyttan och tre månader kortare än för 
privat byggande. Kommunerna måste bejaka 
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och skapa bättre förutsättningar för 
standardiserat byggande i markanvisningar och 
detaljplaner. Nationellt behövs ett 
typgodkännande av standardiserade hus och 
byggsystem. 

4 Slopa krav på upphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling 

En statlig utredning har nyligen visat att lagen 
om offentlig upphandling (lou) ökar 
byggpriserna för allmännyttiga bostadsbolag 
med 10 procent jämfört med privata byggherrar. 
Det råder alltså inte konkurrens på lika villkor 
mellan allmännyttiga och privata bolag. 
Upphandlingsförfarandet i sig och 
överprövningar av tilldelningsbesluten försenar 
byggstarter och är kostnadsdrivande. Vi föreslår 
att det utreds hur de allmännyttiga 

bostadsföretagen ska undantas från lou för att 
uppnå konkurrens på lika villkor. 

5 Materialneutrala klimatkrav 

Prisökningen på byggmaterial har de senaste tio 
åren konstant legat en bra bit över samhällets 
generella prisökning, kpi. Genom att kommuner 
föreskriver användandet av specifika material i 
byggnationen, förvärras prisutvecklingen på 
byggmaterial. Dessutom kan det innebära 
sämre konkurrens i upphandlingar, då 
leverantörer diskvalificeras. Materialneutrala 
krav kan bidra till mer innovation och skapa än 
mer prisvärda och klimatsmarta material. Vi 
föreslår att kraven formuleras utifrån långsiktig 
hållbarhet för att skapa ett tryck på alla bygg-
materialtillverkare att utveckla produkter med 
mindre miljöpåverkan. 
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Även om byggtakten har ökat rejält de senaste 
tio åren, så räcker det inte. Boverket har 
kommit fram till att det behöver byggas mer än 
en halv miljon bostäder fram till och med 2029 
för att bygga i kapp underskottet och fylla det 
behov som uppstår när befolkningen ökar. En 
sådan nivå på årlig nybyggnation har endast 
uppnåtts vid ett tillfälle efter 
miljonprogramsåren, 1991. 

Vi konstaterar att den starkt polariserade 
debatten om fri hyressättning i nyproduktion i 
huvudsak relaterar till storstädernas 
bostadsmarknad. Men Sverige är mycket mer än 
så. En studie som Evidens gjort på uppdrag av 
Sveriges Allmännytta, där bostadsmarknaden i 
59 kommuner runt om i landet granskades 
visade på ingen eller liten effekt på 
nyproduktion i mindre och medelstora 
kommuner. Flera allmännyttiga bolag menar att 

det inte är möjligt att sätta högre hyror i 
nyproduktionen än vad de redan gör. Andra 
faktorer, som de höga byggpriserna, påverkar 
betydligt mer. Att sänka 
produktionskostnaderna är en av de viktigaste 
insatser som kan göras för att öka byggandet 
och möjliggöra rimliga hyresnivåer. Det kan ske 
genom att våra förslag omvandlas till praktisk 
handling. 

Som allmännyttiga bolag bidrar vi genom att 
kontinuerligt se över och utveckla våra egna 
processer för att uppnå en god planering, hög 
utnyttjandegrad och beakta de olika 
hållbarhetsperspektiven för att skapa så 
effektiva byggprocesser som möjligt. 

Under Almedalsveckan lanseras både Sveriges 
Allmännyttas marknadsrapport om byggande 
och Byggherrerådets Byggagenda. Där utvecklas 
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förslagen. Men vi ser också att det behövs ett 
omtag i bostadspolitiken. Det behövs ett 
helhetsgrepp för att skapa likvärdiga 
ekonomiska villkor mellan boendeformerna där 
målet är en socialt hållbar bostadspolitik byggd 
på bostäder för alla, i hela landet, i olika 
skeenden av livet. Allmännyttan är redo att 
bidra till ett ökat byggande av hyresrätter, men 
då krävs beslut som på riktigt förbättrar 
förutsättningarna för att bygga. 

Fakta. Byggherrerådet 
Byggherrerådet är Sveriges Allmännyttas forum 
för att fånga upp aktuella utmaningar inom 
området fastighetsutveckling, nyproduktion och 
renovering. Rådets syfte är att ge vägledning i 
strategiska frågor och fungerar som referens för 
statliga utredningar samt för frågor som rör 
byggbranschen. Det består av representanter för 

sex allmännyttiga bolag geografiskt spridda över 
landet. 

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta 

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, 
Sveriges Allmännytta 

Fredrik Törnqvist, vd, AB Stångåstaden och 
ordförande i Byggherrerådet 

Jonas Schneider, vd, Familjebostäder och 
representant i Byggherrerådet 

Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna och 
representant i Byggherrerådet 

Henrik Strand, vd, AB Kristianstadbyggen och 
representant i Byggherrerådet 

Lotta Björklund, vd, Mitthem AB och 
representant i Byggherrerådet 
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Anna Nordén, chef för utvecklingsavdelningen 
och vice vd, Framtiden Byggutveckling AB och 
representant i Byggherrerådet 

04 ”Slopa 
riktade 
statsbidrag för 
en mer effektiv 
välfärd” 
Välfärden står i centrum i den politiska 
debatten men frågan är hur den ska 
finansieras. Riktade statsbidrag blir allt 
fler och leder till ökade kostnader, har 
krångliga regler och innebär stora 
arbetsinsatser. Generella statsbidrag i 
stället för riktade gör att kommuner och 
regioner kan skapa så mycket välfärd 
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som möjligt för pengarna, skriver 
företrädare för SKR. 

DN. DEBATT 210704 

”Riktade statsbidrag gör den kommunala 
planeringen kortsiktig och ryckig. Man gör det 
man får bidrag för. Inte alltid det som behövs.” 

Så säger en av landets kommun 
styrelseordföranden i en ny rapport om 
statsbidrag och statlig styrning som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) publicerar i dag. 
Det beskriver väl hur de specialdestinerade 
statsbidragen – bidrag till ett specifikt ändamål 
som staten sätter en bruksanvisning på – 
påverkar välfärdsverksamheterna i kommunens 
vardag. Och det är ett väldigt representativt 
citat. 

När landets kommunstyrelse- och 
regionsstyrelseordföranden nyligen svarade på 
en enkät om statsbidrag instämde samtliga, 
över partigränserna, helt (94 procent) eller 
delvis (6 procent) i att statsbidrag i första hand 
ska vara generella och nivåhöjande, det vill säga 
permanenta och ta hänsyn till den demografiska 
utvecklingen. Statsbidrag ska dessutom komma 
med så god framförhållning som möjligt, för att 
de ska kunna användas effektivt. 

Välfärden står i centrum i den politiska 
debatten. Behovet av äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård förväntas öka, skolans uppdrag är 
stort och välfärdens största utmaning är att 
arbetskraften inte kommer att räcka till. Därtill 
förblir pandemins konsekvenser påtagliga 
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under flera år framöver. Nyckelfrågan är 
därmed hur välfärden ska finansieras för att 
varje skattekrona ska användas så effektivt som 
möjligt för att skapa en god och tillgänglig 
välfärd. Vägvalet mellan generella statsbidrag 
och riktade, detaljstyrda statsbidrag är här 
oerhört viktigt. 

I en pandemi, som har slagit hårt mot hela 
samhället, är det helt naturligt att de statliga 
styrsignalerna ökar på olika sätt. Tillfälliga 
statsbidrag har gett förutsättningar för 
kommuner och regioner att hantera en mycket 
osäker tid, då allt inte fungerar som normalt. 

Men den statliga styrningen har även långt före 
pandemin kommit att bli alltmer omfattande 
och detaljerad. Den utvecklingen har skett trots 
att regeringen vid ett flertal tillfällen utlovat 
mindre av riktade och mer av generella 

statsbidrag. En önskad riktning som också stöds 
av flera statliga utredningar. 

De demografiska utmaningarna som väntar 
framöver är så omfattande att de antagligen 
bara kan jämföras med nittiotalskrisens 
utmaningar. Efter den krisen såg staten till att 
införa en större andel generella statsbidrag 
samtidigt som de riktade bidragen minskade 
kraftigt – detta för att ge kommuner och 
regioner bästa möjliga förutsättningar för att 
effektivisera och förändra verksamheten. Det 
gav också resultat. Efter ett drygt decennium 
hände något. Antalet riktade bidrag växte 
återigen, från ett par enstaka efter 90-krisen till 
över 180 stycken – oberoende av vilka partier 
som ingått i regeringen eller vilka majoriteter 
som funnits i Sveriges riksdag. Under perioden 
2012 till 2018 ökade de riktade statsbidragen 
med 60 procent från 28 till 44 miljarder kronor. 
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Ett exempel på konsekvenser av ett riktat 
statsbidrag är införandet av det som kallas 
”nattis”, det vill säga barnomsorg nattetid för 
vårdnadshavare som arbetar på oregelbundna 
arbetstider. År 2019 fick 192 kommuner dela på 
77 miljoner kronor för att öppna nattis. I 
praktiken innebar det att för ett år fick till 
exempel Orsa kommun drygt 9 000 kronor 
medan Upplands Väsby kommun fick 160 000 
kronor. Bidraget skapade höga förväntningar 
hos invånare och anställda, men räckte i 
praktiken knappt ens till arbetstiden det tar att 
söka bidraget. 

En annan konsekvens av riktade bidrag är att 
verksamheter tvingas förbruka medel kortsiktigt 
eller initiera åtgärder för stunden, som leder till 
kostnadsökningar när bidraget väl löper ut. En 
kommunstyrelseordförande vittnar i enkäten 
om att det är omöjligt att bedriva annat än 

temporär verksamhet: ”Det kan inte förväntas 
att kommuner och regioner hinner göra något 
över huvud taget utan framförhållning, vilket i 
princip innebär att tillskott bara genererar 
förbättring av resultat ett givet år.” 

87 procent av de som svarat på SKR:s enkät har 
avstått eller diskuterat att avstå från att söka ett 
riktat statsbidrag. De främsta skälen är att 
bidragen upplevs kostnadsdrivande, är 
omgärdade med krångliga regler och innebär 
stora arbetsinsatser. Det har också handlat om 
för kort framförhållning eller att man behövt 
göra andra prioriteringar utifrån invånarnas 
behov. 

Även statliga myndigheter ser problem med de 
riktade statsbidragen. Både Statskontoret och 
Riksrevisionen har i analyser konstaterat att 
syftet med riktade statsbidrag oftast inte nås 
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och att de skapar stor meradministration och 
till och med kan leda till större skillnader 
mellan olika kommuner. 

Landets kommuner och regioner vill nu se en ny 
färdriktning. De riktade statsbidragen behöver 
minska i både omfattning och antal. Statens 
användning av riktade statsbidrag som 
styrmedel över kommunernas verksamheter 
behöver begränsas. I fokus måste i stället 
effektivitet och måluppfyllelse stå. Det första 
steget är att se till att avveckla statsbidrag som 
driver kostnader och att ett riktat statsbidrag, 
som löper fler än två år, övergår till att bli 
generellt. Ett annat sätt är att ett antal mindre, 
detaljstyrande statsbidrag klustras ihop till 
större, exempelvis de cirka 60-70 olika som i 
dag går till varierande ändamål i skola och 
förskola. 

Även i framtiden kan det finnas anledning för 
riktade statsbidrag. Förutom vid oförutsedda 

händelser och kriser, som den pågående 
pandemin, fungerar de väl när enskilda 
kommuner eller regioner tar på sig ett 
samordnande uppdrag. De fungerar också för 
att stödja eller påskynda en viss utveckling som 
exempelvis digitalisering eller stora 
infrastrukturinvesteringar. 

Sätt punkt för de många riktade statsbidragen 
så att kommuner och regioner kan skapa så 
mycket välfärd för pengarna som möjligt. Det 
gör kommuner och regioner bäst med hjälp av 
generella statsbidrag som är nivåhöjande, 
värdesäkrade och tar hänsyn till den 
demografiska utvecklingen. 

Anders Knape, ordförande SKR 

Carola Gunnarsson, vice ordförande SKR 

Anders Henriksson, vice ordförande SKR 
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05 ”Vaccinera 
barn från 12 år 
inför höstens 
skolstart” 
Deltavarianten av coronaviruset har tagit 
över helt i flera länder och den har också 
tagit sig in i vårt land. Utbrotten i Sverige 
har i stor utsträckning skett bland unga. 
Men under sommaren har vi en frist som 
vi måste ta tillvara. Släpp fram 12–18-
åringarna i vaccinkön så att så många 

som möjligt hinner bli fullvaccinerade 
före skolstarten, skriver sex forskare. 

DN. DEBATT 210705 

Deltavarianten av sars-cov-2 sprider sig nu runt 
världen. I flera länder har den tagit över helt. 
Detta har ändrat kartan inte endast när det 
gäller allmän smittspridning, utan också när det 
gäller åldersfördelningen bland de smittade. Det 
har också ändrat synen på vad som krävs för att 
skydda unga mot smitta. 

I Israel är 60 procent av befolkningen 
fullvaccinerad, och denna nivå uppnåddes 
redan i april. Trots att vaccinationstäckningen 
är betydligt lägre i de lägre åldrarna blev 
effekten dramatisk. I början av juni var man 
nere i 10 fall per dag i landet – från en topp i 
januari på över 8 000 fall per dag. Detta i en 
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befolkning på nio miljoner. Israel var en 
vaccinationernas framgångssaga. Den 1 juni 
lyftes de flesta restriktioner i landet, och från 15 
juni behövde man inte längre bära munskydd 
inomhus. Man planerade också att öppna 
landets gränser för turister från 1 juli. 

Men sedan hände något. Plötsligt tog 
smittspridningen fart igen, och detta mycket 
snabbt. Den 21 juni hade man 123 fall per dag, 
den 24 juni 219. Vad hade hänt? 

Deltavarianten hade tills dess i stor utsträckning 
hållits borta från det israeliska samhället, med 
hjälp av strikta karantänbestämmelser vid 
inresa. Men nu slog den till. Och nästan hela 
den initiala uppgången berodde på två 
skolutbrott, där de flesta drabbade var 12- och 
13-åringar. Dessa utbrott föranledde ett 
omedelbart återinförande av munskydd i de två 

städernas skolor, och en skarp rekommendation 
till föräldrar i hela landet att låta vaccinera sina 
barn från 12 års ålder – en möjlighet som 
funnits sedan ett tag, men då ännu inte allmänt 
hade föreskrivits. Den 25 juni återinfördes 
allmänt munskyddspåbud i inomhusmiljöer i 
hela landet, och öppnandet av gränserna för 
turister skjuts tills vidare upp till augusti. 

Det finns mycket vi kan lära av denna 
erfarenhet, från ett land som länge hade den 
högsta vaccinationstäckningen i världen. Så 
länge man håller aggressivare nya 
virusvarianter, som delta, borta så kan man 
klara att hålla smittspridningen nere, trots 
öppna skolor, och trots en ovaccinerad barn- 
och ungdomspopulation. Men det är ett skört 
tillstånd, och när det spricker, spricker det 
snabbt. 
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Vi vill hålla skolorna öppna, detta är önskvärt av 
många skäl. Men samtidigt gör det barn och 
ungdomar till de mest oskyddade i våra 
samhällen, och skolmiljön till den mest utsatta. 
Med de första virusvarianterna motiverades 
fortsatt närundervisning med en lägre 
smittspridning bland barn. Men sådant är inte 
längre läget. Även i Sverige har 
försommarutbrotten med deltavarianten i stor 
utsträckning skett bland barn och ungdomar. I 
Storbritannien ökade förra veckan antalet 
smittade 5–9-åringar med 70 procent, och 
antalet smittade 10–14-åringar med 56 procent. 
Huvudsakligen på grund av deltavarianten. 

Vi har nu ännu en gång en lång frist i vårt land, 
med sommaren, de långa svenska semestrarna 
och skolloven, och en ökande 
vaccinationstäckning i befolkningen. Men 
denna gång måste vi ta tillvara möjligheterna 

som detta innebär. Deltavarianten har tagit sig 
in i vårt land, i betydligt högre grad än i Israel. 
Vi har förvisso en stadigt ökande 
vaccinationstäckning i Sverige, men 
erbjudandet av detta skydd går från äldst till 
yngst, och de unga kommer sist. Ändå är det de 
som i slutet av augusti återigen kommer att 
packas in i trånga klassrum. Vi vill att de ska 
kunna gå i skolan, men då kan vi inte blunda för 
det uppenbara: Är alla barn och ungdomar då 
ovaccinerade kommer smittan hos dem att bre 
ut sig snabbt. Alldeles särskilt om delta-
varianten tar över här, vilket den med största 
sannolikhet kommer att göra. 

Vi föreslår därför en viss omstrukturering av 
vaccinkön, i likhet med vad som skett i flera 
andra länder: Nu när de sköraste i samhället i 
stor utsträckning blivit fullvaccinerade vore det 
önskvärt att man, parallellt med att vi tar oss 
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ner i åldrarna, redan under sommaren börjar 
tillåta de unga att med vaccinets hjälp skydda 
sig själva och sina familjer mot viruset. Det är 
trots allt de som har minst möjligheter att själva 
kontrollera sina miljöer. Den 31 mars 
presenterade Pfizer resultaten av sina fas 3-
studier av vaccinering av 12- till 15-åringar. 
Vaccinet visade sig skydda ungdomarna till 100 
procent mot covid-19, utan att orsaka allvarliga 
biverkningar. Den europeiska 
läkemedelsmyndigheten, EMA, har nu godkänt 
Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty från 12 års 
ålder, och många länder har hörsammat detta. I 
USA har 12–15-åringar kunnat vaccineras sedan 
första halvan av maj, och under en vecka tog fler 
än en halv miljon i denna åldersgrupp sin första 
spruta. 

Parallellt med att äldre årgångar vaccineras i 
vårt land föreslår vi sålunda att även svenska 

12- till 18-åringar släpps fram i vaccinkön, och 
att, om de så önskar, så många som möjligt 
hinner bli fullvaccinerade innan skolstart. 
Därutöver bör den ökande spridningen av 
denna mer aggressiva virusvariant föranleda 
ytterligare smittskyddsåtgärder i skolan, som 
ökad distans och mindre grupper, 
munskyddsbruk, vädring mellan varje lektion, 
samt intensifierad testning och smittspårning. 
Användandet av portabla luftrenare med hepa-
filter i klassrummen är också en 
smittskyddsåtgärd som i studier visat sig 
effektiv och kan övervägas. 

Utan tidigt vidtagna åtgärder riskerar 
kombinationen av deltavarianten och 
oskyddade barn och ungdomar att till hösten 
utgöra en mycket stor utmaning. Att motverka 
detta gagnar inte endast samhället utan också 
de unga själva. Trots att risken för allvarlig 
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covid-19, och dess följdtillstånd, är lägre hos 
unga än hos äldre, så är denna risk på intet sätt 
negligerbar. Och även om ett vaccin aldrig är 
totalt riskfritt är av alla hittillsvarande data att 
döma risken att få svåra efterverkningar av 
covid-19 många gånger större än riskerna 
förenade med att ta vaccinet. 

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

Nele Brusselaers, docent i klinisk epidemiologi, 
Karolinska institutet 

Åke Lundkvist, professor i virologi, Uppsala 
universitet 

Gunnar Steineck, senior professor i klinisk 
cancerepidemiologi, Göteborgs universitet 

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

Åsa Wheelock, docent i experimentell 
lungmedicin, Karolinska institutet 
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06 ”Så ska läge 
och kvalitet få 
större betydelse 
för hyrorna” 
Bruksvärdet ska spegla hyresgästernas 
värderingar, men på flertalet orter är 
hyrorna snarare ett resultat av 
förutsättningarna vid byggåret, som 
statliga regler och stöd. Det finns orter 
där hyrorna kan vara svåra att motivera 
utifrån de boendes åsikter. Våra förslag 
ska ge nya verktyg för att utveckla 
bruksvärdessystemet, skriver 
Hyreskommissionen. 

DN. DEBATT 210706 

Ända sedan begreppet bruksvärde infördes för 
flera decennier sedan har avsikten varit att 
hyran ska avspegla hyresgästernas värderingar. 
Hyreskommissionens undersökningar visar att 
det finns orter där lägenheternas läge och andra 
kvaliteter inte beaktas i tillräcklig utsträckning 
och att hyresstrukturerna ibland kan vara svåra 
att motivera utifrån boendekonsumenternas 
värderingar. 

Läge och kvalitet beaktas inte tillräckligt 

Det finns tydliga skillnader i vilken hyra 
boendekonsumenter är villiga att betala för 
lägenheter i olika geografiska lägen på en ort. 
Skillnaden i betalningsvilja för minst och mest 
attraktiva läge varierar från 10 till 15 procent av 
hyran i landsbygdskommuner, cirka 20 procent 
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i mellanstora städer till 30–50 procent i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Undersökningarna har också visat att det finns 
ett starkt samband mellan värderingen av läget 
och bostadsområdets socioekonomiska status. 

Vid sidan av lägesfaktorn har kommissionen 
också undersökt hur andra kvaliteter värderas 
av boendekonsumenter. Vissa kvaliteter 
värderades särskilt högt, men betalningsviljan 
skiljer sig mycket åt mellan olika grupper och i 
olika delar av landet. 

Att det på samma ort kan finnas lägenheter som 
kräver decennier av kötid medan andra endast 
kräver något år indikerar att de parter som 
förhandlar hyran inte har tagit hänsyn till 
lägenheternas olika kvaliteter utan enats om 
hyror som föga speglar boendekonsumenternas 
värderingar. 

På många orter har de kollektivt förhandlande 
parterna arbetat aktivt med att differentiera 
hyressättningen utifrån lägenheternas olika 
kvaliteter. På flertalet orter har man dock inte 
arbetat med differentiering. Där har de rådande 
hyresstrukturerna ofta baserats på 
lägenheternas värdeår och utvecklats utan att 
man har beaktat hur hyressättningen förhåller 
sig till andra lägenheter på orten. 
Hyresstrukturerna reflekterar därigenom ofta 
marknadsförutsättningarna vid tiden för 
byggåret, bland annat statliga byggregler och 
stöd, snarare än boendekonsumenternas 
värderingar. De kostnadsbaserade hyrorna som 
historiskt sattes i det allmännyttiga beståndet 
var under många år hyresnormerande vid 
hyresprövningar och präglar fortsatt dagens 
hyror. 

291



Hyror bestäms i förhandlingar och rättsliga 
prövningar 

Hyrorna bestäms främst genom förhandlingar 
mellan parterna, och det kollektiva 
förhandlingssystemet är den dominerande 
arenan för hyressättning. Den under lång tid 
rådande uppfattningen har varit att frågan om 
vilken betydelse det geografiska läget och andra 
kvaliteter i boendet ska ha för hyressättningen 
bör bestämmas av hyresmarknadens parter och 
inte av staten. 

Om parterna inte kommer överens kan en 
rättslig prövning ske i hyresnämnden. Där 
används bruksvärdet för att välja ut lägenheter 
som är jämförbara med prövningslägenheten. 
Har lägenheterna likvärdiga bruksvärden kan 
även hyrorna jämföras. I det sammanhanget 
används främst kollektivt förhandlade hyror. 

För att olika kvaliteter ska få ett genomslag vid 
den rättsliga prövningen krävs normalt att 
parterna har beaktat sådana i hyressättningen. 

Nya verktyg och bättre incitament för parterna 

Kommissionens förslag syftar till att läge och 
kvalitet ska få ett större genomslag i 
hyressättningen. En viktig utgångspunkt har 
varit att huvudansvaret för hyressättningen 
fortfarande ska ligga hos hyresmarknadens 
parter. Genom våra förslag får de förhandlande 
parterna nya verktyg och bättre incitament för 
att ta ansvar för en fortsatt utveckling av 
bruksvärdessystemet. 

Vi föreslår att: 

Bruksvärdet lyfts fram i lagtexten och att det 
tydliggörs att bruksvärdet ska utgå från 
boendekonsumenternas värderingar. 
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Det ska vid den rättsliga prövningen, i högre 
grad än i dag, vara möjligt att bortse från 
kollektivt förhandlade hyror som inte på ett 
rimligt sätt speglar bruksvärden. Skälen för att 
få åberopa lägenheter med hyror som inte 
speglar lägenheternas kvaliteter är svaga. Detta 
sätter press på parterna att arbeta med att 
differentiera hyressättningen. 

Hyresnämndernas beslutsmotiveringar ska bli 
tydligare. Det ger parterna kunskap om vilka 
överväganden som påverkat beslutet. 

En lagstadgad möjlighet för de kollektivt 
förhandlande parterna att söka medlingshjälp 
vid hyresnämnderna. Avsikten är att lösa upp 
knutar i förhandlingarna och undvika så kallade 
masstrandningar. 

Återkommande uppföljningar av 
hyresstrukturerna på ortsnivå. En bättre 
kunskap om hyresstrukturerna på olika orter 
genom uppföljningar och en transparent 
offentlig hyresstatistik ökar trycket på de 
förhandlande parterna att åstadkomma de 
förändringar som är motiverade. 

Ett förbättrat bruksvärdessystem 

Bruksvärdessystemet är i sin grundkonstruktion 
tänkt att efterlikna ett marknadssystem, 
samtidigt som det ska motverka 
marknadsmisslyckanden som kan uppstå i en 
renodlad marknadsmodell genom att hindra 
oskäliga hyror och trygga hyresgästernas 
besittningsskydd. 

Kommissionens förslag förväntas skapa bättre 
förutsättningar för de marknadsmekanismer 
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som, vid införandet av bruksvärdessystemet, 
sågs som en nödvändighet för att hyresnivåer 
och hyresstrukturer över tid skulle utvecklas i 
linje med hushållens preferenser och 
värderingar. Vårt uppdrag har inte varit att 
bedöma hur stor påverkan en viss kvalitet ska 
ha på hyran i kronor. Det är upp till parterna att 
avgöra på den lokala bostadsmarknaden. Hyror 
i enskilda fastigheter kan därmed komma att 
påverkas i både höjande och sänkande riktning. 

En transparent och förutsägbar hyresutveckling 
är viktig för hyresrättens attraktivitet ur såväl 
ett hyresgäst- som ett fastighetsägarperspektiv. 
Hyresstrukturer som i högre grad än i dag 
stämmer överens med boendekonsumenters 
värderingar av bostädernas kvaliteter kommer 
lättare att kunna rättfärdigas, leda till mindre 
inlåsningseffekter och bidra till ett mer effektivt 
utnyttjande av bostadsbeståndet. Sådana 

hyresstrukturer skapar också förutsättningar för 
utveckling av boendekvaliteter som hyresgäster 
uppskattar och sätter värde på och kan bidra till 
ett mer varierat utbud av hyresrätter som kan 
efterfrågas av många. 

Fakta. 
I dag lämnar Hyreskommissionen sitt 
betänkande ”Läge och kvalitet i 
hyressättningen” (SOU 2021:58) till regeringen. 

Kommissionen har utrett hur läget och andra 
kvaliteter beaktas vid hyressättningen i det 
befintliga beståndet av hyresbostäder. 

I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som 
leder till att hyresgästernas värderingar av läge 
och kvalitet ges ett större genomslag på de orter 
där kommissionen bedömer att det behövs. 
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Sophia Mattsson-Linnala, ordförande 

Emil Andersson, utredningssekreterare 

Jonas Hammarlund, utredningssekreterare 

Tor Borg, ledamot 

Carl Olof Nilsson Öhrnell, ledamot 

07 
”Talangförmedli
ng kan ge 
Sverige 
livsviktig 
arbetskraft” 
Företag i Sverige och övriga EU är i 
desperat behov av kompetent personal. 
Arbetskraftsinvandringen är livsviktig 
för konkurrenskraften, men det är svårt 
att komma in i Europa och det finns ett 
enormt lapptäcke av olika lagstiftningar 

295



på området. Jag presenterar i dag sju 
förslag som skapar ordning och reda i 
arbetskraftsmigrationen, skriver Abir Al-
Sahlani (C). 

DN. DEBATT 210707 

Europa har stora problem med 
arbetskraftsinvandringen. Mängder av företag 
och arbetsgivare skriker efter kompetent 
personal samtidigt som det finns flera 
vittnesmål om människor som utnyttjas av 
oseriösa aktörer. Som huvudförhandlare för 
Europaparlamentets förslag för en modern 
europeisk arbetskraftsinvandring presenterar 
jag i dag sju förslag som skapar ordning och 
reda i arbetskraftsmigrationen. 

Sverige och Europa har en stor andel människor 
som kommer hit för att arbeta. Det handlar om 

omkring 11 miljoner uppehållstillstånd för 
arbetskraftsinvandring per år innan pandemin 
slog till – och förutom det ett stort antal 
säsongsarbetare. Dessa är livsviktiga för 
Europas konkurrenskraft. För när företagen inte 
hittar medarbetare med den kompetens de 
behöver inom landet är det viktigt att de kan 
rekrytera från utanför EU. Att detta sker på ett 
rättssäkert sätt ligger i allas intresse. 
Arbetskraftsinvandringen stärker vår 
kompetensförsörjning, genererar 
miljardintäkter till statskassan och vårt 
gemensamma välstånd. 

Siffror från Arbetsförmedlingen pekar på att 
Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på 
30 000–60 000 personer per år, de senaste 
åren har Sverige enbart tagit emot omkring 20 
000 arbetskraftsinvandrare årligen. Om EU ska 
förbli konkurrenskraftigt, måste vi vara 
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attraktiva som världsdel att söka sig till. Det är 
vi inte i dag. Många arbetskraftsinvandrare med 
olika kompetensnivåer söker sig främst till USA, 
Kanada eller Oceanien. Anledningen till detta är 
att det är svårt att komma in i Europa, men 
också det enorma lapptäcke av olika 
lagstiftningar som finns på området i dag. Här 
måste det rensas upp ordentligt. 

Samtidigt har den svenska debatten 
huvudsakligen handlat om 
kompetensutvisningar av personer med 
universitetsexamen. Det är hemskt att folk blir 
utvisade på grund av petitesser, men frågan är 
betydligt större än så. Utan 
arbetskraftsinvandrare hade Europa inte klarat 
av att hantera coronapandemin – där hela 13 
procent av de personer som migrerat till Europa 
hade ett samhällsviktigt arbete, enligt EU-
kommissionen. 

Sverige har svårt som det är att attrahera 
arbetskraft internationellt efter alla 
avskräckande exempel som det har rapporterats 
om i medierna. Med våra nya förslag kommer 
det arbetet att underlättas avsevärt. 

1 Ökad harmonisering av EU-lagstiftning 

I grund och botten är det nationella ansvaret om 
vilka som får tillstånd att jobba i landet en 
nationell fråga, men det behövs trots det fler 
gemensamma regler på EU-nivå. Ett bredare 
lagstiftningsramverk för EU kan också vara ett 
bra steg framåt så att reglerna mellan EU:s 
länder följer samma logik. Det kan exempelvis 
gälla att bredda begreppet 
arbetskraftsinvandrare så att det inte bara gäller 
de med högst kompetens. 
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2 Gör det lättare för arbetskraftsinvandrare att 
flytta mellan EU-länder 

Om någon från exempelvis Nigeria i dag får 
arbete på ett multinationellt företag i Sverige, 
och sedan vill flytta till Irland och jobba för 
samma företag, måste de vid flytten gå igenom 
en enorm pappersexercis för att kunna byta 
jobb inom unionen. För att förbättra rörligheten 
av arbetskraftsinvandrare inom EU, förenkla 
möjligheterna vid konjunktursvängningar och 
förbättra matchningen behöver det bli lättare 
att flytta mellan EU-länder utan att behöva gå 
igenom en massa extra pappersarbete. Detta 
kan göras genom ändring av EU-direktivet om 
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares 
ställning, så att man på ett friare sätt kan flytta 
mellan länder. 

3 Starta en europeisk talangpool 

En EU-omfattande talangpool där 
arbetskraftsinvandrare från tredjeland kan söka 
sig till EU för arbete och kan söka lediga jobb, 
samtidigt som arbetsgivare i EU kan visa sitt 
intresse för att hitta nya framtida anställda. EU-
kommissionen borde här ta fram en tillgänglig 
tjänst som det ska vara möjligt för alla EU:s 
medlemsstater att använda sig av. 

4 Gör det möjligt för egenföretagare att ansöka 
om arbetstillstånd 

Sverige ligger i framkant när det kommer till 
innovationer – men både Sverige och Europa 
behöver locka till sig fler entreprenörer. 
Egenföretagare och entreprenörer är de som 
kan bidra till innovation inom 
klimatomställning och service. Det i sin tur ger 
fler jobbtillfällen, nya innovationer och fler 
skattekronor. Därför borde EU skapa 
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möjligheter för människor som är 
egenföretagare eller entreprenörer, framför allt 
små- och mellanstora företag eller 
startupföretag, att ansöka om arbetstillstånd i 
en av EU:s medlemsstater. 

5 Inför talangpartnerskap mellan länder inom 
och utanför EU 

Ett skräddarsytt ramverk för talangpartnerskap 
som EU:s medlemsstater och ett tredje land kan 
ansluta sig till gör det möjligt för Sverige och 
andra medlemsstater att bättre kunna matcha 
arbetsmarknadens behov med rätt kompetens 
som saknas på den inhemska arbetsmarknaden. 
Att inom ramen för partnerskapet kunna 
rekrytera från tredje land gör det också enklare 
att bemöta demografiska utmaningar. Det här 
skapar också en laglig väg in i EU för dessa 
migranter, vilket minskar pressen på olagliga 

migrantrutter in i Europa. Det skapar en så 
kallad win-win-win-situation – eftersom EU-
länderna, tredje länder och 
arbetskraftsinvandrare alla tjänar på det. 
Genom att komma hit och arbeta får de också 
med sig erfarenheter som de sedan kan använda 
i sina hemländer vid ett eventuellt 
återvändande. En EU-myndighet skulle ansvara 
för koordineringen av dessa partnerskap, och i 
varje respektive EU-land skulle en myndighet 
finnas som ansvarar för att samordna detta. 

6 Gör det enklare för säsongsarbetare att byta 
arbetsgivare 

I dag vågar säsongsarbetare sällan byta 
arbetsplats om de utnyttjas – eftersom att de då 
förlorar sitt arbetstillstånd. Vi vill se en ändring 
i säsongsarbetardirektivet som möjliggör för 
dessa arbetskraftsinvandrare att kunna byta 
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arbetsgivare inom tre månader från att man har 
sagt upp sig, utan att förlora sitt arbetstillstånd. 
På så sätt ger vi dem ett extra skydd från att 
utnyttjas. 

7 Oseriösa arbetsgivare ska kunna straffas 

EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare 
fokuserar i dag enbart på 
arbetskraftsinvandrare som befinner sig i EU 
olagligt eller som har stannat längre tid än deras 
tillstånd tillåter. Men även de som är här lagligt 
kan utnyttjas, speciellt inom yrken med lägre 
kompetenskrav. Vi måste få till en heltäckande 
lösning, som skyddar alla 
arbetskraftsinvandrare. Därför bör EU-
kommissionen även inkludera arbetstagare som 
lagligt befinner sig i EU i direktivet. 

Europa behöver en öppen arbetskraftinvandring 
för att attrahera kompetens på en global 
arbetsmarknad. EU måste ändra på de 
krångliga regler som utvisar duktiga och driftiga 
människor – och det måste ändras snabbt. 

Fakta. 
I dag, onsdag, presenteras rapporten ”Legal 
migration policy and law”, ett lagstiftnings-
initiativ (på engelska ”legislative initiative 
report”) från Europaparlamentet som den 
svenska ledamoten Abir Al-Sahlani (C) är 
huvudförfattare för. 

Efter att rapporten har behandlats i plenum 
skickas den till EU-kommissionen och ligger till 
grund EU:s nya lagstiftning om arbetskrafts-
invandring. 
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Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker, 
huvudförhandlare för parlamentets arbete med 
arbetskraftsinvandring 

08 ”Så kan 
distansrevolu-
tionen förbättra 
arbetslivet” 
Nio av tio tjänstemän som har arbetat 
hemma vill fortsätta att göra det minst 
någon dag i veckan. Nu behöver 
arbetsgivare och anställda samverka om 
former för att ta vara på de möjligheter 
som distansrevolutionen innebär för 
arbetslivet. Det skriver TCO:s ordförande 
Therese Svanström. 

DN. DEBATT 210708 
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Det blir alltmer uppenbart att arbetslivet inte är 
sig riktigt likt. Ett kraftigt ökat inslag av 
distansarbete kommer att vara en långtgående 
förändring på många arbetsplatser. Under det 
första kvartalet i år hade sex av tio tjänstemän, 
58 procent, hemmet som huvudsaklig 
arbetsplats. Det framgår av en 
Novusundersökning som TCO har låtit 
genomföra. Andelen hemarbetande har ökat 
med hela 16 procentenheter jämfört med vår 
motsvarande undersökning i september som 
avser pandemins första halvår (mars–
september 2020). 

De positiva erfarenheterna bekräftas av 
tjänstemännen själva. Sju av tio tjänstemän som 
arbetat huvudsakligen hemifrån under första 
kvartalet i år, 68 procent, uppger att de har 
trivts bra med det. Och nästan alla, 93 procent, 
skulle vilja fortsätta arbeta på distans 

åtminstone någon dag i veckan när pandemin är 
över. 

För den enskilda ger distansarbetet ofta 
uppenbara praktiska fördelar. Det blir enklare 
att få ihop en vardag där arbetet ska samsas 
med familj och fritidsintressen. Hela 71 procent 
av tjänstemännen som i huvudsak jobbat 
hemifrån säger att de lättare har fått ihop 
livspusslet. 

Att slippa långa pendelresor och få mer tid över 
till annat är kanske den mest uppenbara 
fördelen. Men förändringen handlar inte bara 
om att minska på antalet minuter som ägnas åt 
resande. Minst lika viktigt är att den tekniska 
utvecklingen och pandemirestriktionerna 
tillsammans har möjliggjort ett ökat 
självbestämmande över arbetet. 
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Frihet har i alla tider varit viktigt för människor. 
Den beteendevetenskapliga forskningen lyfter 
just självstyrning som en avgörande 
motivationsfaktor. Vi engagerar oss helt enkelt 
mer på jobbet när vi själva i hög grad 
bestämmer över vårt arbete. 

Trots att detta kan tyckas uppenbart har många 
arbetsplatser kvar regler, rutiner och attityder 
från stämpelklockans tid. Att arbeta har fortsatt 
varit liktydigt med att fysiskt befinna sig inom 
den gemensamma arbetsplatsens väggar. 

Erfarenheterna från pandemin visar att det är 
dags att så långt som möjligt anförtro 
medarbetarna makten att avgöra var och när 
arbetet ska utföras. Coachning, uppföljning och 
lönesättning bör fokusera på huruvida 
medarbetaren når uppsatta mål, inte på 
huruvida hon befinner sig på en geografisk plats 

mellan vissa klockslag. Samtidigt ska aldrig 
möjligheten till distansarbete ersätta rätten till 
en arbetsplats – möjligheten att arbeta på 
annan plats än arbetsplatsen ska vara just en 
möjlighet, inte ensidigt styrd av arbetsgivarens 
behov. 

En övergång till en friare syn på den fysiska 
arbetsplatsen har alla möjligheter att fungera 
som en katalysator för ett mer välfungerande 
arbetsliv i bredare mening. Det är bra för de 
anställda, bra för arbetsgivarna och bra för både 
de privata företagens kunder och den offentliga 
sektorns brukare. Därför bör arbetsgivare och 
chefer göra allt de kan för att i samarbete med 
de anställda ta vara på de stora möjligheterna 
och samtidigt klokt hantera utmaningarna: 

Utvidga möjligheterna 
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Distansrevolutionen sätter ljuset på behovet av 
utvecklade arbetsformer och förbättrade villkor 
för alla anställda. Sjuksköterskor, lärare och 
poliser kommer alltid att behövas på 
vårdcentralerna, i klassrummen och på gator 
och torg. Men även dessa yrkesgrupper har 
skrivbordsarbete som kan utföras på distans. 
Där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas 
perspektiv bör arbetsgivare utveckla 
möjligheterna till distansarbete – permanent 
och på bred front. 

Utrusta medarbetarna 

En sliten laptop på ett soligt köksbord, en 
krånglande uppkoppling och videomöten utan 
pauser kan skapa allvarliga fysiska och 
stressrelaterade besvär. Anställda som jobbar 
mycket hemifrån behöver välfungerande it-
utrustning, bra möbler och annat stöd för en 

god distansarbetsmiljö. Om medarbetaren själv 
förväntas tillhandahålla utrustning, arbetsplats 
och uppkoppling bör anställda kompenseras för 
det. 

Förändra kontoren 

I takt med att vi tillbringar mindre tid på 
kontoren ökar kraven på deras utformning. Den 
gemensamma arbetsplatsen behöver utformas 
så att den lockar till möten och samtidigt 
erbjuder en välfungerande arbetsmiljö för den 
som inte kan eller vill arbeta hemifrån. 
Utrustning och lokaler behöver bli mer flexibla 
för att tillgodose många olika behov av både 
arbetsro och kreativt samspel. 

Bygg gemenskaperna 

Trots att många trivs med att jobba hemifrån 
uppger 82 procent av tjänstemännen att de har 
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saknat det sociala umgänget med 
arbetskamrater. Arbetsgemenskapen är för de 
allra flesta en helt avgörande hälsofaktor och en 
viktig källa till motivation och arbetsglädje. Alla 
arbetsgivare bör se över hur gemenskap, 
sammanhållning och kreativitet kan främjas i 
ett mer flexibelt arbetsliv. 

Motverka klyftorna 

Kvinnor uppger i större utsträckning än män att 
distansarbetet har gjort det lättare att få ihop 
livspusslet. Dessutom är positiva erfarenheter 
av att arbeta på distans vanligare bland kvinnor 
än bland män. Fler kvinnor än män anger att de 
har fått mer gjort än vanligt och att de har haft 
lättare att koncentrera sig på sina 
arbetsuppgifter när de har arbetat hemifrån. 
Om distansarbetet leder till att kvinnor halkar 
efter på jobbet för att de tar ännu mer ansvar för 

hem och barn är det förstås ett bakslag för 
jämställdheten. Det är också viktigt att undvika 
att de som distansarbetar missgynnas när det 
gäller arbetsuppgifter och delaktighet. De 
informella kontakterna kring kaffemaskinen 
behöver både bibehållas och kompletteras med 
digitala motsvarigheter. 

Oavsett hur enskilda aktörer på 
arbetsmarknaden förhåller sig till frågan så 
kommer förändringen att bli genomgripande. 
De arbetsgivare som inte snarast påbörjar ett 
aktivt förändringsarbete riskerar att se sig 
omkörda av verkligheten när jobbsökare storögt 
hittar stelbenta närvaroparagrafer i avtal och 
policydokument. Samtidigt ska distansarbete 
aldrig vara ett tvång eller ett medel för 
arbetsgivare att spara in på kontorshyror om 
inte detta gagnar de anställda. 
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Villkoren för livet efter distansrevolutionen 
skapas i dag. De bästa förutsättningarna för att 
alla ska vinna på förändringen uppstår när 
arbetsgivare och anställda samverkar. En sådan 
samverkan behöver ske över hela linjen, från 
informella samtal mellan medarbetare och 
chefer till utredningar och avtalsjusteringar på 
central nivå mellan arbetsmarknadens parter. 

I dag bjuder TCO in sakkunniga och aktörer på 
arbetsmarknaden till rundabordssamtal efter 
semestrarna om vad vi gemensamt kan göra för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för det 
nya flexibla arbetslivet. Jag vill också uppmana 
anställda, chefer, fackförbund och arbetsgivare 
att göra motsvarande i de sammanhang där de 
verkar. För att förändring och frihet ska leda till 
förbättringar krävs ansvarstagande. 

Therese Svanström, ordförande, TCO 
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inrikes artiklar 20 - 23 
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156 Utrikes artiklar 20 -23  juni 2021
Utrikes och inrikes artiklar ligger tillsammans osorterade 
på slutet Läsarna får själva sortera artiklarna . De börjar 
på sidan 425

157 Inrikes DN-artiklar 20 -23  juni 2021
Artiklarna är inte som vanligt sorterade på 
problemområden utan är placerade tillsammans på slutet i 
dagordning med 20  juni först och 23  juni sist.

Som vanligt följer i det närmaste  listan med riksdagen, 
departementen, ministrarna, kommunerna och regionerna.

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

425 Utrikes och inrikes artklar  20 -23 juni 2021 juni 2021.  
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Samhällsplaneringens 
problem
En lång sammanfattning om samhällsplane-
ringens problem finns på sidorna  149 - 240 i

Sven Wimnell  22 april 2021: Levnadskostnader 2021, 
skatter, skattefördelning, några samhällsproblem. 
vårbudget. Debattartiklar i DN 18-22 april 2021. Om 
samhällsplaneringens problem. Utrikes och inrikes 
artiklar15-18 april 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy22.pdf

Tillsammns bidrar vi till en bättre värld
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med 
civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för 
hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor 
som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv.

Webbplatskarta för sida.se
Söker du något på vår webbplats? Här får du en överblick 
över alla sidor som finns på webbplatsen och hur 
webbplatsen är uppbyggd.

• Så fungerar biståndet
◦ Syftet med biståndet
◦ Två sorters bistånd
◦ Finansiering av biståndet
◦ Globala målen för hållbar utveckling
◦ Aktörer i biståndet

▪ Civilsamhället
▪ Offentlig sektor
▪ Multilaterala organisationer
▪ Näringslivet
▪ Forskare och universitet

◦ Så mäter Sida resultat
▪ Resultat av svenskt bistånd 2020
▪ Resultat av svenskt bistånd 2019

◦ Kontroll av biståndet
▪ Sidas arbete mot korruption
▪ Openaid ger insyn i biståndet

◦ Prioriteringar i biståndet
• Sida i världen
• Samarbetspartner till Sida

◦ Samarbeta med Sida
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https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/kontroll-av-bistandet/openaid-ger-insyn-i-bistandet
https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/prioriteringar-i-bistandet
https://www.sida.se/sida-i-varlden
https://www.sida.se/partner-till-sida
https://www.sida.se/partner-till-sida/samarbeta-med-sida


▪ Så blir en insats till
▪ Genomförande och uppföljning
▪ Mål- och resultatstyrning
▪ Utvärdering av svenskt 

utvecklingssamarbete
◦ Civilsamhället och organisationer
◦ Forskare och universitet
◦ Näringslivet

▪ Swedish Leadership for 
Sustainable Development

▪ Garantier
▪ Challenge Funds
▪ Power Africa

◦ Offentlig sektor
▪ EU-Twinning
▪ TAIEX

◦ Multilaterala organisationer
◦ Metoder och material

▪ Gender Toolbox
▪ Green Toolbox
▪ Human Rights Based Approach – 

rättighetsperspektiv
▪ Peace and Conflict Toolbox
▪ Poverty Toolbox

◦ Utlysningar
◦ International Training Programmes

• Seminarier och kurser
◦ Kurser

▪ Praktisk information om Sida 
Partnership Forum

◦ Development Talks och seminarier
◦ Sida Alumni-föreläsning

• Jobba med bistånd
◦ Jobba på Sida

▪ Rekryteringsprocessen på Sida
▪ Medarbetare berättar
▪ Tillsatta jobb
▪ Praktik på Sida
▪ Traineeprogram

◦ Internationella tjänster
◦ Sidas stipendier

• Om Sida
◦ Så styrs Sida

▪ Miljöledning
◦ Organisation

▪ Generaldirektörens stab
▪ Avdelningen för ledningsstöd
▪ Avdelningen för HR och 

kommunikation
▪ Avdelningen för verksamhetsstöd
▪ Avdelningen för internationella 

organisationer och tematiskt stöd
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▪ 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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Inrikes DN-artiklar 
20 - 23  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 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

318



   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/

320



   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/ 

321



   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 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

404 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.
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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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http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr93-99.html


Försvars-
departementet
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges 
militära försvar och dess stödmyndigheter. 
Departementet planerar på strategisk nivå 
internationella insatser och säkerhetsfrämjande 
verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna 
att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Områden

Områden
• Försvar
• Militärt försvar

Om Försvarsdepartementet

Relaterad navigering
• Försvarsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer

• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Genomförandet av försvarsbeslutet - 

regeringens åtgärder på 
försvarsområdet

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Aktuellt från Försvarsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/militart-forsvar/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/forsvarsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/forsvarsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1286
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=forsvarsdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1286
https://www.regeringen.se/remisser/#1286
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1286
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/peter-hultqvist/


Försvarsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/ 

Myndigheter

• Myndigheten för digital förvaltning 
07 september 2018 från Finansdepartementet  

• Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
(Siun) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarsunderrättelsedomstolen 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarsmakten 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets radioanstalt (FRA) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets materielverk (FMV) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-digital-forvaltning/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/rekryteringsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/totalforsvarets-forskningsinstitut-foi/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-inspektion-for-forsvarsunderrattelseverksamheten-siun/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-inspektion-for-forsvarsunderrattelseverksamheten-siun/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarsunderrattelsedomstolen/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarsmakten1/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarets-radioanstalt-fra/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarets-materielverk-fmv/
https://www.regeringen.se/tx/1286


Peter Hultqvist
Försvarsminister
Försvarsdepartementet
"Försvarspolitiken måste ha sin 
utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det 
handlar om att hävda vår suveränitet, vår 
demokratiska samhällsordning och rätten 
att själva bestämma över vår framtid."
Peter Hultqvists områden

• Försvar
• Militärt försvar

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/militart-forsvar/
http://wimnell.com/omr6525-6529.html


Miljödepartementet
Miljödepartementet arbetar med frågor som rör 
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att 
stärka den biologiska mångfalden på land och i 
vatten. Departementet ansvarar också för frågor 
som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, 
skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv 
samt internationellt miljösamarbete. De 16 
miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens 
miljöpolitik och miljömålssystemet är den 
centrala, gemensamma plattformen för aktörer i 
det svenska miljöarbetet.
Områden

Områden
• Miljö och klimat

Om Miljödepartementet

Relaterad navigering
• Miljödepartementets delar i statens 

budget

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

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Genvägar

Genvägar
• Aktuella regeländringar

Aktuellt från Miljödepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/miljodepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/miljodepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1290
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=miljoenergidepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1290
https://www.regeringen.se/remisser/#1290
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1290
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/per-bolund/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/regelandringar/


Miljödepartementet 6 februari 2021
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/

Myndigheter

• Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 
SIVL 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Stiftelsen för Internationella institutet för industriell 
miljöekonomi vid Lunds universitet 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• De lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska 
anläggningar 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Svenska Miljöinstitutet AB, IVL 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI 
02 februari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Kemikalieinspektionen, KemI 
27 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Statens geotekniska institut (SGI) 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Strålsäkerhetsmyndigheten 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

• Naturvårdsverket 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Kärnavfallsfonden 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Havs- och vattenmyndigheten, HaV 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sivl-stiftelsen-institutet-for-vatten--och-luftvardsforskning/
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https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/ivl-svenska-miljoinstitutet/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sveriges-meteorologiska-och-hydrologiska-institut-smhi/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kemikalieinspektionen-kemi/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-geotekniska-institut-sgi/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stralsakerhetsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/naturvardsverket/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/karnavfallsfonden/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/havs--och-vattenmyndigheten-hav/
https://www.regeringen.se/tx/1290
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forskningsradet-for-miljo-areella-naringar-och-samhallsbyggande-formas/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forskningsradet-for-miljo-areella-naringar-och-samhallsbyggande-formas/
https://www.regeringen.se/tx/1290


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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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/
https://www.regeringen.se/press/presskontakter/#2524
https://www.regeringen.se/pressbilder/#2524
mailto:m.registrator@regeringskansliet.se?body=%0D%0A_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________%0D%0A%0a%E2%80%A2%20Till%20Per%20Bolund%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/#2524
https://twitter.com/bolund
https://www.instagram.com/perbolund/


Inre ordning och 
säkerhet hanteras av 
justitiedepartementet 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

346

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bekampning-av-terrorism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/familjeratt/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/grundlagar-och-integritet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1287
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=justitiedepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1287
https://www.regeringen.se/remisser/#1287
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1287
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/morgan-johansson/


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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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/mikael-damberg/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/#1287
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-terrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-terrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/information-om-viseringar-visum/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/praktik/till-dig-som-ar-student/


Justitiedepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/

Myndigheter

• Revisorsinspektionen (RI) 
19 april 2017 från Justitiedepartementet  

• Polismyndigheten 
11 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Inspektionen för strategiska produkter, ISP 
06 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum 
05 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Justitiekanslern (JK) 
05 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Statens haverikommission (SHK) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Sveriges Domstolar 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Rättshjälpsmyndigheten 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Migrationsverket 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•
• Kriminalvården 

04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Ekobrottsmyndigheten (EBM) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Domarnämnden 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Brottsoffermyndigheten (BrOM) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Brottsförebyggande rådet (Brå) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Åklagarmyndigheten 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Kustbevakningen (KBV) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
02 februari 2015 från Justitiedepartementet  
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/revisorsinspektionen/
https://www.regeringen.se/tx/1287
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kriminalvarden/
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap/
https://www.regeringen.se/tx/1287


• 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 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

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

354

https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/luftfartsverket-lfv/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/post--och-telestyrelsen-pts/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sjofartsverket/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-vag--och-transportforskningsinstitut-vti/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/luftfartsverket-lfv/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/post--och-telestyrelsen-pts/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sjofartsverket/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-vag--och-transportforskningsinstitut-vti/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/trafikanalys/
https://www.regeringen.se/tx/2425
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/trafikverket/


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 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

404 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.
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Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör 
samhällets välfärd. De handlar om att främja 
människors hälsa och samtidigt se till att sjuka 
får den vård de behöver. De omfattar 
försäkringar för att människor ska vara 
ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller 
när barnen är små. Frågor om individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår 
också. Dessutom arbetar departementet med 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar och med frågor om 
premiepensionssystemet.
Områden

Områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialförsäkringar
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Om Socialdepartementet

Relaterad navigering
• Socialdepartementets delar i statens 

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

omsorg
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Lena Hallengren
Socialminister
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Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Genvägar

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

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

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

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

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

Myndigheter

• Jämställdhetsmyndigheten 
21 mars 2018 från Socialdepartementet  

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

• Läkemedelsverket (LV) 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

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

• Provinsialläkarstiftelsen 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Systembolaget Aktiebolag 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

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

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

•  
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Pensionsmyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

• Myndigheten för delaktighet 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

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

• Försäkringskassan 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

• Folkhälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
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E-hälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet

• Barnombudsmannen (BO) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Arvsfonden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Alkoholsortimentsnämnden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
18 december 2014 från Socialdepartementet 
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Lena Hallengren
Socialminister
Socialdepartementet
"Vården och omsorgen ska funka, oavsett 
vem du är eller var i landet du bor. Det ser 
jag som min viktigaste uppgift de 
kommande åren. Det är en fråga om 
trygghet, svenska folket förväntar sig vård 
och omsorg av den allra högsta kvaliteten. 
Och det ska vi leverera."

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

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

SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
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Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet
”De som varit med och byggt landet 
genom sitt arbete har lagt grunden för vår 
gemensamma välfärd. De har rätt till en 
trygg ålderdom. Därför är höjda pensioner 
min främsta prioritering.”
Ardalan Shekarabis områden

• Socialförsäkringar
• Spelpolitik

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

umgänge o d
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
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Från arbetsmaknadsdepartementet

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

Märta Stenevis områden
• Arbete mot segregation

• Barnets rättigheterBostäder och 
samhällsplanering Demokrati och 
mänskliga rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
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krisinformation.se 
Nya skärpta nationella 
råd
Från och med den 14 
december gäller skärpta 
nationella föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av 
covid-19. Alla i samhället, 
både individer och 
verksamhetsansvariga, har 
en skyldighet att vidta 
åtgärder för att förhindra 

smittspridning. Det gäller 
också vid firande av högtider.

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

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

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

stanna hemma. Du rekommenderas 
även att testa dig för pågående 
infektion.
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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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• Undvik att träffa nya kontakter under 
resan och på resmålet.

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

•
Arbeta hemifrån så ofta du 
kan

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

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

•
Hålla en god handhygien

• Tvätta händerna regelbundet och 
noggrant med tvål och vatten.

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

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

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

• Besök på äldreboenden ska ske 
under säkra former. Följ boendets 
besöksrutiner. 
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• Om du haft covid-19 under våren är 
det inte säkert att du fortfarande har 
en mindre risk att smittas och att 
smitta andra. 

•
Läs mer

• Om ditt personliga ansvar i 
"Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av covid-19". 

• Om hur du kan umgås och resa 
smittsäkert under jul och nyår på 
Folkhälsomyndighetens webbplats. 

• Om hur du kan skydda dig själv och 
andra på Folkhälsomyndighetens 
webbplats. 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Utbildning och forsk-
ning hanteras av 
utbildningsdeparte-
mentet och kultur-
departementet. Med 
kulturella verksam-
heter och idrott.

Övergripande delar av kulturministerns  
demokrati och kultur  läggs i området för 
riksdag m m 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

404 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.
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Utbildnings-
departementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för 
regeringens utbildnings- och forskningspolitik. 
Departementet arbetar med frågor som 
exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas 
villkor och studiefinansiering.
Områden

Områden
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Högskola och forskning
• Studiefinansiering
• Vuxenutbildning

Om Utbildningsdepartementet

Relaterad navigering
• Utbildningsdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera

• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd
Ansvariga statsråd

Anna Ekström
Utbildningsminister

Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
Genvägar
Genvägar

• Arbete inom utbildningsområdet med 
anledning av nya coronaviruset

Aktuellt från Utbildningsdepartementet 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Utbildningsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
utbildningsdepartementet/

Myndigheter

• Etikprövningsmyndigheten 
24 januari 2019 från Utbildningsdepartementet  

• Karlstads universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Skövde 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Halmstad 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Borås 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan Dalarna 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Göteborgs universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Försvarshögskolan 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Blekinge tekniska högskola (BTH) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Överklagandenämnden för högskolan 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Örebro universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Vetenskapsrådet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Uppsala universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Universitets- och högskolerådet (UHR) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  
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• Södertörns högskola 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Stockholms universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Statens skolverk 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Statens skolinspektion 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Skolforskningsinstitutet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Sameskolstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Rymdstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Polarforskningssekretariatet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Mälardalens högskola (MDH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Mittuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Malmö universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Lunds universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Luleå tekniska universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linnéuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linköpings universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  
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• Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Konsthögskolan 
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Kungl. biblioteket (KB) 
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Konstfack 
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Karolinska institutet (KI) 
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Institutet för rymdfysik 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan Väst 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Kristianstad (HKR) 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Umeå universitet 
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet  

• Skolväsendets överklagandenämnd 
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet 
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Anna Ekström
Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
"Vi har haft ett av de mest högpresterande 
och jämlika skolsystemen i världen. Dit 
ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, 
kunskap och bildning. Vi ska skapa en 
skola där varje elevs ansträngning avgör 
hur långt hon kan nå i sina studier – inte 
vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken 
skola hon valt."

Anna Ekströms områden
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Vuxenutbildning

SW   . 7957 Undervisning o d. 
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Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
Utbildningsdepartementet
”Oavsett var du bor i vårt land ska det 
finnas goda möjligheter att studera vidare. 
Vi ska se till att Sveriges studenter får bra 
förutsättningar och en trygg studietid. Vi 
investerar i utbildning och forskning för att 
bygga ett starkare samhälle.”

Matilda Ernkrans områden
• Högskola och forskning
• Studiefinansiering

SW   . 7957 Undervisning o d. Forskning 
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Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör 
kultur, demokrati, medier, de nationella 
minoriteterna och det samiska folkets språk och 
kultur. Departementet ansvarar också för idrott 
och ungdomspolitik samt för frågor som rör det 
civila samhället, trossamfund och 
begravningsverksamhet.
Områden

Områden
• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik

Om Kulturdepartementet

Relaterad navigering
• Kulturdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument

• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Organisation
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med 
ansvar för idrottsfrågorna
Genvägar
Genvägar

• Amanda Linds möten angående nya 
coronavirusets effekter

• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Demokratin 100 år
• Kulturrådsbloggen

Aktuellt från Kulturdepartementet 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Kulturdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/

Myndigheter

• Nationalmuseum 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Delegationen mot segregation 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för stöd till trossamfund 
01 juli 2017 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Fängelsemuseum 
02 januari 2017 från Kulturdepartementet  

• Nämnden för hemslöjdsfrågor 
21 november 2016 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för press, radio och tv 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för tillgängliga medier 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens musikverk 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens konstråd 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens försvarshistoriska museer 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•
• Riksantikvarieämbetet 

27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Naturhistoriska riksmuseet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för kulturanalys 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Moderna museet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Konstnärsnämnden 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Institutet för språk och folkminnen 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Forum för levande historia 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI) 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  
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• Stiftelsen Dansmuseifonden 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Radio 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

• Nordicom 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksteatern 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Valmyndigheten 
05 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Zornsamlingarna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Thielska galleriet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Tekniska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Strindbergsmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Skansen 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Nordiska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

• Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Arbetets museum 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksförbundet Sveriges museer 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Nobelmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Judiska museet i Stockholm 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Áttje, Svenskt fjäll- och samemuseum 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Voksenåsen AS 
21 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Drottningholms Slottsteater 
21 januari 2015 från Kulturdepartementet  
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• Kungliga Operan AB (Operan) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Föreningen Svensk Form 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Diskrimineringsombudsmannen, DO 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Utbildningsradion 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Television 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges författarfond 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Svenska Filminstitutet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Dansens Hus 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens museer för världskultur 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens medieråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens maritima museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Statens kulturråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens historiska museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens centrum för arkitektur och design 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sametinget 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Röhsska museet i Göteborg 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Riksarkivet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet 

• Nämnden mot diskriminering 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  
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• Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)  
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Författarförbund 
11 december 2014 från Kulturdepartementet

   . Bildmuseet i Umeå
11 december 2014 från Kulturdepartementet 
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Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för 
idrottsfrågorna
Kulturdepartementet
”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet 
skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden 
ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur och idrott.”
Amanda Linds områden

• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter

• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik  

SW   70 Allmänt om konst o kultur.
SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
SW   78 Musik ( konserter o d 792) 
SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
SW   796/799 Sport, idrott o d.
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
SW   2 Religiösa verksamheter o d.
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d.
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. SW   . 
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   32 Statsvetenskap.
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Arbetsmarknad och 
företagare hanteras av 
arbetsmarknads-
departementet och 
näringsdepartementet 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

404 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.
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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/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/nyhetsbrev-om-arbetsmarknadspolitiken/


Arbetsmarknadsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
arbetsmarknadsdepartementet/

Myndigheter

• Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
16 augusti 2018 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsmiljöverket 
07 mars 2016 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU 
15 oktober 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsdomstolen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Svenska ILO-kommittén 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Svenska ESF-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsförmedlingen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

   . Medlingsinstitutet
03 december 2014 från 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet
"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är 
grunden för vår gemensamma välfärd. När 
arbetslivet förändras gör vi en nystart i 
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen 
fortsätter föra en politik för fler jobb och 
nya satsningar på kompetensutveckling. Vi 
bygger ett tryggare arbetsliv med goda 
utvecklingsmöjligheter. Så möter vi 
framtiden tillsammans."
Eva Nordmarks områden

• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Nyanländas etablering

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
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Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister 
med ansvar för stadsutveckling och 
arbetet mot segregation och 
diskriminering
Arbetsmarknadsdepartementet
"Vi kan aldrig acceptera att människor inte 
har makten över sina egna liv. Regeringen 
jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, 
att stärka barns rättigheter, att bekämpa 
våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla 
människors lika värde." (Företrädarens 
förklaring)

Märta Stenevis områden
• Arbete mot segregation

• Barnets rättigheterBostäder och 
samhällsplanering Demokrati och 
mänskliga rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

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

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

Om Näringsdepartementet

Relaterad navigering
• Näringsdepartementets delar i statens 

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

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Genvägar
Genvägar

• Information in English from the Ministry of 
Enterprise and Innovation

• Regeringens strategiska samverkansprogram
• En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet
• Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Aktuellt från Näringsdepartementet 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Näringsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/

Myndigheter

• Teracom Group AB (Teracom) 
22 november 2017 från Näringsdepartementet  

• European company for the financing of railroad rolling 
stock (EUROFIMA) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Stiftelsen Norrlandsfonden (Norrlandsfonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Centrala djurförsöksetiska nämnden 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Skogsstyrelsen 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Livsmedelsverket (SLV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens jordbruksverk (SJV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Lernia AB (Lernia) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet 

• Orio AB (Orio) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Verket för innovationssystem (Vinnova) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Vattenfall AB (Vattenfall) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Vasallen AB (Vasallen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• V.S. VisitSweden AB (VisitSweden) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Transportstyrelsen 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Trafikverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Trafikanalys 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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• Tillväxtverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
• TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svevia AB (publ) (Svevia) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svenska rymdaktiebolaget (SSC) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedfund International AB (Swedfund) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedesurvey Aktiebolag (Swedesurvey) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedavia AB (Swedavia) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveaskog AB (Sveaskog) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
• Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sjöfartsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SJ AB (SJ) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SBAB Bank AB (publ) (SBAB) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SAS AB (SAS) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Samhall Aktiebolag (Samhall) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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• RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• PostNord AB (PostNord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Post- och telestyrelsen (PTS) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Patentombudsnämnden 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Patent- och registreringsverket (PRV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och 
utvärderingar (Tillväxtanalys) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Metria AB (Metria) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Luftfartsverket (LFV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Konkurrensverket (KKV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Jernhusen AB (Jernhusen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Infranord AB (Infranord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Green Cargo AB (Green Cargo) 
04 februari 2015 från  

• Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Bolagsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet 

• Arlandabanan Infrastructure AB (Arlandabanan) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (Apoteksgruppen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Apoteket AB (Apoteket) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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• ALMI Företagspartner AB (ALMI) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
• Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Aktiebolaget Bostadsgaranti (AB Bostadsgaranti) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Akademiska Hus Aktiebolag (Akademiska Hus) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• AB Svenska Spel (Svenska spel) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• AB Göta kanalbolag (Götakanal) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Styrelsen för samefonden 
19 december 2014 från Näringsdepartementet  

• Lantmäteriet 
19 december 2014 från Näringsdepartementet  

• Boverket 
19 december 2014 från Näringsdepartementet 
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Ibrahim Baylan
Näringsminister
Näringsdepartementet

Ibrahim Baylans områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Näringspolitik  

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
 SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
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Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Näringsdepartementet

Jennie Nilssons områden
• Landsbygd, livsmedel och areella 

näringar
• Regional tillväxtSW   63 Biologisk 

produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, 
fiske od.

SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
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Penningverksamheter 
hanteras  av 
finansdepartementet 
m fl.
Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

404 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.
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Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som 
rör statens ekonomi. Det handlar om 
samordning av statens budget, prognoser och 
analyser, skattefrågor samt styrning och 
förvaltning av statens verksamhet. Dessutom 
ansvarar departementet för frågor som rör 
finansmarknad, bostäder och samhällsplanering 
samt konsumentlagstiftning.
Områden

Områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Ekonomisk politik
• Finansmarknad
• Kommuner och regioner
• Konsumentpolitik
• Offentlig upphandling
• Skatt och tull
• Spelpolitik
• Statlig förvaltning

Om Finansdepartementet

Relaterad navigering

• Finansdepartementets delar i statens 
budget

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

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Finansminister
Lena Micko
Civilminister
Åsa Lindhagen
Finansmarknadsminister, biträdande finansminister
Genvägar

Genvägar
• Statens budget
• Prognoser för den ekonomiska utvecklingen
• Ekonomiska åtgärder för 2020 till följd av 

virusutbrottet
• För företagare med anledning av covid-19

Aktuellt från Finansdepartementet 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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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• Sjätte AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sjunde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

• Riksgälden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Länsstyrelserna 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Lotteriinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Krigsförsäkringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konsumentverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Kronofogdemyndigheten 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konjunkturinstitutet 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Forskarskattenämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fjärde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•
• Finanspolitiska rådet 

05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Finansinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Ekonomistyrningsverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Bokföringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Arbetsgivarverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Andra AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statskontoret 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens överklagandenämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  
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• Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens servicecenter 
19 december 2014 från Finansdepartementet

• Statens fastighetsverk (SFV) 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens ansvarsnämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Fortifikationsverket 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens tjänstepensionsverk (SPV) 
18 december 2014 från Finansdepartementet  

• Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
18 december 2014 från Finansdepartementet  

• Offentliga sektorns särskilda nämnd 
18 december 2014 från Finansdepartementet
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Magdalena 
Andersson
Finansminister
Finansdepartementet
"Att tillväxten skapas på ett sätt som är 
socialt och ekologiskt hållbart och fördelas 
rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men 
också en fråga där Sverige har goda 
möjligheter att ligga i framkant".

Magdalena Anderssons områden
• Ekonomisk politik
• Skatt och tull

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. (Tull)
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
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Lena Micko
Civilminister
Finansdepartementet
”Som civilminister är en av mina viktigaste 
uppgifter att se till att kommuner och 
regioner har de förutsättningar de behöver 
för att klara sina uppgifter, inte minst att 
kunna erbjuda medborgarna en god och 
tillgänglig välfärd. För ett Sverige som 
håller ihop är det också viktigt med en 
statlig närvaro över hela landet”

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

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
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Åsa Lindhagen
Finansmarknads- och bostadsminister, 
biträdande finansminister
Finansdepartementet
”Jag är en oroad optimist. Vår generations 
viktigaste uppdrag är att skapa ett 
samhälle som håller även för de som ska 
leva långt efter oss. Därför arbetar jag för 
finansiell stabilitet och ett stabilt 
bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna 
den som fattar klimatsmarta val.”

Åsa Lindhagen områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Finansmarknad

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

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

Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

312 Lista över problemområden

313 Riksdagen och politiska partier

325 Statsrådsberedningen och statsministern

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

345 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

352 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

396 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

404 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.
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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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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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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/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/forening.html
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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
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https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/jakt-och-fiske.html
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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/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/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
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https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
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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/bygga-och-bo.html
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https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/jakt-och-fiske.html
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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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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.  
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Utrikes och inrikes 
artiklar 20 - 23 juni 
2021 
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20 Vänstern 
vägrar backa för 
Löfven: ”Det är 
dags att sluta 
curla Lööf” 
Både Vänstern och Centern kan rädda 
kvar Stefan Löfven och regeringen – men 
någon måste kompromissa. Under 
lördagen försökte Morgan Johansson 
återigen blidka vänsterpartisterna men 
fick kalla handen.  

Nu ligger bollen hos Centerpartiet, 
menar Vänsterpartiet. 

– Det är dags att sluta curla Annie Lööf, 
säger Ida Gabrielsson (V) vice 
partiordförande. 

Måndagens misstroendeomröstning mot 
statsministern och hans regering kryper 
närmare. Som det ser ut nu kommer Stefan 
Löfven att röstas bort. Det som kan rädda 
honom är om antingen Vänsterpartiet eller 
Centerpartiet ger med sig i synen på fri 
hyressättning – punkt 44 i januariavtalet och 
skälet till Vänsterledaren Nooshi Dadgostars 
ilska. Internt i S finns en stor press på att 
Löfvens förhandlingsförmåga ska hjälpa honom 
att få fram en lösning som båda partierna kan 
acceptera och som samtidigt inte bryter mot 
januariavtalet. Helgen har kantats av möten – i 
partierna och mellan partier. Bland annat 
diskuterade Stefan Löfven situationen med 
partistyrelsen under lördagen.  
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Justitieminister Morgan Johansson (S) har i 
flera steg försökt blidka vänsterpartisterna med 
hjälp av bostadsmarknadens parter. Regeringen 
försöker sig nu på samma variant som med las-
frågan förra hösten när arbetsmarknadens 
parter själva kom fram till en lösning. 

I Ekots lördagsintervju meddelade han att han 
bokat in ett möte med parterna den 30 juni. 

– Man måste ge parterna en chans att prata 
med varandra. Samtidigt är vi från regeringens 
sida bundna av januariavtalet och tänker hålla 
på det. Men i den här processen måste parterna 
in, säger han i intervjun.  

Men Vänsterpartiet vill inte nöja sig med 
regeringens utsträckta hand. En källa med insyn 
säger till DN att partiet ser den uppstådda 
situationen som sin enda chans att få med sig 

den samlade oppositionen och påverka förslaget 
om marknadshyror.  

– Om vi går med på samtalen den 30 juni och 
släpper misstroendevotumet nu. Vad ska vi göra 
då om vi inte är nöjda efter de här samtalen? Då 
kommer ju oppositionen aldrig mer att lyssna 
på oss, säger källan.  

Ida Gabrielsson är vice partiordförande i V och -
säger att partiet givetvis är för ett samtal mellan 
parterna i hyresfrågan.  

– Nu ligger bollen hos Annie Lööf. Hon måste 
svara på om hon är redo att släppa en av 
punkterna på 73-punktslistan för att undvika 
den här regeringskrisen. I så fall är vi givetvis 
för att parterna sätter sig ner och diskuterar, 
säger Gabrielsson. 
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Hon anser att hennes parti har kompromissat 
mest av alla under mandatperioden.  

– Annie Lööf har än så länge inte gett något som 
helst besked om att hon är villig att 
kompromissa med något alls. Det är dags att 
sluta curla Annie Lööf, säger Gabrielsson.  

Hur ser ni på risken att ert agerande bidrar till 
en regering som leds av Ulf Kristersson?  

– Den risken får Annie Lööf helt avgöra i ett 
sådant läge. Vi kommer aldrig släppa igenom en 
borgerlig regering. Hon måste bekänna färg.  

Vänsterns beslut att gå vidare med misstroende 
väckte i torsdags stor förvåning bland 
centerpartisterna. Under fredagen samlades 
Centerpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp 
för att diskutera läget. Enligt uppgifter till DN 
var stämningen på mötet enad, januariavtalet 

ska hållas och det finns ingen anledning eller 
möjlighet att förhandla bort frågan om fri 
hyressättning. 

– Vi tycker att situationen är onödig men den 
frågan är ingenting vi kan tumma på, säger en 
person med insyn. Men samtidigt finns det, 
enligt uppgifter till DN, dock olika viljor i 
partiet: De som vill gå med på någon slags 
kompromiss för att stoppa en regeringskris och 
de som inte vill ge efter för V. 

Det finns också centerpartister som gärna skulle 
se ett extraval eftersom partiet ligger bra till 
opinionsmässigt och har resurser för att klara 
en valrörelse. DN har varit i kontakt med 
centerpolitiker ute i distrikten. Den allmänna 
uppfattningen är att januariavtalet står fast 
även om det råder delade meningar om hur 
viktig frågan om fri hyressättning är. 
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– Den är ju viktig eftersom att vi tog upp den 
som en fråga i 73-punktsavtalet. Men det är 
klart att bostadssituationen inte ser likadan ut 
över hela landet, säger en lokalpolitiker. 

Samma politiker säger att det är svårt att sig in i 
hur samtalen mellan partitopparna förs på 
riksplan. 

– Men hade det varit i kommunen hade jag 
absolut satt mig ner med Vänsterpartiet och 
pratat, det är ju så det går till i 
kommunpolitiken.  

Enligt uppgifter till DN har Miljöpartiet försökt 
pressa Annie Lööf att ge med sig.  

– Det kan lätt ses som att hon skulle ha orsakat 
en regeringskris annars, säger en MP-källa. 

Det finns flera potentiella lösningar på 
förhandlingsbordet utöver las-varianten som 
Morgan Johansson försöker med. Enligt 
uppgifter till DN är ett annat alternativ att 
erbjuda Vänsterpartiet något annat, som inte 
direkt rör hyressättningsfrågan. 

– Det skulle kunna vara en överenskommelse 
kopplat till höstbudgeten till exempel, säger 
källan. 

Lyckas inte Löfven sy ihop en kompromiss 
väntar antingen talmansrunda eller extra val 
inom tre månader. Både Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet gör sig nu redo för att gå till 
extra val genom att se över sina 
valorganisationer och eventuella valkampanjer, 
enligt uppgifter till DN. 
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DN har sökt både Stefan Löfven och 
Centerledningen, båda har avböjt att 
kommentera. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

Fakta. Statsministerns 
två alternativ om han 
fälls 
Extraval: Ett extraval ska hållas inom tre 
månader från att det utlysts. Det är den regering 
som avgått, och som då sitter som 
övergångsregering, som bestämmer datumet för 

extraval. De ledamöter som väljs in i ett extraval 
sitter till nästa ordinarie val. 

Talmansrundor: Det innebär att talmannen för 
samtal med partiernas företrädare för att 
undersöka vilket regeringsalternativ som har 
stöd i riksdagen. Sedan presenterar talmannen 
ett förslag till statsminister. Om förslaget inte 
röstas igenom i riksdagen påbörjas en ny 
talmansrunda. Talmannen får fyra försök till 
detta – efter det utlyses ett extraval. Även om 
antalet talmansrundor är begränsade finns det 
ingen tidsbegränsning för hur lång tid de får ta. 
I teorin skulle talmansrundor kunna pågå till 
nästa ordinarie val. 

Källa: Riksdagen 
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20 ”Löfven kan 
köra över Lööf” 
Statsminister Stefan Löfven behöver 
under helgen se till att han och hans 
regering inte blir förnedrade i en miss-
troendeomröstning. Det tror Li Bennich-
Björkman, professor i statsvetenskap vid 
Uppsala universitet.   

Nu handlar det för Löfven att försöka avvärja 
det överhängande hotet om misstroende. Och 
enligt Li Bennich-Björkman är det 
Vänsterpartiet som har makten.  

– Vänsterpartiet är ju i ett läge där de vill ha så 
mycket som de bara kan få. Så frågan är vad 

Stefan Löfven kan ge dem så att de blir nöjda 
och lägger ner hotet.  

Li Bennich-Björkman tror dock inte att C-
ledaren Annie Lööf har några förhandlings-
möjligheter.  

– Jag har svårt att tro det. Hon har ju kedjat fast 
sig vid frågan om att utestänga ytterkants-
partierna. Så all form av förhandling skulle 
innebära att Vänsterpartiet ges inflytande. Och 
det kan Annie Lööf och hennes parti inte gå 
med på, säger Bennich-Björkman.  

I alla fall inte utåt.  

Om ett misstroende skulle gå igenom i 
riksdagen på måndag, tillkommer en helt ny 
känslomässig aspekt för Stefan Löfven, säger Li 
Bennich-Björkman.  
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– Det skulle innebära att Löfven och hans 
regering har förnedrats i svensk politik. Det 
skulle förvåna mig mycket om Vänstern ändå 
hamnade i den här sitsen där de röstar för ett 
misstroende. Det finns inget egenvärde för 
Vänsterpartiet att fälla en rödgrön regering. Det 
handlar om en symboliskt viktig fråga. Och 
vänstern behöver ha något att visa nu när de har 
gått så pass långt.  

Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid 
Lunds universitet tror inte att Vänsterpartiet 
har något att förlora på det här bråket.  

– Jag tror att det dessutom finns gott om S-
väljare som tycker att det här med marknads-
hyror är förfärligt och som tycker att det är bra 
att vänstern nu sätter hårt mot hårt. I en 
valrörelse kan jag inte se att V löper någon risk 
att förlora på det här, de kommer att kunna 

hävda att det är Socialdemokraterna som sålt 
sin själ till marknadsliberaler, säger Anders 
Sannerstedt.  

Han tror dock inte att Annie Lööf kommer att 
sätta sig i några som helst förhandlingar, inte 
ens även om det inte skulle kommuniceras utåt. 

– Jag tror att Annie Lööf hellre tar ett extra val, 
det skulle hon få lättare att hantera internt och 
dessutom har de goda möjligheter att göra bra 
ifrån sig, säger Anders Sannerstedt.  

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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20 Här är 
partiernas 
positioner i 
kampen om 
regerings-
makten 
Moderaterna 

Det är moderatledaren Ulf Kristersson som är 
Stefan Löfvens främsta utmanare om 
statsministerposten. Nu har M-ledaren fått 
chansen att fälla motståndaren. Men även om 
det finns en majoritet emot Löfven så är 

Kristerssons chanser att bli statsminister små 
med den mandatfördelning som nu finns i 
riksdagen. Nooshi Dadgostar (V) må ta hjälp av 
M för att straffa Löfven, men hon kommer 
aldrig att släppa fram Kristersson till makten.  

Ändå måste Ulf Kristersson försöka. Enligt 
DN:s källor var Moderaterna ljumma inför idén 
att rösta bort Löfven med bara ett år till 
ordinarie val. Man hade dock inget val när SD 
körde sitt eget race och lämnade in ett yrkande 
på misstroende. Moderaterna brände sig på 
decemberöverenskommelsen 2014, när man lät 
Stefan Löfven sitta kvar trots att det fanns en 
majoritet emot honom. Den här gången behöver 
M visa sina väljare att man är ett stridsdugligt 
oppositionsparti. 
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Kristdemokraterna 

Ebba Buschs budskap har länge varit att hon 
alltid är beredd att utmana den S-ledda 
regeringen. Redan 2015 ansåg hon att de 
borgerliga partierna borde köra över 
regeringens budget med stöd från SD. Hon var 
också den första partiledaren som satte sig ner 
med Jimmie Åkesson i politiska samtal. KD-
ledaren lär med andra ord känna sig tämligen 
bekväm med den uppkomna regeringskrisen. 
Att hennes regeringsunderlag, med Ulf 
Kristersson (M) som statsminister, har små 
chanser att ta makten spelar mindre roll. Att 
visa stridslystnad har ett egenvärde för Ebba 
Busch. 

Blir det däremot extraval finns viss anledning 
till oro för Kristdemokraterna. 
Opinionssiffrorna visar på en tunn marginal ner 

till riksdagsspärren på 4 procent. Å andra sidan 
har KD varit där förr och räddats av 
stödröstande moderater.  

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet har spelat högt när partiledaren 
Nooshi Dadgostar ställt ultimatum om rollen 
som regeringsunderlag till Stefan Löfven. 
Internt är stödet starkt för den tuffa linjen men 
det återstår att se om även väljarna uppskattar 
det. För V-ledaren handlar det mycket om en 
existensfråga. V släppte fram Stefan Löfven till 
makten efter den rekordlånga 
regeringsbildningen 2018 – trots den 
förnedrande formuleringen i januariavtalet om 
att V inte ska få något inflytande.  
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V motiverade sitt beslut med att man satte upp 
två röda linjer för regeringens handlingsfrihet: 
försämra inte arbetsrätten och inför inte 
marknadshyror. Om V skulle låta sig köras över 
i frågan om hyressättning sjunker partiets 
trovärdighet både mot väljare och internt. V-
ledaren vill skaffa sig en starkare position inför 
nästa förhandling och visa S att man inte låter 
sig köras över hur som helst. 

Centerpartiet 

Annie Lööf sitter på de avgörande mandaten 
sedan valet 2018 och kunde därför pressa 
Socialdemokraterna till stora eftergifter när 
januariavtalet skrevs. En av dem var 
hyresreformen som nu kan bli avtalets fall. 

Men det är inte bara den som provocerat 
Vänsterpartiet. 

För Annie Lööf har det varit avgörande att visa 
sina borgerliga väljare att man inte bara håller 
SD borta från makten utan också V. Därför 
innehåller januariavtalet en klausul om att V 
ska utestängas från allt politiskt inflytande. Det 
skapade en ilska inom V som också är bränsle i 
den pågående regeringskrisen. 

Annie Lööfs nyckelposition gör att hon skulle 
kunna lösa krisen genom att öppna för 
förändringar i hyresreformen. Blir det nya 
talmansrundor efter att Stefan Löfven röstats 
ner kan det återigen bli Annie Lööf som fäller 
avgörandet om nästa statsminister. 

Sverigedemokraterna 

Nooshi Dadgostars besked om att V saknar 
förtroende för statsministern förvånade 
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sannolikt delar av det sverigedemokratiska 
partiet. 

Men när de väl fick chansen att fälla regeringen 
gick det bara någon timme innan de lämnade in 
ett yrkande om misstroende hos talmannen.   

Jimmie Åkessons SD har spelat en nyckelroll i 
de senaste dagarnas utveckling. Utan dem hade 
Vänsterledarens hot troligtvis fallit platt 
eftersom V inte ensamma samlar de 35 
riksdagsmandat som krävs för att yrka på 
misstroende.  

Det senaste året har Sverigedemokraterna 
intensifierat arbetet med att göra sig redo inför 
ett potentiellt samarbete med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna. Faller 
Stefan Löfven och hans regering på måndag kan 

chansen till regeringsinflytande komma 
snabbare än de anade.   

Miljöpartiet 

Märta Stenevis och Per Bolunds parti står under 
krisen i skuggan av koalitionspartnern Social-
demokraterna. Säkerligen funderar de redan på 
vad ett extraval skulle innebära. Med tanke på 
att MP:s väljarstöd länge legat kring 
fyraprocentsspärren finns en uppenbar risk att 
partiet kan åka ur riksdagen. 

Å andra sidan skulle en ny valrörelse, där 
klimatet kan få stort utrymme, kunna vara en 
möjlighet att öka på väljarstödet. 

Liberalerna 
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Partiet befinner sig i en märklig situation. I 
våras bestämde sig Liberalerna för att börja 
avveckla sitt engagemang i januariavtalet. 

I nästa val ska partiet verka för en borgerlig 
statsminister, det vill säga Ulf Kristersson (M), 
även om det kräver samverkan med SD. Men i 
omröstningen på måndag kommer Liberalerna 
att trycka på gul knapp, och därmed inte bidra 
till att fälla Stefan Löfven. Skälet är förstås att 
det vore orimligt att rösta bort statsministern 
när han inte brutit mot något i januariavtalet. 

Hur Nyamko Sabunis L agerar om det därefter 
blir nya talmansrundor återstår att se. Ett 
extraval vore en mardröm för partiet, som i 
nuläget har ett väljarstöd på 2,5 procent enligt 
SCB. 

Socialdemokraterna 

Statsminister Stefan Löfven har klarat sig 
genom många kriser men står nu inför den 
värsta hittills. Hans regering riskerar att falla på 
måndag om man inte trollar fram en 
kompromiss som blidkar Vänsterpartiet. 

Men krisen har varit en tidsinställd bomb ända 
sedan S ingick januariavtalet. Stefan Löfven gick 
med på långgående borgerliga reformer, som fri 
hyressättning i nybyggda lägenheter. Samtidigt 
behövde han Vänsterpartiets stöd för att bli 
statsminister. Och nu har V fått nog. 

Fälls Stefan Löfven avgör han själv 
fortsättningen: avgå eller utlysa extraval? 
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Blir det nya talmansrundor så kan Löfven 
mycket väl komma tillbaka som statsminister, 
men Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar lär 
inte vara lika medgörliga denna gång. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

20 Oro för 
smittspridning 
när hela 
riksdagen kallas 
in 
I morgon, måndag, kan Stefans Löfvens 
öde avgöras under en 
misstroendeomröstning, och för första 
gången sedan pandemin startade har 
samtliga riksdagsledamöter kallats till 
Stockholm.  
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– Det innebär risk för smittspridning, 
säger biträdande riksdagsdirektör Claes 
Mårtensson. 

Sedan i mars förra året har bara 55 av 
riksdagens 349 ledamöter deltagit samtidigt i 
debatter och voteringar i riksdagens kammare, 
för att minska smittspridning. 

Men när situationen nu ställs på sin spets och 
statsministern står inför en 
misstroendeomröstning är kravet enligt 
regeringsformen att samtliga ledamöter är 
närvarande, förklarar biträdande riksdags-
direktör Claes Mårtensson. 

– Det är ett stort dilemma trots att flera 
smittskyddsåtgärder har vidtagits där samtliga 
ledamöter bland annat informerats om att vi 

kommer ha en särskild ordning för in- och 
utpasserande, säger han. 

– Munskydd rekommenderas och ledamöterna 
kan även vända sig till sin gruppledare för 
vidare vägledning. 

Kaffeautomaten kommer att vara avstängd för 
att undvika köbildning och antalet platser på 
läktarna och för fotografering är begränsade. 
Snabbtester av covid-19 kommer inte att 
genomföras på plats då det är för tidskrävande, 
menar Claes Mårtensson. 

– Ytterligare ett problem som 
riksdagsförvaltningen stött på är att ett flertal 
riksdagsledamöter är på en valobservationsresa 
i Armenien. Några av dem kommer att 
återvända hem för att delta på måndag, säger 
han. 
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Det innebär att ledamöterna inte kommer att 
hinna sitta i den karantän som 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar efter 
utlandsresa. 

– Talmannen har tyvärr inga legala möjligheter 
att hindra dem från att delta trots att det bryter 
mot rekommendationerna, säger Claes 
Mårtensson. 

– Det vi har gjort för att minska risken för 
smittspridning vad gäller inresande är att vi 
rekommenderar att de bär ett starkare 
munskydd, eller ansiktsmask, under den korta 
tid de befinner sig inne i salen. 

– Ledamöter som nyligen befunnit sig 
utomlands kommer även att slussas in genom 
en särskild ingång och får bara vara närvarande 
under själva omröstningen. 

Hur trygga känner ni er med vidtagna 
smittskyddsåtgärder? 

– Det är klart att det finns en viss oro då 
personer kan drabbas av lindriga symtom i 
helgen eller inte hinner sitta i karantän. Vi kan 
inte garantera att de stannar hemma. 

Flera ledamöter som DN varit i kontakt med är 
oroliga för trängsel i riksdagen och för att andra 
ledamöter ska komma dit trots symtom på -
covid-19. 

På grund av frågor om smittspridning kallade 
talman Andreas Norlén riksdagens gruppledare 
till telefonmöte under lördagen. Han bedömer 
att de åtgärder som riksdagsförvaltningen 
förbereder inför måndagen är mycket bra och 
att de gör att sammanträdet kan genomföras på 
ett så smittsäkert sätt som möjligt. 
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Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan 
Carlsson medverkade också vid mötet. 

– Jag tyckte han ganska tydligt sa att han 
bedömde att risken för smittspridning i 
kammaren är låg och att han ansåg att de 
åtgärder som riksdagsförvaltningen förbereder 
är relevanta och rimliga i sammanhanget, säger 
Andreas Norlén. 

Samtidigt medger han att en 
misstroendevotering utgör en mycket speciell 
situation. 

– Det är ju två viktiga utgångspunkter som 
kolliderar. Å ena sidan intresset av att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 
att minska risken för smittspridning. Å andra 
sidan intresset av att ledamöterna och 
riksdagen kan fullgöra sitt demokratiska 

uppdrag. Den bedömningen i den enskilda 
situationen måste varje ledamot själv göra i 
samråd med sin gruppledning, säger Andreas 
Norlén. 

Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Annika 
Hirvonen, som redan tidigare frågat sig vad som 
händer om ledamöter blir sjuka inför 
voteringen, säger till DN att mötet inte gav 
några svar. 

– Frågan som jag har ställt flera gånger har jag 
fortfarande inte fått ett svar på. Jag kan bara 
tolka det som att även om det är ledamöter som 
har symtom så kommer man inte hålla dem 
hemma om det innebär att det påverkar 
resultatet, säger hon. 
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Centerpartiets Alireza Akhondi säger att det är 
en viktig omröstning som kommer mycket 
olägligt. 

– Det är klart att det är oroväckande. Samtidigt 
ingår det i vårt uppdrag som politiker och 
ledamöter att ta sig själv i kragen. Som tur är så 
ska jag få vaccin i dag så man får väl hoppas att 
man är kry, säger Alireza Akhondi (C). 

Moderaternas Lars Beckman litar på att 
riksdagsförvaltningen gör allt för att se till att 
voteringen kan göras smittsäkert. Trots det 
kvarstår en oro. 

– Risken för smittspridning är ju anledningen 
till att vi haft miniriksdag tidigare under 
pandemin. Smittskyddsåtgärderna blir särskilt 
aktuella om någon ledamot skulle ha covid-19 
eller symtom, säger han. 

Angelika Bengtsson (SD) säger att hon inte 
känner sig orolig. 

– Jag litar på att riksdagsförvaltningen har gjort 
ett bra jobb med smittskyddet, säger hon. 

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 

Johanna Sundbeck 

johanna.sundbeck@dn.se 
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20 Bråda dagar 
för att hinna 
fatta beslut 
Just nu förbereder de olika -
departementen för ett scenario där 
Stefan Löfvens regering faller i morgon, 
måndag. 

En övergångsregering har egentligen i 
stort sett samma befogenheter som en 
vanlig. Men praxis säger att den ska ta 
det försiktigt med politiskt färgade 
förslag.  

Stefan Löfven kallade till ett extra 
regeringssammanträde på söndagen, enligt 

uppgifter till DN. Anledningen är att flera beslut 
ska hinna fattas före misstroendeomröstningen 
– som kan resultera i en övergångsregering med 
färre befogenheter. 

Därför pågår också förberedelser på de olika 
departementen, till exempel på social-
departementet. 

– Departementet förbereder sig givetvis för 
olika scenarion men det finns en oro för hur 
arbetet med att hantera pandemin eventuellt 
kan komma att påverkas framåt, säger Sofia 
Brändström, pressekreterare hos socialminister 
Lena Hallengren, (S). 

Finansminister Magdalena Anderssons (S) 
presstalesperson Isabel Lundin säger att en 
övergångsregering i princip har samma 
befogenheter som en vanlig regering. Problemet 
är att den saknar tillräckligt många mandat i 
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riksdagen för att kunna få igenom sina förslag, 
enligt Lundin. 

”Enligt praxis brukar en övergångsregering 
därför undvika beslut och förslag som är 
politiskt laddade. Den brukar inte heller svara 
på frågor eller interpellationer från ledamöter”, 
skriver hon i ett sms till DN. 

Hon hänvisar också till hur 
finansdepartementet valde att hantera 
budgetfrågan när regeringen skulle lägga fram 
höstbudget 2018, även då i rollen som 
övergångsregering. Också då valde de att följa 
tidigare framtagna riktlinjer för hur 
övergångsregeringar ska agera. 

”Enligt riktlinjerna bör en övergångsregering 
endast avgöra löpande eller brådskande 
ärenden och inte lägga fram propositioner som 
är politiskt kontroversiella eller som har en 
tydlig partipolitisk inriktning. Av 

regeringsformen följer vidare att den senaste 
beslutade budgeten ska fortsätta att gälla om 
riksdagen inte beslutat om en ny budget”, står 
det i ett pressmeddelande från 31 oktober 2018. 

Uppgifter i meddelandet kommer från ett PM 
från Statsrådsberedningen från 2014. 

Regeringskansliets kommunikationsavdelning 
skriver i ett mejl att den enda uttryckliga 
begränsningen av en övergångsregerings 
befogenheter är att den inte får besluta om extra 
val. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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20 Det är inte 
lätt för SVT att 
göra rätt 
Återigen har en mediediskussion om mångfald 
och representation väckts av anställda inom 
public service. Denna gång är det SVT som 
kritiseras av en grupp medarbetare som tagit 
initiativ till en intern rapport om 
arbetssituationen och de journalistiska 
perspektiven på företaget. 

Att SVT:s anställda inte representerar 
skattebetalarna är ett ”allvarligt problem”, 
enligt en av initiativtagarna Sara Almosaibi 
Jasas. Rapporten citerar anställda som ”lider av 

minoritetsstress” och upplever SVT som en ”vit 
arbetsplats”. 

Kruxet med identitetspolitiskt 
”problematiserande” av detta slag är att den 
som granskas sällan kan göra rätt. Å ena sidan 
anklagas SVT för att inte anställa journalister 
som ”speglar samhället”, å andra sidan pekas 
det i rapporten också ut som ett problem att 
journalister med invandrarbakgrund tillskrivs 
särskild kompetens och blir behandlade som 
representanter för ”orten” eller invandrare 
generellt. Hur vill de kritiska medarbetarna ha 
det? Den som vill bli behandlad som en individ 
övertygar knappast genom att stödja sin 
argumentation på kollektivistiska idéer. 

Samtidigt lyfter rapporten viktiga 
frågeställningar för SVT:s ledning att ta 
ställning till. Ett Sverige i ständig förändring 
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ställer nya krav på journalisters kompetens, 
nätverk och intresseområden. Mångfald i 
erfarenheter och bakgrunder ökar utan tvekan 
den journalistiska kvaliteten. Vad journalistik 
är, vad den borde vara och av vem den ska 
produceras är frågor utan statiska svar. 

Public service har de senaste åren utgjort ett 
minerat slagfält för kulturkrigsfrågor. Dagens 
medieklimat kräver publicistiskt mod i 
förhållande till både den journalistik som 
produceras och hur konflikter hanteras. Chefer 
måste kunna sortera identitetspolitiskt snömos 
från faktiska utmaningar som riskerar att 
försämra kvaliteten på journalistiken. 

Emma Høen Bustos 

emma.hoenbustos@dn.sesöndag 20 juni 
2021 

20 Ledare: Det 
ska vara enkelt 
att gilla det fria 
skolvalet 
Personer som inte gillar friskolor och valfrihet 
har det enkelt. De kan klanka ner på allt som 
skolkoncerner gör, från profilering och 
marknadsföring till betygssättning och 
vinstuttag, och se varje avart som bevis för att 
systemet bör omkullkastas. 

Personer som gillar det fria skolvalet har det 
svårare. De kan visserligen välja den enkla 
vägen och blunda för systemets baksidor. Men 
då kommer kritikerna att få rätt, eftersom 
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många av problemen som de pekar på är 
relevanta. 

Därför är det personer som verkligen värnar om 
valfriheten som har det svårast. De måste 
erkänna att vissa saker inte fungerar och föreslå 
lösningar. Därefter kommer både de som hissar 
och dissar friskolor att framföra kritik mot 
förslagen, trots att en reformering av systemet 
är det mest realistiska scenariot framöver. 

För givetvis är det många som höjer på 
ögonbrynen åt delar av Aftonbladets artikelserie 
”den nya skolan”. Inte för att det är något fel 
med att skolkoncerner profilerar sig med 
ordning och reda, har olika sätt att skapa en ”vi-
känsla” eller vill expandera. 

Däremot är det troligtvis få som uppskattar om 
det senare leder till ökad skolsegregation eller 

”påtagliga negativa konsekvenser” för de 
kommunala skolorna (bland annat för att 
kostnaderna för lokaler är lika hög även när 
många barn har slutat), eftersom det riskerar att 
gå ut över elevernas rätt till en bra utbildning. 
Lägg till att det finns rektorer som tar referenser 
på minderåriga, att resurskrävande barn hålls 
borta från en del skolor och att 
betygsinflationen inte kan förklaras med ökade 
kunskaper, så blir det uppenbart att systemet 
har brister som måste åtgärdas. 

Exempelvis behöver skolpengen ses över, så att 
fristående aktörer får en mindre andel än de 
kommunala, exempelvis 85 procent som när 
friskolesystemet infördes, eftersom olika 
huvudmän har olika uppdrag. En sådan lösning 
presenterades i utredningen om en mer 
likvärdig skola, som publicerades förra året, 
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som även vill göra skolvalet obligatoriskt för att 
stävja skolsegregationen. 

Om förslaget blir verklighet kommer alla att ha 
rätt att gå i en kommunal skola någorlunda nära 
hemmet, medan platserna till översökta 
friskolor lottas mellan de sökande. Det betyder 
att dagens modell där medvetna och planerande 
föräldrar kan ställa sina barn i kö från unga år 
slopas, eftersom det missgynnar barn från 
socioekonomiskt svaga hem och dem som flyttar 
mellan kommuner. 

Ytterligare en sak som krävs för att skolvalet ska 
fungera smidigare än i dag är tydlig, 
lättillgänglig och neutral information om 
exempelvis betyg, personaltäthet, andel 
behöriga lärare och resultat på de nationella 
proven. Här kan England fungera som förebild, 
där motsvarigheten till Skolinspektionen 

betygsätter skolorna på en skala, som visas 
tillsammans med en kort rapport om 
elevprestationer, säkerhet och 
undervisningskvalitet. 

Dessutom behöver de nationella proven rättas 
centralt och skolans snittbetyg knytas till 
resultaten, så att möjligheten att sätta 
glädjebetyg upphör. 

Då utvärderas skolorna bara utifrån resultat och 
kvalitet, samtidigt som likvärdigheten mellan 
både skolor och elever ökar. 

På så sätt kommer det att bli ännu enklare att 
gilla valfrihet. 

DN 20/6 2021 
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20 Högerns inre 
strider avgör 
Frankrikes 
generalrepeti-
tion 
Fransk politik är mer än Emmanuel 
Macron mot Marine Le Pen. Den franska 
högerns vägval fäller utslaget. 

Mycket står på spel när Frankrike på söndagen 
går till första omgången av landets regionala 
val. Det blir ett slags generalrepetition inför 
nästa års presidentval i det viktiga EU-landet 

och resultatet angår med andra ord hela 
Europa. 

Fransk politik domineras i dag av högern. 
Socialistpartiet är svagt (undantaget är Paris, 
där Anne Hidalgo är borgmästare), Jean-Luc 
Mélenchons vänsterpopulistiska parti är 
starkare men har gått bakåt, och De gröna är 
framgångsrika i flera städer men svagare 
nationellt. 

Dessutom har frågor som rör kamp mot terror 
och brott dominerat vårens valdebatt, vilket 
också drar politiken högerut. 

Ingen glömmer terrorn i Paris 2015, men 
fortsatta attacker utförda av enskilda individer 
återkommer med otäck regelbundenhet. Den 
senaste skedde i april och sedan 2012 har 56 
islamistiska terrorattentat drabbat Frankrike. 
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Debatten eldas också på av en grupp 
pensionerade militärer som publicerade två 
upprop i slutet av april och början av maj. De 
varnar för ett ”inbördeskrig” i Frankrike och 
hävdar att armén borde ingripa för att ”försvara 
civiliserade värden”. 

Att extremt nationalistiska Nationell samlings 
Marine Le Pen applåderar deras budskap 
förvånar inte, men när hela 58 procent av 
tillfrågade fransmän håller med militärerna 
måste det tolkas som en demokratisk 
varningssignal. 

Kritiken mot Emmanuel Macron kommer alltså 
från många håll och i de regionala valen väntas 
kandidaterna för hans parti få svagt stöd. Fem 
år efter grundandet tycks presidentens skapelse 
LREM, La République en marche, inte alls vara 
på väg framåt. 

Allt detta gör att borgerliga Republikanernas 
vägval blir avgörande. De är sargade men 
fortfarande landets största oppositionsparti, och 
lokalt finns många populära företrädare. 

Men en bitter intern fejd har präglat kampanjen 
inför regionalvalen. Frågan som splittrar är om 
Republikanerna ska samarbeta med andra, 
inklusive president Macrons parti, för att stoppa 
Le Pen. Eller är det ingen stor sak om Nationell 
samling tar över makten i någon fransk region? 

Särskilt laddad har striden varit i regionen 
PACA, Provence-Alpes-Côtes d’Azur, i södra 
Frankrike. Där verkar Nationell samlings 
kandidat Thierry Mariani (tidigare 
Republikanerna) kunna få flest röster i valets 
första omgång, vilket oroar regionens sittande 
ordförande, republikanen Renaud Muselier. 
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Om Nationell samling tar över styret av PACA 
skulle ”hela den demokratiska balansen i 
Frankrike vara i fara”, anser Muselier. En seger 
för Le Pens parti skulle innebära ”döden” för 
den franska högern, varnar han. 

Muselier går därför till val på en lista med 
företrädare för flera partier, inklusive president 
Macrons, vilket har fått andra tunga företrädare 
för Republikanerna att gå i taket. 

En av partiets vice ordföranden, Guillaume 
Peltier (som ung var han medlem i Le Pens 
parti), avskyr allt som Macron står för och anser 
att Republikanerna måste bekämpa det han 
kallar ”alliansen mellan kulturvänstern och den 
globala finansvärlden”. Samröre med Macron 
borde vara otänkbart, tycker han. 

Peltier hävdar också att Frankrike borde inrätta 
en säkerhetsdomstol för terrorbrott, vars domar 
inte ska kunna överklagas. Terror kräver en 
”exceptionell form av rättvisa”, påstår han och 
stakar därmed ut en politisk väg som skulle 
rubba den svåra men viktiga balansen mellan 
säkerhet och enskilda människors rättigheter. 

Peltier har fått mothugg av många inom 
Republikanerna, men hans utspel ger en bild av 
det politiska läget i Frankrike. 

Den franska högern har också sakta men säkert 
ändrat inställning till taktiken gentemot Le Pens 
parti. Jacques Chirac, Frankrikes president 
mellan 1995 och 2007, försvarade den så 
kallade republikanska fronten som innebar att 
dåvarande Nationella fronten skulle isoleras. 
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Också på EU-nivå stred Chirac för en sådan 
politik. Han drev till exempel på för att övriga 
EU-länder skulle bojkotta Österrike när 
kristdemokraterna i Wien inledde ett samarbete 
med FPÖ, Le Pens österrikiska vänner. 

Det som hände då är redan mycket länge sedan. 
Normaliseringen av Europas extremt 
nationalistiska partier har därefter pågått 
överallt. 

Inför årets regionalval leder kandidater för 
Nationell samling i sex av landets tretton 
regioner och det är inte osannolikt att partiet för 
första gången segrar i en eller flera. Det vore ett 
genombrott för Marine Le Pen, vilket i sin tur 
stärker henne inför nästa års presidentval. 

Mycket kan förstås hända, men från både 
vänster och höger är ilskan mot Emmanuel 

Macron så stor att det blir svårt för den sittande 
presidenten att göra om bragden från 2017, när 
han blev en samlande gestalt mot Le Pen. 
Många längtar efter att sticka hål på den 
politiska ballong som de anser att Macron 
lyckades blåsa upp den gången. 

Ingen seriös bedömare tror samtidigt att Marine 
Le Pen kan bli Frankrikes president. Men att ett 
sådant valresultat i EU:s grundarland inte 
längre känns helt otänkbart är tillräckligt 
skrämmande. Det skulle få hela EU-samarbetets 
fundament att börja skaka. 

Hur viktigt är det att stoppa Le Pen? Se där en 
fransk fråga som kan översättas till alla möjliga 
europeiska språk. 

Annika Ström Melin 
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20 ”De 
mänskliga 
rättigheterna 
måste vara ram 
för all politik” 
Politisk makt är inte ett självändamål 
utan den är ett redskap för att i debatt 
och överenskommelser med andra 
förverkliga det som enligt ens egen 
respektive ens partis övertygelse är det 
bästa alternativet. I jämförelse med det 
kommer målet att bli av med en regering, 
oavsett om den är höger, mitten eller 

vänster, alltid i andra hand, skriver 
ärkebiskop Antje Jackelén. 

DN. DEBATT 210620 

Språkförvirringen på politikens område tilltar. 
Betydelser förskjuts, missförstånd uppstår. Det 
kan vara skadligt för den demokrati vars 100 år 
vi med rätta uppmärksammar och firar. 

Till att börja med är politik inte en 
sysselsättning endast för politiska partier och 
mer eller mindre professionella politiker. Politik 
är ansvarstagande i det offentliga rummet för 
ett sammanhang där fler människor än den 
egna släkten lever tillsammans. I sin nya bok 
”Den hotade demokratin” pekar Olle Wästberg 
på riskerna med att tappa bort politik som allas 
angelägenhet. Professionalisering och 
centralisering av partier samt fjärmande från 
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den ”vanliga” medborgaren är allvarliga 
riskfaktorer för demokratin. 

Varje medborgare handlar medvetet och 
omedvetet politiskt – och ska göra det – inte 
bara de dagar då kuvertet med röstsedeln 
stoppas i valurnan utan också däremellan. Att 
agera politiskt är i grunden ett honnörsord. 
Visst kan det finnas bra och dålig, hederlig och 
ohederlig politik, och även politik som måste 
bekämpas. Men att bruka orden politik och 
politisk i nedvärderande syfte leder fel. Det 
förminskar allas vårt medborgerliga 
ansvarstagande för samhällets bästa, ett ansvar 
som vi behöver ta som enskilda personer men 
också gemensamt i sammanslutningar av olika 
slag. 

För det mesta sorteras partier och deras 
program enligt höger–vänsterskalan. Det är ofta 

praktiskt, men långt ifrån heltäckande. Gal-tan, 
som är en ideologisk värderingsskala, har före-
slagits som alternativ eller komplement, men 
har inte fått närmelsevis samma genomslag som 
höger–vänster. 

Det finns dock sådant som ligger bortom 
vänster–höger-schemat. Det är skadligt när det 
ändå pressas in i detta schema. FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna från 1948 är ett 
bra exempel. Den borde stå bortom höger–
vänster-skalan, eftersom dessa rättigheter är 
just – som det engelska namnet säger – 
universella och därmed grundläggande för allt 
politiskt handlande. Ändå händer det att de görs 
till en höger- eller vänsterfråga. I vårt 
internationella arbete, Act Svenska kyrkan, har 
vi gjort erfarenheten att de mänskliga 
rättigheterna i somliga sammanhang ses som 
höger, eftersom de utgår från varje enskild 
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människa och inte från gemenskapen. I svensk 
kontext händer det numera att mänskliga 
rättigheter och försvaret av dem ses som ett 
vänsterprojekt. 

Nyligen lät en av Sveriges partiledare undslippa 
sig ett anmärkningsvärt påstående. ”Våra 
gränser är ju inramade av vår liberalism, vår 
värdegrund utifrån vår ideologi, de är inte 
inramade av den svenska lagen eller av FN:s 
konvention för mänskliga rättigheter,” sa 
Nyamko Sabuni i SVT:s Morgonstudion (21/5 
2021). 

Nu tror jag inte för ett ögonblick att Nyamko 
Sabuni ringaktar de mänskliga rättigheterna 
och en partiledare ska naturligtvis stå upp för 
sin politik. Ändå visar hennes uttalande hur lätt 
det blir begreppsförvirring. De mänskliga 
rättigheterna utgör mycket väl en ram för all 

politik. Alla partiprogram, oavsett var de 
lokaliserar sig på en höger–vänster-skala, måste 
acceptera att bli prövade mot de mänskliga 
rättigheterna. I alla situationer måste det högsta 
målet för politiken vara att söka det bästa för 
kommunen, regionen och landet, som en del av 
en europeisk och global gemenskap. 

Politisk makt är inte ett självändamål utan den 
är ett redskap för att i debatt och 
överenskommelser med andra förverkliga det 
som enligt ens egen respektive ens partis 
övertygelse är det bästa alternativet. I 
jämförelse med det kommer målet att bli av 
med en regering, oavsett om den är höger, 
mitten eller vänster, alltid först i andra hand. 
Det finns dock ett enda undantag, nämligen om 
det handlar om en diktatorisk regering som 
motverkar själva demokratin och sätter de 
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mänskliga rättigheterna åt sidan. Då måste det 
högsta målet bli att ersätta en sådan regering. 

Varför vurmar då jag som teolog och 
kyrkoledare för de mänskliga rättigheterna? 

1 För det första därför att teologin också tillhör 
det som inte ska definiera sig utifrån en höger–
vänster-skala. Denna skala är inte irrelevant för 
kyrkans arbete, men kan aldrig vara 
måttstocken för den. Kristen teologi är inte 
underordnad ett lands politik, utan måste 
orientera sig utifrån det bibliska budskapet om 
Jesus Kristus som uttolkas i varje tid och i 
världsvid gemenskap. 

Kyrkans ställningstaganden i det offentliga 
rummet ska alltid vara teologiskt motiverade. 
Det kan handla om att ställa frågor som få 
andra ställer eller att, många gånger 

tillsammans med andra, uppmärksamma 
situationer av utsatthet. Det kan vara bekvämt 
eller obekvämt för politiker, men ersätter aldrig 
deras jobb. 

2 För det andra utgår de mänskliga 
rättigheterna från en grund som är given innan 
alla kalkyler om nytta och smarta lösningar kan 
börja. Alla människor är födda fria och jämlika i 
värdighet och rättigheter, som översättningen 
av första artikeln egentligen borde lyda (snarare 
än den gängse översättningen: födda fria och 
lika i värde). Här finns en stor närhet till en 
grundläggande text i judisk och kristen 
tradition: den första skapelseberättelsen där det 
heter att Gud skapade människan till sin avbild 
(1 Moseboken 1:27). Dessutom, som den andra 
skapelseberättelsen poängterar, skapade Gud 
människan som en relationsvarelse (1 
Moseboken 2:4b-3:7). I tur och ordning uppstår 
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relationen till skaparen, till skapelsen, till 
medmänniskan och till sig själv. 

Det mänskliga livets mening hänger i ett nät av 
dessa fyra relationer: till det heligaste som 
majoriteten av jordens befolkning kallar Gud, 
till planeten som ekosystem, till vår nästa som 
är nära eller långt borta och till det egna jaget. 

Denna grund – människans värdighet och 
hennes relationalitet – bör vara ram och grund 
för alla partiers politik, och inte tvärtom. Jag 
tänker på den tyske sociologen Hartmut Rosas 
bok ”Det vi inte kan råda över”. 

Å ena sidan har vi det som vi kan råda över fullt 
ut, det som vi upplever att vi helt och hållet 
förfogar över. Å andra sidan kan vi inse att det 
finns sådant som vi gör rätt i att erkänna som 
”oförfogbart”, sådant som det vore fel att göra 

anspråk på att till fullo råda över. Vi måste vara 
noga med att skilja mellan dessa två. Utan den 
skillnaden blir livet stumt och öde. Teologiskt 
uttryckt: där vi nonchalerar det som möter oss 
som heligt är risken överhängande att också det 
mänskliga tar stryk. 

Vi behöver hålla rätt på begreppen och värna 
om de mänskliga rättigheterna som en ram för 
allt politiskt arbete. Och i det kan vi alla bidra. 

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan 
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20Alla 
”hittebarn” från 
Kina var inte 
övergivna – 
Elins familj 
upptäckte 
lögnen bakom 
adoptionen 

Den tioåriga pojken ser poliserna, de tar 
med sig hans fem månader gamla 
lillasyster ut genom dörren. 

Pojken greppar en kniv, springer efter 
och skriker. Han hinner inte i kapp. 

Ettbarnspolitiken i Kina gjorde att över 
150 000 ”hittebarn” blev bortadopterade 
– men alla var inte övergivna. 

Hon ska heta Elin, det är bestämt sedan länge. 

Maud och Janne Björklund sitter i minibussen 
från hotellet i Hunanprovinsen i centrala Kina 
på väg mot ett kontorskomplex. 

Det är sensommar 2006. De ska bli föräldrar, 
efter sex år av misslyckade IVF-behandlingar 
och missfall. Maud bär en vit blus, Janne svettas 
i sin mörka kostym. 
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De blir visade in i ett kalt rum med träsoffor 
längs väggarna. 

Nervositeten stiger. 

En barnskötare kommer in genom dörren. Hon 
bär på en ettåring med snaggat hår, linne och 
byxor. Flickan håller en nappflaska med vatten 
under armen och ser allvarsamt på sina nya 
föräldrar. 

– När vi fick henne i famnen… vi kände direkt 
att det här är vår dotter. Det var alldeles, 
alldeles fantastiskt, säger Maud Björklund. 

○ ○ ○ 

Paret Björklund har på förhand fått 
informationen förmedlad av Adoptionscentrum: 
bebisen hittades övergiven vid en 
järnvägsstation. 

Det var på alla hjärtans dag 2005. Hon bar blå 
jacka och uppskattades vara två dagar gammal. 
Vid hennes sida låg en nappflaska och ett paket 
mjölkersättning. 

I tidningsannonsen som efterlyste flickans 
föräldrar beskrevs hon som ”aningen 
mörkhyad”, med runt ansikte och 
”västerländska ögonlock”. 

På plats i Kina får Maud och Janne Björklund 
ännu fler dokument. I barnhemmets rapport 
står det att hon har fasta vanor och att hon 
brukar somna efter att hon har blivit badad. 

Hon har lärt sig gå, leker helst ensam och ler 
när hon lyssnar på barnvisor. 

Flickan är inte rädd för främlingar. När någon 
sträcker ut sin hand, tar hon ett fast grepp om 
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den. Hon är, enligt utsago, barnhemmets mest 
förtjusande lilla ängel. 

De läser att flickan bodde hos paret som hittade 
henne vid järnvägsstationen i fem månader, 
men att de inte ansågs lämpliga som adoptiv-
föräldrar. 

– Jag minns att vi reagerade lite på det och 
undrade varför de ansetts olämpliga, men vi var 
så fokuserade på att äntligen få träffa vår dotter 
att vi la många tankar åt sidan, säger Janne 
Björklund. 

I Sverige har socialtjänsten i Huddinge vänt ut 
och in på Maud och Janne Björklunds liv. De 
har blivit utfrågade om sin relation och sina 
åsikter, de har skrivit ned sina livsberättelser, 
fått sin ekonomi granskad. 

Paret har vänt sig till Adoptionscentrum, som 
har statens godkännande att förmedla 
adoptioner från Kina. De har gått kurser i att få 
barn genom adoption. 

Maud och Janne har argumenterat och 
ifrågasatt sig själva och sitt beslut att adoptera. 

När de kliver ombord på flygplanet tillbaka mot 
Stockholm litar de på att allt har gått rätt till. 

○ ○ ○ 

När Kina lanserade ettbarnspolitiken växte oron 
i befolkningen. Året var 1979 och staten ville 
bromsa befolkningstillväxten. Det skedde med 
brutala medel: familjer som bröt mot policyn 
fick dryga böter, eller kunde bli fråntagna arbete 
och bostad. Vissa kvinnor fick sina barn 
tvångsaborterade sent under graviditeten, andra 
blev tvångssteriliserade. 
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Förstfödda flickor blev ett dilemma: en pojke 
kunde få bättre jobb, högre lön och ta hand om 
sina föräldrar när de inte längre kunde arbeta. 

Flickorna var inte längre önskvärda – samtidigt 
var det olagligt att överge sitt barn. 

I stället kom rapporter om att flickbebisar dök 
upp vid järnvägsstationer, utanför sjukhus och 
polisstationer. 

Nu fylldes barnhemmen. 

Göteborgaren Britt-Marie Nygren fick reda på 
detta i början av 1990-talet. Hennes bror bodde 
i Peking och arbetade med ett folkräknings-
projekt. 

– Min bror var väl insatt i statistiken och såg att 
massor av flickor hade försvunnit från systemet, 
säger Britt-Marie Nygren. 

Själv var hon medgrundare och 
verksamhetschef för Familjeföreningen för 
internationell adoption, FFIA. Via sin bror fick 
hon kontakt med svenska ambassaden i Peking, 
och hörde av sig för att utreda möjligheten att 
förmedla adoptioner. 

– Jag tyckte det var upprörande att så många 
flickor försvann ur statistiken. De här barnen 
måste ju få nya familjer, tänkte jag. Vi måste 
åtminstone göra ett försök. 

Men landet hade ingen lag som tillät 
internationell adoptionsförmedling. Britt-Marie 
Nygren fick ett namn på en person på det 
kinesiska justitieministeriet. I februari 1990 
skickade hon ett brev. 
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Fyra månader senare damp en inbjudan ner i 
brevlådan. Tillsammans med två FFIA-kollegor 
åkte hon till Kina. 

– Vi åkte till flera barnhem, de visade upp några 
av de fina, säger hon. 

Ett par månader senare kom en kinesisk 
delegation till Sverige. De var där för att träffa 
FFIA, adoptivbarn från andra länder och 
svenska myndigheter. 

Efter besöket förklarade det kinesiska 
justitieministeriet att de tänkte göra om sina 
lagar. FFIA tillhandahöll några familjer för ett 
pilotprojekt – och snart var lagen ändrad. 

De första adoptionerna från Kina till Sverige 
ägde rum våren 1992. 

– Vi blev den första organisationen i världen, 
säger Britt-Marie Nygren. 

Fram till i dag har minst 150 000 adoptioner 
förmedlats från Kina till Europa och 
Nordamerika – den näst största utvandringen 
av barn i historien. 

○ ○ ○ 

I juni 2016 sitter familjen Björklund på flyget 
mot Kina, igen. 

Elin har fyllt elva år. På stolen bredvid henne 
sitter två år yngre lillebror Eric, som också är 
adopterad från Kina. De ska få se sitt 
födelseland. 

Det är viktigt att barnen får en relation till Kina, 
tycker Maud och Janne Björklund. 
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Elin är nyfiken. Familjen ska besöka sevärd-
heter, men framför allt det barnhem hon en 
gång bodde på. 

Föräldrarna har lusläst alla 
adoptionshandlingar och lokaliserat byn där 
Elin uppges ha blivit hittad, ensam vid en 
järnvägsstation. Den ligger bara några kilometer 
från barnhemmet. 

De har också gjort en ovanlig upptäckt: i 
dokumenten finns namnet på personen som tog 
hand om Elin under hennes första månader i 
livet. 

– Det är lite som att leta efter en nål i en 
höstack, vi förstod ju det. Men vi ville i alla fall 
försöka hitta familjen. Om inte annat ville vi 
visa Elin var hon hade bott, säger Janne 
Björklund. 

Några mil från närmaste storstad hittar de rätt 
by. 

Det blir snabbt en folksamling kring familjen. 
Byborna är inte vana vid besök och de vill gärna 
hjälpa till. En man springer ut från videoaffären 
med en stor kamera över axeln, för att 
dokumentera händelsen. Men ingen kan leda 
dem rätt. 

Familjen ska precis röra sig vidare i byn, när en 
förbipasserande kvinna i blårandig tröja stannar 
upp. 

Hon tränger sig genom folkmassan, pekar på 
Elin och höjer rösten. 

– Jag vet vem hon är. 

○ ○ ○ 
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Barnen från Kina var oftast friska, processen 
med de kinesiska myndigheterna gick smidigt 
och adoptionsavgiften var lägre än i andra 
populära ursprungsländer. 

– Det fanns väldigt många barn och det var 
relativt lätt. Man hade tydliga regler, det var 
förutsägbart. Barnen var små, de var i 
ettårsåldern, säger Britt-Marie Nygren. 

FFIA var först ut. Barnens Vänner inledde sin 
kinesiska verksamhet 1994, Adoptionscentrum 
kom fyra år senare. Fram till i dag har över 4 
100 barn kommit till Sverige från Kina. 

De kallades oftast för hittebarn. Informationen 
om deras bakgrund var knapphändig, men 
Britt-Marie Nygren såg ingen risk att barnen 
hade kommit hit på felaktiga grunder. 

– Vi hade inte en tanke på det utifrån det jag såg 
på barnhemmen. Inte över huvud taget. Det 
fanns absolut ingenting som kunde indikera åt 
det hållet, de första åren. Tvärtom. 

○ ○ ○ 

2004 rapporterade kinesiska statsmedier att 95 
personer hade gripits misstänkta för att ha sålt 
barn från sjukhus och kliniker. 

Det var inte den enda barnhandelshärvan. 

Sommaren 2009 rapporterade kinesiska 
Southern Metropolis News om en skandal i 
provinsen Guizhou i södra Kina. Lokala 
myndigheter hade tagit ett 80-tal flickbebisar 
från familjer som inte haft råd att betala de 
böter som åläggs par med mer än ett barn. 
Enligt tidningen fördes flickorna till barnhem, 
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därefter blev de bortadopterade – med 
förfalskade dokument. 

I november 2005 briserade den internationellt 
mest uppmärksammade härvan: 
Hunanskandalen. En liga bestående av 
statstjänstemän och barnhemspersonal dömdes 
för att ha sålt barn till barnhem – barn som 
sedan blivit tillgängliga för adoption. 

Enligt brottsutredningen var barnen varken 
föräldralösa eller övergivna. Ligan hade åkt ut 
till städer och byar och kidnappat dem. 

Omfattningen var svår att klarlägga eftersom 
flera barnhem, både i och utanför Hunan, hade 
varit inblandade. Enligt uppgifter från USA:s 
utrikesdepartement kunde det handla om fler 
än tusen barn. 

DN:s granskning visar att adoptionerna från de 
utpekade barnhemmen mångdubblades åren 
innan ligan blev avslöjad. 

Vid tidpunkten hade Myndigheten för 
internationella adoptioner, MIA, svenska 
statens uppdrag att se till att adoptionerna 
förmedlas på ett rättssäkert och etiskt sätt. 

Trots uppgifter och rapporter om barnhandel 
hade myndigheten alltid godkänt de stora 
svenska föreningarnas verksamheter i Kina. 

Men när Hunanskandalen briserade började 
tjänstemännen att säga emot. 

○ ○ ○ 

Det är maj 2006. På konferensavdelningen på 
World Trade Center i Stockholm sitter Meit 
Camving, generaldirektör på 
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tillsynsmyndigheten MIA, och väntar på den 
högsta chefen för Kinas adoptionsmyndighet, 
CCAA. 

Zhang Zhong är en bred man i 50-årsåldern. 
Det är inte första gången han är i Stockholm. 
Adoptionssamarbetet med Sverige är välsmort. 
Stämningen är artig och formell. 

Det här mötet ska dock bli stelare än vanligt. 

Meit Camving måste ta reda på vad 
representanten för världens största diktatur vet: 
har stulna barn från Hunanprovinsen 
adopterats till Sverige? 

Zhang Zhong avfärdar frågan, vänligt men 
besvärat. 

Meit Camving ger sig inte. Undrar igen. 

Till slut medger Zhang Zhong: det handlar om 
fyra barn. De har adopterats till Sverige på 
oriktiga grunder, enligt den kinesiska 
säkerhetstjänstens utredning. 

Men enligt Zhang Zhong blev de inte stulna: de 
var ”verkligen övergivna”. Felet var att de som 
lämnade in barnen hade fått ersättning för sina 
resekostnader av barnhemmet, något som stred 
mot kinesisk lag. 

Vilka barn det gäller vägrar Kina att berätta. Det 
framgår av mötesprotokollet, som DN har läst. 

På MIA är Hunanskandalen en stor sak. Det är 
första gången tjänstemännens misstankar om 
oegentligheter kopplade till adoptioner från 
Kina bekräftas offentligt. 

Under sina tillsynsresor har flera av tjänste-
männen, som DN har talat med, undrat och 
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ifrågasatt om alla adoptivbarn verkligen är 
övergivna. Ofta saknas all information om deras 
bakgrund, vilket kan strida mot både 
Barnkonventionens och Haagkonventionens 
krav vid en internationell adoption. 

Lovisa Kim arbetade under många år som 
utredare på myndigheten. Hon berättar att 
tjänstemännen hade intensiva diskussioner 
inför varje beslut. 

– Det fanns många frågor. Osäkerheterna var 
stora i och med att de i stort sett inte kunde säga 
eller dokumentera någonting om barnens 
bakgrund, säger hon. 

Ytterligare en tjänsteman, som vill vara 
anonym, säger: 

– Indirekt hjälpte vi ju Kina med att hantera 
ettbarnspolitiken. 

Men beslutet om att godkänna fortsatta 
adoptioner var generaldirektörens. Och det 
slutade alltid med ett ja. 

Tjänstemännens tvivel handlade också om 
pengar. I mitten av 2000-talet var avgiften för 
en adoption från Kina omkring 70 000 kronor. 
Av dem gick 3 000 amerikanska dollar (cirka 25 
000 kronor) till en ”donation” till barnhemmet. 

I offentliga handlingar från myndigheten 
framgår att pengarna sattes in på ”ett konto i 
Peking”. Sedan fördes de vidare till den aktuella 
provinsen och barnhemmet. Pengarna kunde 
också lämnas över till ”en representant för 
barnhemmet” i ett vitt kuvert. 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (Mfof) som i dag ansvarar för 
tillsynen, kan i sina arkiv inte se att 
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tillsynsmyndigheten någonsin har fått in en 
redovisning för hur pengarna användes. 

DN:s granskning visar också att den kinesiska 
adoptionsmyndigheten ville att MIA skulle 
utöva påtryckningar mot Sida, för att öka 
biståndet till landet. 

Under ett möte mellan den svenska och den 
kinesiska adoptionsmyndigheten, i juni 2005, 
framför Zhang Zhong att det är viktigt med 
donationer från Sverige till Kina ”om man 
önskade bedriva adoptionsverksamhet där”. 

○ ○ ○ 

Meit Camving var generaldirektören som tog 
emot Zhang Zhong efter Hunanskandalen. 
Under åren 2005 till 2014 ledde hon arbetet på 
MIA. 

Kan man anta att en diktatur vill släta över en 
sådan här skandal? 

– Jag blev förvånad över att vi fick någon 
information över huvud taget. 

Är det rimligt att samarbeta med ett land som 
man inte förväntar sig att få någon information 
av? 

– Jag tycker att det var positivt att vi fick den 
här informationen. Det visade att de tog det på 
allvar. Ja, så långt man nu kan göra det. Det går 
aldrig att vara helt säker i den här 
verksamheten. 

Varför inte? 
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– Det handlar om många olika parametrar. Man 
kan ju inte garantera någonting som man inte 
själv har gjort och har exakt 100 procent insyn i. 
Det här handlar om ett samarbete och ett 
förtroende mellan olika stater. 

Trots upprepade rapporter om oegentligheter i 
Kina fick svenska föreningar auktorisation. Hur 
resonerade ni? 

– Vi diskuterade Kina mycket. I samband med 
besluten var alla med. Men det var jag ensam 
som tog besluten efter att ha lyssnat på mina 
medarbetare. 

DN:s granskning visar att myndigheten, så sent 
som 2015, tog del av en ambassadrapport där 
det står att Utrikesdepartementet har 
kännedom om att ”handel förekommer med 

barn för illegal adoption”. En liknande 
formulering förekommer i en UD-rapport 2019. 

Kristina Svartz, som tog över ledarskapet på 
MIA 2014 fram till 2019, kan i dag inte 
precisera vad som fick henne att säga ja till 
fortsatta adoptioner från Kina. 

– Jag kan inte svara på det i detalj. Det är en 
helhetsbedömning av förutsättningarna för att 
förmedla internationella adoptioner, och det är 
ursprungslandets ansvar att utreda barnets 
bakgrund. 

○ ○ ○ 

Folksamlingen rör sig snabbt längs floden som 
löper genom byn. Familjen Björklund följer 
efter kvinnan som säger sig veta vem Elin är. 
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Den namngivna personen i Elins 
adoptionshandlingar är kvinnans granne, och 
hon vill bjuda på mat. 

Janne och Maud förstår att de sannolikt ska få 
träffa familjen som hittade Elin vid 
järnvägsstationen och tog hand om henne under 
hennes första månader i livet. 

De blir stående utanför det lilla stenhuset. Elin 
och hennes lillebror hänvisas till hemmets 
mittpunkt: teven, som visar barnprogram. 

En uppsjö människor har tagit sig dit, för att 
betrakta Elin. 

Sedan är det som om allt stannar upp. 

En grå minibuss svänger in på gårdsplanen, en 
kvinna stiger ur. 

– När jag ser henne förstår jag direkt att det är 
Elins biologiska mamma. Det bara snurrar i 
huvudet. Jag tänker: hjälp, säger Maud 
Björklund. 

Kvinnan skyndar över gårdsplanen. Elin är en 
kopia av henne. De rör sig likadant, gestikulerar 
på samma sätt. 

Hon går rakt in i köket, börjar laga mat. 

Elins äldsta biologiska bror dyker upp. Han 
berättar att de tillhör ett minoritetsfolk, att de 
var tillåtna att skaffa två barn. Men när det 
tredje föddes kom poliserna och tog lillasystern. 

– Den yngste brodern tog en kniv och sprang 
efter poliserna, men de försvann snabbt, 
berättar Janne Björklund. 

470



De får veta att familjen har letat efter flickan 
sedan dess. 

Deras pappa dog för några år sedan, utan att få 
svar. 

Elins biologiska mamma håller sig mest i köket, 
lagar mat i ett rasande tempo, och undviker 
ögonkontakt. 

Hon bjuder på en festmåltid med elva olika 
rätter. 

Familjen Björklund ger Elins biologiska 
mamma en fotobok. Visar henne bilder från 
Elins uppväxt i Sverige. Då skiner hon upp. 

Men det är först när de ska gå som hon tittar på 
Elin och frågar: 

– Får jag ge henne en kram? 

○ ○ ○ 

De första åren var flickorna definitivt övergivna. 

Det säger David M Smolin, som i två decennier 
har forskat på adoptionsskandaler, 
barntrafficking och identitetstvätt av barn. 

– Men donationerna, som var obligatoriska vid 
internationell adoption, skapade en ny 
marknad. 

Han är professor i juridik vid Cumberland 
School of Law i Birmingham, USA, och har 
bland annat publicerat studien ”The missing 
girls of China”. 

– För barnhemmen blev det ekonomiskt 
fördelaktigt att vara en del av det internationella 
adoptionssystemet, säger han. 
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Efter millennieskiftet började antalet övergivna 
flickbebisar minska, på grund av abort av 
flickfoster. Utbudet krympte, enligt David M 
Smolin, men efterfrågan på adoptivbarn var 
fortsatt hög. 

– Det var då identitetstvätt blev en del av 
systemet, säger han. 

Identitetstvätt är när barn olovligen görs 
adopterbara. Någon fabricerar en falsk 
berättelse för att barnet, enligt dokumenten, ska 
framstå som föräldralöst. 

I Kina började barnhem betala människor för 
att skaffa fram barn, enligt David M Smolin. Det 
handlade dels om kriminella nätverk, dels om 
statstjänstemän som tog barn från familjer som 
brutit mot ettbarnspolitiken. 

– Det vill jag kalla för trafficking. Att köpa barn 
för att sedan adoptera bort dem, säger han. 

Smolin tar upp Hunanskandalen från 2005. 
Han säger att den var ”toppen av ett isberg” och 
att Kinas regering ville minimera skandalens 
omfattning. 

– Den svenska regeringen och andra 
västeuropeiska regeringar har varit naiva. Era 
statstjänstemän har litat på kinesiska 
statstjänstemäns förklaringar. 

Professor Smolin har tidigare agerat oberoende 
expert åt Haagkonventionen, som ska garantera 
rättssäkra och etiska adoptioner. I dag säger 
han att mottagarländerna missförstår 
konventionen, att det inte räcker att lägga 
ansvaret att utreda barnens bakgrund på 
ursprungslandet. 
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– Det har möjliggjort illegal adoption att 
fortsätta i årtionden, trots att det har kommit 
tydliga varningar om att saker och ting pågår. 

– Sverige kan inte lägga ut sitt ansvar på Kina 
eller något annat land. 

Omfattningen är svår att uppskatta, menar 
professorn. 

– Problemet i Kina var systematiskt. Det var 
inte enstaka oegentligheter, det var ett 
systemfel. 

Varje gång ett kinesiskt barn blir aktuellt för 
adoption måste barnhemmet lägga ut en annons 
om barnet i en dagstidning – för att eventuella 
närstående ska kunna ge sig till känna. 

Om ingen hör av sig inom 60 dagar, kan barnet 
adopteras till utlandet. 

Amerikanen Brian Stuy har dokumenterat 130 
000 sådana annonser, som innehåller uppgifter 
om när barnet hittades, om barnets uppskattade 
ålder och om dess hälsa. 

Tillsammans med sin fru Longlan Stuy driver 
han Research-China. De har tre adopterade 
döttrar från Kina och vill förmedla fakta och 
kunskap till andra adopterade, ”för att de ska 
förstå sina livshistorier”. 

Brian Stuy säger att annonserna publiceras i 
tidningar som få kineser läser, och att det är ett 
sätt för barnhemmen att friskriva sig från 
ansvar. 

– Det är billigare att publicera i små tidningar. 
Det finns ett fåtal undantag, men vanligtvis 
gäller det tidningar som har mycket liten 
räckvidd. 
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Research-Chinas arbete har fått en sidoeffekt: 
de kan systemet utan och innan. 

Brian Stuy anser, precis som professor Smolin, 
att det är ”hittelönen” som har skapat 
”föräldralösa” barn. Det hänger ihop med 
donationen på 3 000 dollar. 

– Snittlönen för en barnhemsdirektör var 150 
dollar i månaden. En enda donation motsvarade 
nästan två årslöner. Det var ett starkt 
incitament. 

– Barnen blev en handelsvara. En mycket viktig 
handelsvara för barnhemmen. Något de kunde 
köpa billigt och adoptera bort dyrt. 

○ ○ ○ 

Föreningen som Britt-Marie Nygren var med 
och grundade, FFIA, var först med att adoptera 
från Kina. 

De var också först med att sluta. 

– Det blev en ökande konkurrens om de barn 
som fanns, det har aldrig varit vår melodi, säger 
Britt-Marie Nygren. 

Under början av 2010-talet införde Kina ett nytt 
system: adoptionsmyndigheten listade barnen i 
en särskild databas. Adoptionsförmedlingar i 
västvärlden fick sedan tillgång till en låst sida. 

– Barnen lades ut vid en specifik tidpunkt. 
Sedan var det stor konkurrens om att hitta barn, 
säger Britt-Marie Nygren. 

Därefter hade de 72 timmar på sig att finna 
lämpliga adoptivföräldrar till barnet. 
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– Vi tyckte inte om arbetssättet. Det kändes inte 
rimligt att hantera barn och familjer på det 
viset. Så vi bestämde oss för att lägga ner, säger 
Britt-Marie Nygren. 

– Vi ville att det skulle utgå från barnet. Här 
blev det tvärtom. Man skulle vara snabb. 

Att adoptivbarnen blev färre hade sin logik: de 
inhemska adoptionerna i Kina blev fler – och 
ettbarnspolitiken var på väg att avvecklas. 

2014 drog sig FFIA ur sitt samarbete med Kina 
och stängde hela förmedlingen. Sedan dess 
fokuserar FFIA på att hjälpa adopterade. 

– I dag arbetar vi enbart med att adopterade ska 
få stöd till återresor och söka sina rötter, och 
med psykologhjälp om de behöver det, säger 
Britt-Marie Nygren. 

FFIA bekostar bland annat dna-test för alla 
barn som de har förmedlat. 

– Det tycker jag alla som har förmedlat 
adoptioner borde göra. 

Adoptionscentrum och Barnens Vänner behöll 
sin verksamhet i Kina, men alla gillade inte det 
nya arbetssättet. 

Ulrika Lee var under 2018 projektanställd på 
Adoptionscentrum för att arbeta med 
samtalsstöd. Hon säger att det var viktigt att 
förmedla fler adoptioner, eftersom föreningens 
ekonomi sviktade. 

– Det var som ett företag, det var business, 
säger hon. 

Hon hade sin arbetsplats precis intill det hon 
kallar för ”Kinadatorn”. När databasen låstes 
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upp samlades kollegor runt datorn. Ulrika Lee 
reagerade starkt på hur de pratade om barnen. 

– De kommenterade barnens utseenden. ”Åh 
gud så söt”. Det var objektifiering, barnen var 
varor. 

De som fanns tillgängliga var ofta äldre och 
hade funktionsvariationer, minns Ulrika Lee. 

– Det var riktigt svårt att få de ”attraktiva” 
barnen. Det gick så fort. Man fick rusa in och 
hugga dem, säger Ulrika Lee. 

– Det handlade om ett svenskt vuxenperspektiv. 
Barnets bästa saknades. 

I fjol hände något oväntat: både 
Adoptionscentrum och Barnens Vänner 
bestämde sig för att sluta adoptera från Kina. 

”Det finns inte längre behov av internationella 
adoptioner”, skriver Adoptionscentrums 
verksamhetschef Kerstin Gedung, i ett mejl till 
Dagens Nyheter. 

Enligt Mona Berglund på Barnens Vänner har 
de kinesiska barn som numera är aktuella för 
internationell adoption ofta särskilda behov 
som ”få svenska föräldrar känner öppenhet 
inför”. 

Men det finns fler förklaringar. 

Per Bergling är sedan augusti 2020 general-
direktör på Mfof. Sedan dess har myndigheten 
intensifierat arbetet med att gå till botten med 
uppgifter i svenska och internationella 
rapporter om illegala adoptioner och 
barnhandel i Kina, säger han till DN. 
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– Det här är allvarliga uppgifter och vi har en 
undersökningsplikt. Vi frågade efter mer 
information från Adoptionscentrum och 
Barnens Vänner. Men det här visade sig svårt 
att klargöra med bara frågor. 
Centralmyndigheten svarade ofta inte på våra 
mejl eller gav ”god dag yxskaft-svar” på våra 
frågor om att resa dit. 

Per Bergling tänkte att den planerade 
tillsynsresan till Kina kanske skulle kunna ge 
myndigheten de svar de behövde. Men Mfof fick 
inte de nödvändiga inbjudningar som krävs för 
att resa in i landet. 

– Vi hade helt enkelt för litet underlag för att 
kunna fatta beslut, och det här berättade vi för 
adoptionsföreningarna. 

Rapporter om barnhandel och illegala 
adoptioner har ju kommit genom åren. Har det 
varit möjligt att säkerställa etiska och rättssäkra 
adoptioner från Kina? 

– Jag tar för givet att mina företrädare läste de 
här rapporterna och gjorde ett noggrant över-
vägande och landade i ett grundat beslut. Själv 
har jag ju inte behövt ta ett motsvarande beslut, 
eftersom alltså adoptionsförmedlingarna valde 
att dra tillbaka eller justera sina ansökningar. 

Per Bergling reagerar starkt på familjen 
Björklunds berättelse. 

– Sådana här uppgifter är jättejobbiga att höra, 
de är fruktansvärda. Sådant här tar vi på stort 
allvar. 
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På frågan om det kan ha hänt fler barn som 
beskrivits som ”övergivna” svarar 
generaldirektören: 

– Hypotetiskt, naturligtvis är det tänkbart att 
det har hänt i fler fall. 

○ ○ ○ 

Familjen Björklund tillbringar brittsommaren 
hemma i radhuset i Huddinge. De tar hand om 
sina två kaniner. Elin och Eric har sommarlov, 
åker på idrottsläger och badar i sjön Getaren. 

Ofta diskuterar de vad de har varit med om, 
försöker förstå och bearbeta. 

– Det kändes konstigt, jag förstod kanske inte 
allt där och då. Men nu… att polisen bara kunde 
hämta barn på det där sättet. Att det fanns en 
familj som ville ha mig, som älskade mig. Det är 

hemskt att veta att det var så, säger Elin 
Björklund, som i dag är 16 år. 

Maud och Janne har skuldkänslor. 

– Jag fick äntligen bli mamma, och de förlorade 
sin dotter. Det är så fruktansvärt smärtsamt, att 
det faktiskt har hänt, att de har letat efter 
henne. Men jag är samtidigt jättetacksam att vi 
åkte dit. Att vi fick visa att Elin har det bra, 
säger Maud Björklund. 

Efter hemkomsten får familjen ett mejl. Det är 
från en tolk som var med på resan. Tolken 
berättar att Elins biologiska mamma har ringt, 
men sagt att hon slagit fel nummer och lagt på. 

Några veckor senare ringer mamman igen. Hon 
gråter, och ber att få lämna ett meddelande till 
Elin. 
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Hon säger: 

”Var snäll mot dina föräldrar. Studera flitigt. 
Gör inget mot din egen vilja eller något som 
krossar ditt hjärta.” 

Josefin Sköld 

josefin.skold@dn.se 

Patrik Lundberg 

patrik.lundberg@dn.se 

Av 
/Josefin Sköld /Patrik 
Lundberg /Alexander 
Mahmoud 
Så gjordes granskningen 

DN har granskat ett hundratal offentliga 
handlingar från den svenska 
tillsynsmyndigheten Mfof och föregångaren 
MIA, Utrikesdepartementet och korrespondens 
mellan myndigheter och adoptionsföreningar. 

Texten bygger också på intervjuer med ett tiotal 
svenska tjänstemän och tidigare anställda på 
adoptionsföreningarna. Intervjuerna med 
forskaren David M Smolin och 
adoptionsresearchern Brian Stuy har gjorts via 
videolänk. 

DN har även granskat ett stort antal 
barnannonser från Kina, samt kinesiska 
adoptionshandlingar. 

Kulturjournalisten Kajsa Ekis Ekman har 
tidigare uppmärksammat Hunanskandalen, i en 
längre artikel i Aftonbladet kultur 2018. 
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Fotnot: Researchern My Vingren har 
katalogiserat en stor mängd artiklar, 
myndighetshandlingar, brev och böcker som 
har utgjort en del av DN:s samlade 
granskning. 

Om journalisterna 

Patrik Lundberg är reporter på Dagens Nyheter. 
Han är 2020 års mottagare av Guldpennan. 

Josefin Sköld är undersökande reporter på 
Dagens Nyheter och har i flera reportage 
granskat rättssäkerheten kring barn, som 
Kevinfallet, Fallet Emmy och senast Lilla 
hjärtat, som nominerades till Stora 
journalistpriset. 

Alexander Mahmoud är fotograf och reporter på 
Dagens Nyheter, två gånger nominerad till Stora 

journalistpriset för sina texter. Han skildrar ofta 
migration. 

Fakta. Adoptioner från 
Kina 
Antal adoptioner internationellt: 150 000 (till 
och med 2018). 

Antal adoptioner till Sverige: 4 166 (exklusive 
utvandrade och avlidna). 

Början: 1992. 

Slut: 2020. 

Auktoriserade adoptionsföreningar: 

Familjeföreningen för internationell adoption 
1992–2014 

Barnens vänner 1994–2020 
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Adoptionscentrum 1998–2020 

Fotnot: I maj 2021 förkunnade Barnens Vänner 
att föreningen har inlett en avvecklingsprocess. 

Fakta. Detta är etiska 
adoptioner 
Haagkonventionen om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner 
Ursprungsstaten ska ha säkerställt: 

- att internationell adoption är för barnets 
bästa, efter det att möjligheten att placera 
barnet inom ursprungsstaten har beaktats. 

- att familj och myndigheter har gett skriftligt 
samtycke. 

- att moderns samtycke har getts först efter 
barnets födelse. 

- att ingen får göra otillbörlig ekonomisk vinst. 

Sverige ratificerade konventionen år 1997. 

Barnkonventionen 

Konventionsstaterna förbinder sig: 

- att respektera barnets rätt att behålla sin 
identitet, inklusive medborgarskap och 
släktförhållanden. 

- att om ett barn olagligt berövas sin identitet, 
ska barnet ges lämpligt stöd att snabbt 
återupprätta denna. 

- att säkerställa att samma regler ska gälla som 
vid nationell adoption. 

Sverige ratificerade konventionen år 1990. 
Gäller som svensk lag sedan 1 januari 2020. 
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Bakgrund. Svenska 
adoptioner från Kina 
1979: Ettbarnspolitiken introduceras för att 
bromsa Kinas befolkningstillväxt. 

1990: Adoptionsföreningen FFIA kontaktar 
Kina i hopp om att inleda ett 
adoptionssamarbete. 

1992: Kina ändrar lagen och öppnar för 
internationell adoption. Svenska FFIA är först i 
världen. 

1994: Barnens Vänner får auktorisation för att 
adoptera från Kina. 

1998: Adoptionscentrum får auktorisation för 
att adoptera från Kina. 

2004: 95 personer grips misstänka för att ha 
sålt barn från sjukhus och kliniker, för att 
adopteras bort. 

2004: Rekordår för svenska adoptioner från 
Kina, då 484 barn anländer. 

2005: Hunanskandalen. En liga döms för att ha 
sålt barn till barnhem – som sedan adopterats 
bort. Fler än 1 000 barn kan ha varit drabbade. 

2008: Tre år efter Hunanskandalen är antalet 
adoptioner till Sverige nere på 197 barn. 

2009: Skandal i provinsen Guizhou. Ett 80-tal 
flickbebisar har tagits från familjer med fler än 
ett barn. Barnen har adopterats bort med falska 
papper. 

2014: FFIA avslutar sitt samarbete med Kina 
och lägger ner hela sin förmedlingsverksamhet. 
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2015: Ettbarnspolitiken avslutas och ersätts året 
efter med tvåbarnspolitik. 

2019: Endast tre barn adopteras från Kina till 
Sverige. 

2020: Adoptionscentrum och Barnens Vänner 
drar tillbaka sina ansökningar om auktorisation 
för att adoptera från Kina. 

2021: Kina inför trebarnspolitik. 

20 Marianne 
Björklund: 
Ettbarnspoliti-
ken var en 
mänsklig 
katastrof 
Kinas ettbarnspolitik är en mänsklig 
katastrof som lämnar djupa sår i 
befolkningen. Kvinnor har tvingats till 
sena aborter, hus har förstörts för dem 
som brutit mot reglerna och barn har 
blivit en handelsvara att tjäna pengar på. 
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PEKING. Familjen Björklunds berättelse är 
inte unik. Sedan ettbarnspolitiken infördes i 
Kina 1979 har flera skandaler om barn som mot 
familjers vilja stulits för att säljas vidare till 
barnhem briserat. Det blev särskilt vanligt på 
2000-talet när Kina blivit rikare och färre var 
villiga att lämna bort sina barn och hade råd att 
betala de böter som brott mot ettbarnspolitiken 
innebar. Plötsligt hade barnhemmen som vant 
sig vid salar fulla av barn brist på bebisar som 
de kunde tjäna pengar på via internationella 
adoptioner.  

Särskilt har flickor adopterats bort. Det beror 
delvis på att kinesiska familjer traditionellt velat 
ha en son som gör att släkten lever vidare. En 
gift dotter anses bli en del av sin makes familj. 
Söner är dessutom bättre arbetskraft i 
jordbrukarfamiljer.  

Men att flickor övergivits är bara delvis sant. 
Framlidne Kay Ann Johnson, professor i 
Asienstudier och själv mamma till en adopterad 
kinesisk flicka, skriver i sin bok ”China’s hidden 
children: Abandonment, adoption, and the 
human costs of the one-child policy” att många 
som lämnade bort sina döttrar gjorde det 
motvilligt och under hot. De som bröt mot 
reglerna riskerade allt ifrån förstörda hem, 
stulna djur, till fängelse. Många blev också 
tvångssteriliserad och tvingades till aborter.  

I boken skriver hon om en kvinna som lyckades 
föda sin dotter gömd undan myndigheterna. 
Men när flickan är nio månader kommer en 
grupp män och hämtar barnet. Senare får 
mamman veta att hon blir bortadopterad till 
utlandet. I boken konstaterar den biologiska 
mamman att dottern kommer att växa upp i 
tron att hon var övergiven för att hon var flicka, 
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trots att hennes mamma tvärtom kämpat för att 
behålla henne och gav henne ett namn som 
betyder ”seger”. 

2015 släppte Kina på ettbarnspolitiken och tillät 
två barn och nyligen kom beskedet att familjer 
tillåts ha tre barn. Kinas politiker har upptäckt 
att deras politik har lett till en utveckling med 
en allt äldre befolkning och färre i arbetsför 
ålder, vilket kan få drastiska följder för 
ekonomin i framtiden. Den har dessutom lett 
till att det i dag finns 37 miljoner fler män än 
kvinnor i Kina. 

Men få jublar åt förändringen. Många som är 
unga i dag klagar på hur dyrt och tidskrävande 
det är att ha barn.  

Och för äldre väckte omsvängningen 
traumatiska minnen till liv.Marianne 
Björklund 
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20 
Adoptionscent-
rum: 
Samarbetet med 
Kina har 
”fungerat väl” 
Samarbetet med Kina har fungerat väl, 
enligt Adoptionscentrums 
verksamhetschef Kerstin Gedung.  

När uppgifterna om barnhandel i 
Hunanprovinsen kom såg föreningen 

”allvarligt” på händelsen – men gjorde 
ingen egen utredning. 

Adoptionscentrum är världens näst största 
förmedlare av internationella adoptioner. I fjol 
avslutade föreningen sin verksamhet i Kina.  

Kerstin Gedung, verksamhetschef på 
Adoptionscentrum, vill inte ställa upp på en 
intervju.  

Hon har valt att besvara DN:s frågor skriftligt.  

Hon skriver att samarbetet med den kinesiska 
centralmyndigheten under alla år ”fungerat 
väl”. 

Hur arbetade ni för att säkerställa att barnen 
verkligen var övergivna? 

– Vi har besökt barnhem och sett att de var fulla 
av barn. På grund av ettbarnspolitiken 

486



tvingades föräldrar att lämna ifrån sig sina 
barn. Detta är en verklighet som vi förhållit oss 
till. Vi vet att barnen fanns på barnhem vid 
tidpunkten för adoptionen.  

Hur säkerställde ni att donationen på 3 000 
dollar per barn verkligen gick till barnhemmen 
och barnen? 

– Vi har aldrig sett dessa avgifter som någon 
donation, utan som en obligatorisk vårdavgift. 
Den användes för att förbättra livskvaliteten för 
de barn som blev kvar på barnhemmen. Detta 
var och är inget unikt för Kina. När vi besökte 
barnhemmen på plats kunde vi se att 
standarden ökade efter hand, barnen fick det 
bättre och personalen vidareutbildades i barns 
behov. Svenska och kinesiska myndigheter 
sanktionerade avgiften.  

Ni förmedlade adoptioner från ett antal 
barnhem som blev utpekade i Hunanskandalen 
2005. Vad gjorde ni för att utreda uppgifterna? 

– Både adoptionsorganisationerna och den 
svenska tillsynsmyndigheten såg allvarligt på 
det inträffade. Dialoger fördes mellan svenska 
och kinesiska myndigheter. De ansvariga i Kina 
redogjorde för den utredning som gjordes och 
de åtgärder som den ledde till. 

Vi har träffat en familj som adopterat från Kina, 
via AC, efter att landet ratificerat 
Haagkonventionen. När de senare sökte flickans 
rötter visade det sig att hon var stulen av polis. 
Hur reagerar Adoptionscentrum på det här? 

– Vi kan inte och får inte kommentera enskilda 
fall. 
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En tidigare anställd på Adoptionscentrum anser 
att ni saknar barnperspektiv, att det råder en 
”klappjakt” på barn. Samt att ni objektifierar 
dem, genom att kommentera barnens utseende. 
Hur reagerar du på det? 

– Vi kan inte kommentera detta, uttalandet får 
stå för den personen. 

FFIA uppger att de erbjuder alla adopterade ett 
dna-test. Är det något ni också funderat över? 

– Vi tycker att det är ett fint erbjudande och 
skulle önska att detta kunde erbjudas alla 
adopterade från Kina genom svenska statens 
försorg. 

I UD-rapporter om Kina från 2015 respektive 
2019 står det att ”handel förekommer med barn 
för illegal adoption”. Hur ser ni på den 
informationen? 

– Handel med barn är aldrig adoption utan 
barnhandel. Tyvärr är inte Kina på något sätt 
unikt när det gäller barnhandel, utan dessa 
fruktansvärda brott förekommer i många av 
världens länder.  

– De adoptioner från Kina som vi förmedlade 
under de angivna åren var alla barn med 
multipla särskilda behov. Vi är övertygade om 
att dessa barn blivit övergivna på grund av sina 
särskilda behov och ingenting annat. 

Josefin Sköld 

josefin.skold@dn.se 

Patrik Lundberg 

patrik.lundberg@dn.se 
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20 Anhörig om 
Estonia: Det var 
bara en olycka 
Statens haverikommission ska göra nya 
undersökningar av Estonias vrak, med 
representanter för anhöriga med 
ombord.  

Jonathan Lindström, som förlorade sina 
föräldrar i katastrofen, oroar sig för hur 
urvalet är gjort. 

– Det är viktigt att allmänheten förstår 
att det inte är en grupp som är 
representativ för anhöriga överlag, säger 
han. 

Nya förberedande undersökningar vid vraket 
efter Estonia kommer att göras mellan 8 och 18 
juli, med forskningsfartyg från Sverige och 
Estland, har Statens haverikommission 
meddelat. Syftet är att undersöka de 
nyupptäckta hålen i Estonias skrov. Ombord på 
det svenska fartyget kommer en representant 
för överlevare och anhöriga i Sverige vara med 
för att övervaka undersökningarna. 

– Lennart Berglund som är ordförande för 
Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, och 
som har hotat oss andra anhöriga, har fått 
förtroendet att sköta valet av vem som ska följa 
med, säger Jonathan Lindström, författare och 
chefredaktör för Populär arkeologi. 

Jonathan Lindströms föräldrar omkom i 
Estoniakatastrofen 1994. När han tog ställning 
mot en bärgning av kroppar blev han uppringd 
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av Lennart Berglund och hotad med omfattande 
repressalier om han inte bytte uppfattning, 
berättar han. 

– Jag har den största respekt för 
haverikommissionens arbete, och jag förstår att 
man försöker gå en balansgång. Men det är 
olyckligt att just den här gruppen kommer fram. 
Det är viktigt att förmedla att de inte är 
representativa för anhöriga överlag. 

Andra anhöriga till Estoniaoffer som DN har 
varit i kontakt med bekräftar att även de har 
utsatts för hot. I maj 1996 rapporterade 
Aftonbladet om hur ordföranden i en 
anhörigförening i Norrköping tvingats byta till 
hemligt nummer efter telefonterror där andra 
anhörigföreningar försökte skrämma henne att 
ta ställning i frågan om övertäckningen av 
Estonia. 

Lennart Berglund håller inte med om att han 
har hotat andra anhöriga. 

– Det var inga hot. Det enda vi sa till Jonathan 
Lindström var att vi lägger ut dina 
kontaktuppgifter om du inte slutar, så kan folk 
kontakta dig så får du höra vad de tycker, säger 
han. 

Är inte det ett hot? 

– Jag har ingenting som jag har något som helst 
dåligt samvete för. Jag ser bara fram emot att få 
veta sanningen om vad som hände M/S Estonia, 
säger Lennart Berglund.  

Den nya undersökningen ska alltså studera de 
tidigare okända hål i fartygets skrov som visades 
i dokumentärserien ”Estonia – fyndet som 
förändrar allt”, regisserad av journalisten 
Henrik Evertsson. Serien belönades med Stora 
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journalistpriset i november förra året, något 
Jonathan Lindström kritiserat, bland annat i en 
debattartikel i tidningen Journalisten. 

– Jag har blivit bestört över hur okritiskt 
journalister har fångats av den här typen av 
konspirationsteorier, bara för att det är snyggt 
förpackat. Att seriösa journalister som juryn till 
Stora journalistpriset gör det är obegripligt, 
säger Jonathan Lindström. 

Den nya informationen från dokumentärserien 
påverkar inte heller slutsatserna i tidigare 
utredningar om orsakerna till Estonias för-
lisning, enligt en ny magisteruppsats från 
sjöfartshögskolan vid Tallinns tekniska 
universitet. 

Marinexperten Tauri Roosipuu går i den 
grundligt igenom vad alla tidigare 

undersökningar har kommit fram till om 
olyckans förlopp, och visar tydligt att de 
nyupptäckta hålen inte förändrar något. Han 
visar också att det inte finns stöd för att olyckan 
skulle ha orsakats av en explosion ombord. 
Tvärtom finns belägg för att en explosion inte 
har skett, något som inte förändras av 
dokumentärfilmarnas upptäckter. 

– Sedan tidigare finns det också profiler över 
havsbotten som visar att skrovet på just 
styrbordssidan, partiet som har de två hålen, 
har legat mot väldigt hård botten. Det är bara 
fem meter mjuk lera som täcker, och det är 
otroligt kuperat. 

Jonathan Lindström hoppas att alla anhöriga 
till slut ska kunna känna sig trygga med 
resultaten från den nya utredningen. 
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– Det är min stora önskan att både journalister 
och allmänhet förstår att de tidigare 
utredningarna i grova drag är korrekta. Det var 
bara en simpel olycka, säger han. 

Maria Gunther 

maria.gunther@dn.se 

Bakgrund. 
Passagerarfärjan M/S Estonia förliste på natten 
den 28 september 1994 på sin färd från Tallinn 
till Stockholm. 

852 människor omkom, varav 757 saknas, av de 
989 som fanns ombord. 501 av de omkomna var 
svenskar. 

Den internationella haverikommissionen lade 
fram sin slutrapport 1997. Som orsak till -

katastrofen angavs att Estonia tappat bogvisiret, 
med följd att vatten vällde in i förskeppet. 
Utredningen har ifrågasatts från flera håll. 

Estonia ligger på internationellt vatten men 
skyddas av en speciallagstiftning om gravfrid 
som undertecknats av bland annat Sverige, 
Estland och Finland. 
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20 Färre fick 
bistånd förra 
året – men 
summan ökade 
För femte året i rad minskade i fjol 
antalet personer och hushåll som tog 
emot ekonomiskt bistånd. 

Men beloppen ökade något, enligt ny 
statistik från Socialstyrelsen. 

Cirka 198 000 hushåll fick bistånd, vilket är den 
lägsta siffran sedan 2011. Men fler beräknas ha 
tagit emot bistånd under längre perioder, vilket 
kan förklara varför den totala summan som 

betalades ut, 11,9 miljarder kronor, ökade med 
cirka 400 miljoner kronor under 2020. Samma 
trend noterades även under 2019. 

Den som har svårt att försörja sig själv och sin 
familj kan söka ekonomisk hjälp från sin 
hemkommun. Biståndet inkluderar dels 
försörjningsstöd, som betalas ut för att täcka 
hushållets regelbundna kostnader, dels 
ekonomisk hjälp för enskilda utgifter, som 
exempelvis tandvård, glasögon eller 
flyttkostnad. Ensamstående män är 
överrepresenterade som biståndsmottagare, 
både bland inrikes- och utrikesfödda. 
Långvarigt ekonomiskt bistånd, det vill säga 
utbetalningar i tio månader eller mer, är 
vanligare i hushåll där någon är född i utlandet. 

TT 
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20 Höga halter 
bly i svenska 
björnar 
Svenska björnar har mycket höga blyhalter i sig, 
enligt en ny studie. 

Bland människor har blynivåerna minskat 
kraftigt sedan 1970-talet, men hos björnarna 
har halterna inte förändrats alls de senaste tio 
åren, rapporterar TV 4 Nyheterna. 

– Det här är nästan sensationella data som visar 
att vi har ett miljöproblem med bly i 
Skandinavien, säger forskningsledare Jon 
Arnemo vid Høgskolen i Innlandet. 

Björnarna har sövts från helikopter och -
resultatet har publicerats i tidskriften Environ-
mental Pollution. 

TT 
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20 Flera 
skogsbränder i 
södra Sverige 
En brand som härjat i terrängen kring Finsjö 
utanför Mönsterås sedan i fredags var på 
lördagskvällen ännu inte under kontroll. 

– Vi har varit totalt chanslösa, säger Johan 
Woxö, inre befäl på räddningstjänsten. 

Även i norra Halland brann två skogsområden 
nära rastplatsen Sandsjöbacka. Det uppges röra 
sig om cirka fem hektar. 

TT 

20 Kvinna 
anhållen för 
dödsskjutning 
En kvinna i 35-årsåldern har anhållits misstänkt 
för mord. Det var sent på fredagskvällen som 
polis och ambulans larmades till Bålsta i 
Uppsala län, där en skjuten man i 40-årsåldern 
hittades. 

TT 
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20 Stabilt 
tillstånd för 
skjuten man 
Den man i 30-årsåldern som sköts på 
Hammarkulletorget i Göteborgsstadsdelen 
Hjällbo i fredags kväll vårdas på sjukhus. 
Skadeläget är stabilt och inte livshotande, enligt 
polisen. Ingen person hade i går, lördag, gripits 
för skjutningen. 

TT 

20 DN 
förtydligar 
I artikeln om Arla i DN i onsdags (16 juni) finns 
en grafik med rubriken ”Här dricker man mest 
mjölk i världen”. Det är ingen total rankinglista, 
utan ett globalt urval från statista.com, med 
Sverige inlagt som jämförelse. 

DN 
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20 M ställer 
regeringen till 
svars efter 
läckta 
dokumentet 
Regeringen har inte skyddat svenskt 
skogsbruk tillräckligt i Bryssel, anser 
Moderaterna. 

Nu kallas landsbygdsminister Jennie 
Nilsson (S) till miljöutskottet för att 
ställas till svars. 

EU-kommissionen vill stöpa om skogsbruket 
radikalt – stoppa kalavverkningar, skydda 
gammal skog och se till att avverkade träd 
används för långlivade produkter, enligt ett 
utkast till den nya skogsstrategin som DN 
avslöjat. 

Moderaterna vill nu ställa regeringen till svars, 
och kallar landsbygdsminister Jennie Nilsson 
(S) till miljö- och jordbruksutskottet på tisdag. 

DN har tidigare beskrivit den djupa splittringen 
inom regeringen i frågan om svenskt skogsbruk, 
som till största delen bedrivs med 
kalhyggesbruk, är hållbart eller inte. Ja, har 
Nilsson svarat, medan miljö- och 
klimatminister Per Bolund (MP) säger nej. 

M:s miljö- och klimatpolitiska talesperson 
Jessica Rosencrantz säger till DN: 
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– Vi vill att Jennie Nilsson kommer till utskottet 
och redogör för vilken linje regeringen 
egentligen driver i Bryssel och försäkra oss om 
att Sveriges linje i Bryssel är att svenskt 
skogsbruk är hållbart. 

DN:s granskning har ju visat att Sverige 
tryckt på för just det budskapet. Vad 
säger du om det? 

– Det som gör mig bekymrad är att Per Bolund 
och Jennie Nilsson ger två olika bilder av 
skogsbruket. Vilken linje är det regeringen 
driver i Bryssel? 

– Vi ser en oroväckande tendens. Vi vet i 
Sverige att välvårdade, många gånger 
familjeägda skogar under generationer har 
byggt upp naturvärden i skogen och lyckats 
kombinera det med framgångsrikt skogbruk. Att 

allt det nu hotas, att EU vill detaljstyra, 
centralplanera och i princip införa en 
planekonomi för det europeiska skogsbruket 
tycker jag är väldigt oroväckande. 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) skriver i 
en kommentar till DN: 

”Regeringen har alltid en aktiv diskussion med 
EU-kommissionen i för Sverige viktiga frågor. 
Skogen är en sådan, inte minst med tanke på att 
skogen rymmer så många stora och viktiga 
värden för Sverige.” 

”När EU är färdig med sitt förslag kommer vi 
naturligtvis att ta ställning till förslaget. Har 
riksdagen frågor om detta kommer jag 
gladeligen att besvara dem.” 

Lisa Röstlund lisa.rostlund@dn.se 
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20 De tävlar om 
att bli världens 
mäktigaste 
borgmästare 
Borgmästaren i New York styr inte bara 
en stad, utan är ett slags symboliskt 
ansikte utåt för världens metropoler. 
Ofta sprider sig borgmästarens idéer 
över hela världen.  

NEW YORK. I årets borgmästarval står nu två 
vänsterdemokrater mot liberala mittenpolitiker 
som förespråkar hårdare tag mot den ökade 
brottsligheten. Resultatet kan få konsekvenser 
för den globala debatten om brott i storstäder. 

För New Yorks medelklass kan det verka som 
att pandemin tog slut utan några värre 
konsekvenser. I välbärgade bostadsområden är 
alla vaccinerade och uteserveringarna är fulla 
sju kvällar i veckan. På gator och torg råder 
närmast festivalstämning. Under det senaste 
året har det blivit lagligt att både dricka alkohol 
och röka marijuana utomhus, vilket inte minst 
stadens yngre befolkning visat stor entusiasm 
för under försommaren. Kravallpolis har kallats 
in till Washington Square på nedre Manhattan 
för att tämja hårt festande unga på nätterna. 

Men i arbetarområden som Flushing i Queens 
märks det hur tufft många av stadens invånare 
har det i kölvattnet av pandemin.  

När borgmästarkandidaten Andrew Yang håller 
kampanjmöte i stadsdelen ringlar det långa köer 

499



till den lokala matutdelningen för familjer i 
hungersnöd. 

– Jag vill vara borgmästare för alla delar av New 
York, inte minst här i Flushing där min fru växte 
upp, säger Andrew Yang till DN efter mötet. 

En halv miljon jobb försvann i New York förra 
året, inte minst i serviceyrken och i 
turistnäringen. 

Samtidigt har brottsligheten ökat kraftigt, 
framför allt i de fattigare delarna av staden. 

Det skapar ovanligt högljudda konflikter inför 
årets borgmästarval, där ett dussintal 
kandidater strider om att ersätta Bill de Blasio, 
som styrt New York de senaste åtta åren. 

– Jag tror att nyckeln är att skapa fler billiga 
bostäder. Löser vi det så löser vi även många av 

de andra problemen på en gång, säger Yang till 
DN. 

På tisdag är det primärval för att bli 
borgmästare i New York. I en stad där tre 
fjärdedelar är demokrater tyder mycket på att 
den som vinner Demokraternas nominering blir 
nästa borgmästare. Den unga entreprenören 
Andrew Yang låg i flera månader i topp i 
opinionsmätningarna, men han har rasat 
kraftigt efter två katastrofala framträdanden i 
tv-debatter. Nu har i stället före detta polisen 
Eric Adams och vänsterdemokraterna Kathryn 
Garcia och Maya Wiley seglat upp som favoriter. 

New Yorks borgmästare hanterar en budget på 
100 miljarder dollar och mer än 300 000 
anställd.  
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Det är ett ämbete som mer påminner om 
statschefer i mindre nationer. New York har lika 
stor befolkning som Sverige och har de senaste 
åren haft runt 50 miljoner turister årligen. 

Borgmästaren i New York styr inte bara en stad, 
utan är ett slags symboliskt ansikte utåt för 
världens metropoler. Många tidigare 
borgmästare – som Rudy Giuliani, Michael 
Bloomberg och Fiorello LaGuardia – fick globalt 
genomslag för sina idéer. Giulianis så kallade 
nolltolerans mot brottslighet fick dussintals 
europeiska länder och storstäder att åka hit på 
studieresor. Michael Bloombergs fokus på 
omfattande klimatpolitiska reformer 
inspirerade också mängder av andra 
borgmästare. En miljon träd planterades under 
hans tolv år i stadshuset.  

Likaså har New Yorks nuvarande borgmästare 
Bill de Blasios fokus på bilfria stadsmiljöer, en 
radikal idé i USA, också spridit sig över landet. 
Det har skapats fler grönområden, samtidigt 
som en våg av stödprogram för fattiga och 
medelklass, med allmänna dagis och kraftig 
expansion av subventionerade bostäder, bildat 
ringar på vattnet över hela USA, där ett tjugotal 
andra städer anammat liknande reformer. de 
Blasio har varit en polariserande borgmästare 
och lämnar sitt ämbete med låga 
förtroendesiffror. Men han har klart bidragit till 
att lyfta debatten om ekonomiska klyftor och 
ojämlikhet över hela USA. Det visar hur 
borgmästare i storstäder som New York, Atlanta 
och Los Angeles numera även påverkar 
riktningen för Demokraterna som nationellt 
parti. 
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Enligt opinionsmätningarna tycks 
borgmästarvalet nu stå mellan dels de liberala 
mittendemokraterna Eric Adams och Andrew 
Yang, dels de två progressiva vänster-
demokraterna Maya Wiley och Kathryn Garcia. 
De skiljer sig tydligast åt i synen på 
brottspolitik. 

Brottsligheten har ökat kraftigt i New York 
sedan pandemin. Morden ökade med 40 
procent förra året, vilket följer ett nationellt 
mönster i storstäder. Över hela USA ökade 
morden med 25 procent under pandemin. För 
första gången sedan i början av 2000-talet har 
trygghet och brottslighet blivit de viktigaste 
valfrågorna i borgmästarvalet, enligt 
opinionsmätningar. 

Det förklarar varför Eric Adams seglat fram som 
en av favoriterna i slutspurten. Adams talar i 

kampanjen inte bara om sin egen tuffa uppväxt i 
utkanten av New York utan även om sina två 
decenniers erfarenhet i stadens poliskår.  

– Utan trygghet finns det ingen chans för 
välstånd, säger han gång på gång i sina 
kampanjtal. 

Men debatten om brottslighet är minerad 
politisk terräng.  

Å ena sidan försöker kandidaterna tillfredsställa 
rättighetsrörelsen Black lives matter, som 
mobiliserade hundratusentals i protester mot 
polisvåld och diskriminering här förra året.  

Å andra sidan vill en betydande del av stadens 
invånare nu se fler poliser på gator och 
tunnelbanor. 
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När väljarna själva får rangordna åtgärder mot 
brottsligheten är det mest populära förslaget att 
flytta resurser från polisen till socialarbetare 
och vård av psykisk sjuka, vilket tyder på att en 
stor del av New Yorks invånare anser att 
poliskåren förbrukat sitt förtroende.  

Men det näst mest populära förslaget är fler 
poliser. 

I opinionsmätningar har ex-polisen Eric Adams 
stöd av nästan hälften av stadens svarta väljare, 
en påminnelse om att många i stadens svarta 
befolkning är relativt konservativa i synen på 
brott och straff. 

Klart till vänster om Eric Adams står Maya 
Wiley, en jurist med erfarenhet från nuvarande 
borgmästaren Bill de Blasios administration och 

som debattör på progressiva tv-kanalen 
MSNBC. 

I debatter har Maya Wiley och Eric Adams varit 
oense om bland annat ”stop and frisk”, den 
kontroversiella polismetoden för godtyckliga 
visiteringar, som i flera studier visat sig vara 
diskriminerande mot svarta. Bill de Blasio, som 
själv har en svart son, stoppade metoden. 

Den yngre vänstern, som blivit en allt större 
väljargrupp i staden, har i slutspurten av valet 
enat sig bakom Maya Wiley. Helgen inför 
primärvalet höll hon ett stort valmöte där 
artisterna The Strokes och Blood Orange 
uppträdde, vilket råkade bli en av de första stora 
inomhuskonserterna i New York på mer än ett 
år. Maya Wiley har även omfamnats av 
vänsterdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez.  
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När DN träffar Maya Wiley under ett Black lives 
matter-evenemang betonar hon framför allt hur 
viktigt det är att fortsätta med reformerna av 
polisen: 

– Med domen mot Derek Chauvin, som dödade 
George Floyd, fick vi äntligen en liten, liten bit 
av rättvisa. Men vi har inte fått lugn och ro. Vi 
kan inte luta oss tillbaka nu. Det är mycket 
arbete som återstår, inte minst här i New York. I 
stället för en miljard dollar i polisbudget 
behöver vi flytta pengarna till folk som faktiskt 
kan hjälpa invånarna, i stället för att skjuta 
invånarna, säger Maya Wiley till DN. 

Den mest erfarna och enligt många experter 
mest kompetenta kandidaten är den progressiva 
Kathryn Garcia, som länge haft en nyckelroll i 
stadsförvaltningen. Kathryn Garcia och Maya 
Wiley tycks dock splittra vänsterväljarna, enligt 

samma mönster som präglade Elizabeth Warren 
och Bernie Sanders i Demokraternas primärval 
till president förra året. Det kan gynna den mer 
moderate Eric Adams. 

Vinner Adams kan det innebära att New York, 
efter åtta år med vänsterdemokraten Bill de 
Blasio, svänger tillbaka till den mittenpolitik 
som präglade Michael Bloombergs tid i 
stadshuset. 

Nationellt har Demokraterna lite att vinna på 
att brottslighet blir en viktigare politisk fråga. 

Opinionsanalytikern David Shor har poängterat 
att debatter om brott och straff gynnar 
Republikanerna. Vikten av att lösa 
brottsligheten i New York kan därmed tydligt 
påverka USA:s nationella politik, såväl som den 
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globala debatten om storstädernas brottsvåg 
under pandemin. 

Martin Gelin 

martin.gelin@gmail.com 

Fakta. Tre med globalt 
genomslag 
Michael Bloomberg (2001–2013) 

Miljardären som åkte tunnelbana till jobbet 
ändrade borgmästarreglerna så att han kunde 
sitta kvar i tolv år. Drev igenom klimatpolitiska 
reformer och bidrog till att skapa en ny modell 
för storstäder på 2000-talet med storskaliga 
investeringar i grönområden och offentliga 
miljöer och en kraftig minskning av biltrafiken. 

Rudolph Giuliani (1994–2001) 

Kallade sig ”Amerikas borgmästare” i kölvattnet 
av terroristattackerna den 11 september 2001. 
Men Giulianis politiska arv var framför allt den 
kontroversiella nolltoleransen mot brottslighet. 
Förespråkare säger att han lyckades minska 
brottslighet, medan kritiker menar att 
metoderna bidrog till våldsam diskriminering 
mot svarta och etniska minoriteter. 

Fiorello LaGuardia (1934–1945) 

Hjälpte staden att komma på fötter efter 1930-
talets ekonomiska depression, med stora 
satsningar på infrastruktur och offentlig sektor. 
Var även viktig förespråkare för konst och 
kulturlivet i staden och skapade flera skolor för 
konstutbildningar som fortfarande är i drift. 
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20 
Ultrakonserva-
tive Raisi vann 
stort med lågt 
valdeltagande 
Ultrakonservative Ebrahim Raisi tar som 
väntat över som Irans president i 
augusti. Segern, som säkrades på 
lördagen, var övertygande men 
valdeltagandet mycket lågt.  

Resultatet är inte okontroversiellt då 
Raisi, som är chef över det iranska 
rättsystemet, sedan tidigare kopplats 

ihop med 1988 års massavrättningar av 
politiska fångar. Amnesty kräver en 
fortsatt utredning av Raisis förflutna. 

Strax efter 15 på lördagen kom det officiella 
beskedet, från inrikesminister Abdolreza 
Rahmani Fazli, som konstaterade att Raisi 
samlat ihop 17 av totalt 28 miljoner röster.  

Dessförinnan hade den avgående presidenten 
Hassan Rohani i ett tv-sänt tal gratulerat det 
iranska folket till deras val.  

– Mitt officiella grattis kommer att komma 
senare, men vi vet vem som fick tillräckligt 
många röster detta val och vem som folket har 
valt i dag, säger Rohani.  

Resultatet var det väntade men är alltså inte 
okontroversiellt.  
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Valdeltagande var mycket lågt. Enligt 
inrikesminister Fazli röstade 48,8 procent, en 
bottennotering för ett presidentval i Iran, enligt 
AFP.  

Många iranier mer till vänster på den politiska 
skalan röstade inte, rapporterar New York 
Times, på grund av misstankar om att valet 
manipulerats för att gynna Ebrahim Raisi, som 
står Irans högsta andlige ledare ayatolla Ali 
Khamenei nära.  

Vidare förknippas Raisi med brott mot 
mänskliga rättigheter, däribland anklagelser om 
att han spelat en roll i avrättningar av politiska 
motståndare 1988.  

För detta är han satt under sanktioner av USA, 
som nu måste fortsätta diskussioner om 
begränsningen av Irans kärnvapenprogram i 

utbyte mot lättade sanktioner, med den 
tillträdande presidenten. Raisi har tidigare sagt 
att han är fast besluten att göra allt han kan för 
att sanktionerna mot Iran ska lyftas.  

Ayatolla Ali Khamenei, hyllade valet som en 
seger över ”fiendepropaganda”. Rysslands 
president Vladimir Putin har gratulerat, liksom 
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. 

Amnestys generalsekreterare Agnes Callamard 
säger att Ebrahim Raisis resa till den politiska 
toppen i Iran är en ”bitter påminnelse om att 
straffrihet regerar i Iran”. Vidare säger hon att 
en utredning kring Raisis förflutna är på sin 
plats.  

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 
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20 Gripna 
tidningschefer 
nekas borgen 
HONGKONG. Två chefer vid den 
prodemokratiska tidningen Apple Daily 
framträdde på lördagen inför domstol i 
Hongkong, misstänkta för att ha brutit mot 
säkerhetslagarna som har införts av Peking. 
Enligt domaren nekas de två borgen. 

De två tillhör de fem chefer som greps vid ett 
tillslag mot Apple Daily i torsdags. Fler än 500 
poliser medverkade vid tillslaget, som har lett 
till kraftig internationell kritik och ses som ett 
led i att Peking skärper sitt grepp över 
Hongkong. TT-AFP 
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20 Tusentals 
hemlösa efter 
lägerbrand 
Centralafrikanska republiken. Bränder i ett 
provisoriskt läger i Bambari i Centralafrikanska 
republiken har gjort omkring 8 500 människor 
helt hemlösa. 

Läget har förvärrats sedan nya strider har 
blossat upp i regionen där lägret ligger, närmare 
40 mil nordöst om huvudstaden Bangui. ”Vi har 
haft perioder av våldsamheter följda av lugn. 
Lägret har under tiden utvecklats till en liten 
stad, med flera moskéer, små butiker och en 
fungerande infrastruktur”, skriver Läkare utan 
gränser. TT-Reuters 

20 Liberiansk 
rebelledare 
döms för 
kannibalism 
Schweiz/Liberia. Mord, våldtäkter och ett fall av 
kannibalism. Åtalspunkterna var många när den 
liberianske gerillabefälhavaren Alieu Kosiah på 
fredagen dömdes i Schweiz, där han länge bott, 
till 20 års fängelse för krigsbrott. 

Enligt domen hade Kosiah bland annat ätit bitar 
av en mans hjärta. Totalt döms han för 21 av de 
25 krigsbrott han ställts inför rätta för. 

TT-AFP 
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20 Palestina 
tackar nej till 
vaccin – har för 
kort 
utgångsdatum 
Israel och Palestina kom på fredagen 
överens om ett vaccinutbyte, där en 
miljon doser skulle skickas från Israel till 
Palestina, i palestiniernas väntan på en 
större leverans från vaccinsamarbetet 
Covax. Men när det visade sig att 
utgångsdatumet var tidigare än väntat 
sade Palestina upp avtalet.  

Det var redan på förhand känt att vaccindoserna 
från Pfizer/Biontech var nära utgångsdatum. 
Men när den palestinska regeringen mottog den 
första leveransen om cirka 90 000 doser på 
fredagen blev de överraskade över hur lite tid 
som var kvar innan utgångsdatumet hade 
passerats. 

– Vi fick höra att doserna gick ut i juli eller i 
augusti, vilket skulle innebära gott om tid för 
användning. Men det visade sig vara i juni. Det 
är inte nog tid för att använda dem, så vi 
tackade nej, säger Palestinas hälsominister Mai 
al-Kaila, rapporterar Reuters.   

Enligt den nu slopade överenskommelsen skulle 
drygt en miljon doser lånas ut från Israel till 
Palestina. I höst, när Palestina troligen får den 
försenade leveransen från vaccinsamarbetet 
Covax, skulle doser sedan skickas tillbaka. 
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Förhandlingarna började för flera månader 
sedan, innan den nya regeringen med Naftali 
Bennett i täten ersatte Benjamin Netanyahus för 
knappt två veckor sedan. Turerna på fredagen 
kom efter månader av diskussioner om 
huruvida Israel har ett moraliskt ansvar att 
bistå Palestina med vaccindoser. 

Enligt Osloprocessen, överenskommelsen 
mellan Israel och Palestina som nåddes 1993, 
har Palestina kontroll och ansvar över sitt eget 
sjukvårdssystem. Men det finns de som menar 
att det i överenskommelsen framgår att Israel 
har en skyldighet att samarbeta med palestinska 
myndigheter i händelse av en epidemi. 

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 doserna, om man räknar 
samman Västbanken och Gaza, enligt det 
palestinska hälsodepartementet. 

Spänningarna mellan Israel och Hamas i Gaza 
har eskalerat på nytt i veckan, vilket kan spåras 
till en extremistmarsch genom östra Jerusalem 
som blev av på tisdagen. Det ledde till att 
Hamas skickade in så kallade brandballonger i 
Israel, som i sin tur attackerade vad som 
beskrevs som militära mål i Gaza.   

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 
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20 WHO:s 
besked: 
Ebolautbrottet 
är över 
Guinea. Ebolautbrottet i Guinea är över, 
meddelar Världshälsoorganisationen. 

Utbrottet i det västafrikanska landet startade i 
slutet av januari. Vaccination inleddes då 
snabbt, men 16 personer hann smittas och tolv 
avlida. 

Parallellt med vårens utbrott i Guinea 
drabbades även Kongo-Kinshasa. Där 

meddelade landets hälsodepartement tidigt i 
maj att utbrottet i landets östra delar var över. 

TT-Reuters 
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20 Vi måste 
rädda klimatet 
och mångfalden 
för att överleva 
Klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald är de två största 
hoten mot mänskligheten. Ingen av 
kriserna kan lösas utan den andra, men 
naturen erbjuder lösningar till båda, 
enligt den första gemensamma rapporten 
från organisationerna IPCC och IPBES. 

Vi måste snabbt få ned våra utsläpp av 
växthusgaser och fånga in koldioxid som redan 
finns i atmosfären om vi ska ha någon chans att 

begränsa uppvärmningen till nivåer vi kan 
hantera. Men om åtgärderna mot klimatkrisen 
samtidigt hotar och förstör biologisk mångfald 
riskerar vi vår hälsa, vår ekonomi, vår 
försörjning av mat och vatten, och skapar 
dessutom grogrund för framtida pandemier.  

– Varför ska vi bry oss om biologisk mångfald 
och inte bara om klimatförändringarna? 
Behöver vi verkligen biologisk mångfald? Svaret 
är ja. Om man planterar skog med samma sorts 
träd så kan alltihop slås ut av en torka. Det kan 
komma skadeinsekter som förstör vartenda 
träd, säger Camille Parmesan, professor vid 
institutionen för biologiska och marina 
vetenskaper vid universitetet i Plymouth i 
England.. 

– Det här är viktigt för oss alla, även för den 
som bara bryr sig om människor. Vi kan inte 
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fortsätta att upprätthålla vårt sätt att leva om vi 
förstör den biologiska mångfalden. Vi kan inte 
ha ett landskap där vi bara odlar grödor och har 
skogsplanteringar. Mångfaldiga och 
hälsosamma ekosystem fungerar bättre, och de 
är också bättre på att ta upp koldioxid. Så de är 
bättre på att hejda uppvärmningen och är 
dessutom mer motståndskraftiga mot 
klimatförändringarna, fortsätter hon. 

Hon var en av deltagarna när 50 av världens 
främsta experter på klimatförändringar och 
biologisk mångfald hade ett fyra dagar långt 
digitalt möte i december förra året. Det var det 
första samarbetet mellan organisationerna 
IPCC, Intergovernmental panel on climate 
change, och IPBES, Intergovernmental science-
policy platform on biodiversity and ecosystem 
services, som sammanställer kunskapsläget för 
biologisk mångfald på samma sätt som 

klimatpanelen IPCC gör för 
klimatförändringarna. Rapporten från mötet 
presenterades förra veckan, efter att den blivit 
granskad och godkänd av andra forskare. 

Budskapet i rapporten är tydligt: 
klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald är allvarliga hot mot mänskligheten, 
och de är tätt sammanlänkade. Båda kriserna är 
orsakade av människan, och ingen av dem kan 
lösas utan hänsyn till den andra. Men med hjälp 
av naturen kan vi hitta lösningar som både kan 
hejda den globala upphettningen och gynna 
biologisk mångfald.  

– Att behandla klimat, biologisk mångfald och 
våra mänskliga samhällen som 
sammankopplade system är nyckeln till 
framgångsrika resultat, säger professor Hans-
Otto Pörtner, chef för avdelningen för 
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integrerad ekofysiologi vid Alfred 
Wegenerinstitutet i Bremerhaven i Tyskland. 

Rapporten är tillägnad Bob Scholes, professor i 
systemekologi vid University of the 
Witwatersrand i Johannesburg i Sydafrika, som 
tillsammans med Hans-Otto Pörtner ledde 
expertgruppens arbete. Den 28 april avled han 
hastigt efter en vandring i norra Namibia, bara 
63 år gammal. 

IPBES presschef Robert Spaull inledde 
presentationen av rapporten med ett citat av 
Bob Scholes: ”Under alldeles för lång tid har vi 
som arbetar med att bevara biologisk mångfald 
bara pratat för oss själva. Följden av det är att 
förlusten av natur ses som ett problem långt 
borta som hanteras av andra. Men för att vinna 
kampen om att göra världen hållbar är den 
viktigaste platsen där vi måste arbeta det 

levande landskapet där vanliga människor 
finns. Det betyder att det är allas ansvar, och att 
alla har en roll i att se till att vi får en hållbar 
framtid.” 

Ett exempel på en åtgärd mot klimat-
förändringarna som kan vara skadlig för den 
biologiska mångfalden är storskalig odling av 
energiskog och andra växter för att göra 
biobränslen.  

– Bioenergi är bra för att hejda 
klimatförändringarna, av två anledningar. Det 
kan ersätta fossila bränslen, och vi kan fånga in 
koldioxid från förbränningen och pumpa ner 
den under jord, så att vi får negativa utsläpp och 
tar bort koldioxid ur atmosfären, säger Peter 
Smith, professor vid institutionen för biologi 
och miljövetenskap vid universitetet i Aberdeen 
i Skottland, och en av rapportens författare. 
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Tekniken kallas bioenergi med koldioxidlagring, 
eller BECCS (bio-energy with carbon capture 
and storage), där koldioxid som växter tagit upp 
från luften samlas in när växterna förbränns och 
lagras i berggrunden. 

– Men det finns en del möjliga nackdelar för 
biologisk mångfald. För att få bort de mängder 
koldioxid som krävs behövs det odlingar på 
tusentals miljoner hektar, över hela planeten. 
Man brukar säga att det krävs ett område som 
är dubbelt så stort som Indien. Och då får vi 
problem eftersom land också behövs för att odla 
mat och för att bevara biologisk mångfald. Men 
om bioenergin kan inkluderas i landskap med 
många olika användningar tror jag att det kan 
vara bra. Jag köper inte tanken på att bioenergi 
alltid är dåligt eller att bioenergi alltid kommer 
att vara lösningen. Men jag tror att det finns bra 

och dåliga sätt att göra det på, säger Peter 
Smith. 

Att plantera träd överallt är inte heller alltid rätt 
lösning. 

– Det låter bra i tidningsrubriker att vi bara 
behöver plantera fler träd. Men vi måste göra 
det smart. Att plantera träd är rätt på vissa 
ställen, men på andra platser kan det vara 
katastrof. För att hitta lösningarna måste vi veta 
vad som ska göras, var och hur, säger Camille 
Parmesan. 

Ett varierat landskap med många olika växter 
som passar in i sin miljö och växtzon ger bäst 
förutsättningar för att ta upp koldioxid från 
luften och är också motståndskraftigt mot 
klimatförändringar och skadedjursangrepp. En 
skogsplantering med importerade arter från 
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andra delar av världen kan vara motsatsen till 
det. 

– Jag vandrade nyligen i en sådan skog i 
Storbritannien. Jag ska inte förolämpa öknar 
genom att kalla det för en öken, för en 
välmående öken är vacker, mångfaldig och 
fantastisk. Det här var sterilt. Det var bara en 
enda art av träd, som inte ens hör hemma i 
Storbritannien. Och det fanns inget annat. Inga 
insekter, inga fåglar, ingen undervegetation. Det 
kunde lika gärna vara byggt i betong. Vi kan 
intala oss att det ändå är bra för klimatet, men 
det är det verkligen inte, säger Camille 
Parmesan. 

Men naturen erbjuder lösningar som är bra 
både för klimatet och för den biologiska 
mångfalden, skriver forskarna. 

– Att återställa naturliga ekosystem som 
mangroveskogar, sjögräs, ängar, torvmark, 
gräsmark och savann förbättrar upptaget av 
koldioxid och är gynnsamt för den biologiska 
mångfladen, och för människan, säger Hans-
Otto Pörtner. 

Maria Gunther 

maria.gunther@dn.se 
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20 Karin 
Bojs: Att hylla 
de döda 
är typiskt oss 
Jag var på begravning i veckan. En 
ungdomsvän har gått bort efter en kort 
tid av sjukdom. Det blev en vacker 
tillställning – icke-konfessionell, med ett 
par korta tal och en lång stund med den 
vackraste musik som går att tänka sig. 

Den döda hade själv hunnit vara med och 
utformat programmet, inklusive musikstycket 
av Sjostakovitj. Hon hade särskilt sagt ifrån att 
akten inte fick bli ”för sentimental”. 

Men så klart blev det starka känslor och många 
tårar. Hon rycktes bort så hastigt och oväntat 
från familj, vänner och kollegor. 

Jag lade min handbukett framför hennes urna 
och vandrade ut i sommargrönskan. Trots allt 
kände jag mig renad och upplyft från sorgen. 
Ritualer kan fungera så. 

Det har människor vetat så länge vi har varit 
människor med utvecklad förmåga att tänka i 
symboler och berättelser. På 1800-talet kallades 
vi cromagnon, en del forskare säger numera 
”anatomiskt moderna människor”, andra sätter 
etiketten Homo sapiens när de menar sådana 
som vi, till skillnad från neandertalare och 
andra mänskliga varelser.  
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Just här går en gräns – utvecklade 
begravningsriter är unika för oss och ligger nära 
kärnan till det typiskt mänskliga.  

Ibland under vår förhistoria har riterna lämnat 
spår som går att undersöka tusentals år senare. 
Två späda tvillingbarn som begravdes under 
skulderbenet från en mammut i österrikiska 
Krems för 31 000 år sedan. Eller den gravida 
kvinnan i Ostuni som begravdes med röd ockra 
och massor av utsmyckande snäckor utanför 
Brindisi för 28 000 år sedan. Eller ”Röda 
damen” i El Mirón, som dog för 17 000 år sedan 
och övertäcktes med en särskild sorts ockra som 
glittrar, vad vi skulle kunna kalla rödmetallic. 
Eller spädbarnet i danska Vedbaek som lades på 
en svanvinge för 7 000 år sedan. 

Även neandertalare tog i viss mån vara på sin 
döda. Men det finns inte tillnärmelsevis samma 

belägg för begravningsriter som det finns för 
oss. Flera tidigare upptäckter har vantolkats och 
överdrivits. 

På 1970-talet hävdade arkeologer att de hade 
funnit spår av en neandertalare som begravts 
med stora fång av blommor i grottan Shanidar i 
irakiska Kurdistan. De hade hittat pollen från 
bland annat rölleka, korsört och pärlhyacint i 
anslutning till skelettet. 

Men för drygt tio år sedan kunde andra 
arkeologer konstatera att blomstren med största 
sannolikhet hade förts ner i grottan av gnagare. 

Våra egna riter har växlat under årtusendenas 
gång, även om begravningar hör till våra allra 
mest konservativa beteenden. Ofta följer de 
procedurer från urgamla religiösa urkunder, 
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trots att människan som begravts inte alls var 
religiöst aktiv. 

I senaste numret av Antiquity, den främsta 
tidskriften för arkeologi, har en grupp 
arkeologer med Alison Klevnäs på Stockholms 
universitet som första namn, publicerat rön från 
hundratals förkristna gravar i en rad europeiska 
länder – från Transylvanien till England. 
Gravskicket hade sina lokala variationer, men 
visade ändå stora likheter i hela det vidsträckta 
området. 

På 400-talet e Kr spred sig ett beteende att 
öppna gravarna en kort tid efter begravningen 
och plocka ut vissa föremål. Det har tidigare 
tolkats som gravplundring. 

Men Alison Klevnäs och hennes medförfattare 
visar att det måste ha varit en högst medveten 

rituell handling, troligen utförd kollektivt av de 
samhällen den döda kom ifrån. Människorna 
plockade särskilt med sig svärd, stora knivar 
och broscher, medan andra värdefulla föremål 
av metall kunde lämnas kvar.  

Det handlade inte om ekonomiska värden och 
knappast heller om att kristendomen tog över i 
trakten, slår forskargruppen fast i Antiquity. 

Snarare var gravöppningen den tidens sätt att 
interagera med de döda och hylla deras minne.  

Ett udda sätt, kan vi tycka i dag.  

Varje samhälle och kultur har sina riter. Men att 
begrava och hylla våra döda är bland det mest 
mänskliga vi kan göra. 

Karin Bojs 

vetenskap@dn.se 
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20 Så fungerar 
det med 
ISK och 
beskattning 
Villkoren för ISK-konton har varit hett 
om- debatterade de senaste veckorna. 
Men hur fungerar beskattningen 
egentligen, och är det så fördelaktigt att 
spara i ett ISK jämfört med ett 
traditionellt aktie- och fondkonto? 

DN reder ut vad som gäller.  

Investeringssparkontot (ISK) lanserades i 
januari 2012 av den dåvarande 

Alliansregeringen. Syftet var att stimulera till 
ökat aktiesparande genom att förenkla 
deklarationsreglerna med en årlig 
schablonskatt. 

1 Hur skiljer sig beskattningen av ISK jämfört 
med traditionellt aktiesparande? 

På aktie- och fondkonton betalar du 30 procent 
i skatt på vinster vid försäljningar och 
aktieutdelningar. Dessa måste redovisas 
manuellt i deklarationen, och kan kvittas mot 
eventuella förluster. På ISK-konton betalar du i 
stället en schablonskatt som baseras på värdet 
av ditt innehav. Det gör att du inte behöver 
deklarera och skatta för enskilda försäljningar.  

2 Hur beräknas skatten på ISK? 

Till att börja med ska ditt kapitalunderlag 
räknas fram. Det görs genom att lägga ihop 
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tillgångarna på kontot vid ingången av varje 
kvartal, tillsammans med summan av alla 
insättningar på kontot. Det beloppet delas 
sedan med fyra: 

(kvartal 1+kvartal 2+kvartal 3+kvartal 
4+insättningar/4 =kapitalunderlaget) 

I nästa steg ska schablonintäkten beräknas. Det 
görs genom att kapitalunderlaget multipliceras 
med statslåneräntan den 30 november 
föregående år plus en procentenhet. 
Statslåneräntan år 2020 var -0,09 procent.  

Sedan 2018 är golvet för schablon- intäkten 1,25 
procent. Alltså ska kapitalunderlaget 
multipliceras med 1,25 procent (i stället för 
0,91): 

(kapitalunderlaget*0,0125 =schablonintäkten) 

På schablonintäkten betalar du sedan 30 
procent i skatt:  

(schablonintäkten*0,3 =slutgiltig skatt) 

Fördelen med ISK är att skatten räknas ut 
automatiskt och dyker upp förtryckt i din 
inkomstdeklaration. 

3 Blir ISK skattemässigt fördelaktigt för mig 
som sparare?  

Låt oss göra ett räkneexempel. Två personer 
hade 100 000 vardera investerat aktier den 1 
januari i fjol. Den ena använde ISK medan den 
andra hade ett traditionellt aktiekonto. Bådas 
portföljer steg med 10 procent i värde under 
året, och den 30 december sålde båda av sina 
innehav. 
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Personen med traditionellt aktiekonto betalar 
då 30 procent i skatt på de 10 000 kronorna hen 
tjänat, det vill säga 3 000 kronor (förenklat – 
kan ändras med förlustavdrag och andra 
faktorer). Personen som använt ISK-konto 
betalar i stället en schablonskatt som landar på 
strax under 400 kronor.  

4 Finns det något läge där ISK blir mindre 
fördelaktigt än ett vanligt aktiekonto? 

Räkneexemplet ovan bygger dels på att 
personerna de facto gått plus på investeringar, 
dels att de sålde sina innehav och realiserade 
vinsterna. ISK-innehavaren betalar årlig skatt 
oavsett hur dennes portfölj utvecklas, medan 
den som har sitt sparande i ett aktie- och 
fondkonto bara skattar vid vinstgivande 
försäljningar.  

Om portföljen i stället hade minskat i värde 
skulle personen som sparat i aktie- och 
fondkonto kunnat göra förlustavdrag i sin 
deklaration, alternativt avvakta med att sälja 
och således inte behöva betala någon skatt alls.  

På sikt kan också statslåneräntan öka, vilket 
skulle innebära att schablonskatten höjs för 
ISK-innehavarna.  

5 Varför diskuteras ett tak för ISK-sparande?  

De senaste åren har statslåneräntan, som ligger 
till grund för beskattningen av ISK, legat på 
historiskt låga nivåer. Både för 2020 och 2021 
blev den effektiva ISK-skatten 0,375 procent. 
Enligt beräkningar från Riksrevisionen och 
Finansdepartementet som Svenska Dagbladet 
tagit del av har statskassan gått miste om 156 
miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. 
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Det är mot bakgrund av detta som en 
arbetsgrupp inom Socialdemokraterna 
föreslagit att ISK ska ”begränsas kraftigt” och 
att ett tak för hur mycket pengar som får läggas 
i sparformen bör införas. 

Däremot råder det delade meningar om ifall 
försämrade ISK-villkor skulle ge högre 
skatteintäkter till staten. 

– Då kommer de med större kapital att behålla 
pengarna i bolag, vilket ökar risken för 
skatteutflöden från Sverige, sa den tidigare 
finansministern Anders Borg (M), som var en av 
ISK-kontots arkitekter, till Dagens Industri. 

6 Vad kommer att hända med ISK framöver? 

Socialdemokraterna har inte lagt fram något 
skarpt förslag om försämrade ISK-villkor. 
Sannolikt skulle det bli svårt att driva igenom 

med det nuvarande parlamentariska läget. Både 
Centerpartiet och Liberalerna har sagt att de 
snarare vill göra det mer gynnsamt för 
småsparare att använda ISK, bland annat 
genom att skattebefria de första 150 000 
kronorna och ta bort räntegolvet på 1,25 
procent.  

Fredrik Thambert 

fredrik.thambert@dn.se 
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20 Svenskarnas 
förmögenhet på 
rekordnivå 
Det senaste årets starka börsutveckling 
har i kombination med en glödhet 
bostadsmarknad gjort att svenskarnas 
samlade förmögenhet skjutit i höjden. 
Under årets första kvartal låg dessutom 
nysparandet på rekordnivå, visar SEB:s 
sparbarometer.  

– Många har gynnats av den positiva 
utvecklingen på börsen. Samtidigt är det ett fullt 
rimligt antagande att klyftorna har ökat, säger 
SEB:s privatekonom Américo Fernández.  

Svenskarna är rikare än någonsin – åtminstone 
som grupp betraktat. Sammantaget uppgick 
hushållens bruttoförmögenhet till 25 655 
miljarder kronor vid utgången av det första 
kvartalet i år, vilket är en ökning med 20 
procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Det 
är också den högsta noteringen hittills i SEB:s 
sparbarometer, som presenterades förra veckan. 
Allra störst ökning står aktietillgångarna för, 
vars värde har stigit med 36,8 procent på ett år.  

– Historiskt har fastigheter alltid varit 
hushållens överlägset största tillgångsslag. Men 
de senaste kvartalen har aktietillgångarna slagit 
igenom starkt på hushållens förmögenhet. Bara 
under det första kvartalet i år skedde en 
uppgång på 800 miljarder kronor, säger 
Fernández.  
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Svenskarnas växande intresse för att investera i 
aktier och fonder har fått stort genomslag under 
pandemin. Bara under det senaste kvartalet var 
nysparandet 148 miljarder kronor – också det 
ett all time high för ett första kvartal i 
Sparbarometerns historia.  

– Börsglädjen som varit efter nedgången förra 
året har gjort hushållen rekordrika, säger 
Américo Fernández.  

Då förmögenhetstillväxten för hushållen främst 
bygger på den starka utvecklingen för börsen 
och bostadsmarknaden, har de som inte äger sin 
bostad eller sparar i aktier och fonder gagnats i 
samma utsträckning.  

– Svenskarna är ett aktiesparande folk i 
internationell jämförelse, vilket gör att många 
har gynnats av den positiva utvecklingen på 
börsen. Samtidigt är det ett fullt rimligt 
antagande att klyftorna har ökat, vilket har 

föranlett debatten om en ”miljonärsskatt” och 
andra liknande förslag, säger SEB:s 
sparekonom och syftar till den hett debatterade 
socialdemokratiska rapporten 
”Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa” 
som släpptes i slutet av maj. 

Hur har ni märkt av det ökande intresset för att 
investera i aktier? 

– Alla vill ha avkastning på sina pengar, och att 
bara lägga dem på ett konto ger inget. Dessutom 
har många hushåll mer pengar på kontot under 
pandemin, när man inte kunnat konsumera i 
samma utsträckning så har det lett till att fler 
har pengar att placera i stället. 

Fredrik Thambert 
fredrik.thambert@dn.se 
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20 LO-fack i 
tvist med PTK – 
pausar 
samarbete 
Livsmedelsarbetareförbundet hävdar att 
tjänstemännen PTK förstör för de LO-
förbund som vill teckna ett nytt 
omställningsavtal. Livs drar sig tills 
vidare ur samarbetet i Facken inom 
industrin, som sätter det så kallade 
märket i löneförhandlingarna. 

LO, som i höstas sade nej till ett nytt las-avtal, 
har begärt förhandlingar med Svenskt 
Näringsliv om de så kallade 

omställningsförsäkringar som administreras av 
det gemensamma bolaget TSL.   

Förmånerna där är betydligt sämre för den som 
blir av med jobbet än de som Kommunal och IF 
Metall nu får genom att ansluta sig till den 
överenskommelse som tjänstemännens PTK 
gjorde med Svenskt Näringsliv i höstas. LO vill 
försöka förbättra villkoren för de 12 förbund 
som ställt sig utanför. 

Ett av dem, Livsmedelsarbetareförbundet, 
menar dock att PTK har ”trängt sig in i 
förhandlingarna” och hävdat att de förbund som 
ställt sig utanför inte ska omfattas av 
omställningsavtalet. 

Därför pausar Livs nu samarbetet inom det som 
kallas Facken inom industri, som tillsammans 
med arbetsgivarna sätter det så kallade märket i 
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avtalsförhandlingarna. Så har det varit sedan 
Industriavtalet infördes för mer än 20 år sedan. 

– Det är en situation som vi inte önskat oss, 
men vårt beslut är det enda rätta så länge 
tjänstemännen kidnappar våra förhandlingar, 
säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin i 
ett pressmeddelande. 

I Facken inom industrin ingår LO-förbunden IF 
Metall, Livs och GS-facket, och PTK-förbunden 
Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

DN har försökt få en intervju med någon 
ansvarig i PTK, men får bara en skriftlig 
kommentar från Martin Linder, ordförande i 
Unionen och PTK: 

”PTK har tagit ansvar för att nå en robust och 
balanserad förhandlingslösning för trygghet, 
omställning och anställningsskydd på svensk 

arbetsmarknad. Den har förutsättningar att 
hålla i decennier framöver. Vår roll är att säkra 
upp att de förhandlingslösningar som är 
kopplade till överenskommelsen är förenliga 
med den.” 

På GS-facket, som organiserar bland annat 
grafiker och skogsarbetare, säger pressansvarige 
Julius Petzäll Mendonca så här: 

– Vi kommenterar inte detta förrän efter 
måndagens förbundsstyrelsemöte. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 
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20 Malmbergets 
sista invånare 
tvingas jobba 
vid ett slukhål 
Gällivare. Samhällsomvandlingen i 
Malmberget har pågått i flera decennier. 
Hus efter hus har försvunnit i orten, 
samtidigt som gropen i centrum växer. 

Men ännu tvingas några jobba kvar trots 
möjliga hälsorisker – vad händer när 
marken bokstavligen försvinner under 
fötterna. 

Ett gäng renar korsar vägen som leder till 
Malmberget – en stad strax norr om Gällivare 
där man, liksom i grannstaden Kiruna, håller på 
att avveckla ett helt samhälle. 

Här har järnmalm brutits i 300 år och redan på 
1950-talet började brytningen få konsekvenser 
ovan jord. Stan är i dag uppdelad i västra och 
östra Malmberget efter att marken rasade 
samman och bildade den karakteristiska 
”Gropen” som sedan växt år för år. Under 2000-
talet konstaterades rasrisk i nästan hela stan. 
Hus efter hus som legat för nära gropens 
utbredning har övergetts och rivits på grund av 
sprickbildningar och sättningar i marken. 

Kvar i dag bor bara strax över 1 000 invånare – 
omkring 3 000 har rört sig ifrån Malmberget 
sedan cirka fem år tillbaka, enligt SCB:s 
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statistik. Som mest har nästan 11 000 bott i 
gruvstaden. 

När DN besöker Malmberget som ska vara 
avvecklad år 2032 har naturen börjat ta över det 
som en gång var ett samhälle med hus, butiker, 
vägar, människor och minnen. 

Men ännu har några kvar sin arbetsplats i 
staden där gruvskalv är vardag. Däribland 
Grafex tryckeri som sedan 20 år tillbaka tryckt 
bland annat annonstidningen Kometen i 
Gällivare kommun. 

– Det är som att arbeta i en krigszon. Det är tur 
att vi inte har några fönster åt ena hållet, man 
blir ju deprimerad av att se ruiner hela dagarna, 
säger grafikern Åke Hannu. 

Han berättar att de inte har något val utan 
måste fortsätta sin verksamhet i Malmberget. 

Det är det statliga gruvbolaget LKAB som löser 
in företag efter företag som får flytta till 
Gällivare centrum. 

– LKAB har till och med har flyttat sitt eget 
kontor härifrån på grund av en allt för dålig 
arbetsmiljö. Vi har väntat sex år på besked då de 
har lovat oss att vi också ska få flytta men inte 
fått veta något än, säger han. 

Gruvor är miljöfarlig verksamhet enligt svensk 
lag, skriver Sveriges geologiska undersökning. 
De kan påverka den omkringliggande miljön på 
olika sätt, främst genom utsläpp av metaller och 
andra ämnen, men även genom buller, 
vibrationer och damm. 

Tidigare studier från Umeå universitet visar att 
de sista Malmbergsborna upplever stor oro på 
grund av gruvan och Anita Pettersson-
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Strömbäck, medicine doktor i 
folkhälsovetenskap, säger att den riskerar att 
skada människors hälsa: 

– Sammanfattningsvis är gruvans påverkan på 
ett samhälle mycket komplex. Gruvan innebär 
en möjlighet att bo och verka i kommunen, 
samtidigt som den ger upphov till 
luftförorening, bullerstörning, sömnstörningar 
och rasrisk. 

Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och 
klinisk medicin vid Umeå universitet, menar 
dock att det kan vara svårt att dra en slutsats 
om gruvverksamheten påverkar hälsan hos de 
som bor kvar i Malmberget. 

– Det är ingenting som talar för att det är bra att 
andas in damm och man ska komma ihåg att 
halterna av damm i gruvan ligger 100 gånger 

högre än i normala utomhusmiljöer. Men det är 
ändå en väldigt liten risk för att ta skada, säger 
han. 

Åke Hannu och kollegan, skyddsombudet Lars-
Ola Vikman, är nästintill de enda på plats för 
dagen. Studentplakat ligger på maskinen som 
har servat dem väl under de gångna åren. 

– Ja, vi kommer ju inte att få se några 
studentfiranden här utanför, säger Lars-Ola 
Vikman och skrattar. 

Företaget har stått på tomgång i flera år och 
tvingats minska till följd av gruvbrytningen. De 
tappar kundbesök då ingen vill besöka kontoret 
på en plats bland damm och rivna hus. 

Bussen går heller inte likt tidigare. Åke Hannu 
och Lars-Ola Vikman är båda uppvuxna i 
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Malmberget och har samtidigt förståelse för att 
gruvan måste fram. 

– Men det funkar inte att vi är fast här. Det går 
inte ens att köpa mat eller en korv på 
lunchrasten, säger Åke Hannu. 

Resten av byggnaderna runt kontoret ska 
förmodligen rivas till sommaren, förklarar Lars-
Ola Vikman. 

– Man känner vanmakt och aggression för att vi 
tvingas jobba bland ruiner och skalv. Saker 
trillar från hyllan helt plötsligt under arbetstid. 
Även om de säger att det inte innebär fara för liv 
så känns det som att man ska få en hjärtinfarkt, 
säger Lars-Ola Vikman. 

På vägen som fortsätter vidare förbi ligger en 
avvecklad men ännu inte riven skola. Gatorna är 
tomma. Den rörelse som ses är lyftkranar som 

smäller i betong. Lite längre upp breder 
Malmbergets sporthall ut sig där 
bowlingturneringar och olika evenemang hölls 
ständigt. 

Mats Eriksson är fastighetsskötare för 
sporthallen. Han blickar ut över en pool utan 
vatten. 

– På somrarna kom alla hit från Gällivare, vi 
hade även besökare från Stockholm. Man kunde 
gå till bastun, utomhuspoolen och innepoolen 
och alla tyckte att det var en fantastisk plats. 
Även jag som har jobbat här till och från sedan 
2005. Jag har vuxit upp som liten pojke 
springandes i den här sporthallen. 

– Jag var den sista att ta ett dopp i poolen. 

Han förklarar att det är svårt att jobba i en stad 
som nästan är försvunnen. Dagarna som 
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tidigare bestod av sociala kontakter i 
bowlinghallen och den då välfyllda cafeterian är 
förbytta mot att åtgärda läckor ensam nere i 
källaren, berättar Mats Eriksson. 

Men han har svårt att släppa taget om 
sporthallen och den stad han vuxit upp i. 

– Dagen jag gör det försvinner även en bit av 
mig själv. Därför är jag kvar här. Och jag ser 
hela tiden den fantastiska lokal och mötesplats 
som den inneburit för alla lokalbor i 
Malmberget. Hade vi öppnat upp badet över 
dagen så vet jag att alla de äldre hade återvänt 
hit för att få ta en sista simtur. 

– Den här platsen kommer för alltid att finnas 
kvar i mitt hjärta. Men jag ser också fram emot 
de nya moderna lokalerna i Gällivare centrum, 
säger han och rör sig vidare mot bowlinghallen. 

Där turnerade även Mats emellanåt när någon 
var skadad i det lokala bowlinglaget ”Bergets”. 

På plats i Malmberget finns även 
hemsjukvården som har allt färre vårdtagare att 
ta hand om. De ser ingen anledning till att 
verksamheten ska ligga kvar i här, men får likt 
Grafex vänta på flytt. 

Undersköterskorna Shewit Weldemichael och 
Maria Broberg förklarar att de möter brukare 
som är socialt isolerade. 

– Svandammarna och parkerna är borta och så 
fort det har gått. Jag har nästan bara en 
handfull kvar av de jag besöker och tar hand 
om. De har inte så många år kvar och väljer 
förmodligen därför att bo kvar i den stad de växt 
upp i, säger Maria Broberg. 
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– Jag måste säga att det känns fint att få ta 
hand om dem, om än deprimerande att se 
staden förfalla, säger Shewit Weldemichael. 

Kerstin Heptaygun är enhetschef för 
Hemtjänsten Norra Malmberget och är inte 
själv inte uppvuxen i stan likt de flesta andra 
medarbetare. Hon upplever att det är 
anmärkningsvärt att jobba intill något som 
liknar en krigszon. 

– Jag trodde aldrig att man skulle få se en sådan 
här plats i Sverige, själv kommer jag från 
Tyskland från början. Det är så viktigt att de 
äldre som bor kvar får en god livsnivå under den 
sista tiden här. Men som det ser ut i dag har de 
inte ens möjlighet att ta sig ner själva till affären 
då den stängdes för ett par år sedan. Det blir 
taxi eller färdtjänst till Gällivare centrum då, 
säger hon. 

– Det är viktigt att de kan träffa andra här ute, 
men det finns inget socialt liv alls här längre, 
säger Malin Olofsson, som är enhetschef 
Stödenheten Malmberget. 

Personalen vittnar om en känsla av att man 
blivit bortglömd. Det är inte längre någon som 
sopar gatan eller pyntar de kommunala 
verksamheterna med blomlådor likt i Gällivare 
centrum. 

– Vi, de sista som är kvar här, anställda som 
lokalbor, får ta tag i det själva. Därför har vi 
ordnat en städdag här nästa vecka så att vi kan 
få en god sista tid i den stad vi växt upp i, säger 
Malin Olofsson. 

Johanna Sundbeck 

johanna.sundbeck@dn.se 
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Fakta. 
Samhällsavvecklingen 
Det statliga gruvbolaget LKAB och Gällivare 
kommun arbetar nu för att flytta stan för att 
säkra fortsatt gruvproduktion. Det är en flytt 
som har präglats av nybyggaranda, motstånd, 
oro och utflyttning. 

Enligt SCB:s senaste siffror från 2019 var 
sammanlagt 1 300 personer anställda i 
Malmberget östra och 328 i Malmberget västra, 
där personalen i gruvan är medräknad. 
Sammanlagt rörde det sig om cirka 120 
arbetsställen. 

Två år senare, 2021, finns bara ett tiotal 
arbetsplatser kvar i östra och västra 
Malmberget, enligt uppgifter från LKAB. Där 
ingår olika företag som Grafex men även 

offentliga verksamheter som Svenska kyrkan 
och hemsjukvården. 

2032 kommer större delen av Malmberget att 
vara borta och i stället förtätas bebyggelsen i 
Gällivare samhälle några kilometer bort. 250 
000 kvadratmeter bostads- och lokalytor måste 
avvecklas och byggas upp på nytt. Då ska även 
alla företag ha fått sina lokaler flyttade. 

Källa: LKAB, SCB 
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20 
Distansarbetet 
ger nya vinnare 
och förlorare 
I Stockholmsregionens centrala delar 
kan en stor del av arbetsstyrkan jobba på 
distans, i Solna hela 56 procent. Det visar 
en ny rapport från konsultföretaget WSP. 
Samtidigt kan distansarbetet betyda ett 
uppsving för kommuner och förorter där 
boendekostnaderna är lägre. 

Ungefär 80 procent av distansyrkena finns i 
storstadsregionerna, i de större centralorterna 
och i synnerhet i Stockholmsregionen. Av 

storstädernas arbetsplatser är det cirka 54 
procent som tillhör branscher där det är relativt 
troligt att många kan jobba på distans helt eller 
delvis. 

– Stockholmsregionens centrala delar har en 
oerhört hög andel kontors- och 
tjänstemannayrken. Det blir ett stort 
förändringstryck där, många kommer att arbeta 
hemifrån och många arbetsgivare tänker nog på 
de höga hyrorna och på att spara pengar på att 
minska kontorsytan. Samtidigt är Stockholms 
city så attraktivt att fler och nya aktörer 
kommer att fylla på, säger Fredrik Bergström, 
analyschef på WSP . 

WSP:s bedömning är att det kommer att finnas 
ett fortsatt sug efter kreativitet, samarbete och 
mötesplatser i city. 
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Många av de som har en högre utbildning 
jobbar i yrken och branscher där distansarbete 
är möjligt. De högutbildade bor i stor 
utsträckning i centrala Stockholm alternativt i 
närförort. 

Om hemarbete ökar bland de högutbildade så 
talar detta för att efterfrågan på till exempel 
lokala restauranger kan öka där de bor. 
Troligtvis kan det också bli en större efterfrågan 
i lokala dagligvarubutiker. En annan 
konsekvens blir att färre kommer att åka till och 
från jobbet, vilket därmed minskar trycket i bil- 
och kollektivtrafiken. 

När det gäller pendlingskommuner till 
centralorterna innebär ökat hemarbete en ökad 
efterfrågan på bostäder i och med att fler väljer 
att bo på distans och åka in till jobbet vid behov. 
Givet att fler kan komma att bo i 

pendlingskommunerna kan det också bli en 
ökad efterfrågan på dagligvaror och annan 
vardagskonsumtion i dessa kommuner.  

När det gäller bostäder är det dyrt att bo 
centralt och möjligheten att kunna bo större och 
billigare en bit utanför city torde innebära en 
ökad efterfrågan på bostäder i dessa 
kommuner.  

– Särskilt när det gäller barnfamiljer kan det bli 
en långsiktig effekt, att fler köper 
sommarställen eller flyttar permanent. Där är 
det klart att till exempel Österåker och 
Nynäshamn är väldigt attraktiva med närheten 
till vatten och natur, säger Fredrik Bergström. 

– De som bor en bit ut kan tycka att det är 
jobbigt att pendla, där är distansarbete en 
positiv förändring, säger han. 
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En genomsnittlig svensk pendlar 1,2 timmar 
varje dag vilket motsvarar 38 arbetsdagar 
årligen eller 7,5 veckors semester. WSP tror att 
toleransen för pendlingstid ökar i och med 
pandemin, vilket kan ge ett uppsving för 
ytterförorter och mindre kommuner med hyfsad 
närhet till en större stad. 

– Där finns ett litet men, 
pendlingsbenägenheten sjunker när restiden är 
över en timme i vardera riktningen, säger 
Fredrik Bergström. 

Arbetsplatserna finns i dag i stor utsträckning i 
centrala och norra Stockholm. Om andelen som 
jobbar på distans ökar markant kan man räkna 
med att dagbefolkningen i ett område kommer 
att närma sig nattbefolkningen, det vill säga 
man stannar hemma i stället för att åka till 
jobbet. Hur stor denna effekt kommer att bli är 

fortfarande oklart och hur olika 
arbetsplatsområden kan komma att påverkas 
beror också på vilken typ av företag och 
organisationer som finns där. 

Förortscentrumen kommer med stor 
sannolikhet, tror Fredrik Bergström, att uppleva 
en ökad efterfrågan för såväl shopping som 
restauranger. 

– I förortscentrumen finns en 
förbättringspotential, många är inte i topptrim. 
Fastighetsägarna har velat satsa centralt och 
butikskedjorna vill ligga nära stora 
handelsplatser. Jag tror att det kommer att bli 
en del nytänk där – och nya aktörer, en 
vitalisering, säger han. 

I Kista i nordvästra Stockholm finns många 
kunskapsföretag och för de som jobbar på de 
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företagen är det troligtvis enklare att jobba på 
distans. Det finns därmed en ”risk” att färre 
kommer att befinna sig i Kista en vanlig dag om 
andelen distansarbete ökar. Detta kan i sin tur 
få effekter på handeln i Kista centrum, samt på 
restauranger och på andelen som åker till Kista. 

– Kista liksom Arenastaden i Solna, mer 
perifera platser, kan bli förlorare om man inte 
aktivt arbetar med att bli ett attraktivt alternativ 
för kontorsetableringar eller bostadssatsningar, 
säger Fredrik Bergström. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

Fakta. Kommunerna 
med störst andel 
distansarbete 

Tio i topp i Sverige 

1. Solna, Stockholms län 56% 

2. Stockholm, Stockholms län 52% 

3. Sundbyberg, Stockholms län 50% 

4. Mölndal, Västra Götaland 38% 

5. Älmhult, Kronobergs län 38% 

6. Malmö, Region Skåne 38% 

7. Lund, Region Skåne 38% 

8. Göteborg, Västra Götaland 38% 

9. Linköping, Östergötlands län 34% 

10. Nacka, Stockholms län 32% 

Topplista för Stockholms län 

1. Solna 56% 
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2. Stockholm 52% 

3. Sundbyberg 50% 

4. Nacka 32% 

5. Sollentuna 32% 

6. Danderyd 31% 

7. Lidingö 31% 

8. Upplands Väsby 29% 

9. Täby 29% 

10. Vaxholm 28% 

11. Södertälje 27% 

12. Huddinge 25% 

13. Järfälla 24% 

14. Tyresö 23% 

15. Vallentuna 23% 

16. Värmdö 23% 

17. Ekerö 22% 

18. Upplands-Bro 22% 

19. Österåker 21% 

20. Botkyrka 21% 

21. Sigtuna 21% 

22. Nykvarn 20% 

23. Haninge 20% 

24. Nynäshamn 19% 

25. Norrtälje 18% 

26. Salem 18% 
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20”Nynäshamn 
är kommunen 
som har allt” 
Nynäshamn i sydöstra delen av 
Stockholms län pekas ut som en vinnare 
på distansarbetet. 

– Ja, det tror jag också, vi har ju redan 
tidigare sett att folk flyttar hit. Det finns 
många faktorer som spelar in, det är 
bland annat prisbilden och 
kommunikationerna. Vi och Österåker 
ligger ju, på våra olika sätt, 
storstadsnära, säger kommunalrådet 
Harry Bouveng (M). 

I dag är det motorväg hela vägen till Stockholm 
och halvtimmestrafik på pendeltåget, men om 
15–20 år tror Harry Bouveng att det finns 
dubbelspår och tätare trafik. 

– Jag är övertygad om att det här är en del i 
framtidens boende. Och vi är den enda 
kommunen i Stockholms län där man kan se fri 
horisont och öppet hav från stadskärnan. Man 
kan vågsurfa nere på Ören, landskapet där nere 
är ungefär som att åka till Gotland, säger han. 

I EU-sammanhang definieras Nynäshamn som 
landsbygd, gränsen går vid 20 000 invånare, i 
tätorten finns drygt 13 000. 

– Vi är länets näst största kommun till ytan, 
Norrtälje är större. Fördelat på antalet som bor 
här har vi ju väldigt många kvadratmeter att 
dela på och det finns möjlighet både till stadsliv 
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och till landsbygd, skärgård och vatten. Vi är 
kommunen som har allt, säger Harry Bouveng. 

Coronapandemin, tror han, har säkert fått 
människors tänkesätt att växla. 

– Bara för två–tre år sedan pratade man om att 
vi kanske ska bygga mindre lägenheter, men då 
tänkte man ju inte på det här med distansarbete 
och att vi sitter hemma och vill ha större ytor. 

Och även om bostadspriserna har ökat kraftigt 
under pandemin så är det stora skillnader i 
länet. 

– Här ligger en villa på ungefär halva priset av 
en villa i, säg, Enskede. Här betalar du 30 000–
35 000 kvadraten för en bostadsrätt, på 
Östermalm kan det kosta ytterligare 100 000 
för varje kvadratmeter. Då är ju frågan: är det 

100 000 roligare per kvadratmeter på 
Östermalm?, säger Harry Bouveng. 

I centrum finns bland annat Folkets hus med 
bio, teater, och bibliotek, Systembolaget, 
Försäkringskassan, vårdcentral och en 
lokaltidning, Nynäshamns Posten – allt 
ackompanjerat av måsskrik. På gång- och 
cykelavstånd finns sandstränder med öppet hav. 

– Nynäshamn är en fin liten kommun med god 
tillgänglighet och hyfsade bostadspriser, säger 
Fredrik Bergström, analyschef på WSP. 

Kommunen har, i ett Stockholmsperspektiv, 
haft en svag befolkningsutveckling med 10,8 
procents ökning mellan 2009 och 2019. 

– Men om min hypotes stämmer kan 
Nynäshamn förvänta sig att befolkningen växer, 
och samtidigt blir yngre. Att andelen yngre 
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hushåll ökar, och andelen hushåll med högre 
inkomster, är i sig positivt, kommunen får in 
mer i kommunalskatt. Det är också långsiktigt 
väldigt bra, säger Fredrik Bergström. 

Nynäshamn har det mesta, enligt Harry 
Bouveng. 

– Det kanske skulle behövas någon restaurang 
till, någon butik till. Vi kommer att utveckla 
centrum här, inom ett par år kommer det att se 
helt annorlunda ut. Den stora centrala 
parkeringsplatsen ska bytas mot nybyggda 
bostäder och lokaler. Och det är mycket banker 
och mäklare som har de bästa lokalytorna i 
centrum, men de behöver kanske inte ha a-läge, 
det kanske räcker med b-läge, säger han. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

Fakta. Nynäshamn 
Fram till slutet av 1800-talet existerade inte 
Nynäshamn. Då fanns bara Nynäs gods och 
några små torp. Det var när järnvägen blev klar 
i början av 1900-talet som befolkningen ökade 
på allvar. 1901 startade uppbyggnaden av 
Nynäshamn som bad- och kurort. 

Den större industrin var Holmers mekaniska 
verkstad som startade 1903. År 1913 flyttade 
Telegrafverkets verkstäder med sina arbetare 
från Stockholm till Nynäshamn och 1928–1929 
byggde Axel Ax:son Johnsson & Co ett 
oljeraffinaderi – i dag en av kommunens största 
arbetsgivare. 
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20 Fler vill bo i 
närheten av 
grönområden 
Efter ett år i pandemin tillhör 
grönområden topp tre av vad 
stockholmarna tycker är viktigast att ha i 
närheten av sin bostad, efter restaurang 
och kafé men före butiker. Det visar en 
undersökning från konsultföretaget 
WSP. 

Över 220 000 invånare i Stockholm – 18 
procent av befolkningen – har inget 
grönområde inom 300 meter från bostaden. 

Enligt Boverket bör städer planeras så att 
människor har max 300 meter till naturen – 
utan hinder som trafikerade vägar. Enligt 
forskningen är det så långt man över lag är 
beredd att gå till ett grönområde för att nyttja 
det regelbundet. 

– Där närheten till grönområden saknas 
behöver kommunerna arbeta mycket mer med 
grönska i gatumiljön, som ett sätt att 
kompensera och få människor att vilja gå ut och 
promenera, säger Freija Carlstén, 
landskapsarkitekt på WSP. 

Mer grönska runt bostaden kan kopplas till 
bättre mental hälsa och färre symtom av 
depression, ångest och stress under 
coronapandemin. Det visar en studie från 
Centrum för arbets- och miljömedicin i Region 
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Stockholm och Karolinska institutet, som 
genomfördes hösten 2020. 

WSP:s enkätstudie visar att närmare 60 procent 
av de tillfrågade 2021 svarar att det stämmer 
mycket eller fullt ut att ”Pandemin har gjort mig 
medveten om hur viktigt det är med parker och 
grönområden i min närmiljö”. Det är en ökning 
med 5 procent jämfört med samma 
undersökning i juni 2020. 

44 procent uppger att pandemin bidragit till att 
man upptäckt nya utflyktsmål i närheten, 48 
procent anser att pandemin har gjort att det är 
trångt i grönområden och 47 procent uppger att 
det har blivit mer skräpigt. 

Men det räcker inte för kommuner med att 
fokusera bara på uppiffade parker. Grönskan 

måste planeras in ur ett mer långsiktigt 
perspektiv och i flera olika skalor. 

WSP har tittat på den analys av stadsstrukturen 
som Stockholms stad har gjort inför 
exploateringen av Slakthusområdet strax söder 
om innerstaden. 

– Slakthusområdet kommer inte att leva upp till 
kraven på grönområden. De gröna ytorna är för 
små, de kommer att utsättas för ett stort slitage, 
och arenaområdet i närheten är väldigt 
hårdgjort. Den centrala parken som ska 
anläggas i arenaområdet skulle behöva utökas 
för att klara trycket, säger Freija Carlstén. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 
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20 Misstänkt 
våldtäkt i park 
på Södermalm 
Polisen utreder en våldtäkt som ska ha skett 
utomhus i en park på Södermalm i Stockholm. 

Larmet till polisen kom in strax före klockan 
tolv på fredagskvällen och brottsplatsen har 
under natten varit avspärrad. Brottsoffret fördes 
till sjukhus där hon kunde undersökas av 
sjukvårdspersonal. 

Personer som var på plats i parken, men även i 
närområdet, har hörts av polis. Ingen är gripen. 

TT 

20 Två unga 
män häktade för 
mord i Husby 
Två 18-åriga män har häktats för 
dödsskjutningen av en man i Husby i 
nordvästra Stockholm. Båda männen är på 
sannolika skäl misstänkta för mordet, säger 
åklagaren Alexandra Bittner. 

Dödsskjutningen skedde den 31 maj, då flera 
personer på eftermiddagen larmade om 
skottlossning nära stadsdelens 
tunnelbanestation. Den skjutne fördes svårt 
skadad till sjukhus där han avled. 
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De två männen greps i torsdags. Enligt 
uppgifter till Aftonbladet ska de ha rymt från ett 
Sis-hem. 

Sedan tidigare sitter en man häktad misstänkt 
för medhjälp till mord medan en fjärde person 
är häktad i sin utevaro för mord. 

På Statens institutionsstyrelse (Sis) särskilda 
ungdomshem placeras barn och unga enligt 
LVU eller om de dömts till sluten ungdomsvård 
enligt LSU. 

TT 

20 
Polishelikopter 
beskjuten med 
laserpekare 
En man beväpnad med machete besköt en 
polishelikopter med grön laser natten mot 
lördagen. 

Helikoptern flög över Segeltorp i Huddinge 
söder om Stockholm. Personalen i helikoptern 
kunde se vem som låg bakom gärningen och en 
patrull på marken grep mannen vid 01-tiden i 
ett skogsområde vid Kungens kurva. Då 
upptäcktes att han utöver laserpekaren även bar 
med sig machete och kniv. 
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Han misstänks nu för en rad brott, bland annat 
luftfartssabotage och blåljussabotage, skriver 
polisen på sin sajt. 

TT 

20 Björn 
Wiman: Det 
största brottet 
ger inte något 
straff 
Uppvaknandet är, som bekant, ett 
fallskärmshopp från drömmen. 

Fråga bara den flygande aktivisten från 
Greenpeace i veckans EM-match mellan 
Tyskland och Frankrike i München. Först 
hakade han fast med sin fallskärm i en vajer 
ovanför arenan, gjorde en livsfarlig loop över 
läktaren och skadade två personer innan han 
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landade genom att snubbla. Hans ambition, att 
landa i mittcirkeln före avspark för att 
protestera mot det tyska bilföretag som är en av 
turneringens huvudsponsorer, misslyckades 
kapitalt. Tre fel av två möjliga, som Roland 
Stoltz sa om Sven Tumba. 

Men den verklighet som föranledde aktionen 
finns kvar. I veckan presenterade en grupp 
forskare dramatiska resultat om att sommarisen 
i Arktis redan kan ha nått en brytpunkt, som 
riskerar att sätta igång ett händelseförlopp med 
oöverskådliga konsekvenser. ”Det är som en 
landmina och frågan är om vi inte redan 
trampat på den”, sade en av forskarna bakom 
studien. 

Det mardrömslika fallskärmshoppet var dock 
inte Greenpeaces enda insats i veckan. 
Tillsammans med sex norska ungdomar stod 

organisationen även bakom en anmälan av 
Norge till Europadomstolen, för att de tillåter 
ny oljeborrning i det Arktis som håller på att 
kollapsa. Fallet är ett av många exempel på hur 
juridiken har börjat användas för att pressa 
fram ett ökat tempo i klimatarbetet. Nyligen 
beslutade en domstol i Nederländerna att 
oljejätten Shell drastiskt ska minska sina 
utsläpp, dagen efter meddelade en domstol i 
Australien att landets miljöminister måste ta 
hänsyn till ungas framtid när beslut ska tas om 
en utvidgning av en kolgruva och i Sverige finns 
Auroramålet, ett nätverk för främst unga som 
vill stämma svenska staten för att den ska driva 
en politik som ligger i linje med Parisavtalet.  

Det är ingen slump att det är unga människor 
som driver dessa rättsfall. Den brittiske juristen 
och författaren Philippe Sands, mest känd för 
den makalösa fackboken ”Vägen till Nürnberg”, 
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berättade nyligen att han för första gången har 
fått sina vuxna barn att utbrista: ”Det du gör är 
fantastiskt bra!”  

Vad är det då deras pappa gör som till den grad 
väcker barnens entusiasm? Jo, Philippe Sands 
har fått uppdraget att leda arbetet i den 
kommitté som i dagarna lägger fram det första 
förslaget om att ekocid, storskalig 
miljöförstörelse, ska göras till ett brott i 
Romstadgan, ett av världens viktigaste juridiska 
dokument. Om förslaget godtas kan förstörelse 
av liv och ekosystem alltså bli åtalbart på 
samma sätt som folkmord och brott mot 
mänskligheten, och höga ledare och statschefer 
kan ställas inför rätta vid Internationella 
brottmålsdomstolen i Haag. 

Det är knappast någon slump att det är just 
Philippe Sands som leder detta arbete. Boken 

”Vägen till Nürnberg” handlar till betydande del 
om hur de två juridiska pionjärerna Hersch 
Lauterpacht och Raphaël Lemkin på var sitt sätt 
förändrade den internationella rätten när de 
efter andra världskriget introducerade 
begreppen ”brott mot mänskligheten” och 
”folkmord” i den internationella rättsordningen. 
Förintelsens brott, resonerade de, var bortom 
allt man tidigare sett, varför det krävdes nya 
lagar för att täcka dem. Vad Philippe Sands 
visar i sin bok är att ingenting är statiskt; även 
juridiken måste omskapas och förnyas i takt 
med att världens villkor förändras.  

I en intervju med tidningen New Statesman 
framhåller Sands att det som vägleder hans 
arbete med ekocidlagstiftningen är övertygelsen 
att mänskligheten måste förstå att den inte är 
allsmäktig. Miljön och naturen har rätt till 
skydd i sig själv, argumenterar han: ”För att 
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vara ärlig skulle jag bli mycket besviken om vi 
presenterade en definition av ekocid som 
kretsar kring att bara skydda människan. Jag 
tror vi behöver komma vidare från den 
antropocentriska världsbilden”, säger han. 

I intervjuer poängterar Sands att han är 
”mycket inspirerad” av vad han lärt sig av 
händelserna efter 1945. I förlängningen, menar 
han, kan en ekocidlagstiftning bli en vändpunkt 
i hur människan uppfattar sig själv och sin 
relation till naturen, på samma sätt som 
juridiken förändrade förståelsen av brott och 
straff efter andra världskriget.  

”Vi behöver göra samma sak nu,” inskärper 
Sands. Drivkraften är en känsla av ansvar 
gentemot kommande generationer.  

Givetvis ska man både diskutera och 
problematisera juridikens roll i klimatarbetet; 
Chalmersprofessorn Christian Azar pekade i DN 
Kultur nyligen på farorna med att låta domare 
och inte folkvalda besluta om klimatet. Men lika 
sant är att rättssystemet är en grundbult för att 
kunna pröva de politiska beslut som fattas i en 
demokrati. Den amerikanske åklagaren Robert 
H Jackson kallade i sitt berömda 
inledningsanförande inför 
krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg 1946 
segrarmakternas rättsprocess mot nazistledarna 
för ”ett av de mest betydande erkännanden som 
makten någonsin gett förnuftet”.  

I dag tvingas vi maktlösa se på när stater och 
fossilföretag på ett förnuftsvidrigt sätt fortsätter 
att gräva kol och pumpa olja ur jorden, trots att 
alla vet att dessa ämnen måste stanna i marken. 
I framtiden kommer de som driver denna 
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verksamhet att kunna ställas till ansvar, oavsett 
om det handlar om fossilindustrins utsläpp, 
gruvbranschens miljöförstöring, skogsbolagens 
rovdrift eller den brutala utfiskningen av 
världshaven. Det räcker att påminna om det 
faktum att endast 100 företag svarar för 71 
procent av världens utsläpp av växthusgaser för 
att förstå potentialen i att göra storskalig 
miljöförstörelse straffbar. Det vi i dag kallar för 
klimatkris kan i morgon kallas för 
klimatkriminalitet. 

Som praktiserande folkrättsjurist vet Philippe 
Sands vad han talar om. Han vet att också 
mäktiga människor förändras när de inser att de 
riskerar att ställas inför en grupp stränga 
domare vid Internationella brottmålsdomstolen 
i Haag: ”Inget skärper sinnet bättre än insikten 
att man som individ kan befinnas skyldig till ett 
brott.” 

Björn Wiman 

bjorn.wiman@dn.se 
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20 Arkeologin 
har blivit ett 
globalt vapen 
för Kinas 
revanschism 
Arkeologin har lite oväntat blivit ett sätt 
för Kina att stärka sin globala 
maktställning. Offensiven kuggar in i det 
gigantiska Sidenvägsprojektet, och kan 
tillföra en portion mjuk makt. Syftet är 
att skriva om historien och utmåla Kina 
som pådrivare för välstånd, fred och 

politisk stabilitet, skriver Göran 
Leijonhufvud.  

Det finns verkligen inga gränser för vart 
kinesisk vetenskap är på väg. Den är med och 
mutar in rymden, alldeles nyligen med en sond 
på Mars. Men den går också under jorden på 
hela vår planet i en målmedveten jakt på fynd 
som kan stärka Kinas ställning. 

Regimen vill visa att landet delar en kulturell 
gemenskap med många andra länder och 
därmed vinna inflytande och skapa 
intressesfärer. De kinesiska arkeologiska 
projekten ökar därför snabbt i omvärlden.  

Offensiven kuggar in i det gigantiska 
Sidenvägsprojektet, det vill säga president Xi 
Jinpings långt gångna planer på ett nät av 
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förbindelseleder som strålar ut från Kina med 
ett brett utbud av infrastruktur.  

Den arkeologiska diplomatin skulle kunna 
mildra intrycket av Sidenvägsprojektets hårda 
ekonomiska och militärstrategiska 
målsättningar. Den kan tillföra en portion mjuk 
makt. Men den politiska agendan är ofta 
uppenbar.  

”Den underförstådda målsättningen med dessa 
utgrävningar med kinesiska deltagare i 
Centralasien är att gradvis skriva om historien 
och beskriva Kina som pådrivaren för välstånd, 
fred och politisk stabilitet längs den gamla 
Sidenvägen”, skrev arkeologerna Michael 
Storozum och Yuqi Li i den ledande tidskriften 
Archeologies i fjol. 

Det är en trestegsraket. Första steget tas hemma 
för att stärka bilden av kontroll över hela det 
område som utgör dagens Kina. Den ska 
legitimera den rörelse västerut som pågått i ett 
par tusen år i gränstrakter som Tibet, Xinjiang 
och Inre Mongoliet. Expansionen har skett med 
framstötar men också med långa perioder av 
reträtt och bristande kontroll.  

Jag blev påmind om den utvecklingen i våras. 
Då kom den årliga officiella tio i topp-listan för 
Kinas viktigaste arkeologiska upptäckter på 
hemmaplan 2020. Fyra av fyndplatserna 
bekräftar på olika sätt det kinesiska rikets 
kontakter västerut.  

Andra steget är att inleda grävprojekt i 
grannländer som Uzbekistan, Pakistan, Indien 
och Bangladesh.  
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Tredje steget är att gå ut i världen och hitta 
samarbeten. Ibland är det bara för att vinna 
vänner genom att bjuda på den arkeologiska 
spetsteknologi som Kina utvecklat under de 
senaste årtiondena.  

Men ofta är syftet att förmedla att Kina tidigare 
var en stormakt som lämnat spår efter sig även 
på främmande kontinenter som Afrika eller 
Amerika. Där finns ett element av revanschism 
efter att Kina, länge världens största ekonomi, 
blev överkört av västerländska makter på 1800-
talet och hamnade i ett halvkolonialt tillstånd.  

Kinas arkeologiska samarbeten omfattar till 
exempel sökningar efter försvunna kinesiska 
skepp utanför Kenya, friläggning av ett gammalt 
buddisttempel i Bangladesh, grävningar vid 
Luxor i Egypten och utforskningar av 
Mayakulturens lämningar i Honduras, Mexiko 

och Belize. Jag skulle lätt kunna ge ytterligare 
ett tjog exempel. 

Det var en svensk som för hundra år sedan satte 
fart på den moderna kinesiska arkeologin. 
Johan Gunnar Andersson, allmänt kallad ”Kina-
Gunnar” på hemmaplan, var anställd av den 
kinesiska regeringen som geolog. Hans 
kartläggningar ledde honom också till 
arkeologiskt intressanta platser. 

Mest berömd är upptäckten och utgrävningen 
av stenåldersbyn Yangshao i provinsen Henan 
som Andersson ledde 1921. Fynden visar en 
förhållandevis tidig civilisation. Bilden av det 
äldre Kina var annars ett enkelt och barbariskt 
samhälle. Upptäckten av Yangshaokulturen 
födde en nationell stolthet och inspirerade till 
nya upptäckter.  
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Johan Gunnar Andersson hade svensk 
finansiering. En entusiastisk supporter var 
kronprinsen, sedermera kung Gustaf VI Adolf. 
Han deltog i en av Anderssons utgrävningar 
1926. Tillsammans såg de till att starta 
Östasiatiska museet i Stockholm med 
Andersson som chef. 

När kommunistpartiet kom till makten i Kina 
1949 vidtog arkeologisk stiltje. När disciplinen 
började vakna till liv igen på 1980-talet var 
inriktningen först lika navelskådande som före 
1949. Det handlade om att belysa en 
högststående flertusenårig civilisation. 
Underförstått skulle fynden också gärna 
bekräfta den etniska majoritetens 
överlägsenhet, det vill säga hanfolket, dem som 
vi i dagligt tal kallar kineser.  

Ett aktuellt exempel är regionen Xinjiang, 
tidigare känt som Östturkestan. För att 
kontrollera de lokala uigurerna och kazakerna 
tillgriper regimen i dag inte bara 
interneringsläger och andra starkt ifrågasatta 
metoder. Den förlitar sig också på arkeologin.  

Kommunistpartiets ledning i regionen gick 2016 
öppet ut och beordrade arkeologerna att 
använda kulturella reliker för att slå fast att 
Xinjiang varit en del av Kina i åtminstone 
tvåtusen år. Arkeologin måste trycka ner 
separatismen var budskapet. Lokala fynd av 
antika skålar målade på kinesiskt vis blev 
avgörande bevis. Fynd av gamla uiguriska 
föremål nämndes inte. 

Det var i takt med att Kinas ekonomi började 
expandera utomlands på 1980-talet som 
arkeologin följde med. Och 2016 kunde Wang 

558



Wei, föreståndare för Institutet för arkeologi vid 
samhällsvetenskapliga akademin i Peking, 
konstatera:  

– Nu har vi kapacitet att hjälpa andra. Vi har 
pengarna, teknologin och färdigheterna. Vi är 
redo att gå ut i världen. 

Ögonbryn höjdes när kinesiska arkeologer 2016 
började arbeta med den begravda 
bronsåldersstaden Rakhigarhi i norra Indien – 
alltså ett samarbete i ett grannland som Kina 
länge haft ett spänt förhållande till. 

Utgrävningen var något av en milstolpe i en 30-
årig upprustning av kinesisk arkeologi som 
började med att hundratals egna specialister 
lärdes upp både hemma och utomlands.  

– Vårt problem var att vi saknade kunskap om 
andra länder, sade Wang Wei vid ett pressmöte 
inför utgrävningen i Indien. 

Redan 2003 upprättade kinesisk arkeologi en 
stödjepunkt i England. Pekings universitet 
bildade tillsammans med University College 
London ett Centrum för Kinas kulturarv och 
arkeologi.  

I de högtflygande planerna för centret ingår 
fortfarande enligt hemsidan att ”utveckla en 
global förståelse för hur Kinas kulturella och 
ekonomiska förflutna på ett fördelaktigt sätt kan 
återspeglas i dagens politik, kulturarv och 
turism”. 

Att upprätta sådana kollegiala akademiska 
samarbeten ingår i Kinas påverkansoperationer 
utomlands. Men centret spelar också en stor roll 
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i utbildningen av den nya generationen 
kinesiska experter.  

– Kinesiska arkeologer är i dag väl så kunniga 
och avancerade som kolleger från länder med 
större erfarenhet som Storbritannien, Tyskland 
och USA, säger professor Dorian Fuller. Han är 
föreståndare för centret i London och följer de 
globala kinesiska insatserna. 

Utgrävningarna i norra Indien är ett intressant 
exempel. Indierna fokuserade på det 
ämnesmässiga samarbetet och bortsåg från de 
politiska och militära spänningarna. De 
kinesiska arkeologerna kom till projektet i 
Indien 2016 med de absolut senaste teknikerna. 
Indisk arkeologi hade inte samma resurser. Den 
kinesiska sidan kunde däremot slanta upp. Men 
pandemin och politiska spänningar gör att den 
kinesiska insatsen kommit i skymundan. 

Däremot har de kinesiska grävprojekten i den 
tvåtusen år gamla bosättningen Mingtepa i 
Uzbekistan blivit mycket uppmärksammade. 
Platsen var en viktig knutpunkt längs 
Sidenvägen i den tättbefolkade Ferghanadalen. 

Kineserna bidrog bland annat med en 
nyutvecklad skyffel, avancerade mätmetoder 
och datorkraft. Därefter har båda sidor kunnat 
slå fast att Mingtepa var en mycket större stad 
än man trott.  

Ett sidoprojekt kom i fjol fram till att ris av 
typen Japonica odlades i sydöstra Uzbekistan 
för nästan tvåtusen år sedan. Det ska ha kommit 
från sydvästra Kina. 

I sin offensiv söker Pekings utsända tecken på 
kinesisk närvaro eller påverkan. Temat för flera 
projekt i Kenya har varit att söka efter 
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skeppsvrak från 1400-talet då Kina hade 
världens överlägset största handelsflotta.  

På vissa kenyanska öar finns fortfarande 
människor med asiatiska anletsdrag som tror 
att de härstammar från kinesiska sjömän som 
för mycket länge sedan kapsejsat i närheten.   

Vanliga destinationer för kinesiska arkeologer 
är även Mexiko, Honduras och Belize och 
fyndplatserna där för det gamla indianska 
Mayariket. De frågar till exempel varför konsten 
i Maya på 400-talet plötsligt börja inkludera 
buddistiska symboler.  

De pekar också på det tidigare gemensamma 
skicket i Maya och Kina att begrava bemärkta 
personer svepta i dräkter av jade. Det finns 
teorier om ett gemensamt ursprung i Östasien. 
Fascinerande tanke, men inte prövad på allvar. 

Peking ägnar också stora resurser till att 
utveckla marin arkeologi, uppenbarligen för att 
bevisa att kinesiska fartyg en gång dominerade 
Sydkinesiska sjön. Kinesiska medier uppger i 
dag att det finns hundratals äldre skeppsvrak i 
dessa farvatten. De ska stötta Kinas territoriella 
anspråk på nästan hela Sydkinesiska sjön – i 
strid med grannstaterna och i strid med ett 
utslag från internationella domstolen i Haag.   

De kinesiska ledarna har alltså ofta en klar 
politisk agenda med de arkeologiska 
samarbetena utomlands. Samtidigt gör de 
utsända experterna ibland avgörande 
genombrott som betyder mycket för de olika 
värdländernas självsyn.  

Ett exempel är som sagt Mingtepa i Uzbekistan. 
Ett annat är tidsbestämningen och 
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utvecklingsnivån för det gamla kungariket 
Malindi i dagens Kenya.  

Ytterligare en framgång är undersökningarna av 
ruinerna i Copán i Honduras, huvudstad i ett 
mayarike som gick under på 800-talet. Där har 
arkeologen Li Xinwei kunnat besvara många 
frågor kring mayafolkets syn på världsalltet och 
uppfattningar om gudakonungar, men även i 
detalj kunnat beskriva den begravda 
arkitekturen.  

Göran Leijonhufvud 

goran.leijonhufvud@0000.se 

20 Abisko – 
porten till 
vildmarken 
Vi söker oss västerut längs de 
lappländska stigarna för vilsamma 
vandringar och sköna cykelturer.  En 
upptäcktsfärd med idel smakfulla 
förtecken. 

Det är lätt att bli förälskad i Abisko, i synnerhet 
när man kommer med tåget längs klassiska 
Malmbanan. En resa in i vildmarken. 

En viktig anledning till Abiskos popularitet har 
alltid varit solen, då området ligger i 
”regnskugga”, tack vare de omgivande bergen 
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och Torne träsk. Så om molnen hänger tunga i 
Riksgränsen är det ofta fint väder på 
Abiskosidan, vilket är särskilt behagligt när 
midnattssolen lyser – från slutet av maj till 
mitten av juli. Det speciella mikroklimatet har 
även gjort Abisko till en favorit för 
norrskensjägare från hela världen. 

På senare år har området uppmärksammats för 
gastronomin, med en handfull fjällkrogar som 
värnar det lokala. 

Abisko Östra är fjällbyn med egen tågstation, 
och med Torne träsk och Lapporten som 
riktmärken i norr och söder. Abisko Mountain 
Lodge ligger vid vägens slut, en kort 
promenadväg från järnvägen, och där 
vandringsstigarna tar vid. Ett gediget boende 
med känsla av rustikt fjällpensionat – och med 

ett brasseri som får Kirunaborna att resa hit 
under helgerna för en matbit. 

Timmen efter ankomst är jag redo att utforska 
terrängen, med mäktiga Lapporten i sikte. Det 
är ett av fjällvärldens kanske mest avbildade 
motiv, och ett av de bästa exemplen på hur 
inlandsisen skapat en u-formad dal, med hjälp 
av de mer än 1 500 meter höga bergen 
Tjuonatjåkka och Nissuntjårro. 

Visst är det ett mäktigt landskap som breder ut 
sig, där jag efter ett par kilometers vandring står 
vid den gamla offerplatsen Báddosdievvá. En 
skogsklädd kulle med vida vyer ut mot Torne 
träsk i norr och de mäktiga bergen i söder. 

Det är 18 kilometer från Abisko Östra till 
Lapporten, men jag nöjer mig med att vända 
tillbaka efter en halvmil, för att vid 
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utsiktsplatsen Stor-Nabben svänga av västerut, 
ner mot Kungsleden och Abiskojåkkas väldiga 
kanjon. 

Det är tidig afton när jag väl är tillbaka på 
Abisko Mountain Lodge för en stunds bastu 
innan middagen. Nu är det vandrings- och 
fisketuristerna som gästar bergshotellet, men 
när hösten kommer börjar norrskenssäsongen, 
som sedan övergår i helikopterskidåkning på 
vårvintern. Då handlar det om gäster från hela 
världen. Kvällen avslutas sedan med en 
middagmeny med eldad röding med forellrom, 
vilttartar med fjällbjörksolja och tjälknöl på älg. 

Nästa morgon väntar en tur upp på Nuolja, eller 
Njullá som berget heter på nordsamiska. Efter 
en stadig frukost och med lunchpaket 
i ryggsäcken vandrar jag till Abisko 
turiststations imponerande husberg för en 

stilfull färd i linbanan från 1960-talet. Det tar 
drygt 20 minuter att nå toppstationen med kafé 
på 900 meters höjd. Aurora Sky Station är den 
döpt till, för här är det norrskensspaning som 
gäller från oktober till mars. 

Jag har Björkliden som mål för dagen, men tar 
det lugnt och börjar med en fika på kaféets 
veranda, med vy över Lapporten och Abisko-
alperna, ett fjällmassiv som bjuder på en 
handfull spektakulära fjälltoppar med namn 
som Nissuntjårro, Tjuonatjåkka, Pallentjåkka 
och Tjåmuhas. 

Det tar knappt en timme att i sakta mak nå 
Njullás toppröse på drygt 1 100 meters höjd. 
Här är det lätt att bli kvar länge, tack vare 
panoramat över spegelblanka Torne träsk. 
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Härifrån är det drygt tre kilometer att gå 
västerut till Björklidens fjällby. Från kalfjäll till 
gles björkskog på en svagt sluttande stig utför – 
bitvis rejält stenig. 

Väl framme väntar Restaurang Lapporten. 
Västerbottensostpaj, löjrom, röding och risotto, 
tillsammans med källarsval lager från Kiruna 
bryggeri, blir en perfekt kombination. 

Nästföljande dag har jag stämt träff med Åsa 
Säfström, som driver Outback Abisko, för en 
cykeltur till Låktatjåkko fjällstation, 1 228 meter 
över havet. 

– Cykelturen upp till Låkta-stationen är min 
favorit, just för naturens skull, säger Åsa när vi 
halvtimmen senare lastat av cyklarna för 
fortsatt färd in i dalgången mellan Gearggecorru 
och Loktacohkka. 

Det är sen eftermiddag och solen flödar när vi 
anländer till den högt belägna fjällstationen. 

Värden Johanna Dahlqvist tar emot ute på 
trappan och frestar med en kall öl. 

– Tänk att få vakna tidigt nu om sommaren när 
det är varmt och soligt. Att kunna kliva ut på 
bron med Torne träsk i blickfång, för att sedan 
vandra upp på Loktacohkka innan frukost. Det 
är livskvalitet om något, hävdar Johanna med 
en gest ut mot landskapet. 

Johanna bjuder sedan oss gäster på 
rensteksröra på kavring, torskrygg med sidfläsk, 
rotfrukter och vitvinssås samt en lingonkolapaj 
som avslutning. På luncherna är det 
gulaschsoppa och våfflor som gäller. 
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Efter middagen är sällskapsrummet den givna 
mötesplatsen, med liten bar, öppen spis och 
träfåtöljer i tidsenlig design. 

Ny solig morgon med frukost utomhus. Åsa och 
jag hinner med en kortare vandringstur över 
snöfält och bergsknallar innan det är dags att 
bege oss utför mot Björkliden. Visst blir det en 
våffla också. Dofterna från köket gör att vi 
provsmakar både den med västerbottensost och 
nykokt hjortronsylt. 

– Nu börjar det roliga, hojtar Åsa och tar täten 
efter att ha svalt den sista våffelbiten. 

Och visst är det en härlig känsla att rulla nerför 
fjällsluttningarna. Närmare nio kilometers 
njutning, förbi vattenfall, snöfält och små 
tjärnar. 

Efter Björkliden är det dags för Riksgränsen för 
en övernattning på Niehku Mountain Villa. 
Hotellet, som invigdes i mars 2018, är byggt på 
platsen för Malmbanans gamla lokstall, som var 
i drift mellan 1902 och 1923. Ruinen från 
rallartiden löper rakt igenom Niehku Mountain 
Villa som fått pris i kategorin världens bästa 
hotellinteriör. 

Niehku, betyder dröm på nordsamiska, och 
aftonens middag ger skäl för det nordsamiska 
ordet. Eller vad sägs om krustader med rökt sik, 
rentartar med dillmajonnäs, sotad älg med 
rödbetor och röllekablad samt röding med 
norska blåmusslor och mousse på spritärter. En 
dröm, helt enkelt. 

I morgon väntar en tur från Vassijaure till 
Trollsjön. Den omskrivna sjön med sitt 
grönskimrande vatten ligger allra längst in i 

566



Kärkevagge. Den sägs vara Sveriges klaraste, 
med ett siktdjup på över 35 meter. Och framåt 
eftermiddagen ska jag följa med kökschefen 
Ragnar Martinsson, för att plocka vilda ätbara 
växter till en ny spännande middagsmeny. 

Text och 

Cenneth Sparby 

20 Mer visionär 
än realpolitiker 
Tidigare kulturministern Bengt 
Göransson hade förmågan att hålla två 
tankar i huvudet samtidigt, han kunde 
peka på helheten och komplexiteten i 
frågor där andra försvarade sina b-
udgetpropositioner. DN:s Leif 
Zern minns en politiker som var 
oberäknelig i ordets bästa mening. 

Senaste gången jag hörde Bengt Göransson tala 
var när Alma Löv Museum i Östra Ämtervik 
återinvigdes för ett par år sedan. Det var typiskt 
att man träffade på Bengt Göransson i de mest 
oväntade sammanhang. Andra svenska politiker 
kunde möjligen synas i vimlet på Dramaten eller 
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Stockholms stadsteater. Fast till och med det 
har blivit sällsynt. 

Bengt Göransson var i ordets bästa mening 
oberäknelig. Jag fick ofta påminna mig att han 
satt i regeringen och förmodligen hade 
kontorstider. Trots att hans cv svämmade över 
av representativa uppdrag var det omöjligt att 
uppfatta honom som en representant – han var 
alltid personligt intresserad, hade tid att stanna 
och prata, lämnade ofta en fråga efter sig. 

Det var pinsamt att upptäcka att han varit på 
föreställningar som en teaterkritiker på DN 
redan borde ha sett. Man fick ofta tips av 
honom. 

Kulturpolitikens historia är i regel en trist 
uppräkning av årtal och reformer. Bengt 
Göranssons arv består snarare av de 

värderingar och det patos han förkroppsligade. 
Han var egentligen ingen ideolog även om han 
hade en retorisk talang som ibland svävade ut i 
lätt diffusa molnformationer. Som skol- och 
utbildningsminister kunde han peka på 
helheten och komplexiteten i frågor där andra 
försvarade sina budgetpropositioner. 

Mer visionär än realpolitiker. En i dag utdöd 
art. 

Bengt Göranssons bildningsgång är ett tvärsnitt 
av folkhemmet och den svenska folkbildningens 
historia. Styrelseledamot i RESO och 
Föreningen Norden, aktiv i SSU, IOGT-NTO och 
inte minst ABF på Sveavägen i Stockholm där 
man alltid mötte honom i olika debatter och 
konferenser. Både Svenska Filminstitutet och 
Folket Husföreningarna tillhörde hans övriga 
engagemang. Han hade börjat som lärare och 
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upphörde aldrig att vara lärare. Tio år före sin 
död gav han ut en liten skrift som heter ”Tankar 
om politik” och börjar med följande 
programförklaring, allt annat än typisk 
politikerprosa: ”Jag är fortsatt starkt kritisk mot 
personer och grupper som har den totala och 
slutliga lösningen i beredskap.” 

Ord som ekar av Bengt Göranssons förmåga att 
hålla två tankar i huvudet samtidigt. Han var en 
tidig kritiker av det mätbara samhället. Han var 
inte rädd för att tala om frihet och såg två faror: 
å ena sidan övertron på statlig styrning – även 
de godaste avsikter kan slå över i konformism 
och självcensur. Å andra sidan det billiga och 
bekväma kundtänkande som delar upp 
människor i kategorier i stället för att föra dem 
samman. 

Ibland tror jag att Bengt Göransson talade för 
döva öron. Det var kanske hans styrka att han 
var sig själv och ingen politruk. Åsa Linderborg 
påpekar i sina minnesord i Aftonbladet att han 
aldrig satt i den socialdemokratiska 
partistyrelsen. Han uppfann sitt eget 
departement, på en gång intellektuell, 
välformulerad och oansträngt folklig. Han gick 
över gränser. 

”Som kritisk betraktare känner jag mig fri”, 
sammanfattar han sin gärning i ”Tankar om 
politik”. Även för oss som under flera år följde 
hans reformarbete är det befriande att erinra sig 
att han var ledamot av taxeringsnämnden i 
Stockholm på 60-talet och femtio år senare 
innehade gästprofessuren till Torgny 
Segerstedts minne på Göteborgs universitet.  

Vem upprepar det i dag? 
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Jag skulle gärna se en gästprofessur i Bengt 
Göranssons namn vid något svenskt universitet 
på betryggande avstånd från räknenissarna. 

Leif Zern 

kultur@dn.se 

Bengt Göransson 1932–2021 

Socialdemokratisk politiker och 
riksdagsledamot. 

Studerade vid Stockholms högskola i början av 
1950-talet. Arbetade som lärare och reseledare. 

Kulturminister 1982-91, skolminister 1982-89 
samt utbildningsminister 1989-91. 

Författare till boken ”Tankar om politik”, 2010. 

Tilldelades 2008 Hans Majestät Konungens 
medalj. 

570



20 ”Jag vill 
föda, inte bli 
förlöst” 
Asabea Britton är barnmorskan, 
bloggaren och influeraren som använder 
Instagram för lektioner om graviditet, 
förlossning och moderskap. DN:s Sanna 
Björling och Alexander Mahmoud har 
träffat en ny sorts folkbildare. 

Jag har stöd från alla runt omkring mig och jag 
litar på dem.” En lapp med den meningen i 
versaler sitter fortfarande kvar, fasttejpad på 
spegelramen. 

Inför förlossningen var hela lägenheten pepprad 
med affirmationer som den här, och andra 
självstärkande fraser av typen ”jag kan, jag är 
trygg, jag är bra på det här”. 

Nu kryper bebisen omkring på 
vardagsrumsmattan, han är tio månader och 
nyfiken på allt. Han är född i badkaret, tre 
meter bort. 

Asabea Britton ursäktar röran hemma men jag 
ser inget stök, bara utsikten i flera väderstreck 
ut mot Stockholms innerstad. Under fönstret 
står en rejäl soffa med många kuddar. 

Hon är föräldraledig från arbetet som 
barnmorska, men knappast overksam. Parallellt 
med bebisen sköter hon om sitt 
Instagramkonto. Genom en blogg, 
Youtubeföreläsningar och kommersiella 
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samarbeten har hon fått en stark och växande 
ställning bland unga kvinnor. Flera gånger i 
veckan ger hon sina mer än 73 000 följare 
vackra selfies, vardagsberättelser och 
informativa inlägg om graviditeter, 
förlossningar och det tidiga mödraskapet. 

Födseln hemma i badkaret finns också på 
Instagram. 

Men om hon är trött när vi ses beror det inte på 
ett sömnlöst bebisliv. Kvällen innan tillbringade 
Asabea Britton på Sturehof (inlägget därifrån 
får över 4 000 hjärtan på ett dygn), för att fira 
sin pappas 83-årsdag. Hon är dotter till läkaren 
Sven Britton; runt honom samlades familjen. 
Hustrun Hannah Akuffo, döttrarna – Asabea 
och hennes två systrar, Elizabeth och Opokua; 
halvbrodern Tom. Den andra halvbrodern, 
Claes, kunde inte komma. 

– Det var så fint, pappa är så pigg och glad. Jag 
är så himla glad för det. Han har ett 
hypokondriskt drag, min pappa, han var ju 
ganska gammal när jag föddes och har alltid 
sagt att man får se hur länge han lever. Det har 
kanske påverkat mig, jag är tacksam för varje 
dag. Fast mina bröder, som är 23 och 25 år 
äldre än jag, har berättat att han sa samma sak 
när de var små. 

Det var nog bra att restaurangen stängde vid 22, 
annars hade hon haft svårt att låta bli att gå 
vidare. Hon trivs på krogen. 

Familjen är tajt. 

Hennes föräldrar träffades i Addis Abeba, där 
Sven Britton arbetade på sjukhus, och hennes 
mor forskade på samma plats. Hon kom från 
Ghana. Asabea Britton beskriver sina föräldrar 
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som kärleksfulla och hängivna sina arbeten. De 
jobbade hårt, men visade att man kan trivas 
med att arbeta. 

– Mamma är bra på att visa kärlek, men hon är 
ingen som passar upp. Mina föräldrar 
uppmuntrade varandra i sina karriärer, men 
hon var tillgänglig när jag behövde henne. 

Inget pjåsk, inga bullbak, men heller ingen 
långsinthet. 

Som ett av elva syskon och en uppväxt under 
knappa förhållanden satte mamman utbildning 
högt, och när Asabea Britton var skoltrött och 
ifrågasatte vitsen med gymnasiet var hennes 
mor kompromisslös. Man måste läsa. I 
efterhand är Asabea Britton glad för tjatet, men 
under några rebelliska tonår var hon hellre ute 
än i skolan. En vändpunkt kom under en 

vistelse i Uganda, där modern fick jobb och tog 
med sig Asabea. Det blev en bra tid, kanske nio 
månader, med distansundervisning, långt bort 
från Östermalm. 

Efter ett försök att bli engelsklärare tänkte hon 
om. 

– Jag ville gå i pappas fotspår, han älskade ju 
sitt jobb. Men jag hade inte betyg så det räckte 
för läkarlinjen, och kom inte in. Så jag sökte till 
sjuksköterska, det var inom samma område och 
något jag kunde ha nytta av. 

Kurserna i gynekologi och obstetrik fångade 
henne, och hon jobbade extra som 
undersköterska på en förlossningsavdelning. 

– Det här ville jag hålla på med! Som tonåring 
var jag ofta på ungdomsmottagningen, det var 
en trygg plats och jag blev alltid fint bemött av 
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barnmorskorna där. Kanske såddes ett frö 
redan där. 

I slutet av utbildningen blev hon själv gravid, 
och uppfylld av slutkurserna, extrajobbet och 
den egna kroppens förändring gjorde hon ofta 
inlägg på sitt privata Instagramkonto, både om 
sin mage och om saker hon lärde sig. 

Det var ett av de inläggen som fick kontot att 
börja växa. 

– På BB hade vi en rutin med mammorna innan 
de skrevs ut. Vi pratade bland annat om hur 
man läker och vilka knipövningar som finns. 
Jag hade kort med illustrationer som visade 
olika slags bristningar, och jag gick omkring 
med de där korten i fickan. En dag i 
tunnelbanan tänkte jag att det var ju en udda 

sak att gå runt med i fickan. Jag lade ut en bild 
på Insta. 

Det tog fart. 

– Jag insåg inte hur starkt det var. En del såg 
det som häftigt, men för andra väckte det 
traumatiska minnen. Jag tänkte att jag måste 
skriva något, så jag skrev långa inlägg om 
bristningar. Det blev en bristningsskola. 

Därifrån började kontot växa. Responsen var 
stor, folk hon kände uppmuntrade henne att 
göra fler liknande inlägg, om sig själv, om 
graviditet, mödraskap och förlossningsvård. 

Antalet följare steg. 

– Det är bara några år sedan, men vid den tiden 
fanns inte så många kunskapshöjande konton. 
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Jag skriver på ett lättillgängligt sätt och råkade 
hamna rätt i tiden. 

Den första sonen föddes på sjukhus. Det var en 
bra förlossning, men redan då tänkte Asabea 
Britton att nästa gång kunde bli annorlunda. 

Hon ville göra det på sitt sätt. 

– Jag visste att jag ville vara hemma, där jag 
kände mig trygg, med mina människor som 
stöd. Om jag inte hade fått det, då hade det varit 
en stor sorg för mig. Ett sår. 

Asabea Britton har fått uppmärksamhet som 
förespråkare av hemförlossningar, men är noga 
med att säga att det viktiga är att den blivande 
mamman får som hon vill: ingen ska tvingas på 
vare sig det ena eller det andra. 

– Jag ville vara hemma. Jag slapp stressen av 
att behöva förflyttas med värkar, oron för att 
inte få plats. Jag behövde inte ta socialt ansvar 
för möten med nya människor. Jag kunde skapa 
förutsättningar för mig. Man är känslig när man 
föder. 

Runt omkring henne var hennes båda systrar 
(varav en är sjuksköterska och doula), en vän, 
hennes sambo – och två barnmorskor. Hon 
kände att hon hade kontroll. 

Och det är vad hon far efter, det är här hon 
tycker att svensk förlossningstradition inte 
alltid går i takt. Förlossningar i Sverige leds i 
första hand av barnmorskor, och om ingenting 
oförutsett inträffar, är behovet av läkare litet. 
Den som föder är inte sjuk. 
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– Ändå föds nästan alla barn på sjukhus. Det 
fungerar för många, men jag tycker att man ska 
få välja. I USA, där läkarna är så involverade, är 
allt visserligen beroende av vilka resurser man 
har, men den som har råd kan välja. 

Vi pratar länge om synen på förlossningar. 

Efter decennier då nästan alla barn föds på 
sjukhus, med allt mer smärtlindring, kom 1980-
talets trend med ”alternativa” födslar. 
Utvecklingen mot ”det naturliga” håller i sig 
under hela 1990-talet, med minskad 
användning av läkemedel, färre kejsarsnitt, 
större amningsfokus. Under 2000-talet stiger 
bruket av epidural och de planerade snitten blir 
fler. Samtidigt ökar intresset för doulan, en 
icke-medicinsk person som hjälper den födande 
med stöd, guidning och närvaro. Också kända 
personer, som journalisten Amie Bramme Sey, 

har utbildat sig till doulor. Projekt där en utsedd 
barnmorska följer hela graviditeter finns på 
flera håll, som projektet Min barnmorska på 
Karolinska sjukhuset i Huddinge, som startade i 
höstas. I Stockholm och Umeå är det möjligt att 
få hemfödsel bekostad; på andra håll får man 
betala en barnmorska själv. 

Fortfarande är kvinnans kraft – och individuella 
önskningar – dock sällan i centrum, menar 
Asabea Britton. 

Hon håvar upp sin pojke i famnen, ammar 
honom i soffan, han somnar. Hon talar lugnt 
och mjukt. Hon saknar ett samtal där man 
lägger vikt vid att kvinnan är aktiv när hon 
föder, att hon tidigt ska få ta kommando över 
sin förlossning, och bestämma 
förutsättningarna för den. Att föda, inte bli 
förlöst. 
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Själv visste Asabea Britton precis vad hon ville 
ha, och började förbereda sig redan efter halva 
graviditeten. Hon pekar mot pappret vid 
spegeln. 

– Jag hade massor av affirmationer, överallt. 
Jag hade stor hjälp av hypnobirthing, en metod 
med delar som andningsteknik, visualisering 
och hypnos, fast det låter flummigt och 
avskräckande: man kan kalla det djup 
avslappning. Jag övade varje dag, 20 minuter 
när jag gått och lagt mig. Oftast somnade jag. 

Vid förlossningen kunde hon gå in i sig själv, 
säger hon, ta in vad som skedde i hennes kropp. 

Omgiven av sina stödpersoner krystade hon ut 
sonen i badvattnet och lyfte själv upp honom till 
sitt bröst. Sedan kom tårarna. 

– Jag har svårt för begreppet ”naturlig” födsel, 
för det antyder att något annat är onaturligt, 
men jag ser ett intresse för att inte se 
förlossning som något strikt kliniskt, något som 
kräver yttre hjälp, på ett sjukhus. 

Ibland används sjukhustraditionen som en ren 
undanflykt, menar hon: 

– En del kvinnor stoppar huvudet i sanden och 
säger ”jag litar på personalen, de kommer att 
hjälpa mig”. Men det är ju inte personalen som 
ska föda! 

Samtidigt är suget fortfarande stort efter 
planerade kejsarsnitt utan medicinska skäl. 

– Det finns tydliga likheter mellan min vilja att 
föda hemma och att kräva ett planerat snitt. 
Man vill ha kontroll, men det tar sig uttryck på 
lite olika sätt. Jag var inte rädd, till exempel. På 
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individuell nivå tycker jag att alla kvinnor ska få 
vara trygga och bli lyssnade på – men på ett 
större plan undrar jag vad det beror på. Det är 
ett misslyckande – för vem vet jag inte: 
samhället? – att så många är rädda för en 
process som inte bara är normal, utan också kan 
vara en alldeles underbar, stärkande och 
fantastisk upplevelse. Att de känner sig tryggare 
med en stor bukoperation än för en vaginal 
förlossning, det säger något. Jag tycker att vi 
har tappat något av vad födandet är. 

Hon skriver på sociala medier om närheten, 
stödet, allt det fina, att få det som man vill, och 
får tusentals hjärtan. Kommentarsfälten fylls av 
följarnas egna berättelser. 

Efterfrågan på hemförlossningar har ökat, inte 
minst under pandemin, och på några håll 
erbjuder sjukhus barnmorskestöd till detta – 

som KS i Huddinge. På andra platser får den 
som vill föda hemma betala en avgift. 

Att föda hemma går bra för det mesta, men inte 
alltid. Väntan på ett barn, en graviditet är aldrig 
klar förrän allt är klart – och det finns skäl till 
att en förlossningsavdelning har kirurgin i 
närheten. Jag vill veta hur Asabea Britton ser på 
riskerna. 

Hon svarar att komplikationer sällan tillstöter 
plötsligt, utan ofta går att förutsäga. Hon menar 
också att det är feltänkt att rakt av jämföra 
hemförlossningar och sjukhusförlossningar. 

– Hemmiljön kan minska riskerna genom att ta 
bort det som ofta orsakar komplikationer, som 
stress, spring och omflyttningar. Det betyder 
mycket om man är lugn, trygg, får rätt stöd. ... 
Du vet vad oxytocin är? 
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Hon menar det kroppsegna hormon som driver 
på värkarbetet, men också bidrar till anknytning 
till barnet och till en minskad smärtupplevelse. 
Men hormonet är känsligt. 

Asabea Britton har skrivit och föreläst om 
oxytocinets välsignelse: hur man kan locka fram 
det, och skrämma bort det. 

– Man säger ”har du tänkt på riskerna?” Jag vill 
vända på det: Har du tänkt på att det här kan bli 
din drömförlossning? Tänk om jag kan få känna 
mig mäktig, stolt och älskad? Tänk om det kan 
vara det största som har hänt, tänk om det kan 
vara en spirituell upplevelse att föda? 

Dessutom är livet fullt av risk. 

– Har man rätt kunskaper är en normal 
förlossning inte en farlig händelse. Ibland är det 

som att en gravid kvinna är en tickande bomb 
av potentiellt katastrofala händelser. 

Självklart, säger Asabea Britton, är 
hemförlossningar inte för alla. Hon kände sig 
själv inte trygg med att föda hemma första 
gången. 

– Det viktigaste är förstås att man vill själv. Men 
att föda hemma passar vid okomplicerade 
graviditeter, med friska kvinnor, friska barn och 
där man förväntar sig en normal förlossning. 
Man rekommenderar ju att man ska vara 
omföderska, eftersom det finns en viss ökad risk 
för förstföderskor, men jag har inga synpunkter 
på om man är förstföderska och verkligen vill. 

När hon gjorde sin riskkalkyl såg hon att risken 
var mindre hemma. 
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– Vissa tror att det var en slump att min 
förlossning blev en fin upplevelse, som lika 
gärna hade kunnat sluta i katastrof, men så var 
det inte. Jag förberedde mig ju jättemycket, 
skapade omständigheter som var optimala för 
mig. 

I takt med att antalet följare ökat har hon blivit 
mer eftertänksam. Inläggen är inte lika 
spontana. 

– Jag vill vara icke-dömande, utan skuld och 
skam. Jag har lärt mig av mina misstag, jag var 
mer naiv i början. I dag skulle jag inte 
okommenterat lägga ut bilder av bristningar. En 
gång skrev jag ett upprört inlägg om 
nedläggningen av BB-hotellet, där jag jobbade, 
innan Södersjukhuset hade gått ut med det. 
Chefen för kvinnokliniken på Sös ringde och 

bad mig ta bort inlägget. Så ja, jag har lärt mig. 
Jag har en stor plattform. 

Att vara mamma och glamorös 
folkbildarinfluerare är hennes huvudsakliga 
syssla under föräldraledigheten. Hon skulle 
kunna tjäna mycket pengar, men säger nej till 
de flesta förfrågningar. Men några har hon, och 
inlägg varvas med sponsrade tips på kläder och 
saker. Den blårandiga storskjorta hon har på sig 
när vi ses finns i hennes flöde. 

– Jag motiverar mina samarbeten med att mitt 
Instagramkonto tar mycket av min tid, det är 
som ett jobb, och jag kan lika gärna kan få betalt 
för det. 

Hon säger att hennes sambo, Amat Levin 
(skribent bland annat i DN) håller emot, när det 
handlar om barnens integritet och synlighet, 
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och för att värna trovärdigheten. Utan hans 
inflytande hade hon nog gått med på mer, hon 
är glad att hon satt en gräns. 

– Jag har gjort frågestunder för ett stort blöj-
företag. Helst hade de nog velat att jag hade 
med mina barn och aktivt gjort reklam för 
blöjorna, men det var jag tydlig med att jag inte 
hade lust till. Det var en bra kompromiss att 
göra frågestunder för dem. Jag styr själv över 
dem, men företaget tjänar på dem eftersom de 
drar trafik till deras konto. 

Dessutom är det lättförtjänta pengar. 

– Men jag vill inte att det ska vara min 
huvudsyssla. Jag vill jobba kliniskt, som 
barnmorska. 

Det har hon knappt hunnit än. Hon har mycket 
kvar att upptäcka, säger hon, men har lärt sig 

genom vad hon skriver och säger, och genom 
alla berättelser hon får del av genom sina 
följare. 

Men även om hon bara hunnit nosa på sitt yrke 
har hon själv sett hur olika kvinnor behandlas i 
svensk förlossningsvård. Hur det är svårare för 
kvinnor födda utomlands. Ojämlikheten är inte 
unik: i till exempel USA är barna- och 
mödradödligheten betydligt högre bland 
afroamerikanska kvinnor än bland vita. 

– Ofta handlar det om språk, eller ett 
nedlåtande eller nonchalant sätt att se på andra 
kulturers traditioner. Rasism finns i hela 
samhället, också inom vården. 

När vi i stället borde lita mer på kvinnan själv, 
och vara öppna för alternativ. 
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Din egen mamma födde också i ett land som 
inte var hennes? 

– Ja. Hon födde ett barn i Storbritannien och 
två i Sverige. Jag tror att hon hade fina 
upplevelser. Hon har berättat att personalen i 
England var mer varm och fysisk, men att det 
var bra här också. 

Asabea Britton vill vara öppen och generös 
gentemot de gravida, hon tillhör en generation 
som också vill lyfta kvinnans kraft, och menar 
att det också ökar säkerheten runt 
förlossningarna, inte tvärtom. Hon vill prata 
mer om födslar, med fler – visa upp 
moderkakor i skolor, ”mitt favoritorgan, så 
häftigt!” 

När jag undrar hur Asabea Britton själv är som 
mamma, ler hon först åt frågan, och säger sedan 

att hon nog är mindre sträng än hon trodde att 
hon skulle vara. Tolerant, med viss 
modifikation. 

– Jag kan bara tappa tålamodet, helt plötsligt. 
Jag är inte så glad över det, det blir oberäkneligt 
för barnen att inte veta när jag blir arg. Men jag 
brukar säga förlåt till min äldste son och om jag 
inte gör det, påminner han mig. Han är tre. 

Sanna Torén Björling 

Asabea Britton 
Född: 1988 i Stockholm. 

Gör: föräldraledig barnmorska och influerare, 
med stor närvaro i sociala medier. Har ett stort 
instagramkonto, ger gratis föreläsningar på 
Youtube och skriver och svarar på frågor om -
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kvinnokroppen, mödraskap, graviditeter och 
förlossningar på sin blogg hos Motherhood. 

Bor: i Stockholm med sambo och två barn, 3 år 
respektive 10 månader. 

Läs och lyssna. Asabea 
Britton tipsar 
Fyra läsvärda böcker om födande: 

”Föda barn med stöd” av Märta Cullhed 
Engblom. 

”Hypnobirthing” av Marie Mongan. 

”Give birth like a feminst: Your body your baby 
your choices” av Milli Hill. 

”Att föda på kvinnans villkor: Erfarenheter 
från Ystad BB”, av Signe Jansson. 

Fyra inspirationskällor: 

Mia Ahlberg, tidigare ordförande för 
barnmorskeförbundet, initiativtagare till 
projektet Min Barnmorska på KS, medgrundare 
till den första individanpassade gravidappen 
OneMillionBabies. 

Birth Rights Sweden, ideellt verksam förening 
och brukarorganisationer. 

Emma Philipsson bakom Förlossningspodden. 

@badassmotherbirther, instagramkonto med 
fokus på att normalisera födslar av alla slag. 

Maria Borda, skriver och berättar om 
föräldraskap genom tiderna och jorden runt, 
skrivit boken ”Vilda Barn”. 
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21 Fler än Lilla 
Hjärtat far illa i 
Sverige 
Vad gör en femåring ens på en hvb-institution? 
Det var det nog många som frågade sig efter den 
tragiska nyheten om den lille pojken som 
hittades död i Hagfors efter en rymning. 

Hvb, hem för vård och boende, är ju vanligen till 
för större barn på glid. Men på vissa ställen 
borde det ärligt talat inte finnas några större 
barn heller. Det gäller inte minst det boende där 
just den här lille pojken levde. 

SVT Värmlands granskning visar att boendet 
under flera års tid har fått allvarlig kritik av 

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Dels för 
att verksamheten drivits planlöst, dels för att 
personalen varit oprofessionell och hårdhänt 
mot barnen. Och först när allt är för sent, när ett 
barn har dött, stänger Ivo institutionen. 

Det har ju talats mycket om flickan som kallas 
Lilla hjärtat, och som dog hemma hos sina 
biologiska föräldrar efter vanvård och yttre våld, 
blott tre år gammal. Men Lilla hjärtat var bara 
en av hundratals. Barn fortsätter att fara illa, 
varje dag. Och det bästa för dem är naturligtvis 
att hamna i en så trygg och normal miljö som 
möjligt. 

I dagsläget finns dock inte tillräckligt många 
familjehem. För att locka fler lämpliga 
kandidater behöver därför hemmen få bättre 
stöd och handledning. En dygnet runt-jour för 
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råd och hjälp borde vara en självklarhet i hela 
landet. 

I vissa fall kan det dessvärre bli aktuellt med 
någon form av institution. Men också sådana 
måste sträva efter att vara så ickeinstitutionella 
som möjligt. Det måste vidare ställas tydligare 
krav på hur de ska bedrivas – och finnas 
uppföljning värd namnet. 

Barn som farit illa kan många gånger verka 
tuffa, äldre än sin ålder, men det gör dem inte i 
mindre behov av ett hem, av kärleksfulla vuxna. 
Tvärtom. De behöver lära sig att vara barn. Och 
det är tydligt att det svenska samhället 
fortfarande inte tar tillräckligt allvarligt på sin 
uppgift att se till att de får det. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 
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21 Ledare: Det 
är Kristerssons 
svek som ger 
Vänsterpartiet 
makt 
Nooshi Dadgostar (V) lade upp bollen. Jimmie 
Åkesson (SD) smashade in den. Så lär en del till 
höger – och en bit ut till vänster – vilja spinna 
förra veckans besked. Först från Vänsterpartiet 
att de vill ha en misstroendeomröstning mot 
statsminister Stefan Löfven. Sedan från 
Sverigedemokraterna att de levererar rösterna 
som krävs för att få till en. 

Ytterkantspartierna visar att de är att räkna 
med. Det går inte att göra som januarigänget 
vill: utesluta dem, placera tyngdpunkten i 
mitten. 

Det var också därför som S, MP, C och L på 
söndagsförmiddagen tvingades att sträcka ut en 
hand till V. En hand som Nooshi Dadgostar 
omgående viftade bort – eftersom budet inte var 
så generöst som hon kan kräva. 

Den ”analysen” stämmer bara om man bortser 
från vilka andra som hjälper till att dunka in 
matchbollen om Löfven röstas bort av riksdagen 
i dag, måndag: Moderaterna och 
Kristdemokraterna. Och från vilken fråga som 
ligger till grund för misstroendet: en 
liberalisering av hyresmarknaden. 
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Januariavtalet kom till därför att svensk politik 
gått i baklås. Varken Alliansen eller de rödgröna 
klarade att vinna en majoritet. Centerpartiet och 
Liberalerna var, tack och lov, inte beredda att 
låta Ulf Kristersson (M) bryta sitt löfte till 
väljarna om att inte göra sig till 
Sverigedemokraternas gisslan. 

I två mandatperioder hade det varit mer eller 
mindre omöjligt att driva igenom ordentliga 
reformer. Plötsligt gick det inte ens att få en 
regering på plats. 

C och L ville inte ha Stefan Löfven som 
statsminister. Socialdemokraterna ville inte föra 
allianspolitik. Men för att dyrka upp det låsta 
läget gjorde de en kompromiss. 

S, MP, C och L hade visserligen inte en egen 
riksdagsmajoritet. Men de kunde räkna med V i 

statsministeromröstningen, eftersom partiet 
inte hade något alternativ till Stefan Löfven. 
Och om M och KD bara stod fast vid sin egen 
politik, fick avtalets innehåll en majoritet i 
riksdagen. 

Vänsterpartiet fick noll inflytande, som avtalet 
lite överflödigt slog fast. Liksom 
Sverigedemokraterna. 

Så länge M – tungviktaren av de två borgerliga 
oppositionspartierna – har satt sakfrågorna 
först har januariavtalet också levererat. Gamla 
vänsterkrav, som vinstförbud i välfärden, har 
lagts på tippen. I stället har liberal politik, som 
avskaffad värnskatt, blivit verklighet. Bara 
häromveckan presenterades den största 
reformen av arbetsrätten på flera årtionden. Las 
luckras upp. 
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V har gormat, dragit upp röda linjer, levererat 
misstroendelöften. Men de har inte haft ett uns 
av inflytande. Förutom när M har gett dem det, 
genom att skjuta sakpolitiken åt sidan. 

Det är också vad som sker på måndagen. Ulf 
Kristersson erbjuder alltså Nooshi Dadgostar 
sina röster för att hjälpa Vänsterpartiet att 
stjälpa en reform som Moderaterna och resten 
av borgerligheten har suktat efter i decennier. 

Självklart får ytterkanterna inflytande om M vill 
ge dem det. Självklart blir det svårare att driva 
igenom borgerlig politik om M inte är 
intresserat av det. 

Fälls Stefan Löfven rycker ett extra val närmare. 
Förra gången de svenska väljarna fick rösta stod 
två löften ut från moderatledaren. Han tänkte 
inte ”samarbeta, samtala, samverka, samregera” 

med Sverigedemokraterna. Och han lovade att 
vara den ”vuxna i rummet” som satte 
sakpolitiken främst. 

De senaste åren har M ägnat åt att riva alla 
hinder till SD. Under våren har partiet 
signalerat att det över huvud taget inte kan 
tänka sig ett regeringssamarbete om SD inte 
finns med. 

Nu är Moderaterna alltså på väg att sänka den 
bästa möjligheten att liberalisera 
hyresmarknaden på mycket länge. 

Att döma av detta blir det alltså två nya löften 
från Ulf Kristersson inför ett eventuellt extra 
val: Blir han kapten görs Jimmie Åkesson till 
styrman. Når M-ledaren inte hela vägen fram 
ska han tvinga Stefan Löfven att ta Nooshi 
Dadgostar i båten. 
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Skutans kurs är Moderaterna tydligen mindre 
intresserade av. 

DN 21/6 2021 

21 Att 
regeringen 
väljer att 
blunda kommer 
inte få knarket 
att försvinna 
I slutet av maj debatterades den svenska 
narkotikapolitiken i riksdagen. 

Centerpartisten Niels Paarup-Petersen frågade i 
en interpellation socialminister Lena 
Hallengren (S) om Stefan Löfvens uttalande: ”Vi 
vet att den största konsumtionen av narkotika 
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har vi i de välbärgade områdena. Djursholm, 
Danderyd.” 

Det stämmer ju inte, sa Paarup-Petersen och 
stödde sig på en studie från Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning som slår 
fast att personer med ”lägre socioekonomisk 
position” är överrepresenterade bland 
drogbrukarna. Hans fråga till Hallengren löd: 
”Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för 
att narkotikapolitiken ska baseras på vetenskap 
och beprövad erfarenhet?” 

Socialministerns svar innehöll några ord som 
kan sägas spegla hela den svenska 
narkotikapolitiken: ”Vi har en hög dödlighet, ja, 
men vi har också ett lägre bruk jämfört med 
många andra länder. Det är inte bara en fråga 
om att titta på fakta och fråga experter, utan jag 

vill påstå att det finns en hel del frågor om vilket 
perspektiv man ser.” 

”Inte bara att titta på fakta och experter. ”Nej, 
svenska politiker har valt att blunda för fakta i 
drogfrågan. Samtidigt som Sverige alltså hör till 
de europeiska länder där flest dör av droger. 

I fjol fick regeringen i uppdrag av 
socialutskottet att utreda narkotikapolitiken. 
Men regeringen lät inte den nyligen tillsatta 
utredningen studera effekterna av en potentiell 
avkriminalisering av eget bruk – detta trots att 
Folkhälsomyndigheten har rekommenderat 
exakt en sådan utvärdering. 

Det handlar inte om att släppa loss knarkandet i 
Sverige. Bara om att få faktaunderlag: är det bra 
eller dåligt att man riskerar straff för eget bruk? 
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Är det något som hjälper eller stjälper 
människor i ett beroende? 

På fredagens DN Debatt stod det klart att två 
tunga drogdebattörer – Folkpartiets förre 
partiledare Bengt Westerberg och Sven-Olov 
Carlsson, tidigare förbundsordförande för 
IOGT-NTO – vill se en utredning av förbudet 
mot eget bruk. 

Det är två män som är så långt från nidbilden av 
en ond knarkliberal man kan komma. 

Till deras argument hör detta: Om inte 
avkriminalisering prövas av utredningen 
kommer narkotikapolitiken att fortsätta 
ifrågasättas av mer drogliberala debattörer. 

Och det med rätta, kan tilläggas. Politiken ska 
vara evidensbaserad. Kriminaliseringen är inte i 
första hand en ideologisk fråga utan en 

medicinsk – hur räddar vi så många liv som 
möjligt? 

”Fakta och experter” måste få tala även på detta 
område. Knarket försvinner inte för att 
regeringen blundar. 

Erik Helmerson 

erik.helmerson@dn.se 
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21Interpol ska 
inte vara 
skurkstaternas 
betjänt 
Exakt hur det gick till när Selahaddin Gülen 
försvann från Kenya är oklart. Nu sitter han i 
alla fall bakom galler i Turkiet. 

Mannens betydligt mer kände farbror är 
Fethullah Gülen, en islamistisk predikant som 
sedan länge lever i exil i USA. Denne anklagas 
av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för 
att ha legat bakom det gåtfulla kuppförsöket 
2016, och alla regimkritiker har sedan dess varit 
föremål för en veritabel häxjakt. Tiotusentals 

har fängslats eller fått sparken från jobbet. Men 
inte heller utomlands går oppositionella säkra. 

Selahaddin Gülen reste till Kenya på ett 
turistvisum i höstas. Strax efter ankomsten 
greps han på grund av en efterlysning (Red 
Notice) från Interpol, dit Turkiet anmält honom 
för sexuella övergrepp mot barn. Rättsprocessen 
om utlämning pågick fortfarande, men den 
turkiska underrättelsetjänsten verkar ha 
genomfört en kidnappning i stället för att vänta. 

Turkiet är annars världsmästare på att utnyttja 
Interpol för att fånga in sina offer. ”Terrorism” 
är en vanlig anklagelse, men ekonomisk 
brottslighet är också populärt. Bevisningen är 
inte så lätt att kontrollera i Frankrike, där det 
internationella polissamarbetet har sitt 
högkvarter. Och eftersom president Erdogan 
kallar alla sina politiska motståndare för 
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terrorister finns det uppenbara 
definitionsfrågor. 

För fyra år sedan greps exempelvis den svensk-
turkiske journalisten och författaren Hamza 
Yalcin i Spanien, för att Turkiet beställt det av 
Interpol. Orsaken var påstått samröre med 
något slags terrorism. Det tog två månader 
innan han fick komma hem till Halmstad. 

Andra auktoritära regimer har också sett 
potentialen hos Interpol. Även om 
anmälningarna inte alltid leder till lyckad 
fångst, går det att ställa till stora bekymmer 
genom att hävda att någons pass är stulet. 

Kina försöker komma åt muslimska uigurer i 
landsflykt. En ryss satt inspärrad i USA i över 
ett år, medan myndigheterna utredde mystiska 
anklagelser om penningtvätt. Iran, Bahrain och 

Rwanda är andra länder som missbrukar 
Interpol, enligt en rapport från Freedom House 
som kom i februari. 

Det finns naturligtvis än mer flagranta exempel 
på statlig terrorism. Belarus diktator lät nyligen 
kapa ett passagerarplan för att kunna gripa en 
oppositionell journalist. Kremls giftattacker mot 
ex-agenter i Storbritannien är också ökända. 

Polissamarbete över gränser är i grunden något 
gott och nödvändigt, i till exempel kampen mot 
organiserad brottslighet. Men utan förtroende 
fungerar ingenting. Världens rättsstater måste 
göra slut på skurkstaternas försök att ta Interpol 
som gisslan. 

Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 
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21 ”C-väljare 
trotsar Lööf – 
säger nej till 
vinster i 
välfärden” 
En ny undersökning visar att 70 procent 
av Centerpartiets väljare tycker att 
vinstbegränsningar är ett bra förslag. Det 
framgår också att viljan att begränsa 
vinsterna bidrar till att en fjärdedel av 
dem kan överväga att byta parti. Det är 
dags för Annie Lööf att börja 
representera de egna väljarna i stället för 

skol- och välfärdskapitalet skriver Daniel 
Suhonen och Kalle Sundin, Katalys. 

DN. DEBATT 210621 

Välfärdsbolagen inom vård, skola och omsorg 
fortsätter att omvandla svenska skattepengar till 
privata vinster – mot folkets vilja. Under lång 
tid har SOM-institutets mätningar visat att det 
finns en klar majoritet i väljarkåren som vill 
begränsa möjligheterna till vinstuttag, men 
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
har satt stopp för det. 

Det är i höst tio år sedan den uppmärksammade 
Caremaskandalen, då Dagens Nyheter avslöjade 
grova missförhållanden på koncernens 
äldreboenden. Medan det sparades in på 
bemanning och hygienartiklar så att de gamla 
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inte fick den vård de behövde gavs cheferna del 
av hemliga bonusprogram. Det blev startskottet 
för ett ljudligt folkligt missnöje som sedan ökat i 
volym i takt med att fler skandaler radat upp 
sig. 

Under 2013 gick John Bauer-skolorna i konkurs 
medan ägaren blev mångmiljonär. Året därefter 
granskades Hälsans förskola som lät barnen äta 
knäckebröd och vatten som kost samtidigt som 
stora summor försvann ur verksamheten som 
vinster. Kartläggningar har visat hur friskolor 
systematiskt antar ett elevunderlag som kräver 
färre anställda, vilket skapar vinstutrymme. 
Glädjebetyg har blivit ett sätt för skolor att göra 
sig attraktiva som kundval. Den som letar 
exempel på hur marknadslogiken inkräktat 
skadligt på välfärdsverksamheterna behöver 
inte leta länge. 

Under det senaste året har behovet av 
regleringar manifesterat sig ytterligare. Vidden 
av den segregerande effekt som 
marknadsskolan bidragit till har tagit större 
plats i debatten. 

Coronapandemin har satt välfärden i fokus. I 
april uppdagades att vårdbolaget Attendo delat 
ut miljonbonusar till sina toppchefer trots att de 
mottagit extrastöd från skattebetalarna. 
Parallellt har allvarliga medieavslöjanden gjorts 
om underbemanning hos koncernen när 
smittan slog till. I dolda inspelningar avslöjas 
att kohortvård – som innebär att man håller isär 
sjuka och friska och att samma personal inte 
jobbar med båda – inte bedrevs på ett hårt 
drabbat boende i Stockholm. Detta tvärtemot 
vad Attendo uppgav för anhöriga. Nyligen 
uppdagades ytterligare uppgifter där personal 
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från koncernens boenden larmat om 
missförhållanden. 

Vi går snart in i en ny valrörelse. För att få en 
bild av opinionsläget i vinstfrågan just nu – och 
undersöka hur olika spår i debatten satt avtryck 
hos allmänheten – har Katalys låtit Novus göra 
en väljarundersökning. 

Resultaten visar att: 

1 70 procent av C-väljarna vill begränsa vinster i 
välfärden, men blir överkörda av Annie Lööf och 
partiledningen. Vår mätning visar att det 
fortsatt finns ett överväldigande stöd för att 
reglera vinster i välfärden i väljarkåren som 
helhet – två av tre tycker att vinstbegränsningar 
är ett bra förslag. Skulle en folkomröstning 
genomföras hade åtta av tio väljare röstat för 
begränsningar i någon form. 

Av särskilt intresse är att närstudera 
Centerpartiets väljare. Sett till dagens 
väljaropinion och besked i regeringsfrågan 
verkar två alternativ formera sig: en koalition 
mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna står mot en 
mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Att stödet för 
reglering är kraftigt bland Socialdemokraternas, 
Vänsterpartiets, och Miljöpartiets väljare vet vi 
sedan tidigare – men vår undersökning visar 
även att 70 procent av Centerpartiets väljare 
tycker att vinstbegränsningar är ett bra förslag. 
Dessutom ser vi att viljan bland Centerväljarna 
att begränsa vinsterna bidrar till att en fjärdedel 
av dem kan överväga att byta parti. 

Ur ett representativt perspektiv är 
centerledningens nuvarande linje – att tillåta 
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oreglerade vinstuttag – fullständigt snedvriden. 
Annie Lööf kör helt enkelt över sina väljare. 

2 Det finns en pandemi- och Attendoeffekt i 
väljarkåren: förutsättningarna att driva igenom 
vinstbegränsningar bör vara särskilt 
gynnsamma. 

Knappt en femtedel av Sveriges väljarkår 
uppger att de under pandemin tycker att det har 
blivit viktigare att begränsa vinsterna för 
skattefinansierade bolag inom vård, skola och 
omsorg. Av dessa uppger två av tre 
medierapporteringen om Attendos agerande 
som ett av skälen. 

Det innebär att Attendos bonusutdelningar 
bidragit till att 12 procent av allmänheten tycker 
att det har blivit viktigare med 
vinstbegränsningar, vilket kan uppskattas till 

cirka 900 000 väljare (baserat på antalet 
röstberättigade i valet 2018). Hela 80 procent 
uppger att de tagit del av rapporteringen om 
Attendo. 

3 Stort stöd för slopad kötid som urvalsprincip i 
skolan och högre skolpeng till kommunala 
skolor än friskolor. Björn Åstrands statliga 
utredning om en mer likvärdig skola har 
överlämnat förlag till regeringen i syfte att 
minska skolsegregationen. Två av dessa förslag 
har mött stort motstånd från skolbolagen. Det 
ena handlar om att kommunala skolor ska få 
högre skolpeng än friskolor eftersom de har 
helhetsansvar för alla kommunens elever. Vår 
undersökning visar att sex av tio väljare tycker 
det är ett bra förslag, endast 19 procent tycker 
att det är dåligt. 
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Det andra förslaget handlar om att kötid inte 
längre ska tillåtas som urvalsprincip i skolan för 
att skapa en mer likvärdig antagning. Ungefär 
varannan väljare tycker det är ett bra förslag, 
endast 20 procent är negativa. Det finns en 
tydlig uppdelning där väljarna för 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är 
mer positiva till förslagen än Moderaternas, 
Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas 
väljare. 

För Socialdemokraterna sänder vår 
undersökning en tydlig signal: gör skarpa 
vinstbegränsningar till en tongivande del av 
valplattformen 2022. Pandemin har satt 
välfärden i ett nytt ljus – fler väljare förstår nu 
att den måste stå pall när vi behöver den som 
mest. Den omdömeslöshet som uppvisats av 
bolag som fått statliga krisstöd har bidragit till 

att droppen runnit över för många. Det sticker 
ordentligt i ögonen att se skattemedel bli till 
miljonbonusar för chefer i koncerner som inte 
sköter sig. 

Till Centerpartiets ledning är budskapet ett 
annat: börja representera de egna väljarna i 
stället för skol- och välfärdskapitalet. Vår 
undersökning visar att om det efter valet 2022 
inleds ett regeringssamarbete mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet så finns det ett 
83-procentigt stöd bland koalitionens väljare att 
begränsa vinsterna i välfärden – och en stor 
folkmajoritet i väljarkåren som helhet. 

Skulle Annie Lööf bortse från detta måste 
hennes partis agerande kallas för vad det är: ett 
elitdrivet ideologiskt gisslandrama med väljarna 
och välfärden som offer. Centerledningens 
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okritiska inställning till vinstuttagen har i det 
närmsta obefintligt folkligt fotfäste inför en 
eventuell regeringsförhandling med 
Socialdemokraterna. 

I tio år har vinstdebatten rasat utan politiskt 
resultat, nu kan inte folkviljan ignoreras längre. 

Fakta. Rapporten 
Rapporten ”Den ignorerade majoriteten – två 
av tre vill begränsa vinster i välfärden” släpps i 
dag. 

Rapporten bygger på en väljarundersökning 
som gjorts av Novus. 

Frågorna ställdes via webbintervjuer under 
perioden 13 maj–21 maj 2021. Individurvalet 
har dragits slumpmässigt ur Novus 
förrekryterade Sverigepanel. 

Rapportenfinns att läsa på www.katalys.org 

Daniel Suhonen, chef vid det fackliga 
idéinstitutet Katalys 

Kalle Sundin, utredare vid det fackliga 
idéinstitutet Katalys 
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21Nu börjar 
veckan som kan 
förändra 
Sverige 
Januaripartierna försökte få 
Vänsterpartiet att skjuta upp striden – 
men det räckte inte. Sannolikheten att 
Stefan Löfven och hans regering fälls i 
riksdagen denna måndag är stor. 

Nu väntar veckan som kan förändra 
Sverige. 

KOMMENTAR. 

Sedan Vänsterpartiet beslutade att rösta på 
Sverigedemokraternas förslag om att fälla -
regeringen i en misstroendeomröstning håller 
det svenska politiska landskapet åter på att 
formas om. Ytterkantspartierna tänker inte 
längre låta sig marginaliseras. 

Politikerna har på mindre än en vecka gått från 
midsommarstämning till att rusta för full och 
omedelbar strid. 

Statsminister Stefan Löfven (S) och Centerns 
Annie Lööf försökte på söndagen sträcka ut en 
hand till Vänsterpartiet och erbjöd en utväg. 
Men resultatet blev politiska skällsord och ännu 
hårdare stämning mellan Vänsterns Nooshi 
Dadgostar, statsministern och Centerledaren. 
Januaripartierna har starka incitament att 
försöka hitta en lösning fram till 
måndagsmorgonen – men den verkar sitta 
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mycket långt inne. Framför allt är det Centern 
som inte vill ge vika från sin princip om att 
stänga ute båda ytterkantspartierna från 
inflytande. 

Vänsterpartiets medlemmar är förväntansfulla 
och beredda att spänna ut de röda 
banderollerna i en extravalrörelse, om så krävs. 
Misstroendehotet är en investering i framtida 
makt för Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostars 
parti vill inte bli utmanövrerat och negligerat av 
den statsminister partiet hjälpt fram ännu en 
gång. 

V-ledaren har en så tuff hållning i denna strid 
att det blir svårt att backa – om nu inte 
januaripartierna slår till full reträtt och stryker 
januariavtalets punkt om att låta 
fastighetsägarna själva sätta hyran i nybyggen. 
Lyckas inte den tidigare rätt kreative 

statsministern ta sig ur knipan kan han för 
andra gången komma att fällas i en 
riksdagsomröstning. Det hände första gången 
efter valet 2018. Då tog det 134 dagar att bilda 
en ny regering – med samme Löfven som 
statsminister. 

Vänsterpartiets tyngsta motiv för att 
kompromissa med regeringen är att inte riskera 
att gå till historien för att ha släppt fram ett 
parti med rötter i vit-makt rörelsen till makten.  

Ingen vet hur ett eventuellt extraval eller nya 
talmansrundor kan sluta, det skulle faktiskt 
kunna bli med en Kristerssonregering i 
samarbete med Sverigedemokraterna.  

Nooshi Dadgostar har sagt att hon tror att 
Stefan Löfven kommer tillbaka som 
statsminister utan det kritiserade hyresförslaget 
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på programmet. Det är långt ifrån säkert. Den 
rödgröna regeringen har svalt mycket för att 
kunna behålla makten. Men att gå till val på en 
statsbudget som Moderaterna och 
Kristdemokraterna bestämt vore allt för 
magstarkt. Det blir nämligen resultatet om inte 
januaripartierna har med sig Liberalerna längre. 

Socialdemokraterna vill gå till val som partiet 
som sätter landets bästa främst och tar ansvar. 
Men med en reformagenda skriven av de 
politiska motståndarna skulle nog väljarna 
snarast tänka på ett parti utan ryggrad som vill 
ha makt till varje pris. 

Den kommande veckan behöver Löfven – om 
han nu fälls – ta reda på om han kan bilda 
regeringen Löfven III. Då måste han antingen 
övertyga Liberalerna att göra upp en budget till 
med regeringen och C, trots att partiet redan 

beslutat att lämna Januarisamarbetet så fort 
avtalet är avslutat. Liberalernas väljare skulle 
sannolikt bli väldigt förvirrade om partiet väljer 
att rädda kvar S/MP-regeringen, när det 
bestämt sig för att byta sida och stödja en 
moderat statsminister. Säger Nyamko Sabuni 
(L) nej återstår för Stefan Löfven att övertyga 
Centerpartiet om att börja budgetsamarbeta 
med Vänstern. Den tanken har Annie Lööf 
ägnat mycket tid åt att avfärda. 

Dessa svårigheter gör det mer sannolikt att 
Stefan Löfven utlyser extraval. Han har den 
senaste veckan understrukit att Sverige är inne i 
en allvarlig kris och att det behövs en 
handlingskraftig regering. Avgår regeringen den 
kommande veckan omvandlas den till 
övergångsregering. Sådana har av tradition 
fattat mycket få politiska beslut. 
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Stefan Löfvens utmanare, Ulf Kristersson (M), 
har varit ganska osynlig. Partiet visar inte någon 
entusiasm inför utsikten att gå till val två gånger 
på ett år. Men som ledande oppositionsparti har 
Moderaterna inte så stort val. Det är bara för Ulf 
Kristersson att gilla läget och le mot kameran. 
Annars kommer Jimmie Åkesson (SD) att 
framstå som den verklige oppositionsledaren. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

Fakta. Så ska de rösta 
Rött, grönt eller gult – så ska riksdagen rösta 
om misstroendet. Ledamöterna ska rösta för 
eller emot misstroendet, en grön röst är således 
för misstroende och mot Stefan Löfven och hans 
regering. 

Förutom rött och grönt kan riksdagens 
ledamöter även rösta gult, vilket i praktiken blir 
ett slags passivt stöd för statsministern, 
eftersom det krävs att en majoritet är för 
misstroendet. 

Om 175 ledamöter eller fler trycker grön knapp 
innebär det att en majoritet av kammaren inte 
längre har förtroende för regeringen. 

Bakgrund. Punkt 44 
I januariavtalet har regeringen och 
Centerpartiet och Liberalerna kommit överens 
om flera förändringar av bostadsmarknaden. 
Det reformförslag som ligger till grund för 
dagens kris är punkt 44: Reformera 
hyresmodellen. 

I uppgörelsen skriver partierna bland annat: 
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Fri hyressättning vid nybyggnation införs. 
Hyran inom dessa bestånd sätts efter en 
inledande period enligt en tariff grundad på 
jämförbara nybyggda objekt med en gradvis 
anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller 
genom gängse förhandling. 

Lägenheternas kvalitet och läge få ett större 
genomslag i hyressättningen. En kommission 
ska kartlägga den varierande tillämpningen av 
lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå 
lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på 
de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte 
beaktas i tillräcklig mån. 

Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter 
reformeras för att fungera mer effektivt med ett 
oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist 
avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt 
tidsgränser för förhandlingar som kombineras 

med ekonomiska sanktioner när dessa inte 
hålls. 
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21 Regeringens 
förhoppning 
släcktes genast 
av Dadgostar 
Regeringen försöker rädda sig kvar i 
sista minuten genom ett nytt bud till 
Vänsterpartiet. Men V säger nej och 
siktar på att rösta bort Stefan Löfven som 
statsminister i dag, måndag. 

– Det är oseriöst av en svensk 
statsminister att låtsas som att han 
uppfyllt våra krav när han själv vet att 
han inte har gjort det, säger V-ledaren 
Nooshi Dadgostar. 

Klockan tickar nu för regeringen som kan falla 
redan på måndagsförmiddagen i en historisk 
misstroendeomröstning i Sveriges riksdag. 
Statsminister Stefan Löfven (S) och C-ledaren 
Annie Lööf kom på söndagen med ett nytt bud 
till Vänsterpartiet för att i sista stund undvika 
att regeringen tvingas avgå eller utlysa extraval. 

Men Vänsterpartiet släckte regeringens 
förhoppningar nästan omgående. V tycker inte 
att budet är tillräckligt bra för att garantera att 
det inte införs marknadshyror i Sverige. 

– Efter de besked vi har fått i dag så kommer 
Vänsterpartiet i morgon att rösta rött till Stefan 
Löfven, säger Nooshi Dadgostar.  

Den utlösande faktorn är Vänsterpartiets krav 
på att stryka punkten i januariavtalet som säger 
att fri hyressättning ska införas i nyproduktion. 
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Regeringens förslag är att bostadsmarknadens 
parter ska förhandla om frågan och få möjlighet 
att bestämma hur hyressättningen ska fungera. 
Parterna omfattar Hyresgästföreningen, 
Fastighetsägarna och Svenska allmännyttan.  

– Nu får parterna tillsammans en möjlighet att 
hitta en lösning. Vi förväntar oss nu att övriga 
partier är beredda att ta ansvar för att inte driva 
in Sverige i en politisk kris, säger statsminister 
Stefan Löfven. 

C-ledaren Annie Lööf säger att hennes parti har 
tagit intryck av kritiken och därför gått med på 
att öppna för en förhandling. 

– Vår avsikt är att parterna ska förhandla, inte 
samtala, fram till den 1 september. Vår 
förhoppning är att inflytandet från parterna kan 

lösa en del knutar i riksdagen, säger Annie 
Lööf.  

Vänsterpartiet gav i tisdags regeringen två 
alternativ för att inte väcka misstroende. I det 
första alternativet krävde V att regeringen skulle 
stryka punkten om fri hyressättning helt och 
hållet. Det andra lyder: ”Alternativ två, om 
hyreslagstiftningen ska ändras, då måste 
regeringen genast inleda förhandlingar där 
Hyresgästföreningen ingår. Ett sådant avtal ska 
senast vara klart till riksdagens öppnande och 
accepteras av Hyresgästföreningen”. 

– Vi har presenterat ett förslag som är helt i 
linje med det som Vänsterpartiet krävde i förra 
veckan, säger Stefan Löfven. 

Men Nooshi Dadgostar håller inte med. Hon 
menar att regeringens bud innebär att 
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Hyresgästföreningen får en för svag position i 
förhandlingarna eftersom punkten om fri 
hyressättning fortfarande finns med i 
januariavtalet. 

V kräver att den punkten stryks helt och hållet. 

– Vi är positiva till att det är parterna som ska 
lösa frågan men det kan inte kombineras med 
ett lagstiftningshot från politiken. Då har ju 
Fastighetsägarna redan fått allt de vill ha och 
det finns ingen anledning för dem att flytta sig. 
Det är oseriöst och det vet regeringen och Annie 
Lööf om, säger Nooshi Dadgostar. 

Om regeringen faller i måndagens omröstning 
anser Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni 
att även Januariavtalet har fallit. Hon menar att 
problemen grundas i att alla partier inte är 
beredda att prata med varandra, och syftar på 

att Centern inte velat förhandla med 
Vänsterpartiet.  

– Den här gången har i alla fall vi tyckt att det 
har varit viktigt att prata med Vänsterpartiet 
och försöka ge svar på deras önskemål, säger 
hon.   

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 
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21 
Vänsterledaren 
har förberett sig 
för striden i tio 
år 
För Nooshi Dadgostar personligen 
handlar regeringskrisen inte om vilken 
sakfråga som helst. Hyresbostäder är 
frågan som satte fart på hennes politiska 
karriär och förde henne ända till toppen. 

Nu måste hon infria förhoppningarna 
hon en gång väckte i partiet. 

Alla partiledningar är ständigt på spaning efter 
nya talanger att lyfta fram och coacha, i bästa 
fall ända fram till de allra tyngsta posterna. Så 
var det när V-ledningen fick upp ögonen för en 
ung kommunpolitiker i förortskommunen 
Botkyrka söder om Stockholm för ungefär tio år 
sedan. 

Den socialdemokratiska kommunledningen 
tänkte sälja ut allmännyttans hyreslägenheter i 
Alby till en privat hyresvärd. 

Plats på scen för Nooshi Dadgostar. 

En proteströrelse på gräsrotsnivå tog fart. I 
vänsterpartisten Nooshi Dadgostar fann man en 
slagfärdig företrädare. 

En som var med beskriver henne som länken -
mellan gatan och parlamentet, den som både 
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kunde formulera sig i talarstolen och samla 
namnunderskrifter utanför tunnelbanan. 

Drivkraft kunde Nooshi Dadgostar hitta i 
barndomsminnen som hon också har tagit upp 
på presskonferenser de senaste dagarna. Med 
allvarsstämma har hon berättat om hur hennes 
föräldrar, flyktingar från Iran, tvingades flytta 
på grund av höjd hyra men fann en ny bostad 
hos allmännyttan. Om inte annat ett retoriskt 
effektivt försvar för den svenska modellen på 
bostadsmarknaden. 

Insatserna i Alby pekade mot större uppgifter 
än kommunpolitiken. Efter valet 2014 tog 
Nooshi Dadgostar plats i riksdagen. Hon fick 
snart en roll i budgetsamarbetet som Vänster-
partiet då hade med Stefan Löfvens S-MP-
regering. Och hon blev bostadspolitisk tales-
person.  

2016 fick Dadgostar uppgiften att lansera 
partiets förslag om statliga topplån för att 
stimulera bostadsbyggande. En belåten 
partikamrat sade då: 

– Hon är en kombination av Che Guevara och 
en juridikprofessor. 

Därefter fick hon i uppdrag av Löfvenregeringen 
att leda en statlig utredning inom 
bostadspolitiken. Ett förtroende som inte så 
många vänsterpartister har visats. 

V-ledningen svällde av stolthet. Nooshi 
Dadgostar lyftes upp till posten som vice 
partiordförande. 

När Vänsterpartiet släppte fram Stefan Löfven 
som statsminister drog dåvarande V-ledaren 
Jonas Sjöstedt upp två röda linjer. Den ena 
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gällde arbetsrätten, den andra 
hyresmarknaden.  

Frågan om arbetsrätten har blivit komplicerad 
för V efter att stora delar av 
fackföreningsrörelsen sagt ja. 

Återstår hyresfrågan. Sett till Nooshi Dagostars 
politiska karriär är det ingen tillfällighet att det 
är här bomben briserar. 

Men det finns också en djupare ideologisk 
botten i Nooshi Dadgostars strid med 
regeringen.  

Ett av Jonas Sjöstedts strategiska projekt som 
V-ledare var att övertyga alla om att partiet 
definitivt lämnat kommunismen bakom sig. För 
hans efterträdare handlar det om att mejsla 
fram en ännu tydligare bild av vad som ska 
komma istället.  

Nooshi Dadgostar kan ta spjärn mot ett 
omfattande ideologiskt utvecklingsarbete som 
partiet har drivit de senaste åren. 

I den nya strategin lägger man mindre vikt vid 
framtidsvisionen om ett klasslöst samhälle. Det 
betonas mer att socialismen kan finnas och 
förverkligas här och nu, i olika delar av 
samhället. 

Som bostadsmarknaden. 

I stället för avlägsna mål är det stridbar 
aktivism i dagsaktuella sakfrågor som gäller, 
grundat på skarpa ideologiska 
ställningstaganden. 

Som i frågan om hyressättningen. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

610



611



21 ”Det är 
omöjligt att få 
en fast bostad i 
Stockholm” 
Bostadsbrist, dyra hyror och höga priser. 
Unga föräldraparet Alizia och Douglas 
vet inte hur de någonsin ska kunna äga 
en lägenhet eller få ett 
försthandskontrakt. 

– Det går inte att spara pengar på grund 
av att vår hyra är så hög. Vår 
bostadssituation ser väldigt mörk ut, 
säger Alizia Jonsson, 20 år.  

Det råder stor bostadsbrist i Stockholms län och 
klyftorna på bostadsmarknaden växer. Unga 
vuxna är en grupp som har svårt att ta sig in på 
bostadsmarknaden. 

En ny rapport från länsstyrelsen visar att 70 
procent av hushållen i Storstockholm saknar 
möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt, att 
60 procent inte har råd med en ny hyresrätt och 
att 90 procent inte har råd med ett nytt småhus. 

Som en följd av läget på bostadsmarknaden bor 
67 000 unga vuxna i Stockholm ofrivilligt 
hemma hos sina föräldrar. 

För Alizia Jonsson, 20 år, och Douglas Nyberg, 
20 år, är det otänkbart att bo kvar hemma. I 
stället flyttar de runt mellan olika 
andrahandslägenheter med sin dotter Aléa som 
är 16 månader.  
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– Man vet ingenting om framtiden eller var vi 
kommer bo i december. Vi uppskattar att vi har 
någonstans att bo just nu, säger Douglas. 

Lägenheten som de bor i för tillfället är en tvåa, 
modernt inredd. På golvet ligger det 
målarpennor. Aléa ritar på ett staffli som står i 
vardagsrummet.  

– Vi får bo i lägenheten tills december. Om det 
bara hade varit du och jag hade jag skitit i 
bostadssituationen, konstaterar Alizia och tittar 
på Douglas. 

– Det som är mest jobbigt är att vi inte har en 
fast punkt för Aléa, säger Douglas. 

Parets bostadsresa har varit svår och de har 
tittat närmare på över hundra 
lägenhetsannonser med ett stort antal visningar 
som följd. Flera uthyrare har försökt lura dem 

på pengar och har velat att det ska stå 
inneboende på kontraktet. 

– Jag kan känna att det är oansvarigt att skaffa 
barn när vi har en otrygg boendesituation och 
då skäms jag. Vi får redan dömande blickar 
eftersom vi är unga föräldrar, säger Alizia. 

Douglas arbetar som teknisk support på ett 
telefonbolag och Alizia är hemma med Aléa, 
men hon studerar samtidigt på komvux för att 
kunna ta studielån och öka chanserna till 
framtida jobb. Intäkterna som studierna ger är 
viktiga för att klara alla räkningar. 

– Eftersom Aléa börjar förskolan i augusti är jag 
tvungen att vara hemma med henne nu, men jag 
får för lite föräldrapenning. Så i dagsläget läser 
jag tre kurser, säger hon.  
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Sedan de var 15 år har paret bott själva, men 
Alizia är den som är mest organiserad av dem. 
Hon har sökt alla tillgängliga bidrag och tycker 
att det saknas ett bra stöd i bostadsletandet för 
unga. De överväger att flytta ifrån släkten och 
byta stad. 

– Vi är unga, har barn och har inte tjänat 
tillräckligt med pengar. Det är omöjligt att få en 
fast bostad i Stockholm, säger Alizia.  

Mitt i mörkret fick paret erbjudande om en 
försthandslägenhet via Stockholms 
bostadsförmedling. De uppfyllde först kravet för 
att få ansöka om lägenheten i Kista.  

– Hyran var i det lägre spannet, men sedan 
skrev bostadsförmedlingen att de inte kunde 
räkna med min föräldrapenning eftersom den 
inte är arbetsgrundad, eller med mitt CSN. 

Enligt dem hade jag noll kronor i inkomst, säger 
Alizia.  

Trots att hon skaffat sig en timanställning blev 
de nekade lägenheten på endast Douglas 
inkomst.  

– Det fattades 40 000 kronor per år. Men vi 
tänkte att bostadsförmedlingen skulle förstå att 
Alizia inte skulle vara mammaledig för evigt och 
att hon kommer att tjäna pengar på sitt nya 
jobb, säger Douglas. 

I det sista mejlet paret fick stod det att de skulle 
söka lägenheter som har lägre inkomstkrav. 

– Vi har märkt att lägenheterna som vi har 
störst chans att få är nyproduktion med högre 
hyra. Lägenheter som har lägre hyra är mer 
eftertraktade och vi hamnar långt nere i kön, på 
plats 600.  
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På grund av höga bostadskostnader måste 
parets ekonomi planeras i minsta detalj och 
sociala sammankomster med vänner är lyx. 
Alizia tycker det är jobbigt att inte kunna hänga 
på när kompisarna går ut.  

– När jag följer med och avstår från att käka blir 
det stelt, för jag vill inte erkänna att vi inte har 
några pengar. 

Hon känner sig ensam i sin ekonomiskt utsatta 
situation. 

– Ingen vet hur vi har det bakom stängda dörrar 
och hur vi kämpar med vår ekonomi. Vi har inga 
skulder. Allt vi gör, det gör vi för Aléas skull. 
Hon är vår högsta prioritet. 

Även om framtiden är oviss ger de inte upp och 
ser fram emot sommaren, det nya jobbet och att 
Aléa ska börja förskolan. 

– Vi måste fortsätta kämpa. Vår dröm är att bo i 
Järfälla eftersom vi är härifrån, men vi är öppna 
för allt, säger Alizia. 

Bim Jacobsson 

bim.jacobsson@dn.se 

Jonas Lindkvist 

jonas.lindkvist@dn.se 
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21 Så fungerar 
hyresmarknade
n i andra länder 
Sverige står inför en regeringskris och 
den utlösande frågan är en utredning om 
fri hyressättning i nyproducerade 
hyresrätter. Men hur gör andra länder? 
DN:s korrespondenter berättar om 
hyresmarknaden i Europa. 

Nederländerna. Staten bestämmer hyran 

I Nederländerna är en majoritet av hyres-
rätterna så kallade sociale huurwoningen. Det 
är bostäder där staten bestämmer hyran, just nu 
maximalt 750 euro per månad (7 650 kronor), 

och reglerna kring uthyrning. Till exempel 
måste en tillträdande hyresgäst ha en inkomst 
under ett visst belopp. 

Har man väl fått en av dessa eftertraktade, 
statligt subventionerade bostäder har man rätt 
att bo kvar även när ens inkomst stiger. 

Problemet är att utbudet av sociala hyresrätter 
inte ökar i takt med befolkningen och bostads-
köerna blir allt längre. I Amsterdam är 
väntetiden i snitt 13 år. 

I övriga hyresrätter, väsentligt färre, är det fri 
hyressättning. 

Av de runt 7,5 miljoner bostäder som finns i 
Nederländerna är cirka 60 procent privatägda. 

8 procent ägs av privata hyresvärdar, 
investmentolag och så vidare. 
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Resterande delen, cirka 32 procent ägs av 
bostadsföretag inom systemet sociale 
huurwoningen. 

Pia Gripenberg 

Danmark. Skarp kritik mot danska systemet 

Danmarks allmännytta påminner om den 
svenska. När det gäller den privata 
hyresmarknaden är det upp till varje kommun 
att besluta om hyrorna ska vara reglerade eller 
fria. I kommuner med oreglerad hyressättning 
bestäms hyran direkt mellan värden och de 
boende. 

Många av landets privatägda fastigheter har 
reglerade hyror – oftast en så kallad 
omkostnadshyra där hyran baseras på drifts- 
och underhållskostnader samt skälig avkastning 
till ägaren. Undantag kan göras för 

totalrenoverade lägenheter och för mindre 
fastigheter med få lägenheter. 

Att det finns flera olika former av hyresreglering 
har lett till skarp kritik från den europeiska 
samarbetsorganisationen OECD som menar att 
systemet skapar obalans på marknaden. Detta, 
menar OECD, är orsaken till att många 
hyreslägenheter i Danmark har omvandlats till 
bostadsrätter eller ägarlägenheter samtidigt 
som antalet hyreslägenheter sjunkit. 

Det pågår även en debatt om utländska 
investerare som renoverar för att kunna höja 
hyrorna och nu pratas det om ändrad 
lagstiftning. 

Hanna Grosshög 

Finland. Subventionerade lägenheter i 
Helsingfors 
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I Finland avreglerade man hyresmarknaden på 
1990-talet, och det fick två följder: utbudet 
ökade och hyrorna höjdes. 

I dag är det relativt lätt att hitta en bostad i 
centrala Helsingfors, men det kostar, ofta mer 
än en hyresrätt i Stockholm. Många privat-
personer köper lägenheter som 
investeringsobjekt och hyr ut dem på den fria 
marknaden. En etta mitt i Helsingfors kan kosta 
mellan 700 och 900 euro i månaden. 

Men den fria marknaden är inte det enda sättet 
att hyra i Finland. I alla nybyggen i Helsingfors 
måste en fjärdedel av bostäderna vara 
prisreglerade hyresbostäder. Helsingfors stad är 
landets största hyresvärd och lägenheterna är 
subventionerade och billigare. I år sökte 21 800 
personer en lägenhet av staden. De delas ut 
enligt ett system där hyresgästens inkomster 

och livssituation i viss mån spelar in. I den nya 
stadsdelen Busholmen har man till exempel 
byggt bostadshus där man blandar personer 
från olika socioekonomiska grupper. 

Att det byggs mycket i Helsingfors ökar 
tillgången till lägenheter. Tre fjärdedelar av 
finländarna äger dock sitt eget boende. 

Philip Teir 

Frankrike. Hyrestak i attraktiva storstäder 

I Frankrike är marknadshyror grundprincipen 
men det finns många och stora undantag. I så 
kallade ”ansträngda områden” gäller 
hyresreglering. Det är över tusen kommuner i 
ett tjugotal storstadsregioner, där det är svårt 
att hitta bostad. Här finns hyrestak och 
fastighetsägaren kan tvingas betala skatt på 
tomma bostäder. 
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I varje fransk kommun måste det också finnas 
minst 20 procent inkomstprövade, 
subventionerade bostäder, så kallade HLM 
(”habitation à loyer modéré”, ungefär ”bostad 
med låg hyra”). 

En handfull städer har infört striktare, lokala 
regler. I Paris gäller sedan ett par år tillbaka 
referenshyror, beroende på när fastigheten är 
byggd, antalet rum och adressen. För en 
omöblerad tvåa på 35 kvadratmeter strax 
innanför ringleden ska hyran till exempel vara 8 
700 kronor. 

Men trots hyresreglering och subventionerade 
bostäder är hyrorna höga i Paris. Ett år efter 
införandet av referenshyror kunde en studie av 
bostadsannonser visa att hälften av dem hade 
högre hyror än de tillåtna. 

Sigrid Melchior 

Tyskland. Fler än hälften hyr sin bostad 

Tyskland har, i jämförelse med andra länder i 
Europa, en hög andel hyresgäster. Fler än 
hälften av landets drygt 80 miljoner invånare 
hyr sin bostad, enligt siffror som landets 
statistikmyndighet publicerade 2018. 

Hur mycket en hyresbostad får kosta beror på 
läge och skick. Hyran ska sättas i förhållande till 
likvärdiga bostäder i området. Skulle priset 
överstiga den så kallade referenshyran med mer 
än 50 procent kan detta räknas som ockerhyra. 
Fastighetsägare som bedöms utnyttja en 
hyresgästs utsatta situation för att ta ut en för 
hög hyra riskerar böter eller fängelsestraff. 

I Berlin har hyrorna på nytecknade 
lägenhetskontrakt i vissa stadsdelar fördubblats 
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under de senaste tio åren. I staden pågår en 
intensiv och politiskt infekterad debatt om hur 
låg- och medelinkomsttagare ska ha råd att bo 
kvar. Boendesituationen för hyresgäster kan bli 
en av de stora frågorna när Tyskland går till val i 
september. 

Lovisa Herold 

21 Katrine 
Marçal: ”Gener
ation hyra” har 
hamnat mellan 
stolarna 
Storbritanniens avreglerade 
hyresmarknad har skapat det som kallas 
för ”generation hyra”. Det är den allt 
större och allt mer frustrerade gruppen 
unga som hyr sina bostäder privat.  

De har blivit en politisk kraft att räkna 
med.  
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I Storbritannien finns å ena sidan sociala 
bostäder så kallade ”council houses”. Och å 
andra sidan en nästan helt oreglerad privat 
hyresmarknad.  

På den privata hyresmarknaden råder 
marknadsprincipen nästan fullt ut. Hyror sätts 
fritt av värden och detta har blivit en allt hetare 
politisk fråga. Främst eftersom den plötsligt 
berör så många fler.  

Politiskt talar man om ”generation hyra” för att 
beskriva hur allt fler unga inte har råd att köpa 
någon bostad och i stället just hyr privat. Det 
här är britter som ofta kommer ur medelklassen 
och tjänar ganska bra med pengar, men inte 
tillräckligt för att kunna köpa en bostad i någon 
av Storbritanniens större städer. 

De senaste decennierna har den privata 
hyresmarknaden i Storbritannien i princip 
dubblerats i storlek. Under mitten av 1990-talet 
hyrde bara 10 procent av alla britter sin bostad 
på den privata marknaden. 2018 var samma 
siffra uppe på 20 procent.  

Bland de som tillhör ”generation hyra” finns i 
dag mycket frustration. Du betalar motsvarande 
20 000 kronor i månaden för en inte särskilt 
tjusig lägenhet i södra London och din 
hyresvärd vägrar göra någonting åt möglet i 
vardagsrummet. Hyresvärden har rätt att 
inspektera lägenheten flera gånger om året och 
ofta behöver du ha tillstånd för att hänga upp 
tavlor eller byta bredbandsbolag, trots att det är 
du som betalar räkningen.  

Både höger och vänstern i Storbritannien ser de 
här problemen. Det konservativa partiet har 
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främst försökt lösa det genom olika åtgärder för 
att göra det enklare att köpa en bostad. Labour 
däremot har fokuserat på olika former av 
regleringar: till exempel att hyreskontrakt på 
minst tre år ska bli norm.  

Eftersom ”generation hyra” är så stor har den 
också blivit en politisk kraft att räkna med. En 
del politiska analytiker menar rentav att den 
oreglerade privata hyresmarknaden i 
Storbritannien är en av anledningarna till att 
unga välutbildade britter i storstäderna har 
blivit allt mer vänster.  

”Generation hyra” har nämligen hamnat mellan 
stolarna. De tjänar för lite för att kunna köpa en 
bostad och alldeles för mycket för att få en 
social bostad. Många har både 
universitetsutbildning och vad som tidigare 
ansågs vara stabila medelklassjobb. Trots det 

lyckas de inte flytta ut ur den där 
hyreslägenheten som de delar med två andra 
kompisar. ”Generation hyra” upplever att 
systemen helt enkelt inte fungerar för dem. 
Alltså blir de mer välvilligt inställda till saker 
som ”socialistisk revolution”.  

Trots sina relativt höga löner.  

Och detta oroar inte minst det konservativa 
partiet.  

Katrine Marçal 

katrine.marcal@dn.se 
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22 I går föll 
decenniets 
reform 
Var detta så nära en liberalisering av 
hyresmarknaden som vi kommer att komma? 

Det frågade ledarsidans fristående kolumnist, 
Andreas Johansson Heinö, på Twitter i helgen, 
när det stod klart att allt pekade på att 
statsminister Stefan Löfven skulle falla. 

Tyvärr tyder mycket på att svaret är ja. 

Även om de borgerliga partierna länge har 
längtat efter en reform som luckrar upp den 
stelbenta situationen på bostadsmarknaden har 
någon sådan aldrig blivit av. I och med 

januariavtalet, där Liberalerna och 
Centerpartiet fick Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet att lova att rösta för fri 
hyressättning i nyproduktion, var detta äntligen 
på väg att ändras – förutsatt att Moderaterna 
och Kristdemokraterna backade upp sin egen 
politik. 

Nu blev det inte så, vilket är synd. Inte för att fri 
hyressättning, eller marknadshyror, har ett 
egenvärde. Utan för att det är medlet, inte 
målet, för att förbättra Sveriges illa fungerande 
bostadsmarknad. 

Som den framlidne ekonomiprofessorn Assar 
Lindbeck förklarade ett otal gånger är det 
politikerna som har skapat situationen vi har 
med bostadsbrist, köer och svarta kontrakt. 
Lösningen var, enligt Lindbeck, att 
hyreskontrollen slopas och att hyrorna sätts 
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fritt, så att bristen försvinner och det blir balans 
mellan utbud och efterfrågan. Kombinera med 
bostadsbidrag och en svensk variant av social 
housing, för människor med låga inkomster, så 
behöver vi sannolikt inte läsa fler rubriker om 
att 12 procent av 18–29-åringarna uppger att de 
har avstått jobb eller studieplats på grund av 
bostadsbrist. 

Efter måndagens misstroende, och M:s och 
KD:s beslut att rösta med Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna, rann dock den bästa 
chansen på flera decennier att reformera 
bostadsmarknaden troligtvis borgerligheten ur 
händerna. Nästa regering måste se till att skapa 
en ny. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 
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22 Ledare: Det 
finns bara ett 
alternativ till 
extraval 
Måndagen blev historisk. Sex gånger tidigare 
har riksdagen röstat om misstroende mot en 
statsminister. Stefan Löfven blev den första att 
falla. 

Det var också en märklig dag – av oheliga 
allianser och partier som inte gick att känna 
igen. 

V, SD, M och KD tycker inte lika om vare sig 
vem som ska vara statsminister eller om den 

reform – friare hyressättning i nybyggen – som 
misstroendeförklaringen syftade till att stoppa. 
Ändå gjorde de glatt gemensam sak. 

Efter att januariavtalet slutits vintern 2019 
varnades det från höger om att Stefan Löfven 
nog skulle blåsa Centerpartiet och Liberalerna 
på alla borgerliga reformer de tvingat honom att 
acceptera. Nu föll alltså S-ledaren på svärdet för 
att driva igenom en liberalisering av 
bostadsmarknaden, medan Moderaterna och 
Kristdemokraterna såg till att Vänsterpartiet 
hade de röster som krävdes för att stoppa 
reformen. 

Mycket har sagts om hur Nooshi Dadgostar (V) 
vägrar att låta sitt parti vara en dörrmatta. Men 
det går inte att undkomma M:s och KD:s roll i 
att blockera punkt 44 om att reformera 
hyresmodellen. Januariavtalets liberala delar 
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har stöd i riksdagen – men bara om 
Moderaterna och Kristdemokraterna röstar på 
sin politik. 

Vad händer nu? 

En sak är säker: Det blir svårt att få en ny 
regering på plats. Det är för att det saknas 
naturliga majoriteter i kammaren som det tog 
mer än tre månader att rösta fram en 
statsminister förra gången. De svåra 
kompromisser som utgör kärnan i 
januariavtalet blev nödvändiga därför att det 
inte finns några enkla lösningar. 

Ulf Kristersson (M) säger sig redo att axla 
ansvaret. Ebba Busch (KD) yrkar bifall – och 
pekar på den budget M och KD fick igenom i 
riksdagen med SD:s hjälp i december 2018. Men 
de tre partierna har bara 154 mandat. Även om 

Liberalerna ansluter – som Nyamko Sabuni 
lovade efter misstroendeomröstningen – fattas 
ett. 

Varför skulle Annie Lööf (C) vinka fram M-
ledaren för att han ska göra budget med Jimmie 
Åkesson? Hon har konsekvent lovat att inte 
göra regeringen beroende av SD. 

Nooshi Dadgostar hoppas att Stefan Löfven ska 
komma åter, utan ett januariavtal den här 
gången. Hon lär hoppas ännu mer efter Sabunis 
hårda besked om att det är ett nytt läge, att 
januariavtalet har fallit och att L vill ha en M-
regering. S, MP, V och C har ju mandaten som 
krävs. 

Det är en vänsterillusion. Då är det mer 
lockande för Centerpartiet att se om ett extraval 
kan ändra matematiken. 
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Det finns bara ett sätt för Stefan Löfven att ta 
sig tillbaka till statsministerposten i den här 
riksdagen: att januariavtalet återuppstår. Att 
samarbetet mellan S, MP, C och L säkras. Att 
Centerpartiet och Liberalerna bedömer att 
punkt 44 hedras. 

Ett extraval lockar inte många partier. Få vill 
tömma kassorna och köra slut på aktivisterna 
året innan ordinarie tillställning. 

Dessutom är det ett högriskprojekt för flera av 
dem. Liberalerna så klart, som ligger långt 
under spärren i de flesta mätningar – ett skäl till 
att Sabunis besked efter 
misstroendeomröstningen kanske inte ska tas 
bokstavligt. Även Miljöpartiet har svaga siffror. 

Hur påverkas valdeltagandet i ett extra val? Och 
vem får skulden av väljarna för att politikerna 

inte kunnat komma överens? Det är frågor som 
flera partier lär ställa sig. 

I värsta fall får M, KD och SD majoritet i den 
nya riksdagen. Då är risken hög att Jimmie 
Åkesson får sitt nationalkonservativa block och 
Sverige en regering som går i hans ledband. 

Men ett extraval ger också partierna möjlighet 
att be väljarna om nya förhandlingsmandat. Om 
inte januariavtalet ges nytt liv är det just vad 
som kommer att ske. 

DN 22/6 2021 
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22 När det 
gäller oheliga 
allianser har 
vi fortfarande 
en del att lära 
av österrikarna 
I Österrike har de prövat allt: 
storkoalition, samarbete med 
ytterkantspartier – och nu en regering 
med konservativa och miljöpartister. 

Tyckte du att det stod en doft av politisk 
jambalaya om januariavtalet? Med en 

familjevecka här, en avskaffad värnskatt där, 
höghastighetståg och uppluckrat strandskydd? 
Att det rimligtvis borde finnas en gemensam 
riktning och ambition för regeringspolitiken, 
utöver makten i sig? 

Då finns det risk för att måndagens 
misstroendeomröstning gör dig besviken. Att 
regeringen har fallit behöver inte alls innebära 
slutet för den politiska logik som låg bakom 
januariavtalet, och som faktiskt också har sin 
motsvarighet på den andra kanten. 
Kontraktpolitik kräver inga avtal, det är ett 
förhållningssätt till hur politik genomförs. Som 
för övrigt är mycket vanligt i övriga Europa, och 
som just inneburit att regeringars livslängd 
trendmässigt blivit kortare, och de oheliga 
allianserna fler. 
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Är det stökigt? Absolut. Ett demokratiskt 
svaghetstecken? Inte nödvändigtvis. 

Ta Österrike. Där har vi en regering som får 
samarbete mellan Centerpartiet och 
Vänsterpartiet, eller liberaler och 
Sverigedemokrater, att framstå som om inte 
rimligt, så i alla fall inte mer omöjligt än något 
annat som hänt de senaste åren. 

Österrike har vissa likheter med gruvans 
kanariefågel. År 2000 blev landet först, till EU:s 
stora men kortlivade upprördhet, med ett 
regeringssamarbete där ett radikalt 
högerpopulistiskt parti ingick, FPÖ. Vintern 
2017 provade den nuvarande premiärministern, 
den konservative Sebastian Kurz, att verkligen 
ge samma parti demokratiskt ansvar genom att 
överlämna ministerportföljen där militär, polis 
och säkerhetstjänst ingår i deras händer. Det 

gick inte bra alls, så efter den så kallade 
Ibizaskandalen var det dags igen: nu med ett 
grön-konservativt samarbete. 

Vi börjar där. På 2020 års första dag 
presenterade den unge konservative kanslern en 
historisk överenskommelse med miljöpartiet De 
grönas partiledare Werner Kogler. 

Sällan har väl två blivande partner tagit så glatt 
avstånd från varandra. Kogler, för en gångs 
skull både välstruken och kortfattad, 
konstaterade att utgångspunkten för 
förhandlingarna hade varit att deras respektive 
väljare ville fullkomligt olika saker. Kurz fyllde 
entusiastiskt i: detta var inte en 
överenskommelse mellan likasinnade. 

Den följande politiska överenskommelsen blev 
följaktligen lite som en sådan där vikdocka som 
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barn gör, när de utan att kunna se vad 
föregående tecknare har ritat, ska lägga till en 
kroppsdel ovanför. Billiga resor i 
kollektivtrafiken och sänkt bolagsskatt. Kraftigt 
skärpta klimatmål för energiomställning och 
utökat slöjförbud för flickor upp till fjorton år. 

Kurz levererade på sina viktigaste vallöften – 
trygghet, företagsamhet och minskad migration 
– och Kogler på sitt: högsta växeln i 
klimatomställningen. Allt annat kunde man 
offra. 

Så kan man också göra politik. För oss 
fortfarande ovant, men rutin i Wien. 
Osentimentalt och affärsmässigt har 
kontraktspolitiken utvecklats. Ibland väl 
affärsmässigt, att döma av de 
korruptionsskandaler som nu skakar både 
regering och opposition. Nog för att det alltid 

funnits hårda konflikter mellan höger och 
vänster, men dem hade hela systemet byggts för 
att man skulle kunna köpslå sig ur. Det vill säga, 
fram tills dess att en tjugofyraårig Kurz 
hamnade i en samlingsregering mellan 
konservativa och socialdemokrater, hans första, 
och insåg att det faktiskt inte längre gick. 

Kurz maktinstinkt och skicklighet som politisk 
entreprenör är oomtvistad, men där fanns också 
en djupare analys. Det österrikiska systemet var 
byggt med ett gammalt inbördeskrig i 
närminne, med fascism och diktatur runt 
hörnet. Samförståndsmodellen fungerade så 
länge det fanns ett tyst kontrakt mellan politiker 
och väljare om att ingendera part riktigt kunde 
anförtros ansvaret att hantera politisk konflikt. 

Men efter sju decennier av kletig korporativ 
konsensus, och med tiden alltmer kraftlösa 
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samlingsregeringar, var väljarnas förtroende 
kört i botten. 

Efter valet 2017 hade Kurz kunnat bilda 
regering med hin håle själv, om alternativet var 
Socialdemokraterna. Vilket han enligt somliga 
också gjorde, när han tog in högerpopulisten 
HC Strache som vice kansler med ansvar för 
sport och förvaltning. För övrigt samma post 
som De grönas Werner Kogler sedan sömlöst 
skulle ärva. 

Hur detta experiment faller ut vet vi inte än. 
Men en sak är helt säker: en mittenregering som 
inte får något gjort är inget värn mot populism, 
lika lite som ansvar självklart gör att 
populistpartier imploderar. De flesta väljare kan 
nog acceptera partnerbyten så länge de känner 
att politikerna är lojala med dem. Det är när det 

omvända sker, som kontraktsbrottet orsakar 
bestående förtroendeskada. 

När Löfven nu avsätts för sitt val att genomföra 
det hans ideologiska motståndare har lovat, 
kommer det att visa sig om den senaste tidens 
ivriga vänstersignalerande var en taktisk fint, 
eller en reell intention. Detsamma kan förstås 
sägas om Centerpartiets marknadsliberalism, 
när Vänsterpartiet inte längre kan isoleras. 

Statsministern ville bort från ”fördummande 
blockpolitik”, och nu får han som han vill. Hela 
det svenska systemet rör sig mot en virvlande 
parlamentarisk wienervals. Kommande veckor 
blir ett talande prov på vem som är säkrast i 
fötterna. 

Karin Svanborg-Sjövall 
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22 ”Nyval kan 
verka bra – men 
det är ett 
misslyckande” 
Möjligheten till extraval är en 
säkerhetsventil. Det är bra att den finns 
men att den löser ut betyder att 
någonting inte fungerar som det ska. 
Varje nyval är ett nederlag för den 
representativa demokratin. Herbert 
Tingsten varnade redan på trettiotalet 
för att nyval inbjuder till kortsiktig taktik 
utan att regeringens ställning stärks, 
skriver Olof Petersson. 

DN. DEBATT 210622 

Man skulle kunna kalla det nyvalsparadoxen. 
Nyval kan verka bra för demokratin. Väljarna 
får ju ett extra tillfälle att påverka. Men så 
enkelt är det inte. 

Att det över huvud taget finns extraval är ett 
tecken på problem. Om den representativa 
demokratin fungerar normalt behöver väljarna 
inte ingripa under pågående valperiod. 

Huvudsyftet med extraval är att lösa 
regeringskriser. Väljarna har gett sina 
riksdagsledamöter ansvaret att leda landet. 
Regeringen ska ha riksdagens förtroende eller 
åtminstone tolereras av riksdagen. Men om de 
politiska låsningarna blir alltför stora så återstår 
inget annat. 
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Nyval är ett erkännande av att politikerna har 
misslyckats. De tvingas gå tillbaka till sina 
uppdragsgivare och säga sorry, vi klarade det 
inte. 

Möjligheten att hålla nyval blev aktuell under 
1920-talets minoritetsparlamentarism och 
regeringskriser. Motioner väcktes i riksdagen 
om att göra det lättare att hålla nyval, eller 
urtima val som det hette då. 

Uppgiften att utreda saken gick till Herbert 
Tingsten, då tongivande statsvetare, senare 
chefredaktör för denna tidning. Tingsten 
konstaterade att nyval passade bättre i vissa 
demokratier än andra. 

Den engelska modellen av parlamentarism 
bygger på majoritetsval i enpersonsvalkretsar 
och två stora partier som konkurrerar med 

varandra. Där kan också små skillnader i 
valutslag tippa över balansen. Då kan nyval lösa 
en regeringskris. 

Men i ett proportionellt flerpartisystem som det 
svenska är läget annorlunda. Med hänsyn till 
partiernas inbördes styrka och det 
proportionella systemets verkningssätt skulle 
ett nyval inte leda till väsentliga förändringar i 
partiställningen. 

Tingsten varnade också för att nyval inbjuder 
till kortsiktig taktik. Regeringens ställning 
skulle knappast stärkas. ”Snarare skulle man 
under ett system med 
minoritetsparlamentarism kunna tänka sig, att 
de utanför regeringen stående partierna 
samverkade för att tillfoga regeringen 
nederlag och därigenom minska dess prestige 
inför den allmänna opinionen.” (SOU 1935:21) 
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Det har också framförts andra argument för 
nyval. Ett nyval kan påskynda genomförandet 
av en grundlagsändring. Ändringar av de 
svenska grundlagarna kräver ju två likalydande 
beslut med mellanliggande val. Men just 
möjligheten att snabbt genomdriva 
grundlagsändringar har fått skarp kritik. 
”Orimligt lätt att rösta bort den svenska 
demokratin”, skrev några 
människorättsaktivister på denna debattsida för 
ett par år sedan (25/3 2018). 

Och nu har en utredning fått i uppdrag att 
bedöma om det val till riksdagen som ska hållas 
mellan de två riksdagsbesluten om 
grundlagsändring måste vara ett ordinarie val. 

Här framträder nyvalsparadoxen extra tydligt. 
Väljarnas makt minskar för att skydda 
demokratin. Vissa beslut är så viktiga för 

demokratin att de kräver eftertanke och 
noggrann prövning. Då ska inte tillfälliga 
opinioner få påverka. 

Ingen har veterligen ifrågasatt möjligheten att 
hålla extraval. Däremot har man diskuterat 
fram och tillbaka hur reglerna närmare bestämt 
ska se ut. Särskilt komplicerat var det under 
1809 års regeringsform, där kungen var 
inblandad i beslut om att upplösa riksdagen och 
utlysa urtima val. 

Med grundlagsreformen i början av 1970-talet 
förenklades reglerna. Regeringen får besluta om 
extraval till riksdagen mellan ordinarie val. 
Extraval ska också hållas om försöken att bilda 
regering misslyckas. 

Det finns länder som saknar möjlighet att utlysa 
nyval, exempelvis Norge och USA. I de länder 
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som håller nyval brukar en ny mandatperiod 
börja. 

Sverige skiljer ut sig internationellt i det 
avseendet att det ordinarie valet hålls oavsett 
om det varit nyval eller inte. ”Såvitt bekant har 
en regel, motsvarande den svenska, funnits 
endast i en främmande stat, nämligen i 
Sachsen-Koburg-Gothas författning av år 
1852”, kommenterade Herbert Tingsten. 

En utredning föreslog 1963 att man skulle 
hoppa över det ordinarie valet om nyvalet hölls 
mindre än ett år före. Då skulle mandatperioden 
kunna bli upp till fem år. Men det förslaget 
genomfördes inte. 

Nyval ger alltså väljarna möjlighet att ingripa i 
den politiska processen under pågående 
valperiod. 

En del statsskick har drivit denna tanke ännu 
längre. Där har väljarna möjlighet att ta initiativ 
till att återkalla ett mandat innan 
mandatperioden löper ut. 

Ett antal delstater i västra USA ger denna 
möjlighet till recall. Ett uppmärksammat fall 
ägde rum 2003 då en majoritet i Kalifornien 
röstade för att avsätta den sittande guvernören 
och i stället välja Arnold Schwarzenegger. Till 
hösten väntas en ny sådan 
förtroendeomröstning. 

Men en sådan ångerrätt beror på att demokratin 
har problem. I slutet av 1800-talet hade 
amerikansk politik blivit genomkorrumperad. 
De stora bolagen kunde styra lagstiftningen 
genom mutor och gentjänster. Bolagen 
bevakade de lagstiftande församlingarna genom 
särskilda representanter. De brukade träffas i 
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ett förrum, lobby, och kallades följaktligen 
lobbyister. Men storbolagen nöjde sig inte med 
att påverka de redan valda utan de använde nu 
också sin makt för att utöva inflytande över 
valen. ”I stället för att köpa lagstiftare har man 
tillsatt dem”, konstaterade Tingsten. 

Den representativa demokratin hade blivit så 
försumpad att den inte längre fungerade. En 
reformrörelse drev igenom möjligheter till 
folkomröstningar, recall och andra sätt att 
bemästra eller gå förbi de korrupta politikerna. 

Ett avgörande ögonblick i svensk 
författningshistoria ägde rum 1743. Denna så 
kallade principalatstrid gäller förhållandet 
mellan väljarna (principalerna) och deras valda 
ombud. Riksdagen skulle ta ställning i 
tronföljdsfrågan. Borgerskapet i Stockholm ville 
ha en annan lösning än sin representant i 

borgarståndet och röstade för att avsätta 
honom. Men han vägrade att avgå. 

Till sist fick han rätt. Väljarna kunde inte 
återkalla ett mandat eller tvinga sin 
representant att rösta på ett visst sätt. I den 
riksdagsordning som sedan antogs 1810 
infördes en bestämmelse om att riksdagens 
ledamöter inte kunde bindas av andra 
föreskrifter än rikets grundlagar. 

Liknande principstrider utspelades också i 
andra länder vid denna tid. Det fanns två olika 
tolkningar av vad en representativ demokrati 
egentligen innebar. Anhängarna till det 
imperativa mandatet ville kunna binda sina 
representanter med bestämda instruktioner. 
Det fria mandatets förespråkare hävdade 
däremot att en representant måste få handla 
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efter sitt eget samvete och ställas till svars först 
vid nästa val. 

Det var det fria mandatets princip som segrade. 
Den offentliga makten i Sverige utgår från 
folket. Men folket deltar inte aktivt i den dagliga 
statsstyrelsen. Riksdagen är folkets främsta 
företrädare och det är riksdagen som stiftar 
lagar, beslutar om budget och kontrollerar 
regeringsmakten. 

Möjligheten till extraval är en säkerhetsventil. 
Det är bra att den finns men att den löser ut 
betyder att någonting inte fungerar som det ska. 
Varje nyval är ett nederlag för den 
representativa demokratin. 

Rickard Sandler avgick som statsminister 1926 
och fällde det berömda yttrandet: ”Det är bättre 

att denna regering faller än att 
regeringsmakten lämnas att förfalla.” 

Vad som nu händer är inte bara att regeringen 
faller utan också att regeringsmakten förfaller. 
Svensk parlamentarism klarar inte längre att få 
fram starka regeringar. Det är bara att 
konstatera att den representativa demokratin 
har hamnat i sin värsta kris sedan 
regeringsformen kom till för ett halvsekel 
sedan. 

Olof Petersson, statsvetare 
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22 Nu hänger 
det på Annie 
Lööf – igen 
Regeringen Löfven har fallit efter 
initiativ från Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna. 

Nu söker Stefan Löfven efter halmstrån 
som gör att han kan komma tillbaka som 
statsminister. Och det hänger på Annie 
Lööf – igen. 

Jag har en vecka på mig”, sade den just avsatte 
statsministern. 

Stefan Löfven hade inte sagt så mycket före 
omröstningen som gjorde honom historisk. 

Han gick med sina ministrar runt sig mot 
riksdagen. ”Kämpa Steffe”, ropade en 
förbipasserande som stannat upp i junisolen. 

Men S-ledaren lät socialdemokraternas 
gruppledare sköta snacket i riksdagens talarstol 
före misstroendeomröstningen. Lugnt läste 
statsministern på tavlan att 181 ledamöter 
röstade emot honom. Det hade räckt med 175 
för att dra undan mattan. 

Stefan Löfven blev den förste statsministern 
som fick ta emot riksdagens 
misstroendeförklaring.  

Efter det gick Löfven tillbaka mot 
regeringskvarteren. Han höll en digital 
pressträff där han berättade att han nu under 
den kommande veckan ska undersöka om det 
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går att bilda en tredje Löfvenregering. Han 
pekade också på möjligheten att utlysa extraval. 

För en vecka sedan hade Löfven knappast sett 
detta komma. I så fall hade han agerat 
annorlunda. Inte ens SD:s Jimmie Åkesson 
hade trott att detta skulle kunna hända, 
berättade han utanför riksdagskammaren efter 
omröstningen.  

Det var inte bara regeringen som föll när 
Vänsterpartiet drog tillbaka sitt stöd. 
Januarisamarbetet sprack också. Stefan Löfven 
hade inte ens hunnit avsluta sin pressträff när 
Liberalernas Nyamko Sabuni inledde en egen 
och berättade att hennes parti bytt sida och 
kommer att arbeta för en borgerlig stats-
minister.  

En orsak till att partierna gått in i en 
regeringskris, som ingen från början ville ha, är 
att partierna investerar i framtida inflytande. 

Skulle Centern ha gett efter och strukit den 
punkt i januariavtalet som Vänsterledaren 
krävde, hade Annie Lööfs förhandlingsposition 
försvagats inför en kommande 
regeringsförhandling. Det hade sänt signaler om 
att Centern är ett parti som det går att köra 
över.  

Motsvarande gäller för Vänsterpartiet. De hade 
denna möjlighet att ta strid. Skulle V ha dragit 
tillbaka sitt ultimatum hade det riskerat att 
förbli en politisk dörrmatta. 

Motsvarande kalkyler gjordes i högerblocket. 
Moderaterna och Kristdemokraterna ville först 
inte driva fram en regeringskris. Men M kunde 
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inte låta Sverigedemokraterna ta rollen som det 
enda högerpartiet som vill byta regering. Och 
Kristdemokraterna behöver visa högerväljarna 
att de är värda stödröster, om sådana skulle 
behövas. 

Stefan Löfven har nu en vecka på sig att reda ut 
om han kan få ihop ett nytt regeringsunderlag. 
Det har blivit mycket svårare efter Liberalernas 
sidbyte.  

Regeringen behöver kunna få igenom en 
valbudget, men utan Liberalerna blir 
högeroppositionen det större blocket i en 
budgetomröstning. 

Löfvens enda möjlighet ser ut att vara att få 
Centern och Vänsterpartiet att samarbeta. Det 
sitter troligen mycket långt inne. Annie Lööfs 
strategi är ju att samarbeta i mitten och att inte 

binda sig till något block. Det var så hon 
skaffade sig stort inflytande i januariavtalet, då 
hängde det också på Lööf. Det är så Centern 
tänker fortsätta maximera sin makt. 

Det mest sannolika ser ut att vara ett extraval. I 
så fall skrivs historia igen, det senast var 1958. 

Nyval är ett mardrömsscenario för de partier 
som ligger under riksdagsspärren, Liberalerna 
och Miljöpartiet. Det gör dem kanske mer 
förhandlingsvilliga. 

Det hörs att partiledarna börjar varva upp för en 
extravalrörelse. Nyamko Sabuni redogjorde för 
något som lät som ett valmanifest på sin 
pressträff. Kristdemokraternas Ebba Busch lät 
nästan som en amerikansk Trumprepublikan 
när hon sade att Stefan Löfven kommit till 
makten genom politiskt spel och mygel. 
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Svarte Petter-spelet har börjat om vems fel 
regeringskrisen är. Statsministern understryker 
var gång han tar till orda att han ser till landets 
bästa och tar ansvar, att han inte störtat landet 
in i någon politisk kris.  

Vänsterns Nooshi Dadgostar är lika noga med 
att hon minsann kompromissat mest av alla och 
nu bara gör som partiet länge sagt. ”Vi har gjort 
något som uppfattas som ovanligt i politiken – 
stått vid vårt ord”, sade hon i riksdagen. 

Samtidigt kommer rapporter om hur partierna 
förbereder sina gräsrötter på att spika ihop 
valstugor och hur de köper annonsplatser. 

Det kan mycket väl bli en valrörelse med högt 
tonläge och mer populism än tidigare. Men det 
alla fattar är att regeringsfrågan kommer att stå 

i centrum mer än någonsin. Och då är det dyrt 
att vika ner sig på förhand. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 
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22 Historiskt 
nederlag för 
Löfven – 
”Extraval ett 
alternativ” 
Statsminister Stefan Löfven åkte på ett 
historiskt nederlag när riksdagen ställde 
sig bakom en misstroendeförklaring. Nu 
väntar några dramatiska dagar för att 
försöka sy ihop en ny regering eller be 
svenskarna om att gå till valurnorna i ett 
extraval. 

– Vi har ett nytt politiskt landskap, säger 
Stefan Löfven. 

Omgiven av sina ministrar promenerade Stefan 
Löfven på måndagsförmiddagen till riksdagen 
för att möta ett historiskt nederlag. Aldrig 
tidigare har en svensk statsminister förlorat en 
misstroendeomröstning men strax före klockan 
11 var motgången ett faktum. Med röstsiffrorna 
181 ja, 109 nej och 51 nedlagda förklarade 
riksdagen att den inte längre har förtroende för 
Stefan Löfven. 

Det innebär att Sverige lagom till midsommar 
befinner sig i den värsta regeringskris som 
landet upplevt på decennier. Nu väntar några 
dagars ovisshet innan Stefan Löfven sätter ned 
foten om vad hans nästa steg blir. 
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– Sverige befinner sig nu i ett politiskt mycket 
svårt läge, säger Stefan Löfven. 

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. Han kommer inte att ge 
några besked om framtiden förrän om några 
dagar efter överläggningar med i första hand 
Centern och Liberalerna. 

– Vi ska ha samtal och pröva olika vägar. Om 
det inte fungerar så är extraval ett alternativ, 
säger Stefan Löfven. 

– Man ska komma ihåg att det här är exakt 
samma riksdag med samma mandatfördelning 

som den som samlades efter valet 2018. Då tog 
det fyra månader att bilda regering.  

Statsministern är besviken på Vänsterpartiet 
som gått samman med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
för att fälla regeringen, trots att de inte har 
något politiskt gemensamt. 

– När ett vänsterparti går ihop med de 
högerkonservativa så har vi ett nytt politiskt 
landskap. De här partierna är bara överens om 
en sak: att fälla regeringen, säger Stefan Löfven. 

Statsministern har nu en vecka på sig att välja 
väg. Senast vid midnatt på måndag ska han 
meddela om han vill överlåta till talmannen att 
lösa regeringsfrågan eller om han tänker utlysa 
extraval. Ett extraval måste hållas inom tre 
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månader efter att det utlysts så en möjlig valdag 
kan bli någon gång i september. 

Statsministern understryker att ett besked kan 
komma redan före midsommar.  

– Vi tänker inte ta mer tid än nödvändigt men 
det är ganska svåra överväganden som ska göras 
så det kan komma att ta en vecka, säger Löfven. 

Han tillägger att han inte tänker avgå utan 
planerar att leda Socialdemokraterna i ett 
eventuellt extraval. 

– Jag har inga andra planer. 

Upprinnelsen till regeringskrisen är 
Vänsterpartiets krav att regeringen måste stryka 
den punkt i januariavtalet som säger att det ska 
införas fri hyressättning för nyproducerade 
bostäder. Kravet ställdes redan när regeringen 

Löfven tillträdde i januari 2019 efter en 
rekordlång regeringsbildning. 

För V är marknadshyror ett rött skynke, och 
regeringens ovilja att stryka punkten ledde till 
sist till Stefan Löfvens fall. Vänsterledaren 
Nooshi Dadgostar säger att hennes parti nu är 
öppet för samtal och förhandlingar med Stefan 
Löfven men då måste den fria hyressättningen 
bort från agendan.  

– Vi sträcker nu ut en hand. Vi vill gärna att 
Stefan Löfven ska återkomma som statsminister 
men utan marknadshyror. Vi vill att han ska 
söka återfå förtroendet för oss, säger Nooshi 
Dadgostar. 

Om Stefan Löfven ska kunna undvika extraval 
måste han sannolikt blidka både Vänsterpartiet 
och Centerpartiet. Det är i första hand C som 
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har drivit frågan om fri hyressättning och 
tonläget mellan Nooshi Dadgostar och C-
ledaren Annie Lööf har stundtals varit 
oförsonligt. 

Men båda har öppnat för att tolerera Stefan 
Löfven som statsminister ännu en gång. För 
Annie Lööf är det dock en förutsättning att 
januariavtalet ligger till grund för ett eventuellt 
samarbete med S. 

– Nu är det Nooshi Dadgostar och 
Vänsterpartiet som bär ett tungt ansvar och 
behöver svara på frågor om vägen framåt. 
Dagens omröstning visar varför man inte ska ge 
populistiska ytterkantspartier som V och SD 
inflytande, säger Annie Lööf. 

Hon säger fortsatt nej till att stryka punkten om 
hyresmarknaden ur januariavtalet. 

– För Centerpartiets del är januariavtalet en 
helhet, säger Annie Lööf. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Så ser Löfvens 
alternativ ut 
Viktiga tider och datum 

Inom en vecka måste Stefan Löfven bestämma 
sig för vilken väg han ska gå. 
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Om Löfven utlyser extraval måste det hållas 
inom tre månader, senast i slutet av september. 

Det här innebär Löfvens två alternativ: 

Löfven avgår 

Statsministern ser en möjlighet att bilda 
regering på nytt och lämnar sin avskedsansökan 
till talmannen. Då inleds talmansrundor för att 
undersöka vilka partier som kan bilda regering. 

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. 

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. 
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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 

22 Liberalerna 
byter sida för att 
få ett maktskifte 
Liberalerna gör ett snabbt sidbyte efter 
att statsminister Stefan Löfven har 
röstats ner i riksdagen. Därmed tar en ny 
högerkonstellation form på allvar inför 
stundande talmansrundor eller extraval. 

– Vi kommer att eftersträva en borgerlig 
regering, säger L-ledaren Nyamko 
Sabuni. 

Liberalerna beslutade i våras att man i ordnade 
former skulle lämna januariavtalet inför nästa 
val och därefter verka för en borgerlig 
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statsminister, även om det kräver samverkan 
med Sverigedemokraterna. Den situationen 
uppstod snabbare än vad man då anade. Efter 
att riksdagen på måndagen röstat för att fälla 
den socialdemokratiske statsministern 
meddelar Nyamko Sabuni (L) att hon inte 
tänker hjälpa Stefan Löfven tillbaka till makten. 

– Det har blivit tydligt att riksdagen inte har 
förtroende för Stefan Löfven och därmed faller 
förutsättningarna för att genomföra 
januariavtalet. Riksdagens budskap i dag till oss 
fyra samarbetspartier är tydligt: januariavtalet 
duger inte. Därför är mitt besked att Liberalerna 
nu kommer att eftersträva en borgerlig regering, 
antingen i talmansrundor eller om det blir ett 
extraval, säger Nyamko Sabuni. 

Vad ser du för roll för Sverigedemokraterna i ett 
sådant regeringsunderlag? 

– Så liten som möjligt, men jag inser att vi 
måste kunna prata med alla partier om vi ska 
kunna ta oss an de stora samhällsproblem som 
vi har. 

Därmed finns det fyra partier i riksdagen som 
vill att Ulf Kristersson (M) axlar Stefan Löfvens 
fallna mantel som statsminister (M, KD, SD och 
L). Kristersson själv var dock avvaktande i sina 
kommentarer efter misstroendeomröstningen. 

– Jag tror att det finns ett stort stöd hos det 
svenska folket för en ny och bättre borgerlig 
regering. Men nu väntar vi på besked om det 
blir nya diskussioner på talmannens initiativ 
eller om det blir extraval, säger Ulf Kristersson. 

Moderaternas linje är att man i första hand vill 
bilda en regering ihop med Kristdemokraterna. 
För att lyckas med det är man redo att inleda ett 
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samarbete med Sverigedemokraterna om 
exempelvis statsbudgeten. 

Det var Sverigedemokraterna som hade begärt 
misstroendeomröstningen som fällde Stefan 
Löfven på måndagen. Jimmie Åkesson vill inte 
utesluta att det går att få en ny regering på plats 
med nuvarande mandatfördelning men han 
medger att möjligheterna inte är stora.  

– Sedan den förra komplicerade 
regeringsbildningen har det ju hänt en del. 
Liberalerna har svängt och sagt att man vill byta 
ut den här regeringen. Men det är en 
komplicerad situation som kanske bara kan 
lösas genom extraval, säger Jimmie Åkesson. 

Förutsättningen för ett regeringsskifte är att den 
nya statsministerkandidaten inte har en 
majoritet emot sig. De fyra partierna som 

backar upp Ulf Kristersson förfogar i nuläget 
bara över 173 av riksdagens 349 mandat. Därtill 
finns det en före detta L-ledamot som numera 
är politisk vilde, men högerkvartetten får ändå 
en knapp majoritet emot sig, förutsatt att övriga 
partier röstar i linje med vad de tidigare har 
sagt.  

Däremot kan Liberalernas sidbyte allvarligt 
försvåra möjligheterna för en S-ledd regering 
att få igenom sin budget.  

Ett extraval skulle förstås kunna ändra på 
matematiken. En fara för högerkvartetten är 
dock att den i så fall kan reduceras till en trio. 
Liberalerna har länge legat klart under 
riksdagsspärren i opinionsmätningarna. 

Extraval är inte heller något som M-ledaren 
önskar sig. 
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– Jag tror att väldigt få svenskar är sugna på att 
gå till extraval just nu. Men blir det så, då är vi 
väl förberedda, säger Ulf Kristersson. 

Nyamko Sabuni vill i det här läget sätta press på 
Centerpartiets Annie Lööf, som har sagt 
kategoriskt nej till alla former av samarbete 
med SD. 

– Det är upp till Centerpartiet om Stefan Löfven 
ska få fortsätta regera. Då måste Centerpartiet 
prata med Vänsterpartiet. Men Annie Lööf kan 
också välja att stödja en borgerlig regering som 
då kan få ett starkt liberalt inslag. 

Ebba Busch (KD) gick inför omröstningen till 
stenhårt angrepp mot januariavtalet som hon 
beskrev med orden ”mygel, smutskastning och 
kohandel”. Efteråt var hon försiktig i sina 
uttalanden om möjligheterna till maktskifte. 

– I dag har Kristdemokraterna levererat på sitt 
viktigaste vallöfte, att fälla Stefan Löfven. Nu 
börjar arbetet med att söka stöd för en ny 
regering, säger Ebba Busch. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Januariavtalet 
I januari 2019 ingick fyra partier det avtal som 
gav Sverige en ny regering efter 134 dagar med 
talmansrundor, förhandlingar och 
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omröstningar. Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet fick fortsätta regera mot att de 
accepterade en lång rad reformer från 
Centerpartiets och Liberalernas kravlista. 

Enligt januariavtalet skulle de fyra partierna 
också samarbeta om statsbudgeten. I en punkt 
fastslogs dessutom att varken Vänsterpartiet 
eller Sverigedemokraterna skulle få inflytande 
över politiken. 

Januariavtalet innehåller 73 punkter, varav en, 
nummer 44, handlar om att fri hyressättning 
ska införas i nybyggda lägenheter, ett krav från 
C och L. 

Ett annat centralt krav från de borgerliga 
partierna var att arbetsrätten skulle förändras. 

Just dessa två reformer pekade Vänsterpartiet 
ut som röda linjer när man accepterade att 

Stefan Löfven (S) skulle få regera på 
januariavtalet. Om regeringen Löfven lade fram 
förslagen skulle den förlora V:s förtroende, löd 
varningen. 
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22 Statsvetare: 
Det här kan 
hända nu 
Talmansrundor eller extraval? 
Resonemangen skiljer sig något mellan 
två statsvetare. 

Däremot är de överens: Blir det 
talmansrundor går det förmodligen 
snabbare än efter valet 2018. 

Snarare talmansrundor än extraval, och i så fall 
ingen borgerlig regering. Så resonerar Tommy -
Möller, professor i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet – men konstaterar att 
utfallet är ovisst. 

– Vi har aldrig varit närmare ett extraval än nu, 
men det är en nödlösning. Jag tror snarare på 
talmansrundor. Vi är i samma läge som efter 
förra valet, och då talar det mesta för att Löfven 
återkommer som statsminister, säger Tommy 
Möller. 

Med vilka uppgörelser återstår att se, betonar 
han. 

– Det kräver att Centerpartiet explicit 
accepterar att Vänsterpartiet är en del av 
regeringsunderlaget. Vänsterpartiet kommer 
inte nöja sig med att, som förra gången, släppa 
fram regeringen utan att få inflytande, säger 
Tommy Möller. 

Han är ”ganska övertygad” om att processen 
kommer gå snabbare än efter valet 2018. 
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– Det politiska landskapet är rörigt, men mer 
överskådligt än då. Då var talmannen också helt 
grön. Nu har han erfarenheter från resan hösten 
2018 och har möjlighet att sätta skarpare 
tidsgränser för partierna. 

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid 
Göteborgs universitet och tidigare ordförande 
för Socialdemokrater för tro och solidaritet, tror 
att utfallet hänger på Centerpartiet. 

– Utfallet är svårbedömt, för det beror på hur 
stor kompromissviljan är från Centerpartiet. 
Vänsterpartiet har grävt ned sig så djupt i sin 
position att det blir väldigt svårt för partiet att 
flytta sig i frågan om marknadshyror, säger Ulf 
Bjereld. 

Om Stefan Löfven inte kommer någonstans 
under veckan är sannolikheten liten att 

talmannen Andreas Norlén gör det, resonerar 
han. 

– Jag tror att antingen gör man signifikanta 
framsteg under veckan, och då blir det en 
ganska kort talmansrunda och Stefan Löfven 
igen. Gör man inte framsteg under veckan, då 
tror jag att Stefan Löfven i stället utlyser 
extraval. Jag har svårt att se att han skulle låta 
talmannen äga frågan, givet att han själv jobbat 
en vecka utan att nå fram. Då skulle det 
underlätta för Ulf Kristersson att bilda regering, 
säger Ulf Bjereld. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 
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22 V-ledaren 
står fast vid 
hyreskravet 
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar 
uppmanar partierna att lämna 
kompromisslöheten bakom sig.  
Samtidigt står hon kvar vid hyreskravet 
och meddelar att V inte tänker släppa 
igenom en budget som de inte varit med 
och förhandlat. 

– Stefan Löfven är beroende av våra 
mandat och jag utgår från att han 
kommer att söka förtroende från oss, 
säger hon. 

Kort efter att statsminister Stefan Löfven (S) 
och hans regering fälldes i måndagens 
misstroendeomröstning ställde sig 
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar framför 
journalisterna i riksdagen.  

– Vi har försökt lösa den här situationen hela 
mandatperioden och sträckt ut en hand men har 
gång på gång avvisats av regeringen och 
stödpartierna, säger hon. 

Vänsterledaren säger att hennes parti är öppet 
för samtal, diskussioner och förhandlingar om 
hur Stefan Löfven ska kunna bilda en ny 
regering.  

Hur ser du på möjligheterna för Stefan Löfven 
att bilda en sådan regering med tanke på 
tonläget mellan V och C de senaste dagarna?  
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– Vi står helt öppna för att samtala med 
regeringen och C. Det viktiga nu är att vi lämnar 
kompromisslösheten bakom oss. 

Du säger att ni ska lämna kompromisslösheten 
bakom er men står fortfarande fast vid kravet på 
att punkt 44 i januariavtalet, det vill säga 
förslaget om fri hyressättning, ska strykas. 

Hur går det ihop?  

– Den här regeringen har inte talat med oss när 
man skrivit ett avtal. Jag tror att det är bra om 
vi nu kan tala och förhandla med varandra för 
att lösa den uppkomna situationen. Stefan 
Löfven är beroende av våra mandat och jag 
utgår från att han också kommer att söka oss för 
att vi ska återfå förtroendet. 

Samtidigt meddelade hon också att hon inte är 
beredd att stödja en budget som en regering 

styrd av Stefan Löfven lägger utan att få vara 
med och förhandla.  

– Inget parti röstar på en budget som de inte är 
med och förhandlar, säger hon.  

Dadgostar fick också frågan varför Stefan 
Löfven skulle stryka punkten först efter att ha 
fallit i en omröstning.  

– Det är han som har ansvar för detta. Han har 
en vecka på sig. Jag är säker på att det går att 
lösa den här situationen. 

Bostadsfrågan har en särskild betydelse för 
Nooshi Dadgostar. Hon har berättat om hur hon 
och hennes familj hittade en ny bostad med 
hjälp av allmännyttan när hyran i deras 
befintliga bostad blev för hög. 
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Redan för tio år sedan kämpade hon som 
lokalpolitiker i Alby i södra Stockholm mot 
kommunledningens planer på att sälja ut 
allmännyttan. 

Och för några år sedan fick Dadgostar i uppdrag 
av den Löfven-ledda regeringen att leda en 
statlig utredning om bostadspolitiken. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

22 Fyra svenska 
regeringskriser 
vi minns 
Statsminister Stefan Löfven röstades 
bort på måndagen med 181 röster emot 
sig. Följden kan bli ett extraval, men det 
här är inte första gången som Sverige 
skakas av en regeringskris. 

Här är fyra exempel från de senaste 45 
åren. 

Fälldin och kärnkraften 1976 

1976 tog de borgerliga partierna makten efter 44 
år av socialdemokratiskt styre. En av 
Centerpartiets viktigaste frågor var kärnkraften 
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och statsminister Thorbjörn Fälldin (C) hade 
före valet meddelat att han inte skulle sitta i en 
regering som startade nya kärnkraftverk. De 
andra regeringspartierna, Moderaterna och 
Folkpartiet, ville i sin tur se en utbyggnad av 
kärnkraften. Fälldin försökte få frågan avgjord 
genom en folkomröstning men M och FP sa nej. 
När nya reaktorer i Forsmark och Ringhals 
skulle tas i bruk 1978 valde Fälldin att avgå.  

Ingvar Carlsson och lönestoppet 

Med anledning av den svenska ekonomin 
försämrades i slutet av 1980-talet föreslog den 
socialdemokratiska regeringen med Ingvar 
Carlsson i spetsen att införa lönestopp och 
fredsplikt, ett tillfälligt strejkförbud, under 1990 
och 1991. Inför riksdagsomröstningen i februari 
1990 hade Ingvar Carlsson klargjort att han 
tänkte avgå om förslagen inte klubbades 

igenom. Regeringen förlorade omröstningen 
med 190–153 och Carlsson lämnade in sin 
avskedsansökan. Talmannen Thage G. Peterson 
gav Carl Bildt (M) uppdraget att bilda regering. 
Bildt misslyckades och då gick frågan till Ingvar 
Carlsson som med stöd av VPK lyckades bilda 
en ny regering, trots att M och FP krävde nyval. 

Den röriga hösten 2014 

I december 2014, samma höst som regeringen 
Löfven valdes, meddelade Sverigedemokraterna 
att de tänkte rösta på Alliansens budget. Om 
detta skedde skulle regeringens 
budgetproposition fällas dagen därpå – vilket 
aldrig hänt i modern tid. Statsminister Stefan 
Löfven sa då att han tänkte utlysa extraval. Men 
innan dess hann regeringen och 
oppositionspartierna enas om den så kallade 
Decemberöverenskommelsen, som bland annat 
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innebar att minoritetsregeringar lättare skulle 
få igenom sina budgetar. Löfven drog då tillbaka 
den annonserade utlysningen av extraval. 
Decemberöverenskommelsen föll 2015. 

Transportstyrelsens it-upphandling 2017 

I juni 2017 blev det känt att Maria Ågren, 
Transportstyrelsens tidigare generaldirektör, i 
hemlighet utretts för att ha röjt sekretess-
belagda uppgifter och att hon hade bötfällts 
efter att ha varit ovarsam med hemliga 
uppgifter. Kort därefter avslöjades att i stort sett 
hela Transportstyrelsens it-miljö, där mycket 
information klassats som skyddsvärd, hade 
gjorts tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad 
personal i utlandet. Stefan Löfven ombildade 
regeringen efter hot från Alliansen om 
misstroendeförklaringar av tre ministrar. 

Två statsråd lämnade regeringen i spåren av it-
skandalen: Anders Ygeman och Anna 
Johansson. Även statsminister Stefan Löfvens 
statssekreterare Emma Lennatsson avgick. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 
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22 Åsa 
Beckman: Det vi 
såg på tv i går 
visade att 
politiken är 
existentiell 
Vissa frågor skapar åsiktsvågor som 
politikerna inte uppfattar i tid. Rätten till 
rimligt billiga bostäder är en sådan. 
Frågan är vad Stefan Löfven förstod 
bakom munskyddet direkt efter 
omröstningen. 

Man kunde tro att det var en välbesökt 
skolavslutning. Kvinnorna bar ljusa eller 
blommiga klänningar och männen 
småskrynkliga sommarkostymer. De satt i 
bänkarna med munskydd, vissa till och med 
plastvisir, och vid talarstolen skymtade 
handspritsflaskor. De inkallade ledamöterna, 
ofta med tryggt och stabilt boende i 
bostadsrätter och villor, försökte fläkta sig med 
hopvikta pappersark i försommarvärmen. 

Under de senaste dagarna har många av oss haft 
intensiva diskussioner om Löfvens politiska 
kris. Runt hela landet har familjemiddagar och 
grillfester kommit att handla om i fall en större 
avreglering av bostadsmarknaden verkligen är 
en tillräckligt stor fråga för att fälla en regering 
under en pågående pandemi och till på köpet 
öppna för en SD-stödd regering. Det har blivit 
en fråga som splittrat generationer.  
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”Ni brydde er inte om vad som höll på att hända 
medan ni stressade runt på visningar av 
lägenheter som ni köpte med förmånliga lån”, 
som en väns arga dotter uttryckte det.  

Den ilskan har gått allt för många förbi. Med 
jämna mellanrum skapas idérörelser och 
åsiktsvågor som de som har makten inte 
uppfattar i tid. De förstår helt enkelt inte att en 
viss fråga börjar uppfattas som avgörande. 
Klimatfrågan var länge en sådan fråga, bostäder 
är en annan. Om Socialdemokraterna hade 
insett hur explosiv frågan om tillgång till 
bostäder med rimliga hyror är för många 
människor hade vi kanske inte befunnit oss i 
den kris vi nu befinner oss i.  

Frågan är om Löfven förstod det ens när han 
med dyster blick tittade på Per Bolund över 
munskyddet direkt efter omröstningen. 

Många av de som nu sluter upp runt Nooshi 
Dadgostar i sociala medier, även om de inte är 
vänsterpartister, tillhör den generation som fått 
ovanligt tuffa förutsättningar. De lever med 
osäkra anställningar som bromsar deras 
möjlighet att låna pengar. De, om några, vet hur 
mycket en bostad påverkar vardagen. Med en 
måttlig hyra kan de enklare växla liv, skilja sig, 
bryta upp, studera. De här unga menar allt mer 
ihärdigt att billiga bostäder är något som ett 
samhälle måste kunna erbjuda.   

Pröva att titta på det senaste dygnets rad av 
presskonferenser, nyhetssändningar och utspel 
med dessa ungas blick. Eller gårdagens stora 
final i riksdagens plenisal. Där fick man se alla 
osannolika turer med olika personer som 
försökte kroka arm med varandra. Annie Lööf 
som krokade arm med Stefan Löfven, Ulf 
Kristersson som sade sig vilja prata med alla 
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bara för att kunna kroka arm med Jimmie 
Åkesson, som i stället försökte kroka arm med 
Nooshi Dadgostar som i sin tur försöker slinga 
sig ur greppet.  

Den fråga som allting exploderat ur – 
bostadspolitiken – försvann än en gång.  

Men det vi såg i går på tv visade någonting 
annat. Det visade att politiken är existentiell. En 
bostad är inte bara tak, väggar och golv. Den är 
utgångspunkten för att kunna forma sitt eget 
liv.   

Åsa Beckman 

asa.beckman@dn.se 
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23 Hellre avtal 
än extraval för 
Sabuni 
Januariavtalet har fallit, slog Nyamko Sabuni 
(L) fast efter misstroendeförklaringen mot 
Stefan Löfven (S). 

Det är inte riktigt sant. Inget av parterna har 
brutit mot överenskommelsen. S-ledaren var 
villig att fällas för en reform han själv inte gillar. 
S, MP och C har alla sagt att de vill ge 
januariavtalet en chans att leva vidare. 

Punkt 44 om en reformering av 
hyresmarknaden kommer inte att genomföras 
som det var tänkt, eftersom den saknar stöd i 

riksdagen. Men det beror inte på att Social-
demokraterna eller Miljöpartiet svajar. Inte ens 
Vänsterpartiets motstånd var avgörande – de 
förväntades aldrig stödja reformen. Det var 
Moderaterna och Kristdemokraterna som svek. 

Januariavtalets borgerliga inslag finner sitt stöd 
i kammaren i att de också är M:s och KD:s 
politik. När de erbjuder V sina röster för att 
påverka riktningen får det konsekvenser. 

Det är inte första gången som Ulf Kristersson 
och Ebba Busch gör så den här 
mandatperioden. Reformeringen av 
Arbetsförmedlingen är ett exempel. 
Överenskommelsen har överlevt. 

Om januaripartierna kan hitta en lösning där 
punkt 44 anses hedrad så gör samarbetet det 
även nu. Bostadsmarknadens parter kan till 

662



exempel ges en chans att förhandla, med ett 
nytt incitament för att komma överrens. I stället 
för hotet om att utredningsförslaget genomförs, 
kan partierna lova mer pengar till att bygga 
hyresrätter, förutsatt att en uppgörelse där en 
friare hyressättning ingår nås under hösten. 

Men Sabunis besked då? Liberalerna kan inte 
svaja mer i regeringsfrågan inför ett eventuellt 
extraval. Därför kommer L-ledaren pumpa på 
om en borgerlig regering. 

Men självklart vill partiet över allt annat 
undvika just ett extraval – det enda alternativet 
till januariavtalet. 2 procent i den senaste 
mätningen från DN/Ipsos understryker varför. 

Martin Liby Troein 

martin.liby-troein@dn.se 

23 Ledare: Det 
går utmärkt att 
regera utan V 
och SD 
Januariavtalet var inget partis förstahandsval. 
Det var en pragmatisk lösning för att Sverige 
efter mer än 100 dagar skulle kunna styras i en 
svår parlamentarisk situation. Om det hade 
funnits en utväg där enbart partier som befinner 
sig närmare varandra värderingsmässigt hade 
samarbetat, hade den regeringen sannolikt 
tillträtt redan under hösten 2018. 

Men nu gjorde det inte det. Det märktes bland 
annat genom att stödet för både Stefan Löfven 
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(S) och Ulf Kristersson (M) prövades i riksdagen 
innan den nuvarande regeringen tillträdde, 
vilket den gjorde eftersom Kristersson hade 
ännu sämre möjligheter att få ihop ett underlag. 

Men trots ett bättre läge röstades alltså Stefan 
Löfven ner i måndags, vilket dels understryker 
hur knepig riksdagsmatematiken är. Dels varför 
det kan straffa sig att som opposition sätta 
käppar i hjulet för regeringen, utan att ha ett 
eget alternativ som kan tillträda, eftersom det 
efter nästa val kan vara ombytta roller. 

För det stämmer inte att regeringslösningen 
med januariavtalet innebar mygel eller att 
folkviljan rundades, för att tala med Ebba Busch 
(KD). När svenska folket går till val lägger var 
och en sin röst på ett enskilt parti. Förutsatt att 
inget får över 50 procent av rösterna inleds 
därefter politiska förhandlingar. Och eftersom 

det numera sitter åtta partier i riksdagen krävs 
det i regel att många är med och samarbetar, 
där flera kanske inte står särskilt nära varandra 
åsiktsmässigt, vilket försvårar 
regeringsbildningarna. 

Det betyder att det inte finns någon lösning som 
är ”odemokratisk” eller som inte ligger i linje 
med valresultatet, så länge den tillträdande 
statsministern tolereras av riksdagen. Det 
gjorde Stefan Löfven i januari 2019, men inte i 
juni 2021. Dock är både riksdagens 
misstroendeförklaring och den 
statsministeromröstning där S-ledaren släpptes 
fram precis lika legitima ur demokratisynpunkt. 

Vidare är det inte odemokratiskt att utesluta 
partier från regeringsbildningen. Visserligen har 
Sverige haft samlingsregeringar, exempelvis 
under andra världskriget (utan ytterkants-
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vänstern), men generellt ingår runt hälften av 
riksdagspartierna i regeringsunderlaget medan 
övriga utgör opposition. 

Om tyngdpunkten vid regeringsbildningen 
ligger till höger, vänster eller i mitten beror 
således både på valresultatet och på vilka 
partier som hittar tillräckligt många 
gemensamma nämnare. Senast var det en 
mittenlösning som lyckades vinna riksdagens 
acceptans, och med tanke på att cirka 30 
procent av väljarna placerar sig där på höger-
vänster-skalan förefaller det helt förenligt med 
folkviljan. 

Vidare har den breda mitten – alltså alla partier 
utom SD och V – nästan tre fjärdedelar av 
mandaten. Givetvis kan de göra upp 
sinsemellan och bilda fungerande regeringar om 
de vill, även om riksdagens tredje och femte 

största parti utesluts, eftersom inget parti får 
inflytande utan de andras hjälp. 

Det förutsätter dock att de större partierna – M 
och S – inte jobbar aktivt för att göra något av 
ytterkantspartierna till en del av sitt 
regeringsunderlag, vilket inte borde vara 
särskilt svårt. Det finns gott om andra 
alternativ. 

DN 23/6 2021 
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23 Hur kunde 
coronabedrag-
aren få starta 
ännu ett 
vårdföretag? 
Vad är det i vårt välfärdssystem som gör det så 
lätt att fuska? Och nu talar jag inte om de 
företag som bara är lite allmänt vanskötta, utan 
om de regelrätta bedragarna. Samma sak 
händer ju gång på gång: Totalt oseriösa aktörer 
lyckas tillskansa sig skattepengar – ofta har de 
hunnit sno åt sig miljoner innan de avslöjas. 

Varje krona som går till bluffmakare är en krona 
som inte går till riktig välfärd i form av bra 
skolor, vård, assistans och äldreomsorg. 

Men det är inte bara pengarna i sig det handlar 
om. Det är också vad medborgarna får i stället. 

Som nu senast: falska intyg på att de inte har 
corona. 100 000 svenskar har betalat 1 500 
kronor för snabba covidtester – som visat sig 
vara snabba på grund av att de aldrig skickats i 
väg på faktisk analys. I stället har de intet ont 
anande patienterna fått svaret att de inte har 
corona, samt erbjudandet om att för ytterligare 
1 000 kronor köpa ett friskhetsintyg som tillåter 
dem att resa utomlands. 

Bakom tilltaget står en ”vårdentreprenör” och 
läkare som tidigare under flera år drivit 
skandalomsusade vårdcentraler i 
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utanförskapsområden runt Stockholm. Bara 
2019 uppgick verksamhetens omsättning till 44 
miljoner skattekronor. Därefter visade sig fusket 
med fakturor och slarvet med läkemedel vara så 
genomgående att Stockholms stad sade upp 
kontraktet med omedelbar verkan. 

Men inget av detta har alltså hindrat den här 
mannen från att starta ett nytt bolag som ostört 
hunnit försätta människor både i Sverige och 
resten av världen i potentiell livsfara mitt under 
en pandemi, och dra in gud vet hur mycket 
pengar på denna utstuderade hänsynslöshet, 
innan myndigheterna reagerade.  

Det här borde över huvud taget inte ha kunnat 
hända, men det händer ändå, i Sverige. Och inte 
för att någon enskild tjänsteman gjort ett slappt 
jobb, utan för att vi har ett system som i 
grunden bygger på att varje aktör har ett gott 

samvete och en vilja att göra rätt, och 
självrapporterar sanningsenligt. 

Det duger inte. För så länge det finns 
lättförtjänta stora pengar att hämta så kommer 
skojarna att flockas. Och det är faktiskt ingen 
rättighet att driva välfärdsföretag, det är ett 
förtroende som måste förtjänas: Kvaliteten går 
före allt annat. 

Därför måste vi ställa stränga krav på utförarna 
redan från början, och omgående och ingående 
följa upp alla verksamheter med faktiska fysiska 
besök och rigorös redovisning på en helt annan 
nivå än vad som sker i dag. 

Välfärden är helt enkelt för viktig för att vi ska 
kunna tillåta rötan att äta sig in i den. 

Lisa Magnusson lisa.magnusson@dn.se 
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23 ”Såväl 
marknadshyror 
som 
hyresreglering 
ger problem” 
Dagens system för hyressättning har 
flera problem. Men marknadshyror 
skulle öka otryggheten och knappast leda 
till ökat bostadsbyggande. Vi föreslår i 
stället en kompromiss – en linje 2 – för 
att komma till rätta med problemen i de 
två alternativen. Det bygger på att låta 
hyresförhandlingar bli mer lika 

löneförhandlingar, skriver tre S-märkta 
nationalekonomer. 

DN. DEBATT 210623 

I måndags röstades Stefan Löfven bort som 
statsminister. Orsaken var oenighet kring hur 
hyresmarknaden ska regleras. På ena sidan står 
vänsterns försvar av dagens system och på 
andra sidan står högerns längtan efter 
marknadshyror. Vi menar att det finns en 
kompromiss, en linje 2, som kan både förbättra 
dagens system och undvika marknadshyrornas 
konsekvenser för låginkomsttagare. Hyrorna 
bör fortsatt sättas i kollektiv förhandling, men 
regleringen måste reformeras för att lösa 
problem på dagens hyresmarknad. Dessutom 
behöver staten skjuta till resurser för byggande, 
bostadsbidrag och allmännytta i attraktiva 
områden. 
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1 Dagens system för hyressättning, linje 1, 
bygger på att hyran sätts i kollektiv förhandling 
mellan Hyresgästföreningen (HGF) och 
hyresvärdar. Om de inte kommer överens om en 
hyra bestäms den utifrån lägenhetens standard 
(bruksvärde). Därmed ska en lägenhet i Rinkeby 
med samma standard som en på Södermalm ha 
liknande hyra, men de får väldigt olika kötid. 

Det finns flera problem med dagens system: 

För det första gynnas de välbärgade 
hyresgästerna på Södermalm genom att de får 
låga hyror och ofta chans till att ombilda 
lägenheter till förmånliga villkor. De som står 
utanför hyresmarknaden på grund av långa 
kötider, ofta unga och födda utanför Sverige, 
hänvisas till en svart andrahandsmarknad med 
stor otrygghet och mycket höga hyror. 

För det andra används inte bostäder på bästa 
sätt, då ett äldre par med ett 
förstahandskontrakt får starka incitament att bo 
kvar i sin lägenhet även om de skulle föredra att 
flytta till en mindre när barnen flyttat ut. 

Slutligen ges också hyresvärdar incitament att 
genomdriva renoveringar för att höja hyran, 
utan att någon efterfrågar det. Exempel på detta 
är installerade handduksvärmare i annars 
potentiellt billiga lägenheter och lyxiga format 
på studentlägenheter med hyror som överstiger 
halva studiebidraget. 

3 Kritiker till dagens system föreslår ofta någon 
form av marknadshyror, linje 3. Det system som 
i dag ligger på bordet är att införa fri 
hyressättning för nya kontrakt för 
nyproducerade lägenheter som inte mottagit 
investeringsstöd. Därefter ska hyreshöjningarna 
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vara begränsade till att följa inflationen om inte 
hyresvärden påkallar ”ändrade förhållanden” 
som påverkar lägenhetens attraktionskraft. För 
att lösa problemen på bostadsmarknaden skulle 
dock alla lägenheter behöva påverkas. 

Samtidigt finns det problem med 
marknadshyror: 

Ett sådant system riskerar att utsätta 
hyresgäster för hyresvärdars godtycke, då det är 
svårare för en hyresgäst att flytta än för en 
hyresvärd att byta hyresgäst. 

Eftersom hyrorna i attraktiva områden blir höga 
löser linje 3 heller inte bostadssegregationen. 

Det är också osäkert hur mycket marknadshyror 
skulle öka bostadsbyggandet, trots att det är ett 
vanligt förekommande argument i debatten. 
Den begränsande faktorn i dag är ofta att få 

nybyggen godkända, snarare än brist på 
lönsamhet. Därför kan vi inte förvänta oss stora 
hyressänkningar i systemet i stort, då utbudet 
inte lär öka särskilt mycket med 
marknadshyror. 

2 Vi föreslår en linje 2 för att komma till rätta 
med problemen i de båda förslag som i 
dagsläget diskuteras. Förslaget bygger på att 
låta hyresförhandlingar bli mer lika 
löneförhandlingar. 

Den första delen gäller hur hyra ska sättas för 
en nyproducerad lägenhet det första året. För 
att förstå människors behov och vad de 
efterfrågar kan den inledande hyran antingen 
sättas fritt av hyresvärden eller genom att skapa 
ett slags referenshyra. Denna referenshyra kan 
antingen vara baserad på bostadsrätter i 
området, eller på en kombination av faktorer 
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som hyresgäster värderar, som standard, storlek 
och läge. 

Nästa fråga blir hur hyresförändringar ska ske. 
Vid hyreshöjningar ska hyresvärden precis som 
i dag förhandla med HGF. Parterna ska då utgå 
ifrån värdet av hyresrätten för de boende. Om 
de inte kommer överens ska dock inte 
bruksvärdet vara utgångspunkten. I stället 
behövs ett värde som beaktar förändringen i 
hyresrättens värde för de boende. Detta kan 
antingen vara förändringen i priset på 
bostadsrätter eller nya hyreskontrakt, men det 
kan också vara den tidigare nämnda 
referenshyran. Det avgörande är dock att den 
enskilde hyresgästen är skyddad mot 
omotiverade hyreshöjningar. 

Hur bör detta nya system då påverka 
hyresgäster som i dag har ett 
förstahandskontrakt enligt det gamla systemet? 

Det bästa här vore om hyresgäster med 
bruksvärdeshyra inte får sina kontrakt 
anpassade på samma sätt som nyproducerade 
lägenheter, för att undvika osäkerhet i närtid. 
Men om en hyresvärd önskar byta från 
bruksvärde till det nya systemet ska det krävas 
att hyresvärden köper loss hyresgästen. Detta 
kan göras antingen med den enskilde 
hyresgästen eller i förhandling med HGF. På så 
sätt riskerar inte någon nuvarande hyresgäst få 
det sämre än i dagsläget – de har alltid rätt att 
säga nej till hyresvärdens förslag. 

En sista viktig punkt i en reformering av 
hyresregleringen är att tillgodose hyresrätter 
som alla kan ha råd med även i attraktiva 
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områden. Vi menar att detta löses varken av 
linje 1 eller linje 3, men att det egentligen inte 
heller kan lösas av någon regleringav hur 
hyrorna ska sättas. I stället behövs att staten, 
precis som i las-förhandlingarna, går in och 
garantera finansiering och reformer på andra 
håll än de parterna har kontroll över. 

En politik för detta bör vila på tre byggstenar: 

För det första behöver byggandet öka för att på 
sikt sänka hyrorna i hela beståndet genom att 
göra det enklare att bygga. 

För det andra behöver bostadsbidraget byggas 
ut så att fler människor kan få stöd med att 
betala för sina lägenheter. 

För det tredje behöver det offentliga ta ett större 
ansvar i bostadsförsörjningen genom att köpa 
upp delar av beståndet i attraktiva områden för 
uthyrning till väsentligt nedsatt hyra för 
arbetande familjer, eller studenter, med låga 
inkomster. Detta är väsentligt bättre 

omfördelningspolitik än otympliga hyrestak, 
vilket ekonomer både från vänster och höger är 
eniga om är dåligt ur ett jämlikhetsperspektiv. 

På detta sätt kan hyror på ett bättre sätt 
efterlikna hur människor värderar lägenheterna 
och vi kan efter många decennier äntligen ta itu 
med hyresregleringens avarter. Samtidigt 
riskerar denna linje inte att öka godtycke eller 
välta om svenska modellens utgångspunkt i 
kollektiva förhandlingar för trygghet, stabilitet 
och demokratisk kontroll. 

Emil Bustos, doktorand i nationalekonomi 

Nils Lager, nationalekonom och matematiker 

Viking Waldén, doktorand i nationalekonomi 

Artikelförfattarna är medlemmar i Social-
demokratiska ekonomklubben vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 
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23 
Högerpartierna 
har försprång 
inför ett möjligt 
extraval 
Om det blir ett extraval så väntar en 
rysare, enligt DN/Ipsos nya 
väljarbarometer. Efter Nooshi 
Dadgostars attack på regeringen får 
Vänsterpartiet sitt högsta väljarstöd på 
19 år. Samtidigt får Liberalerna en 
historisk bottennotering. Högerpartierna 
skulle ändå ha en knapp majoritet i 

riksdagen om mätningen var ett 
valresultat. 

Efter att riksdagen på måndagen röstat för ett 
misstroende mot statsministern ligger bollen 
hos Stefan Löfven själv. Han har två alternativ. 

Antingen hittar han ett stöd i den nuvarande 
riksdagen för att sitta kvar som statminister. I 
nuläget tycks det finnas få öppningar för det. 
Eller också utlyser han extraval. 

Stefan Löfven måste bestämma sig senast på 
måndag efter midsommarhelgen. Annars tar 
talmannen över processen med att hitta en ny 
regering. 

Ett extraval skulle bjuda på stor dramatik. Om 
partiernas väljarstöd i DN/Ipsos junimätning 
räknas om till riksdagsmandat skulle resultatet 
bli en knapp högermajoritet. Partierna som vill 

675



se Ulf Kristersson som statsminister skulle få 
177 riksdagsledamöter, det vill säga M, KD och 
SD. Det krävs 175 av 349 mandat för majoritet. 

Övriga partier, som säger nej till SD-samarbete, 
skulle i det scenariot samla 172 mandat (S, V, 
C). Ulf Kristersson skulle i så fall klara en 
statsministeromröstning och dessutom kunna 
vara säker på att få sin budget genom riksdagen. 

Men det finns förstås osäkerheter i kalkylen. 
Väljarbarometrar är ögonblicksbilder av 
opinionsläget, inte prognoser för framtiden. 
Dessutom får alla valrörelser sin egen dynamik 
som kan kasta om styrkeförhållanden. 

Klart är ändå att inför ett eventuellt extraval 
ligger två partier riktigt illa till. Varken 
Liberalerna eller Miljöpartiet skulle klara 

riksdagsspärren om DN/Ipsos mätning var ett 
valresultat. 

Liberalerna har det särskilt svårt. I 
junimätningen skattas väljarstödet till 2 
procent, det lägsta hittills i DN/Ipsos mätserie 
från 1979 och framåt. Det bekräftar bilden att 
Liberalernas kursändring i våras inte har gett 
den skjuts uppåt som partiledningen förväntade 
sig, åtminstone inte än. Partiets vägval innebär 
att man inte vill ha ett nytt samarbete med 
Socialdemokraterna. I stället ska Liberalerna 
verka för en borgerlig statsminister, även om 
det kräver stöd från Sverigedemokraterna. 

Kort efter misstroendeomröstningen förklarade 
L-ledaren Nyamko Sabuni att denna linje gäller 
redan nu, inför eventuella talmansrundor eller 
extraval. 
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Enligt Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på 
Ipsos, läcker Liberalerna åt flera håll.  

– Sedan förra månaden har tappet främst skett 
till Centerpartiet men sedan valet 2018 är det 
framför allt Moderaterna som lockat L-väljare, 
säger han. 

Miljöpartiet får 3 procent i mätningen, den 
lägsta noteringen på fyra år för partiet. I ett 
eventuellt extraval kommer alltså mycket att 
avgöras av om de två krispartierna L och MP 
klarar att ta sig in i riksdagen. 

Vänsterpartiet har stått i centrum för de senaste 
dagarnas turbulens och får betalt för det av 
väljarna. Väljarstödet i juni skattas till 12 
procent. Man får gå tillbaka ända till 2002, då 
Gudrun Schyman var partiledare, för att hitta 
en högre siffra. V-ledaren Nooshi Dadgostar är 

därmed uppe på samma nivå som företrädaren 
Jonas Sjöstedts toppnoteringar.  

Mätningen avslutades i söndags, dagen före 
misstroendeomröstningen i riksdagen. 

– Undersökningsperioden sammanfaller med 
konflikten kring hyressättningen som 
Vänsterpartiet har drivit, säger Nicklas 
Källebring som konstaterar att V framför allt 
tagit väljare från S. 

Socialdemokraterna tappar för fjärde 
mätningen i rad. Med ett väljarstöd på 24 
procent är hela uppgången för S som skedde 
under pandemins första fas förra våren 
utraderad.  

Efter att Stefan Löfven röstats ner växer 
frågorna om hur Centerpartiet tänker agera. 
Annie Lööf har en nyckelroll i regeringspusslet. 

677



Hon kan luta sig mot en positiv trend i 
opinionen. Centern får 10 procent i 
junimätningen, partiets högsta notering sedan 
november 2018. 

Kristdemokraterna har haft en opinionskris som 
sammanfallit med rättsprocesserna kring 
partiledaren Ebba Buschs omdiskuterade 
husaffär. Nu växer KD dock för tredje månaden 
i rad i DN/Ipsos och landar på 6 procent. 

Högersidans två stora partier, Moderaterna och 
Sverigedemokraterna, uppvisar stor stabilitet i 
opinionen. Väljarstödet för M skattas i juni till 
22 procent. Där har partiet legat fyra månader i 
rad.  

SD har sedan i september legat och pendlat 
mellan 19 och 20 procent. Väljarstödet i juni 
mäts till 19 procent.  

Både M och SD ligger därmed klart över sina 
valresultat från 2018. Det gör även V och C. 

Övriga partier har tappat sedan valet. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Ipsos har genomfört 1 547 intervjuer med 
röstberättigade personer under perioden 8–20 
juni. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 301 
intervjuer via talad telefoni och 493 intervjuer 
via sms-länk till en webbenkät. 753 digitala 
intervjuer gjordes med ett kvoturval från en 
slumpmässigt rekryterad webbpanel. Syftet med 
kvoturval är att säkerställa representativiteten 
hos de svarande. Eftersom kvoturval tillämpas 
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kan inte felmarginaler beräknas på traditionellt 
sätt. Andelen osäkra var 11 procent. 

Frågan som ställdes var: Om det var val till 
riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta 
på? 

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

23 Statsvetaren: 
V belönas för att 
ha satt ner foten 
Vänsterpartiet har vunnit i opinionen på 
att sätta ned foten mot regeringen 
Löfven, säger statsvetaren Jenny 
Madestam. 

– Nu får de sin belöning.  

Vänsterpartiet får det största stödet på 19 år, 
enligt DN/Ipsos nya väljarbarometer. Det sker 
efter det att V-ledaren Nooshi Dadgostar 
förklarat att partiet inte längre har förtroende 
för statsministern, sedan en utredare lagt fram 
ett förslag om fri hyressättning vid 
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nybyggnation. Ett steg mot marknadshyror, 
enligt V. 

– Vänsterpartiet kan dra en tydlig slutsats av 
den här veckan, och det är att väljarna tycker att 
det är bra att de har drivit på i den här frågan, 
säger Madestam. 

Hon ser det som troligt att det är 
vänsterorienterade väljare som har gått från 
Socialdemokraterna till Vänsterpartiet. 

– V får sin belöning för att de har satt ner foten i 
den här frågan om fri hyressättning. Det är 
säkert något som V har sett i undersökningar att 
väljarna vill. 

Liberalerna ligger i mätningen på 2 procent, den 
lägsta nivån sedan Ipsos började mäta 1979. 
Även MP ligger under riksdagsspärren i 
opinionen, på 3 procent. 

– Det befäster att det är ett alarmerande läge för 
MP, men främst för Liberalerna naturligtvis. De 
ska definitivt vara oroliga för ett extraval, säger 
Madestam och fortsätter: 

– Liberalerna är för väljarna ett oerhört 
förvirrat parti. Det är ett parti som man inte vet 
vad det står för, och som präglas av interna 
konflikter. Sabuni har tagit beslutet att stötta en 
borgerlig regering, men det nöjer sig inte 
väljarna med. Det är ett otydligt besked. 

Om det här resultatet skulle stå sig i ett 
eventuellt extraval hamnar två partier utanför 
riksdagen. 

– Då blir spelplanen en helt annan sett till 
mandatfördelningen i riksdagen. Det skulle 
förändra förutsättningarna radikalt, säger 
Madestam. 
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Om väljarstödet i DN/Ipsos mätning räknades 
om till mandat skulle det bli en knapp majoritet 
för högerpartierna. 

Undersökningen är gjord före omröstningen i 
riksdagen, konstaterar statsvetaren Magnus 
Hagevi. 

– En vecka är lång tid i politiken, den är gjord 
före misstroendeförklaringen. Men den ger vid 
handen att vissa partier är relativt starka 
jämfört med var de brukar ligga i opinionen, 
säger han.  

Detta gäller både Vänsterpartiet och 
Centerpartiet.  

Att Nooshi Dadgostar synts mycket i medierna 
den senaste tiden kan eventuellt ge en liten 
effekt på marginalen i mätningen, menar han.   

– Jag tror snarare att det är en effekt av att 
Vänsterpartiet haft en långsiktig 
opinionsbildning som ett alternativ till 
Socialdemokraterna. Det är en trend som 
funnits under hela mandatperioden, säger 
Magnus Hagevi.  

Även Centerpartiets starka position är en 
rörelse som synts sedan förra valet.  

– Centern har kunnat manövrera sig till en 
position i partisystemet där de är ganska 
ensamma. De är starka anhängare av en 
högerpolitik, med marknadsekonomi, liberal 
politik, det vi kallar libertär, frihetlig politik, 
positiva till flyktingar och till globalisering. Man 
försöker inte fokusera på hårdare straff på 
samma sätt som andra partier. 
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– Centerpartiet har också gynnats av 
Liberalernas otydlighet, redan i samband med 
förra valet, och av att Liberalerna nu närmat sig 
Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna. För en del borgerliga 
väljare med liberala åsikter kan Centerpartiet 
framstå som det enda alternativet.  

Miljöpartiet för en anonym tillvaro och har inte 
hämtat sig efter svekdebatten efter förra valet, 
menar Magnus Hagevi. 

Att Kristdemokraternas marginal till 
fyraprocentsspärren ökar visar att skandaler 
inte påverkar så mycket i det långa loppet. Ebba 
Buschs husaffärer är snart glömda, och väljarna 
är mer intresserade av politiken.  

Hur regeringskrisen påverkar opinionen är 
svårt att sia om. 

– Vänsterpartiet har markerat ännu mer att de 
har en position som är klart till vänster som 
socialdemokraterna, och att de har en förmåga 
att driva politiken åt vänster, för de väljare som 
tycker att det är bra politik kan det uppfattas 
som attraktivt. Samtidigt röstar de faktiskt bort 
en socialdemokratisk regering, beroende på vad 
som händer nu. Det kanske väljarna å andra 
sidan inte tycker är så bra. Det är för många 
variabler att ta ställning till för att dra några 
slutsatser av effekterna. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

Juan Flores 

juan.flores@dn.se 
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23 Färskt 
partidokument 
hindrade Annie 
Lööf att ge upp 
”punkt 44” 
Varför kunde inte Annie Lööf bara stryka 
”punkt 44” i januariavtalet? Svaret finns 
delvis i ett 24 dagar gammalt dokument 
som 60 ledande centerpartister beslutat 
om. 

– Formuleringarna där visar på en 
bristande fantasi. Partiet tog inte V på 
allvar, det är uppenbart, säger Patrik 

Öhberg, forskare vid SOM-institutet i 
Göteborg. 

Som statsvetaren Patrik Öhberg ser det är också 
Centerpartiet de som nu har den svåraste 
situationen. 

– Centern har den jobbigaste kalkylen att göra, 
för de flesta andra är den ganska lätt. Allt 
hänger på hur C ska förhålla sig till 
verkligheten. 

Vid måndagens votering i riksdagen röstade 
Centerpartiets 30 närvarande ledamöter på 
”avstår” och bidrog därmed inte till 
misstroendet mot Stefan Löfven. Omedelbart 
efteråt sa partiledaren Annie Lööf också att 
partiet ”är berett att åter tolerera den här 
regeringen i utbyte mot ett fortsatt 
januariavtal”. 
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Efter beskedet utbröt diskussion bland 
centerpartister på sociala medier och frågan om 
det inte var möjligt att vänta med punkt 44 till 
nästa val ställdes. Varför gick den delen av 
januariavtalet inte att backa på, när den nu – ur 
Centerns perspektiv – öppnar för risken för att 
Sverigedemokraterna får inflytande över 
regeringspolitiken? 

Här krockar två interna linjer: 

Å ena sidan: Punkt 44 inleds med meningen 
”Fri hyressättning vid nybyggnation införs.” Det 
är också den bostadspolitik som Centerpartiet 
sedan länge driver. 

Å andra sidan: Partiledningen har att förhålla 
sig till det bara 24 dagar gamla 22-sidiga 
dokumentet med rubriken ”Framtidsagenda för 
Centerpartiet inför 2030”. Det bär tyngden av 

att vara enhälligt fastställt av de 60 ombuden på 
partiets förtroenderåd 28 maj, ett, som det 
heter i stadgarna, ”organ för strategiska 
överläggningar, samråd och beslut inom 
Centerrörelsen” en nivå över partistyrelsen. 

Framtidsagendan fastställdes efter att ha 
processats via remiss till distrikt, kretsar och 
syskonförbund. Men någon specifik diskussion 
om hur C skulle agera i fråga om Vänsterpartiet 
hölls aldrig under det digitalt sända 
förtroenderådet, det bekräftade Annie Lööf 
efteråt. 

Den riktlinje partiledningen fick med sig i rege-
ringsfrågan var: 

Dels att ”Centerpartiet är ett självständigt, 
borgerligt, liberalt parti som söker samarbete i 
den breda politiska mitten”. 
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Dels slutsatsen att ”ett politiskt samarbete i den 
breda politiska mitten, utan att 
ytterkantspartier har ett avgörande inflytande, 
är det bästa för Sverige (...) Vi tar bestämt 
avstånd från socialism, förmyndarmentalitet 
och vänsterpolitik.” 

Därmed hade Annie Lööf knappast partirådets 
mandat att de senaste dagarna stryka just 
”punkt 44”. 

En månadsgammal opinionsmätning indikerar 
samtidigt att Annie Lööfs egna väljare inte har 
lika svårt för samverkan med just Nooshi 
Dadgostars parti. Enligt SvD/Sifo har 
visserligen två av tre C-väljare en negativ 
”allmän inställning”, men samtidigt svarade 44 
procent att Centerpartiet bör sitta i eller 
samarbeta med en regering som tar stöd av V, 

medan 30 procent sa nej till en sådan lösning 
(omkring tio procents felmarginal). 

Partisekreteraren Michael Arthursson pekar 
dock på andra undersökningar, inte minst 
partiets egna. 

– Sifo hade frågat om just den här lösningen. 
Jag har sett andra mätningar som frågat om 
flera alternativ. Då blir det tydligt att 
centerväljare helst ser en lösning där vare sig V 
eller SD finns med, säger han till DN. 

– Men om man isolerar till den här frågan 
märks att många är tveksamma, att det inte är 
något som man funderat så mycket på. Det är en 
splittrad bild. 

Trots förtroenderådets skrivning om att 
Centerpartiet är ett ”borgerligt” parti säger 
Kantar Sifos opinionschef Toivo Sjörén att 
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centerväljarna är rätt öppna för samverkan med 
Stefan Löfven. 

– Man är inte misstänksam mot honom. Men 
var gränsen går mot Vänsterpartiet vet nog 
ingen riktigt. 

Varför kunde inte Annie Lööf bara stryka 
”punkt 44” i januariavtalet? 

– Det måste ske på något annat vis i så fall. Jag 
tror inte en specifik punkt hade varit helig i en 
total förhandling. Då hade frågan uppstått om 
vad man kunde byta den emot. Centern kan 
också tycka att de gjorde en kompromiss redan i 
frågan om Las. Men det är helt klart att de som 
röstar på Centern har ett väldigt högt förtroende 
för Annie Lööf. Man tror på henne helt enkelt.  

En ledande centerpartist utanför partistyrelsen 
som DN talat med pekar nu ändå på ”punkt 
44:s” specifika vikt. 

– Vi är överens om den i partiet, det är absolut 
viktigt att man håller i den. 

En annan ledande partiföreträdare hänvisar till 
plikten i själva januariavtalet. 

– Har man ingått avtal så är det det som gäller. 
Det är bara att rätta in sig. Börjar man plocka i 
ett avtal… det funkar inte, det är ju därför man 
skriver det. Men visst tror jag att många tänker 
att det är väl bara att stryka denna, så slipper vi 
stöket. 

Har Annie Lööf partiet med sig nu? 

– Vi har precis antagit en framtidsagenda om 
att inte göra oss beroende av vare sig höger eller 
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vänster. Så att så länge som partistyrelsen håller 
sig inom de ramarna är det nog ganska lugnt. 

En tredje förtroendevald centerpartist talar till 
och med om att det som nu skett är en 
”delseger”. 

– 44:an var för mig en de viktigaste punkterna 
och helt central för att alls gå in i avtalet. 
Speciellt för de väljare som jag representerar. 
Den förhandlar man inte bort lättvindigt. Men 
det är också ett paket och vi är inte intresserade 
av att ändra i ingångna avtal. 

Denne ser ett egenvärde i den strid som 
uppstått: 

– Många av oss politiskt engagerade har känt 
att nu äntligen har vi fått upp bostadsfrågan på 
bordet men ur ett högerperspektiv. Jag räds inte 

ett extraval på den här frågan utan tror vi kan 
vinna på den. Jag ser det här som en delseger. 

Men Patrik Öhberg, forskare vid SOM-institutet 
i Göteborg och som deltog i 
riksdagsundersökningen 2018, menar att C just 
genom skrivningarna i januariavtalet och 
framtidsagendan ”gjort det lite svårt för sig”. 

– De vill både vara resultatinriktade och blanda 
in symbolpolitik. Det blir svårt att förena. Om 
man är resultatinriktad spelar det inte så stor 
roll vad katten släpat in, men om symbolerna är 
viktiga är man beredd att avstå politiska 
vinster.  

Han menar att om C även en andra gång röstar 
emot Ulf Kristersson som statsminister kommer 
man att uppfattas som ett vänsteralternativ.  
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– Så Centern har den jobbigaste kalkylen att 
göra nu. 

I likhet med Kantar Sifos Toivo Sjörén pekar 
han samtidigt på den nya närheten till S. 

– Sossarna är ju centerpartisternas näst bästa 
parti i dag, så C-väljarna har hängt med i 
förändringen. De har börjat bilda en ny familj, 
fått nya plastföräldrar. Hur upplevs det då att gå 
tillbaka till de man tidigare gjort slut med? Jag 
tror att när Annie Lööf tittar på sina väljare ser 
hon att de är oroliga för klimatet och 
extrempartier. Då blir det jättesvårt för C att 
stödja Moderaterna.  

Centerns partisekreterare Michael Arthursson 
vill dock inte ge sig in i någon diskussion om att 
ett vägval åt vänster eller höger här och nu 
skulle bli nödvändigt. 

– Det är inte så konstigt att vi inte vill ha en 
regeringssamverkan som bygger på SD eller V. 
Men alla partier har några andra partier som de 
inte vill ha regeringssamverkan med. Det är 
inget unikt för oss. 

Vilken vikt har skrivningarna i 
framtidsprogrammet som ni klubbade 28 maj? 

– Det är en väldigt viktig utgångspunkt för oss 
och väl förankrat i Centerpartiet. 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 

Fakta. Allt färre 
identifierare sig som C-
väljare 
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Valforskningsprogrammet vid Göteborgs 
universitet studerar bland annat hur pass 
mycket väljarna identifierar sig vid ett visst 
parti. 

I en presentation som statsvetarprofessorn 
Henrik Ekengren Oscarsson gjorde för 
Centerpartiets partistyrelse för ett år sedan, 
framgick att efter senaste valet hade 
Centerpartiet den lägsta så kallade parti-
identifikationen av alla. Bara 18 procent såg sig 
som ”centerpartister”, en procentenhet under 
Liberalernas väljare. Tjugo år tidigare var 
samma siffra för Centern 50 procent. 

Källa: Göteborgs universitet 

23 
”Januariavtalet 
är inte 
överspelat” 
Januariavtalet är inte överspelat, anser 
finansminister Magdalena Andersson 
(S), trots att Liberalerna har 
dödförklarat det. 

– Jag är inte beredd att säga att 
januariavtalet inte gäller, säger 
Magdalena Andersson. 

Efter misstroendeomröstningen mot Stefan 
Löfven meddelade Liberalernas partiledare 
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Nyamko Sabuni att L lämnar januariavtalet och 
att det därmed ska betraktas som avslutat. Men 
finansminister Magdalena Andersson tycker att 
det är för tidigt att avfärda avtalet mellan 
regeringspartierna, C och L. 

– Folk har varit lite för snabba och kategoriska i 
det här läget. Man måste verkligen förstå att det 
här är ett allvarligt läge för Sverige. Vi är 
fortfarande i en pandemi, vi har en 
lågkonjunktur och en djup politisk kris. Då 
tycker jag att man ska ta ett djupt andetag och 
ta ett steg tillbaka, snarare än att springa åstad 
och dra upp nya röda linjer och fatta snabba 
beslut, säger Magdalena Andersson. 

Anser du att avtalet gäller eller inte? 

– Jag är inte beredd att säga att januariavtalet 
inte gäller. 

Den pågående politiska krisen ställer också till 
det för budgetförhandlingarna. Liberalernas 
tjänstemän har lämnat regeringskansliet och 
det är mycket oklart om L kommer att delta i 
förhandlingarna inför höstbudgeten. 

– Man kan budgetförhandla utan att ha 
tjänstemän i regeringskansliet, det har C gjort 
hela tiden. Det handlar om att tillräckligt många 
partier är intresserade av att budgetförhandla. 

– Sen konstaterar jag att Liberalernas 
partistämma har sagt att man ska 
budgetsamarbeta fram till och med budgeten 
för 2022. 

Vad gör ni just nu för att lösa den pågående 
politiska krisen? 

– Just nu pågår intensiva samtal med många 
olika partier och företrädare. I det här allvarliga 
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läget vore det oansvarigt av mig om jag inte 
hade många kontakter med olika företrädare. 

Vilka pratar du med i första hand? 

– Många olika. 

Hur bedömer du möjligheterna att undvika 
extraval? 

– Det är precis den typen av frågor som 
statsministern nu funderar på. Vad som är bäst 
för landet i det här läget. Men det är klart att 
långa talmansrundor och månader med finska 
pinnar är inget som någon längtar efter. Men 
jag tror inte att någon längtar efter ett extraval 
heller. 

Vad föredrar du? 

– Jag förlitar mig helt på statsministerns 
omdöme i det här läget. 

Hur ser du på V:s agerande den senaste veckan? 

– De har tillsammans med Sverige-
demokraterna, Kristdemokraterna och 
Moderaterna bidragit till den här politiska 
krisen utan att ha en plan för vad man ska göra 
sen. Det är en ohelig allians och 
nejsägarkoalition. Man kan inte styra landet 
med en nejsägarkoalition. 

Hur bedömer du förutsättningarna för att 
samarbeta med V efter det här? 

– Under mina sju år som finansminister har jag 
haft budgetsamarbete med Vänsterpartiet, 
Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Vi 
socialdemokrater har tydligt visat att vi har 
förmåga att samarbeta med många olika partier. 

Hur ska ni få C och V att samarbeta om en 
budget? 
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– Den frågan ska ställas till Annie Lööf. Jag kan 
tyvärr inte ge något svar. 

Får den politiska krisen några omedelbara 
effekter på svensk ekonomi? 

– Pandemin pågår fortfarande och vi har just 
haft den största ekonomiska krisen sedan andra 
världskriget. Vi ser en vändning nu. Men en 
uppgång är alltid skör så här i början och att 
addera en politisk osäkerhet påverkar hur den 
här uppgången kommer att bli. 

– Om det blir en övergångsregering och vi 
skulle behöva komma med nya krispaket måste 
man ta sig en funderare med juristerna vilka 
möjligheter vi har att göra det. Timmar som vi i 
stället skulle ägna åt att ta fram nya krispaket 
kommer i stället att användas för att diskutera 
med juristerna om vilka möjligheter regeringen 

har. Det är inte optimalt och det visar hur 
oansvarigt det var att agera på det här sättet i 
går. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 
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Palmeåklagaren 
får skarp JO-
kritik för 
utpekande av 
Skandiamannen 
För ett år sedan meddelade åklagaren 
Krister Petersson att utredningen om 
mordet på Olof Palme avslutas – 
eftersom den misstänkte inte längre 
lever. 

JO kritiserar nu att den så kallade 
Skandiamannen pekades ut som 
mördare. 

Efter 34 år av ovisshet skulle det svenska folket 
få svar på frågan vem som mördade 
statsministern. På en presskonferens den 10 
juni 2020 lade Krister Petersson fram sin 
huvudteori om att det var den så kallade 
Skandiamannen, Stig Engström, som hållit i 
mordvapnet i Stockholm den 28 februari 1986. 

Eftersom den misstänkte är avliden läggs 
förundersökningen ned, meddelade åklagaren. 

Under den två timmar långa pressträffen 
presenterades en rad omständigheter och 
vittnesuppgifter som åklagaren ansåg band 
Engström till mordet. 

– Den här personen framställdes som skyldig 
till mordet vilket innebär att den så kallade 
oskuldspresumtionen har kränkts, den 
grundläggande rättigheten vi har att inte 
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framställas som skyldiga innan en domstol har 
fastställt det, säger Justitieombudsmannen (JO) 
Per Lennerbrant. 

Petersson vill inte recensera JO:s kritik, utan 
konstaterar bara att de inte fullt ut har samma 
uppfattning om pressträffen. 

– Jag har tagit till mig och läst vad han skrivit 
och jag ger ingen närmare recension vad jag 
tycker om det. Jag har försökt så gott jag 
kunnat, säger Petersson. 

Åklagaren gjorde uttalanden som inte kan 
tolkas på annat sätt än att han pekade ut 
Engström som skyldig, enligt Lennerbrant. Han 
anser att slutsatserna hade kunnat presenteras 
på ett annat sätt vid pressträffen, till exempel 
genom att tydligare påpeka och problematisera 
att Engström inte kunde försvara sig. 

– Han hade behövt lägga fram vad som talade 
för och emot. Åklagaren nämnde inte alls eller 
förklarade vad det innebär att den här personen 
över huvud taget inte har underrättats om 
misstanken, att det inte funnits någon 
försvarare och att personen inte fått komma till 
tals och bemöta misstanken, säger JO. 

Petersson anser däremot att han var noga med 
att inte peka ut Skandiamannen som skyldig 
och att han gjorde en rad överväganden inför 
det att beslutet skulle presenteras. 

– Jag försökte vara väldigt tydligt med att det är 
inte är jag som utkräver ansvar och förklarar 
människor skyldiga eller oskyldiga utan det är 
domstolen och jag beskrev väldigt noga den 
slutsatsen vi kommit fram till, och det står jag 
för. 
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Hade du kunnat var tydligare med att han bara 
var misstänkt? 

– Hur mottagaren tar emot det kan jag inte 
svara för fullt ut. Jag sade vid ett flertal tillfällen 
att det var fråga om en misstankegrad och inte 
om ett skuldkonstaterande, säger Petersson. 

Det skriftliga nedläggningsbeslutet var inte 
heller tillräckligt utförligt motiverat, anser JO. 
Den kortfattade motiveringen är så kategorisk 
att den ger intrycket av att det bara kan ha varit 
den utpekade misstänkte som begått mordet, 
anser Lennerbrant. 

I granskningen har JO också tittat på de 
uttalanden som Petersson gjorde inför 
presskonferensen. Redan i februari 2020 sade 
åklagaren i SVT-programmet ”Veckans brott” 
att han skulle redovisa ett beslut i åtalsfrågan, 

”kring mordet och vem som är ansvarig för 
mordet och hur det ligger till”. 

– Han uttalade sig i ”Veckans brott” så att det 
byggdes upp förväntningar om att det skulle 
presenteras en lösning på mordet. Det måste 
åklagaren ha förstått att det var vad 
allmänheten förväntade sig och att det 
påverkade hur man tog till sig det som han 
faktiskt sade, säger Lennerbrant. 

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin 
anser inte att åklagaren pekat ut personen som 
skyldig, utan endast som misstänkt. 

”Jag kan konstatera att Justitieombudsmannen 
delar min uppfattning att det var korrekt att 
namnge den misstänkta personen. Däremot har 
JO gjort en annan bedömning än vad jag gör i 
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att utpeka den misstänkta som skyldig”, skrev 
hon i går, tisdag, i ett pressmeddelande. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

23 
Gymnasieung-
domar ska 
covidvaccineras 
Även ungdomar från 16 år ska vaccineras 
mot covid-19. Vaccinationerna kommer 
att skydda individen, göra skolorna 
säkrare och ge ökad flockimmunitet i 
Sverige. Folkhälsomyndigheten avvaktar 
däremot att rekommendera allmän 
vaccinering av yngre barn.  

De som är 16 och 17 år kommer att vaccineras 
efter att den vuxna befolkningen fått vaccin – 
alltså under hösten. I många länder har de äldre 
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barnen fått vaccin under våren och 
Folkhälsomyndigheten bedömer att det nu finns 
tillräckligt med data för att vara säker på att 
nyttan överstiger riskerna med vaccinering för 
även äldre ungdomar.  

– Vaccin skyddar individen mot sjukdom. Vi vet 
att ju yngre man är desto mindre är risken att 
drabbas för svår sjukdom. Men den finns där, 
den är inte noll, sade Johan Carlson, 
generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.  

Hittills har 150 16- och 17-åringar fått 
sjukhusvård i Sverige på grund av covid-19 och 
det finns även en risk för långtidssymtom för 
unga. 

Tanken är att vaccineringen av de äldsta barnen 
ska påbörjas samtidigt i hela Sverige och 

Folkhälsomyndigheten ska hitta ett datum som 
passar för alla regioner. 

Vaccineringen kommer att bidra till att skydda 
gymnasieskolorna från utbrott. Skolan och 
eleverna har drabbats under pandemin, menar 
utbildningsminister Anna Ekström (S).   

– Gymnasieungdomar har drabbats ändå, när 
en stor del av undervisningen skett på distans. 
Det är bättre än ingen undervisning, men 
undervisningen i skolan på plats är det bästa för 
de allra flesta, säger hon. 

Även barn från 12 år med särskilda riskfaktorer 
ska vaccineras. Svenska barnläkarföreningen 
ska publicera en lista över vilka tillstånd som 
bedöms öka risken för svår sjukdom för barn. 
Det gäller främst relativt allvarliga sjukdomar 
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och barn som redan har mycket kontakt med 
vården.  

Det är ännu inte aktuellt med en allmän 
vaccinering av barn från 12 år, men det kan bli 
det framåt hösten när Folkhälsomyndigheten 
fått mer data, säger Johan Carlson.  

Folkhälsomyndigheten har undersökt 
vaccinationsviljan i de aktuella grupperna och 
intresset är stort hos 16- och 17-åringar. Men 
det finns stora socioekonomiska skillnader. 
Ungdomarna efterfrågar också mer information 
om vaccinet än vuxna, säger Johan Carlson och 
Folkhälsomyndigheten ska arbeta för att ge dem 
informationen och för att minska skillnaderna i 
samhället. 

Utbildningsministern tror att barn i Sverige har 
goda erfarenheten av vaccineringen.  

– Väldigt många skolbarn i Sverige har sett att 
mormor och morfar, farmor och farfar och snart 
också deras föräldrar har fått vaccinen och 
kunnat se att de har lett till att de kan gå ut mer 
i samhället och träffa nära och kära, så jag tror 
att de har en positiv bild av vaccinet, säger Anna 
Ekström.  

Amanda Dahl 

amanda.dahl@dn.se 
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23 
Kriminalvården 
bygger ännu ett 
nytt fängelse 
Kriminalvården planerar att bygga ytterligare 
ett nytt slutet fängelse. Generaldirektör Martin 
Holmgren har precis beslutat att sätta i gång 
processen. 

– Kriminalvården har under en längre tid 
brottats med för få häktes- och anstaltsplatser. 
Med den plan vi lagt med en tioårsperspektiv 
ser vi att vi behöver öka med ungefär 3 400 
platser fram till 2030, säger Viktoria Rydholm 

på Kriminalvårdens ekonomi- och 
fastighetsavdelning. 

Redan finns beslut om två nya fängelser i 
säkerhetsklass 2, i Kalmar och Trelleborg. Det 
tredje ska byggas i region Öst och ska ha runt 
400 platser. Kriminalvården har skickat ut 
förfrågningar till nio kommuner i regionen. 

TT 
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23 Krav på att 
EU agerar mot 
Ungerns hbtq-
förbud 
Hbtq-personer håller på att suddas ut ur 
offentligheten. 

Det säger en ungersk aktivist efter att -
Ungern infört en lag som förbjuder 
skildringar av homosexualitet. Vad kan 
EU göra? Använda juridiken eller 
bidragen? Eller båda? 

Ungerns parlament klubbade i förra veckan ett 
förbud mot att ”skildra och främja” 

homosexualitet och transsexualism i skolan, 
samt i handeln, medier och reklam riktat mot 
personer under 18 år. 

Regeringspartiet Fidesz, som har egen majoritet 
i parlamentet i Budapest, knöt förbudet till en 
annan lag som skärper lagstiftningen mot 
pedofili. Vänsteroppositionen bojkottade 
omröstningen, och en rad företag, 
barnrättsorganisationer och lärar- och 
journalistfack har protesterat. Utanför 
parlamentet har demonstrationer hållits. 

Inför onsdagskvällens match i fotbolls-EM 
mellan Ungern och Tyskland hade staden 
München begärt tillstånd att lysa upp 
fotbollsarenan med regnbågsfärgerna, som en 
solidaritetshandling med ungerska hbtq-
personer. Men staden fick nej från 
fotbollsförbundet Uefa. 
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Tamás Dombos på den ungerska organisationen 
Háttér Társaság som arbetar för hbtq-personers 
rättigheter, säger att homosexuella ungdomar 
kommer att drabbas hårt av förbudet. 

– I dag finns det fler och fler böcker och filmer 
för tonåringar som handlar om att det är okej 
att vara gay – alltså inte pornografi utan helt 
vanliga romaner. Det är något positivt. Men en 
ung person kommer inte längre att få köpa en 
sådan bok i affären eller låna den på biblioteket, 
säger han. 

Organisationer som lär ut sexualkunskap i 
ungerska skolor kommer inte längre att få prata 
om homosexualitet, och varken ge information 
om säkert sex eller föra diskussioner om 
identitet och sexuell läggning. 

Men lagen kommer också att få konsekvenser 
på hela samhället: homosexualitet kommer 
nästan raderas från offentligheten, säger 
Dombos. 

– En film med en lesbisk rollfigur kommer bara 
att kunna visas efter klockan 22 på kvällen. Ett 
reportage som berör ämnet måste varna för att 
innehållet är olämpligt för dem under 18 år. 

Dombos blev egentligen inte förvånad över att 
Fidesz föreslog lagändringen, eftersom 
regeringen har skruvat upp retoriken mot hbtq-
personer på senare år. 

– Parlamentets talman har likställt samkönade 
föräldrar med pedofiler. Och Viktor Orbán 
(Ungerns premiärminister, red anm) har sagt 
att homosexuella ska hålla sig borta från våra 
barn. 
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I december ändrade Ungern sin grundlag så att 
begreppet familj definieras som en mor och en 
far – i praktiken ett förbud mot samkönad 
adoption. 

Enligt Tamás Dombos handlar det om att skapa 
en ny fiende. 

– Regeringen använder hela tiden samma 
metod. De utser en fiende och säger att de ska 
skydda det ungerska folket mot den. Tidigare 
var det migranter, George Soros, EU… Sedan 
två–tre år tillbaka är det vi. I ungerska medier 
pratar man om homosexualitet som något 
importerat från väst. 

Synen på homosexualitet skiljer sig mycket åt i 
EU, särskilt mellan öst och väst. I 
opinionsundersökningen Eurobarometern från 
2019 ställdes frågan om man höll med om 

påståendet att ”homosexuella och bisexuella 
personer ska ha samma rättigheter som 
heterosexuella personer”. Bland de tillfrågade 
svenskarna höll 98 procent med – bland 
ungrarna bara 48 procent. 

Det finns alltså en värderingsskillnad mellan ett 
mer socialt konservativt öst och ett liberalare 
väst. Men det innebär inte att utvecklingen i 
Ungern följer vad folk vill ha, säger Katrin 
Hugendubel, på den europeiska 
paraplyorganisationen för hbtq-rättigheter Ilga-
Europe. 

– Regeringarna i Ungern och Polen underblåser 
en polarisering. Syftet är att misskreditera 
oppositionen och den halvan av landet som 
stödjer hbtq-rättigheter. Det är väldigt farligt. Vi 
ser en ökning av våldsamheter. 
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I veckan har flera EU-politiker krävt att EU 
agerar mot Ungern. 

– Det finns en oro att det här kan sprida sig, att 
andra länder upplever att det är okej att bryta 
mot en så grundläggande värdering som skydd 
för minoriteter, säger den svenske EU-
parlamentarikern Tomas Tobé (M). 

Vad kan EU göra? Det finns två spår: juridiken 
och bidragen. I båda fallen är det EU-
kommissionen som sitter på 
sanktionsmöjligheterna. 

När ett EU-land bryter mot gemensamma EU-
lagar inleds ett så kallat överträdelseförfarande, 
en skriftväxling mellan EU-kommissionen och 
det berörda landet. I sista hand landar frågan i 
EU-domstolen, som kan utdöma böter. 

Enligt Katrin Hugendubel bryter den ungerska 
lagen antagligen mot två EU-lagar som rör 
medier respektive reklam: direktivet om 
audiovisuella medietjänster och direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder. 

EU-kommissionen uppger att man håller på att 
analysera den ungerska lagen i detalj, för att se 
om den bryter mot EU-rätten. 

Både Katrin Hugendubel och Tamás Dombos 
jämför den ungerska lagen med den som 
infördes i Ryssland 2013, om att barn inte ska 
exponeras för ”homosexuell propaganda”, alltså 
sådant som porträtterar homosexualitet som 
någonting normalt. 

En liknande lag antogs också samma år i 
Litauen, begränsad till innehåll i reklam. Den 
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ansågs dock inte bryta mot EU:s reklam och 
medielagar. 

– Det är en sorglig historia, att den litauiska 
lagen finns kvar, säger Katrin Hugendubel på 
Ilga-Europe. Men det är viktigt att säga att den 
knappast tillämpas längre i Litauen, och att den 
ungerska lagen går mycket längre. 

Tamás Dombos håller med: 

– I Ungern handlar det inte bara om att 
förbjuda främjandet av homosexualitet eller 
icke-traditionella familjer, utan om att helt 
förbjuda skildringar, säger ungraren. 

EU-kommissionens andra verktyg är att hålla 
inne EU-pengar för projekt som inte respekterar 
EU:s grundläggande värderingar. 

I somras ströp EU-kommissionen bidragen till 
sex polska städer inom ett program för 
europeiska vänorter. Detta efter att de sex 
borgmästarna utropat städerna fria från ”hbtq-
ideologi”. 

I en intervju i förra veckan, inför omröstningen 
i Budapest, fick den ansvariga EU-
kommissionären, den maltesiska 
socialdemokraten Helena Dalli, frågan om EU 
skulle kunna införa liknande sanktioner mot 
Ungern. Hon svarade ”Ja, självklart. Absolut.” 

Katrin Hugendubel på Ilga-Europe tror att det 
ligger närmast till hands att stoppa 
utbetalningar inom Erasmus-programmet. Ut-
över studentutbyten finansierar programmet 
nämligen också utbildningsprojekt där hbtq-
organisationer ibland ingår. 
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– Med den nya lagen verkar det otroligt att 
Erasmus-pengarna kommer att spenderas på ett 
sätt som inte är diskriminerande i Ungern, 
säger Hugendubel. 

Även om EU-kommissionens prövningar är 
juridiska påverkas de av politiskt tryck, både 
från EU-länderna och från EU-parlamentet. Det 
trycket har nu ökat, säger Moderaternas EU-
parlamentariker Tomas Tobé. 

I mars i år lämnade Fidesz EU-parlamentets 
konservativa partigrupp EPP, där de svenska 
Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Det 
har gjort det enklare för EPP att agera mot den 
ungerska regeringen. 

I veckan beslöt partigruppen att den ungerska 
lagen skulle debatteras i utskottet för 

grundläggande rättigheter, där Tomas Tobé 
sitter. 

– Att vi gör det är en stark signal. Det går 
snabbare utan Fidesz i partigruppen, säger 
Tobé. 

Sigrid Melchior 

sigrid.melchior@dn.se 

Fakta. Så här agerar 
EU mot Ungern 
Sedan 2010 har Ungerns regering på olika sätt 
urholkat rättsstaten och demokratin. Bland 
annat genom stärkt politisk kontroll av rätts-
väsendet, universitet och medier. Vissa 
statsvetare och organisationer bedömer att 
Ungern inte längre är en full demokrati. 
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EU-kommissionen har öppnat flera 
överträdelseförfaranden med Ungern – ett slags 
politisk dialog om ett land bryter mot EU-regler. 
Vissa av fallen har gått till EU-domstolen. 2012 
dömde EU-domstolen exempelvis att Ungern 
inte får tvinga domare och åklagare till 
förtidspension. 

Enligt EU-fördragets artikel 7 kan ett EU-land 
som bryter mot demokratiska principer fråntas 
sin rösträtt. Men för att utdöma straffet krävs 
att övriga EU-länder är överens, och Polen och 
Ungern håller varandra om ryggen. 

Det pågår sedan några år tillbaka ”artikel 7-
förfaranden” mot både Polen och Ungern, där 
ländernas ministrar tvingas förklara och 
försvara olika kritiserade nationella reformer. 

Dessa förhör har legat nere under pandemin 
men återupptogs den 22 juni, då de 27 EU-
ministrarna träffades. 

Sedan ett halvår har EU större utrymme att 
straffa demokratisyndare med plånboken. Ett 
EU-land som inte respekterar rättsstatens 
principer på ett sätt som riskerar EU-medel kan 
få sina bidrag frysta. EU-kommissionen har inte 
använt verktyget ännu. 
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23 Benådning 
vållar 
ramaskrin 
Det spanska regeringsbeslutet på 
tisdagen om benådning av nio fängslade 
katalanska separatister vållar som väntat 
ramaskrin – inte bara från 
nationalisthögern. Också den katalanska 
regeringen är kritisk – där kräver man 
amnesti, inte benådning. 

När premiärminister Pedro Sánchez  aviserade 
sitt beslut kvällen före, på den anrika teatern 
Liceo i Barcelona, följde pinsamma scener. I 
stället för applåder möttes han av visslingar och 
burop, och extremister från separatiströrelsen 

CUP hissade banderoller med krav på 
”Självständighet, inte benådning!” 

Idén om benådning kläcktes av Sánchez 
närmaste man, den allt mäktigare 
mediekonsulten Ivan Redondo. Sánchez 
motiverar benådningen med att den ”läker sår 
och bidrar till normalisering”. Detta 
resonemang förkastas av högeroppositionen, 
där man utmålar benådningen som det första 
steget mot Spaniens sönderfall.  

Men också inom Sánchez eget socialistparti 
växer kritiken. Emiliano García-Page, 
socialistisk regeringschef i regionen Castilla-La 
Mancha, förutspår att de nio separatistledarna, 
som ledde Kataloniens försök att bryta sig ur 
Spanien 2017, nu kommer att intensifiera sin 
kamp. 
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Den katalanske regeringschefen Pere Aragones, 
som förhandlat med Sanchez om saken, ville 
först inte höra talas om benådning – som inte 
suddar ut brottet och den fällande domen – 
utan krävde amnesti, som rentvår dömda och 
misstänkta. 

Till sist gick Aragones med på att beteckna 
benådningen som ”ett steg i rätt riktning”. 
Benådningen av de nio löser inte dock den 
landsflyktige förre katalanske regeringschefen 
Carles Puigdemonts problem. Han förblir 
efterlyst i Spanien. 

Pedro Sánchez regerar med stöd av katalanska 
separatister. Hans förhoppning att benådningen 
skall få dessa att mildra sina krav och inrikta sig 
på ”samlevnad” övertygar få. Nästa steg, för 
separatisternas del, är att försöka utverka 
tillstånd att hålla folkomröstning om 

självständighet. Två gånger, 2014 och 2017, har 
sådana omröstningar hållits, men utan Madrids 
tillstånd och därför utan några praktiska följder. 

För att träda i kraft måste benådningen 
undertecknas av kung Felipe VI, som motsätter 
sig beslutet men väntas böja sig för regeringens 
vilja.  

Om beslutet appelleras, vilket är troligt, kan det 
hamna inför HD eller författningsdomstolen, 
där Sánchez torde stöta på motstånd.  

Han har på senare tid haft många kollisioner 
med rättsapparaten, där inställningen till 
honom präglas av djup misstro. Hursomhelst: 
den katalanska frågan är nu tillbaka på allvar 
som den spanska politikens centrala stridsfråga. 

Nathan Shachar naranjal@gmail.com 
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23 Stor oro för 
att Ryssland ska 
stoppa FN-hjälp 
Över fyra miljoner syrier i den hunger- 
och sjukdomsdrabbade provinsen Idlib 
kan inom kort bli avskurna från hjälp 
utifrån. Ryssland hotar att använda sitt 
veto i FN:s säkerhetsråd för att stänga 
den enda fungerande gränsövergången 
mellan Turkiet och Syrien. 

Krig, torka, covid-19-pandemin och en 
galopperande ekonomisk kris. Det är de 
komponenter som sargat Syrien till den grad att 
nära 60 procent av befolkningen har svårt att få 
tag på mat för dagen, enligt en rapport från 

FN:s livsmedelsprogram World Food 
Programme.  

I nordvästra Syrien är hjälpbehovet ännu större: 
8 av 10 invånare är beroende av bistånd för sin 
överlevnad. Hälften av dem är barn. Hårdast 
drabbat av den humanitära krisen är provinsen 
Idlib, som numera kontrolleras av 
jihadistgrupperingen Hayat Tahrir al-Sham 
(HTS) i en ohelig allians med turkisk militär. 
HTS är föremål för sanktioner från västvärlden.  

Denna lokala jihadistregim har misslyckats med 
att tillgodose behovet av mat och medicin för de 
4,2 miljoner syrier som bor i provinsen, en 
slättbygd av Stockholms läns storlek. Merparten 
av Idlibs invånare är flyktingar från andra delar 
av Syrien som ofta lever under eländiga 
förhållanden i stora flyktingläger. 
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En livlina för de civila har varit det nödbistånd 
som transporteras från Turkiet via 
gränsövergångar. FN har kunnat göra detta 
utan att behöva tillstånd från Bashar al-Assads 
regim i Damaskus, men arrangemanget hänger 
på en bräcklig överenskommelse i säkerhets-
rådet som nu är hotad. 

Ryssland vill att allt humanitärt bistånd ska 
slussas via al-Assad-regimens kanaler i 
Damaskus. Under de senaste åren har Ryssland 
sett till att alla gränsövergångar från Turkiet 
utom en – Bab al-Hawa – har stängts för 
hjälptransporter. 

Bab al-Hawa är en oansenlig gränsstation bland 
vallmoklädda kullar någon mil utanför den 
turkiska staden Reyhanli. Här passerar varje 
månad hundratals lastbilar från FN och från 
frivilliga hjälporganisationer, fullastade med allt 

från blöjor till bedövningsmedel, nödvändiga 
produkter som det råder skriande brist på i 
krigets Syrien. 

FN:s möjlighet att kunna använda sig av Bab al-
Hawa vilar på en resolution (samfällt beslut) i 
FN:s säkerhetsråd. Resolutionen antogs i början 
av juli förra året, under stor motvilja från 
Ryssland, och bara på villkoret att tillståndet 
måste förnyas senast den 10 juli i år. 

Men som det ser ut just nu kommer Ryssland 
att sätta ned foten och stoppa FN-trafiken 
genom Bab al-Hawa genom att utnyttja sitt veto 
i säkerhetsrådet, i kraft av att vara ständig 
medlem. Moskva hävdar att FN-besluten kring 
övergångarna är i strid med Syriens suveränitet. 
I säkerhetsrådet har de stöd av Kina. 
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Den ryska inställningen betraktas med stor oro i 
biståndssammanhang. Under hela det över tio 
år långa kriget har nämligen president Bashar 
al-Assad använt de internationella 
hjälpsändningarna som en del i krigföringen. 
FN:s försök att föra in nödhjälp till icke 
regimkontrollerade områden har fördröjts utan 
anledning. Transporter har fått vänta oskäligt 
länge på tillstånd, och hjälpkonvojer har 
stoppats och fått delar av lasten beslagtagen. 

Närmare 30 internationella hjälporganisationer 
som är verksamma i Syrien vädjar nu i ett öppet 
brev till FN:s säkerhetsråd att förlänga 
mandatet för Bab al-Hawa i ett år, samt att 
öppna de gränsstationer som stängts för införsel 
av nödbistånd. 

Det är inte klart när omröstningen i 
säkerhetsrådet ska ske. Förra året utvecklades 

förhandlingarna till en kamp mot klockan som 
drog över slutdatumet den 10 juli, innan en 
överenskommelse kunde träffas. 

Erik Ohlsson 

Fakta. Nöden i Idlib 
Idlib är en av Syriens fjorton provinser. Den har 
drygt fyra miljoner invånare (varav hälften är 
internflyktingar). Provinsen omfattar cirka 6 
000 kvadratkilometer, en yta jämförbar med 
Stockholms län. 

Idlib är den sista provinsen i Syrien som helt 
står utanför regimens kontroll. 

Syriska regeringstrupper, tillsammans med sina 
allierade, Ryssland och Iran, är stridsberedda 
för att återta Idlib. FN och andra humanitära 
organisationer är extremt oroade över 
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situationen, eftersom riskerna för civila är 
oerhört stora. 

Idlib har drabbats hårt av covid-19-pandemin 
och i provinsen råder stor brist på medicin och 
livsmedel. FN distribuerar mat till 1,3 miljoner 
människor varje månad, via konvojer som körs 
in från Turkiet. DN 

23 Ny våg av 
smitta – tvång 
ska få ryssar att 
vaccinera sig 
Sankt Petersburg. Ryssland var först i 
världen med att vaccinera mot 
coronaviruset. En nyhet som Kreml 
tutade ut överallt.  

Nu ligger man bland de sista. Den nya 
deltavarianten sprider sig och 
tvångsvaccineringen är ett faktum. Hur 
hamnade man här? 

KOMMENTAR 
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Min väninna Olga i Moskva är så frustrerad att 
hon knappt kan prata. 

– Jag visste att det skulle gå så här, säger hon. 
Därför gick jag och vaccinerade mig direkt. Det 
var klart från början att det ändå skulle sluta 
med tvångsvaccineringar, för våra makthavare 
kan inte fungera på något annat sätt.  

Olga är i minoritet. Bara 13,4 procent av den 
ryska befolkningen har fått minst en vaccindos. 
Drygt 10 procent är fullvaccinerade. Att 
skillnaden mellan dem som har fått första och 
andra dosen är så liten beror på att 
vaccinationstakten bromsat in häftigt under 
våren.  

Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin svarar nu 
med tvångsmetoder. Från förra veckan är det 
obligatoriskt för alla anställda i 

servicebranschen, samt statligt anställda, att 
vaccinera sig.  

Allt fler ryska regioner följer Moskva i 
fotspåren. Just nu går 12 av landets 85 regioner 
in för tvångsvaccineringar. Förutom i Moskva 
och Moskvaområdet har bland annat 
Basjkortostan, Kemerovregionen, Sankt 
Petersburg, Tverregionen och Tularegionen 
meddelat att 60 till 65 procent av anställda 
inom servicebranschen, samt stats- och 
kommunalanställda, ska vara vaccinerade fram 
till den 15 augusti.  

De ryska myndigheterna har haft ett halvår på 
sig att genomföra statliga och kommunala 
upplysningskampanjer. Det har inte gjorts. 
Utan att först ens ha försökt med morot tar de 
yrvakna makthavarna till piskan, och ställer 
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dessutom upp tidtabeller som de inte har en 
chans att hålla.  

Innan dess höll Kreml i det längsta fast vid att 
man inte tänker genomföra några 
tvångsvaccineringar. Senast den 16 juni sade 
president Putins pressekreterare Dmitrij Peskov 
att myndigheterna ”precis som tidigare inte 
planerar att tvinga någon”. 

Det var en lögn. Och just detta är problemet 
med Kremls coronapolitik: Att man hela tiden 
kör med dubbla budskap. 

Å ena sidan är man stolt över sina inhemska 
vacciner, ett patriotiskt projekt som bevisade att 
den ryska forskningen på vissa områden håller 
internationell nivå. När jag i december besökte 
ett sjukhus i Moskva som precis hade börjat 
vaccinera var glädjen och stoltheten enorm. 

Å andra sidan litar makthavarna inte ens själva 
på vaccinet. På något annat sätt går det inte att 
tolka till exempel Putins tydliga ovilja att 
propagera för det. Han drog i det längsta ut på 
att vaccinera sig och när det väl skedde vägrade 
han att låta sig filmas.  

I april såg jag de första affischerna med 
uppmaningar om att vaccinera sig på Sankt 
Petersburgs gator. Då var det redan för sent.  

Majoriteten av min ryska vänkrets vill inte 
vaccinera sig. När jag frågar varför säger de 
flesta att man inte har någon nytta av det. 

– Vi får ju ändå inte resa till Europa med 
Sputnik, konstaterar de. 

De varken tror på eller förnekar att 
vaccinationer fungerar. För dem är det en 
abstrakt fråga. Ingenting är ju ändå sant. Det 
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som däremot intresserar dem är att få en 
handling som ger dem möjlighet att resa. 

Ryssland är ett land med hög utbildningsnivå. 
Men parallellt med den existerar en 
misstänksamhet mot myndigheterna, parat med 
en ny hälsokult där ”naturliga” metoder hålls 
högt och inga ”främmande element” bör 
injiceras i kroppen.  

I ett land där myndigheterna bara vet hur man 
tvingar – inte hur man upplyser – är resultatet 
förödande. 

I dag meddelade ryska myndigheter att antalet 
nya coronafall under det senaste dygnet är 16 
715. Så högt var det senast i februari. 

Det kommer att bli värre. 

Anna-Lena Laurén 

Fakta. Deltavarianten 
sprider sig 
I Ryssland hade hälsovårdsmyndigheterna 
väntat sig att den tredje coronavågen skulle 
infalla under våren. Nu har antalet smittade i 
stället ökat kraftigt i slutet av maj och början av 
juni. 

En orsak anses vara att den nya deltavarianten 
sprider sig. Den långsamma vaccineringstakten 
har underlättat spridningen. 

Under hela våren har smittonivån legat högt. I 
april dog sju gånger fler patienter i covid-19 än 
samma månad året innan. 

År 2020 steg överdödligheten i Ryssland med 
17,9 procent jämfört med 2019. Hälften av 
tillskottet hade testat positivt för corona, men 
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bara 31 procent registrerades som avlidna i 
covid-19. 23 ”Feminin 

arabiska” införs 
på Twitter 
Den maskulina böjningsformen av verb 
har hittills varit regel på digitala 
plattformar och tjänster på arabiska. 
Sociala medier-jätten Twitter meddelade 
nyligen att man nu infört en ny 
språkinställning för ”feminin arabiska”. 
Det innebär att kvinnor som använder 
arabiska på plattformen inte längre 
behöver bli tilltalade som om de vore 
män. 

”Vi vill att vår tjänst ska reflektera de röster som 
formar konversationerna på plattformen”, säger 
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Rasha Fawakhiri, Twitters kommunikationschef 
för Mellanöstern och Nordafrika, till Reuters. 

Arabiska verb skrivs på olika sätt beroende på 
om de refererar till en man eller en kvinna. Den 
maskulina böjningsformen används även när 
verb refererar till grupper med olika kön eller 
när könet på den som åsyftas är okänt. Den 
maskulina böjningsformen av verb är också 
standard på internetplattformar och andra 
digitala tjänster.  

Enligt Twitter självt är man först ut bland 
sociala medier med att införa en funktion för 
”feminin arabiska”. Beskedet är dock en del av 
en större trend. Enligt Reuters införde till 
exempel det Dubaibaserade logistikföretaget 
Aramex en liknande funktion på sin webbsida i 
april. 

Nyheten har tagits emot med glädje av 
arabisktalande användare på Twitter, men 
också fått kritik för att vara onödig och banal.  

Amal Baqshy, 33, bor i Kuwait och beskriver 
Twitter som sin favoritplattform, hon använder 
den både privat och i sitt arbete som 
marknadschef.  

– Twitters initiativ var nödvändigt för att 
minska uppfattningen om kvinnor som en 
sekundär del av samhället, säger hon till DN. 

– Jag hoppas att det här är början på en 
förändring i synen på kvinnor i arabvärlden och 
att det uppmuntrar fler organisationer och 
företag att uppmärksamma kvinnor, både vad 
gäller språk och andra frågor. 

Amal Baqshys önskan har delvis uppfyllts. 
Funktionen har uppmärksammats av företag 
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som Microsoft, Adidas och Nissan. ”Ett nytt steg 
för arabvärlden. Låt oss stödja och inspireras av 
varandra och växa tillsammans”, twittrar 
Adidas. 

Shaima Saeed, som twittrar från Irak, brydde 
sig inte så mycket om att hon tilltalades som en 
man på Twitter. Men den nya funktionen gladde 
henne ändå. 

– Jag känner mig som en kvinna, jag känner 
min kvinnlighet varje gång jag öppnar sajten, 
säger hon. 

Aljazi Bana, 22, är en av många som twittrat om 
språkreformen. Hon är student och bor i Saudi-
arabien, och berättar att hon och hennes 
väninnor uppskattar förändringen. Den 
maskulina böjningsformen är så vanlig att hon 
ofta inte tänker på det. Men den förstärker 

bilden av män som överlägsna, säger hon till 
DN. 

– Jag är väldigt nöjd med varje steg världen tar 
för att uppvärdera kvinnor. Det har en verklig 
betydelse som bara vi kvinnor kan förstå. 

Saeed Alnahhal 

saeed.alnahhal@dn.se 

Hugo Ewald 

hugo.ewald@dn.se 
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23 Nu höjs 
röster mot 
”lyxiga” 
renoveringar 
Den svenska fastighetsjätten Akelius var 
en pionjär på 2000-talets 
hyresrättsmarknad. Bolaget köpte 
hyreshus, renoverade och drev upp 
hyrorna. Modellen blev extremt 
framgångsrik – och starkt kritiserad. 
Men nu har något hänt. 

Tunn blå plast täcker den gula fasaden. Högt 
ovanför huset tronar en lyftkran. På marken 
ligger högar av grus, lastpallar och tegelstenar.  

Renoveringsarbetet i stadsdelen Prenzlauer 
Berg i nordöstra Berlin har pågått i drygt två år, 
och fått förtvivlade hyresgäster att skicka 
klagomål till sina lokalpolitiker. Flera boende 
säger att de känt sig pressade att säga ja till 
renoveringarna, andra att de skett helt utan 
deras godkännande. När DN besöker kvarteren 
har tolv hyresgäster samlats för att berätta om 
hur deras hem påverkas av byggarbetet.  

– Fukt kryper in genom hål i väggarna. Vi har 
stora problem med mögel. Tapeterna flagnar. 
Vid minst 16 tillfällen har det bildats hål i 
lägenhetstaken. En gång gick en byggarbetares 
fot rakt igenom, säger en kvinna, som bott i en 
lägenhet i ett av kvarteren i över tio år. 

Varken hon eller någon av hennes grannar vill 
att deras namn ska synas i tidningen. 
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– Vi har alla hyreskontrakt hos Akelius. Ingen 
vill riskera något, säger kvinnan. 

Det svenska bostadsbolaget Akelius Residential 
Property, kort kallad Akelius, köpte de 323 
lägenheterna i Prenzlauer Berg år 2011. Till att 
börja med märkte hyresgästerna inte att de fått 
en ny värd, men 2019 meddelade bolaget att de 
planerade att byta tak och bygga balkonger, 
berättar en hyresgäst.  

– Jag minns att en person var väldigt kritisk på 
informationsmötet, och sa att bolaget bara 
försökte pressa oss på pengar. Jag tänkte att 
han målade fan på väggen. Men det blev mycket 
värre än jag hade kunnat föreställa mig, säger 
hon. 

I dag är Akelius ett av Berlins största – och mest 
kritiserade – privata bostadsbolag. Affärsidén är 

att köpa hyreslägenheter i attraktiva områden, 
renovera och uppgradera dem, för att sedan 
kunna höja hyrorna. Enligt Akelius vd i 
Tyskland, Ralf Spann, är moderniseringar alltid 
frivilliga. 

– Vi involverar våra hyresgäster, kommunicerar 
mycket nära dem och försöker se till att 
belastningen på hyresgästerna är så låg som 
möjligt under byggtiden, säger han till DN.  

Men den tidigare FN-rapportören Leilani Farha 
har en annan bild av det svenska bolaget. Rätten 
till en bostad finns inskriven i FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, och våren 2020 sa 
FN-rapportören att Akelius sätt att behandla 
hyresgäster innebär att denna rättighet 
inskränks.  
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– Akelius affärsmodell, vars mål är att 
maximera bolagets vinst, har skapat en fientlig 
miljö för hyresgäster. Detta sker genom att 
bolaget allvarligt försämrar boendevillkoren, 
höjer hyrorna och ökar risken för att boende 
blir, eller hotas av att bli, vräkta, sa hon då. 

Bostadsbolaget, som grundades av västsvensken 
Roger Akelius efter finanskrisen 1994, köpte 
sina första fastigheter i Berlin 2006. Då var 
hyrorna i staden låga – en 75 kvadratmeter stor 
lägenhet kostade i genomsnitt 3 400 kronor i 
månaden, exklusive driftskostnader, enligt 
tidningen Der Tagesspiegel. Roger Akelius plan 
var att ändra på det. 

– När en hyresgäst flyttar kan vi gå in och höja 
standarden rejält, och det kan vi sedan ta ut på 
hyran, förklarade han för DN redan 2008. 

Sedan dess har hyrorna nästan tredubblats, och 
Berlin har blivit bostadsbolagets viktigaste 
marknad. 

På reglerade marknader är hyrorna generellt 
lägre än marknadsnivån, vilket även påverkar 
fastighetspriserna, som värderas efter 
förväntade framtida intäkter. Fastighetsägare 
som hittar ett sätt att driva upp hyrorna kan 
därmed tjäna pengar på både högre 
hyresintäkter och ökade fastighetsvärden. 

DN har gått igenom Akelius årsredovisningar. I 
den senaste skriver bolaget att de har möjlighet 
att höja hyran till marknadsnivå vid byte av 
hyresgäst på de flesta marknader där de 
bedriver verksamhet. När bolaget sålde några 
fastigheter 2019 fick de 75 procent mer än 
beloppet de lagt på inköp och renoveringar. 
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I årsredovisningarna finns också många före 
och efter-bilder som visar bolagets 
lägenhetsuppgraderingar. En 
badrumsrenovering i Neukölln, Berlin, visar hur 
kalklet bytts ut, spotlights installerats och en 
duschvägg i glas har tillkommit. Hyran pressas 
upp med 136 procent. I stället för 3 600 kronor i 
månaden ska nästa hyresgäst betala 8 700. 

Akelius vd tycker inte att det är ett problem, 
utan betonar att det finns en stor efterfrågan på 
hyresrätter med ”bostadsrättsstandard”. 

– Många är villiga att betala de hyror vi begär – 
så varför skulle vi inte erbjuda dem det de vill 
ha? sade bolagets vd:n Ralf Spann för drygt ett 
år sedan. 

Men sedan hände något. Bara ett halvår senare 
tvärvände bolaget i sin strategi. Affärsmodellen 

hade blivit så framgångsrik att utbudet av billiga 
hyresrättsfastigheter nästintill försvunnit. 

”För några år sedan var det möjligt att köpa 
fastigheter med uppgraderingsbehov för lägre 
priser. Efter att många fastighetsbolag har 
kopierat Akelius modell har priserna gått upp”, 
sammanfattar Ralf Spann i ett mejl till DN. 

Och det finns ännu ett orosmoln: politiker som 
lyssnat till protesterna och börjat se modellen 
som ett problem. 

”Den privata hyresfastighetsmarknaden står 
inför allt fler regleringar som förbjuder upp-
graderingar”, skriver Ralf Spann och pekar mot 
bolagets största marknad: Berlin. 

2019 bestämde sig Berlins styre – 
socialdemokratiska SPD, vänsterpartiet Die -
Linke och miljöpartiet De Gröna – för att 
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bromsa hyreshöjningarna. Ett fem år långt 
stopp för höjningar infördes, och omkring 350 
000 hushåll som bedömdes betala för mycket 
för sina bostäder fick hyran sänkt. Akelius 
räknade med att regleringen under ett år skulle 
tvinga bolaget att sänka hyrorna med cirka 200 
miljoner svenska kronor. 

Det så kallade hyrestaket blev visserligen 
kortlivat. I april i år meddelade den tyska 
författningsdomstolen att en delstatsregering 
inte har rätt att reglera hyresmarknaden på det 
sätt som gjorts i Berlin – ett sådant beslut måste 
fattas på förbundsnivå. Beskedet tvingade 
många av de hyresgäster som fått hyran sänkt 
att betala tillbaka pengarna de sparat. Helgen 
efter domstolens beslut gick tiotusentals 
Berlinbor ut på gatorna för att protestera. 

Roger Akelius, som lät sig intervjuas av 
tidningen Tagesspiegel, sa då att han var glad 
att ordningen återställts i Tyskland. 
Miljardären, som gärna talar om de stiftelser 
han grundat för välgörande ändamål, fick 
frågan om hur han såg på att hjälpa människor 
på ett annat sätt – genom att sänka hyrorna. 

– Borde stiftelsen hjälpa röd-röd-gröna 
aktivister, i stället för att rädda 200 barn i 
Kambodja från svält? Vad är det för ett förslag? 
svarade Roger Akelius i intervjun, och fortsatte: 

– Det var precis det som skedde med hyrestaket 
– de röd-röd-gröna stal pengar från lidande 
barn. 

Uttalandet väckte starka reaktioner i Tyskland. 
Kevin Kühnert, vice ordförande för 
socialdemokratiska SPD, kallade liknelsen för 
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absurd, och skrädde inte orden om den svenska 
bolagsgrundaren. 

– En cynisk storgodsägare som försöker styra 
undan uppmärksamheten från obekväma 
anklagelser, sa Kevin Kühnert om Roger Akelius 
till tidningen Tagesspiegel. 

Hans partikollega, parlamentsledamoten Cansel 
Kiziltepe, pekar på att de stigande hyrorna i 
Berlin bidrar till instabilitet och splittring i 
staden. Hon säger att beslutet om att sälja en 
stor del av metropolens hyresrätter till privata 
ägare, som hennes eget parti var med om att 
fatta i början av 2000-talet, var ett misstag. 

– Det ångrar vi. Jag säger inte att de privata -
bolagen inte ska få tjäna några pengar alls, men 
det är inte rimligt att deras vinster ökar så 

mycket som de gör just nu, på hyresgästernas 
bekostnad. 

Sedan hyrestaket ogiltigförklarades har striden 
om Berlins hyresmarknad trappats upp. 
Politiker från De gröna, Die Linke och SPD vill 
införa ett hyrestak på förbundsnivå. 

Och snaran riskerar att dras åt i fler länder. I 
Danmark har politiker försökt sätta punkt för 
kortsiktiga spekulationer i hyresfastigheter, som 
på senare år lockat internationella investerare. 
Akelius har drygt 300 lägenheter i landet, och 
har de senaste fem åren höjt medelhyrorna med 
34 procent. I fjol införde Danmark ett så kallat 
”spekulationsstopp” som innebär att hyrorna 
som mest får höjas med den faktiska 
renoveringskostnaden, och det gäller i fem år 
efter ett fastighetsköp. 
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På den svenska marknaden äger Akelius drygt 
10 000 hyresrätter, och också här finns larm-
signaler som pekar mot att politiker skulle 
kunna komma att vidta åtgärder som begränsar 
deras modell. Förra veckan rapporterade 
länsstyrelsen i Stockholm att de billiga 
hyresrätterna är på väg att försvinna, efter 
bostadsrättsomvandlingar och renoveringar 
med efterföljande hyreshöjningar. 

I en annan rapport konstaterar Boverket att just 
renoveringar kan leda till så kraftigt höjda hyror 
att det undergräver hyresgästernas skydd, som 
annars är bra i Sverige. Den yttersta 
konsekvensen är förstärkt boendesegregation, 
eftersom personer med låga inkomster tenderar 
att flytta vidare till områden med lägre 
inkomster och sämre skolresultat, skriver 
myndigheten. 

En söndag i maj träffar DN några hyresgäster 
som samlats under parollen ”Stopp Akelius”. En 
ung man målar ett stopptecken på en vit 
banderoll. 

– Tidigare brukade jag tänka på den vackra 
naturen när jag hörde talas om Sverige. Nu 
tänker jag på Akelius aggressiva affärsmodell, 
säger han.  

Grundren Roger Akelius understryker att det 
inte är hans fastighetsbolag som drivit på 
utvecklingen att hyrorna ökat mer än lönerna. 

– Det är ett problem som inte på något sätt 
uppstått på grund av Akelius, utan för att 
Europeiska centralbanken har vräkt ut pengar 
som drivit upp fastighetspriserna. Och då blir 
det social oro, när lönen inte räcker till att 
betala hyran. 
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Han påpekar också att hyran inte höjs för 
befintliga hyresgäster. 

– Däremot är det så att när en slumlägenhet har 
renoverats, då har det nya priset anpassats till 
en bättre nivå, säger RogerAkelius. 

Om Berlinbornas återkommande protester har 
skrämt bort framtida spekulanter återstår att se. 
Men Akelius lär de inte behöva oroa sig över.  

”Nu riktar vi in oss på fastigheter som inte 
behöver någon genomgående uppgradering. Vi 
riktar in oss på fastigheter som erbjuder ett 
stabilt kassaflöde från dag ett”, skriver Ralf 
Spann. 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

Lovisa Herold 

lovisa.herold@dn.se 

Fakta. Akelius 
Företaget Akelius Residential Property 
grundades 1994 av den svenska miljardären 
Roger Akelius. 

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. 

Källa: Akelius 
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23 Huawei 
stoppas från 5G-
utbyggnad 
Kinesiska Huawei stoppas från att vara 
med om att bygga ut det svenska 5G-
nätet. Detta efter en dom på tisdagen. 

”Sveriges säkerhet är ett väldigt tungt 
vägande skäl”, skriver rättens 
ordförande Ulrika Melin i ett 
pressmeddelande. 

– Vi kan ge myndigheterna full insyn i 
såväl hårdvara som mjukvara, säger 
Huaweis Nordenchef Kenneth 
Fredriksen till DN. 

Domen som betyder att kinesiska Huawei ställs 
utanför möjligheten att vara med och bygga upp 
nästa generation av mobilnät i Sverige kom från 
Förvaltningsrätten i Stockholm på tisdagen. 
Och domen lutade sig starkt mot de uppgifter 
som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten 
lämnat: 

”Förvaltningsrätten har beaktat att det endast är 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som 
tillsammans har en helhetsbild när det gäller 
säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige”, 
skriver Ulrika Melin i ett pressmeddelande. 

Huaweis Nordenchef Kenneth Fredriksen säger 
att han är besviken och att domen bygger på 
rena gissningar och inte på fakta: 

– Vår rätt har inte tagits tillvara på ett riktigt 
sätt och den bygger på samma anklagelser som 
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Post- och telestyrelsen (PTS) baserade sitt 
beslut på i oktober förra året. Uppgifter som 
inte är dokumenterade. 

PTS beslutade då att Huawei utgör en 
säkerhetsfara eftersom bolaget har en koppling 
till den kinesiska staten och därmed skulle 
kunna användas för spionage i de svenska 
mobilnäten. 

Enligt Kenneth Fredriksen är bolaget berett att 
tillmötesgå alla de krav på säkerhet som de 
svenska myndigheterna kan ställa: 

– Vi kan ge myndigheterna full insyn i såväl 
hårdvara som mjukvara för att få 
myndigheterna att ändra på den bild som Säpo 
har gett dem. Och vi kan ställa upp på alla de 
säkerhetskrav som myndigheterna har, säger 
han. 

Kenneth Fredriksen vill ännu inte säga om man 
kommer att överklaga domen. Först vill han läsa 
domen och helst vill han fortsätta en dialog 
utanför domstolen. Han säger också att Huawei 
kan tänka sig att leverera sin 5G-lösning inom 
områden som inte anses känsliga ur 
säkerhetssynpunkt: 

– Vi kan tänka oss att vara med och leverera till 
de delar av infrastrukturen som har andra krav 
än de som nu pekats ut som problematiska ur 
säkerhetssynpunkt.  

Finns det en risk att Huaweis verksamhet i 
Sverige påverkas av detta? 

– Vi har många ben att stå på och har flera 
andra långsiktiga satsningar, vi gör mycket mer 
än 5G. Och vi kommer att fortsätta leverera det 
vi har utlovat till våra kunder och tänker 
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fortsätta arbeta i Sverige som vi har gjort de 
senaste 20 åren, säger Kenneth Fredriksen. 

Post- och telestyrelsens pressansvarige Petter 
Öhrn säger till DN att domen är bra: 

– PTS välkomnar förvaltningsrättens 
avgörande. Beslutet innebär att PTS beslut om 
tillståndsvillkor gäller, och tillståndshavarna 
ska hålla sig till de tillståndsvillkoren när de 
bygger telenät, säger Petter Öhrn. 

– Men vi kommer att behöva analysera domen 
innan vi ger några vidare kommentarer. 

För Huaweis konkurrent Ericsson var domen 
inte lika välkommen. Detta sedan Kina tidigare 
gjort klart att svenska företag kan komma att 
drabbas om Huawei skulle stoppas. I en skriftlig 
kommentar konstaterar företaget att domen kan 
få konsekvenser för Ericsson: 

”Ericsson har från första början varit kritiskt 
mot PTS:s beslut att förbjuda vissa 
konkurrenter i Sverige. Ericsson tror på öppen 
handel mellan länder och uppmanar inte till 
restriktioner för våra konkurrenter. PTS:s 
beslut, som fastställdes av förvaltningsrätten i 
dag, kan få negativ påverkan på Sveriges och 
svenska bolags, inklusive Ericssons, 
ekonomiska intressen.” 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

Bakgrund. En 5G-
utbyggnad med 
förhinder 
1 januari 2020: En ny bestämmelse införs i 
lagen om elektronisk kommunikation, för att 
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skydda Sveriges säkerhet vid användning av 
radiosändare. 

17 april: Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in 
till auktion i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden den 
10 november. 

20 oktober: PTS ger fyra aktörer rätt att deltaga 
i 5G-auktionen, men säger samtidigt att 
kinesiska ZTE och Huawei inte får leverera 
utrustning till de nya näten. 

31 oktober: Kinas ambassadör i Sverige, Gui 
Congyou, säger till TT att PTS beslut ”kommer 
otvivelaktigt att påverka Ericssons aktiviteter i 
Kina negativt”. 

6 november: Huawei överklagar PTS beslut hos 
Förvaltningsrätten och begär inhibition, att 
auktionen den 10 november ska stoppas. 

9 november: Förvaltningsrätten säger att 
Huawei har rätt att överklaga och beslutar om 
inhibition. 

11 november: Operatören Tre överklagar PTS 
beslut. 

16 december: Kammarrätten upphäver 
inhibitionen, men konstaterar att Huawei har 
rätt att driva sin sak i domstol. 

18 december: PTS meddelar nytt datum för 5G-
auktionen: 19 januari 2021. 

26 december: Jacob Wallenberg, representant 
för Investor, Ericssons största ägare, säger till 
DN att Huawei borde få delta i 5G-utbyggnaden. 

1 januari 2021: DN avslöjar att Ericssons vd 
Börje Ekholm i en sms-konversation med 
handelsminister Anna Hallberg (S) kritiserat 

730



PTS för Huaweibeslutet och sökt regeringens 
hjälp. 

5 januari: Dagens Industri avslöjar att Huawei i 
ett brev till regeringen hävdar att Sverige genom 
svartlistningen bryter mot det 
investeringsskyddsavtal som finns med Kina. 

8 januari: Huawei begär att Förvaltningsrätten 
stoppar auktionen. 

15 januari: Förvaltningsrätten säger nej till 
Huaweis begäran. 

23 
Rekordmånga 
kvinnor har 
tagit plats i 
börsbolagens 
styrelser 
Nu är tröskeln nådd. Det är budskapet 
från Andra AP-fondens vd Eva 
Halvarsson, i samband med en ny 
rapport som mätt andelen kvinnor i de 
svenska börsbolagens ledningsgrupper 
och styrelser.  

731



– Vi vill investera i bolag som ger så bra 
resultat som möjligt, med en vass 
styrelse och ledning. Att vi tittar på det 
här har helt enkelt med affärsnyttan att 
göra, säger hon.  

Aldrig har så många kvinnor suttit i de svenska 
börsbolagens styrelser som nu. Det visar Andra 
AP-fondens index, som mäter andelen kvinnor 
på olika positioner i de noterade bolagen. 
Statistiken har samlats in sedan 2002.  

Sedan dess har det skett en utveckling i maklig 
takt. När det första indexet sammanställdes var 
enbart 6 procent av alla styrelseledamöter 
kvinnor. I dag är den siffran 34,5 procent.  

Men det är inte den enda positiva nyheten från 
årets rapport. Även bland ledningsgrupperna 
ökar det kvinnliga inflytandet. Förändringen det 

senaste året, från 24,3 procent till 26 procent, är 
dessutom den största ökningen mätt i 
procentenheter sedan starten.  

– Jag tror att den magiska gränsen ligger runt 
30 procent. Jag tror helt enkelt att vi har 
kommit över tröskeln, i alla fall vad gäller 
andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, säger 
Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden. 

Desto mer stiltje råder det på 
styrelseordförandeposten. Trots att andelen 
kvinnliga styrelseledamöter ökar så går 
utvecklingen här i stället åt andra hållet. Sedan 
2019 har andelen sjunkit, från 10,2 procent till 
dagens 8,6 procent.  

– Bara 29 av de 339 undersökta bolagen hade 
en kvinnlig styrelseordförande.   
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Andelen kvinnliga vd:ar ökade under året, från 
35 till 43 stycken 

– Det finns en fascinerande korrelation mellan 
valberedningar och styrelser. Om det är kvinnor 
i valberedningen så är det ofta fler kvinnor i 
styrelsen. 

Julia Caesar 

julia.caesar@dn.se 

23 EU utreder 
Google – igen 
EU:s konkurrensmyndighet har startat en 
utredning gällande Googles digitala 
annonsverksamhet i tjänster som Youtube och 
Gmail. Det som ska undersökas är huruvida 
Google gynnar sin egen verksamhet framför 
andras och om bolaget begränsar åtkomsten till 
användardata till tredje part som använder sig 
av Googles teknologi för att sälja annonser på 
sina respektive sajter och i appar. 

Google annonsverksamhet omsatte i fjol 147 
miljarder dollar, motsvarande runt 1 200 
miljarder kronor. 

733



EU:s konkurrensmyndighet ska även titta på 
Googles riktlinjer för användarspårning. 

Google säger att man kommer att samarbeta 
med myndigheten i utredningen. 

TT-Reuters 

23 Bitcoin på 
lägsta nivån 
sedan januari 
Kryptovalutan Bitcoin fortsätter sin skakiga 
resa. På tisdagen föll kursen under 30 000 
dollar för första gången på fem månader. Som 
lägst var kursen nere på 29 334 dollar, drygt 
250 000 kronor. 

Det är Kinas allt mer restriktiva syn på 
kryptovalutan som oroar investerarna efter att 
verksamheter som sysslar med bitcoin-
utvinning fått hålla stängt på vissa håll. 

Bitcoins miljöpåverkan är en av orsakerna till 
tilltagen. Kryptovalutan anses vara en miljöbov 
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på grund av den stora mängd energi som krävs i 
utvinningen. 

TT-AFP 

23 Många 
noteringar på 
börsen i juni 
Allt fler bolag går till börsen. Under de senaste 
två veckorna har det högsta antalet nya 
noteringar ”i modern tid” gjorts på börsen, 
enligt ett pressmeddelande från Nasdaq. Då 
räknar Nasdaq in noteringar både på 
Stockholmsbörsen och First North. De totalt 18 
bolag som noterats under perioden har ett 
sammanlagt marknadsvärde på 61 miljarder 
kronor. Bland dessa finns klädföretaget 
Revolution Race och poddtjänstföretaget Acas. 

TT 
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23 Då ska du 
köra för att 
slippa 
midsommarens 
köer 
De stockholmare som inte vill tillbringa 
helgen i bilköer ska undvika torsdagen 
före midsommarafton från klockan 13 
och fram till 19. 

– Det gäller att kunna åka utanför de 
vanliga tiderna, välj antingen förmiddag 
eller klockan 20–21 på torsdagskvällen, 

säger Bengt Olsson, presschef på 
Trafikverket. 

Den pågående pandemin kan bidra till en mer 
intensiv trafik på vägarna då fler väljer att ta 
bilen framför att resa med buss och tåg. 
Samtidigt kan resandet till och från 
midsommarfiranden bli mer utspritt i år då 
många arbetar hemifrån och kan välja att 
undvika de mest trafikintensiva resdagarna. 

Trafik Stockholm har analyserat trafikdata från 
de senaste årens midsommartrafik. Men olyckor 
och andra hinder kan snabbt förändra 
trafiksituationen, res i god tid och sök 
trafikinformation innan du reser. För 
uppdaterad trafikinformation se trafiken.nu, 
trafikverket.se eller lyssna på trafikrapporterna 
på radion. 
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Det är många som lämnar Stockholm för 
midsommarfirande på annat håll. Därför är 
utfartstrafiken mer intensiv än till exempel en 
normal fredagseftermiddag. Det gäller både i 
Stockholms city och på de stora vägarna ut från 
Stockholm. 

Utmed de stora ut- och infarterna har Trafik 
Stockholm, baserat på historisk trafikdata, 
bedömt när det är störst risk för extra 
köbildningar under midsommartrafiken.  

– Utfarterna från Stockholm ser ut som en 
karikatyr på ett spindelnät, det är lite olika tider 
som gäller beroende på vilket väderstreck man 
åker i. Åk egentligen när som helst men utrusta 
dig med tålamod gånger tre, säger Bengt 
Olsson. 

När diagrammet visar grönt är det bästa tiden 
att åka sett till hur det brukar se ut. När 
diagrammet visar gult eller rött är det många 
andra som också vill åka och risken för tät 
trafik, plötsliga köer och helt stillastående trafik 
är som störst. 

– Vi är tillbaka näst intill 2019 års trafikmängd 
och framför allt från lunch och fram till 19-tiden 
på torsdagen kommer det att växa på väldigt 
snabbt. För de kortare midsommarresorna, till 
Värmdö och upp mot Ljusterö och Vaxholm blir 
det mycket trafik från klockan 11 fram till 15, 
säger Bengt Olsson. 

E4/E20 mot Nyköping och 
Eskilstuna 
Utfartsköerna före midsommar uppstår oftast 
på E4/E20 söderut vid motorvägsbron i 
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Södertälje och sprider sig sedan mot Stockholm. 
Efter midsommar, när trafiken återvänder till 
Stockholm, uppstår vanligtvis köer som växer 
söderut vid Motorvägsbron i Södertälje och 
förbi Hallunda. 

Här ska man undvika onsdag mellan 16 och 19, 
torsdag mellan 11 och 19 och midsommarafton 
mellan 10 och 12, samt söndag mellan 15 och 21, 
för den som reser hem. 

E18 mot Enköping 
Utfartsköerna före midsommar är 
koncentrerade till torsdagen och då främst 
under den sena eftermiddagen. Efter 
midsommar, när trafiken återvänder till 
Stockholm är det enbart under några få timmar 
– främst mellan 16 och 17 – som det vanligtvis 
blir en tät eller köig trafiksituation. Köer kan 

även uppstå i området kring Tensta och 
Rinkeby. 

E4 mot Uppsala 
Utfartsköerna före midsommar uppstår oftast 
på E4 Uppsalavägen vid Stora Wäsby och 
sprider sig mot Stockholm. Efter midsommar, 
när trafiken återvänder till Stockholm uppstår 
köer vanligtvis förbi Upplands Väsby och genom 
Solna som sedan växer sig norrut. Tider att 
undvika är mellan 13 och 19 på torsdagen och 
mellan 15 och 18 på söndagen. 

E18 mot Norrtälje 
Många reser mot Roslagen över midsommar 
och köer förväntas uppstå både före och efter 
midsommarfirandet. På sträckan finns 2+1-väg 
som ger flaskhalsar när många vill åka där. Köer 
brukar bland annat uppstå i trakten kring 
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Brottby och sprider sig då bakåt. Torsdag 
mellan 13 och 21 samt fredag mellan 10 och 13 
kan det bli långa köer, likadant på tillbakavägen 
på söndag mellan 13 och 21. 

Väg 222 på Värmdö 
Midsommartrafiken visar sig främst inför 
midsommarhelgen. Särskilt på sträckan mellan 
Gustavsberg och Grisslinge – och då särskilt på 
onsdagen mellan 16 och 18 och på fredagen 
mellan 11 och 13. 

Väg 276 mot Roslagen 
Inför midsommarhelgen är det högt tryck på 
färjan till Ljusterö, vilket riskerar att skapa 
köbildning från färjeläget och ut på väg 276. Det 
innebär att trafikanter som ska till en målpunkt 
norr om Roslags-Kulla utmed väg 276 
alternativt kan köra E18 mot Norrtälje och 

därefter väg 276 söderut. Här är trafiken som 
tätast mellan 11 och 13 på fredagen. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 
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23 Installation i 
Strömmen ska 
ge hotade 
strömmingen en 
röst 
Om strömmingen i Östersjön skulle få en 
röst – vad skulle den säga då? 
Konstnären Thomas Nordström vill att 
en gigantisk strömming i Strömmen ska 
få folk upp i talarstolen för att snacka 
fisk. 

– Jag hoppas att konstverket väcker 
frågan om klimatet och den hotade 

strömmingen i Östersjön, säger Thomas 
Nordström. 

Många storögda blickar möter den lika storögda 
fisken som oväntat dök upp i Strömmen förra 
veckan. Den gigantiska strömmingen i plast är 
en del av Stockholm Konsts sommarutställning 
på temat 100 år av demokrati. 

Mittemot fisken står en tom talarstol på 
Strömparterren öppen för alla och envar. 
Konstverket ”Fiskfabel” är inspirerad av 
”Fablernas värld” där djur både tänker och 
talar. Frågan är vad den sista strömmingen i 
Östersjön skulle säga oss om vi lät fisken få en 
röst. 

– Det är ett konstverk som man kan vara en del 
av genom att kliva upp i talarstolen. Man kan 
prata med strömmingen, svara eller fråga den 
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någonting, det är ett slags speakers corner, 
säger Thomas Nordström. 

Konstnären har själv rötter i skärgårdsfisket i 
Östersjön med inblick i strömmingens historia 
sedan början av förra seklet. 

– Min farfar var strömmingsfiskare så jag har 
en bakgrund i hur han som småskalig fiskare 
verkade, ett fiske som fungerade i småskalighet, 
men som i storskaligheten ballat ur fullständigt, 
säger Thomas Nordström. 

Utgångspunkten i konstverket är inte bara den 
hotade strömmingen och klimatet, utan även 
frågan om demokrati och vilka som omfattas av 
den. 

– Demokratibegreppet skulle kanske kunna 
omfatta lite mer än det gör i dag. Både det som 
Greta säger, att vi måste ta hänsyn till 

kommande generationer. Det ju inte heller 
någon global demokrati och det är bara 
människan som röstar, säger Thomas 
Nordström. 

Installationen är extra aktuell då Sportfiskarna 
driver en intensiv kampanj och namninsamling 
för att rädda strömmingen i Östersjön.  

– Det är många som agerar just nu för att 
uppmärksamma krisen för strömmingen. Vi ska 
överlämna surströmming till lantbruksminister 
Jennie Nilsson (S) i dagarna. Vi hoppas också få 
ett nytt ett initiativ från riksdagen, en 
undersökning vi gjort visar att en majoritet i 
riksdagen vill gå längre än regeringen för att 
rädda den, säger Andreas Ollinen, 
kommunikationschef. 
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Strömmingen i Östersjön hotas framför allt av 
trålfisket som ökat med 70 procent de senaste 
fem åren. De kustnära fångsterna utanför 
Stockholm har mer än tredubblats den senaste 
femårsperioden enligt Stockholms universitet. 

Sportfiskarna menar att den första åtgärden 
man måste göra är att flytta ut trålgränsen till 
tolv nautiska mil utanför kusten och även på 
andra sätt inrätta fredade zoner där fisken kan 
återhämta sig. 

– Strömmingskrisen börjar bli alltmer akut. Det 
är en hållbarhetsfråga om det är rimligt att 
utarma haven på det sätt vi gör. De flesta 
småskaliga fiskarna vid kusten finns inte kvar, 
för det finns inget att fiska längre, säger 
Andreas Ollinen. 

Konstinstallationen i Strömmen pågår hela 
sommaren, och fram till den 12 september har 
du chans att fråga hur strömmingen själv ser på 
saken. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 
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23 Hyresvärd 
bygger 
padelbana 
Mellan huslängorna på Lappkärrsberget 
har Stockholms studentbostäder nu 
byggt en padelbana för hyresgästerna. 
Bostadsbolaget hoppas att fysisk aktivitet 
ska motverka psykisk ohälsa bland 
studenterna. 

– Mår våra kunder bra är det bra för oss, 
säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms 
studentbostäder. 

Det är högt bokningstryck på padelbanan som 
invigs på Lappkärrsberget i veckan. För att hyra 

bana för 200 kronor i timmen måste en av fyra 
spelare vara hyresgäst hos Stockholms 
studentbostäder som i dag har cirka 10 000 
hyresgäster. 

– Padel ligger både i tiden och är väldigt socialt 
eftersom man är fyra som spelar. Vi vill ge 
studenterna bättre möjlighet att jobba med sin 
fysiska hälsa och därmed sin psykiska hälsa. Det 
är också trygghetsskapande i våra områden, det 
är jättebra med liv och rörelse, vi vill att våra 
kunder ska träffa varandra, säger Ingrid 
Gyllfors, vd på Stockholms studentbostäder.  

Friskvårdssatsningen har även resulterat i två 
utegym, både på Lappkärrsberget och i området 
Strix i Solna. Bostadsbolaget har även under 
pandemin startat löpargrupper och anordnat ett 
löplopp för att samla in pengar till den ideella 
organisationen Tilia som jobbar mot psykisk 
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ohälsa. Pengarna användes sedan till workshops 
för att lära studenter att hantera stress. 

Är det en trend bland bostadsbolag att även ta 
ansvar för hyresgästernas hälsa? 

– Ja, men jag tror att vi ligger långt fram i detta. 
Vi skapades ju av studenter både för att lösa 
bostadsproblematiken och för att verka för 
kamratlighet och social hållbarhet. Men andra 
bolag tittar också på social och även ekologiska 
hållbarhet i sina områden, det ger många 
positiva effekter, säger Ingrid Gyllfors. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 
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