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Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige 
och världen och om att ge människorna de 
utbildningar, kunskaper och informationer 
de behöver.

Politiken i Sverige har hösten 2015 kommit i ett nytt läge. Efter åtta år 
av borgerligt styre fick Sverige hösten 2014 en ny regering med 
socialdemokrater och miljöpartister ledd av socialdemokraternas ord-
förande Stefan Löfven.

Vid behandlingen av regeringens budgetförslag röstade Sverigedemo-
kraterna mot all praxis så att regeringen förlorade. Statsministern var 
då beredd på att utlysa nyvall, men i sista stund gjorde regeringsparti-
erna och de borgerliga partierna en “decemberöverenskommelse” så 
att regeringen kunde sitta kvar men måste regera med borgerlig bud-
get.

Med vårbudgeten 2015 kunde regeringen lindra det borgerliga in-
flytandet. Hösten 2015 har regeringen lämnat ett budgetförslag stött av 
S, Mp och V som man hoppades skulle gå igenom riksdagen.

Men kristdemokraterna , KD, har hållit riksting där medlemmarna 
kräver att decemberöverenskommelsen ska slopas. De borgerliga 
partierna har i hast kommit överens om att de vill slopa och det har 
utlöst politisk oro. Vid partiledardebatten i TV2 den 12 oktober 2015 
var slopandet av decemberöverenskommelsen första pogrampunkten.

Sverigedemokraterna  framförde under 1914 att de kommer att fälla 
alla regeringar som inte gör som sverigedemokraterna vill. De vill 
starkt minska invandringen på ett sätt som de andra partierna inte vill.
Det är risk att de borgerliga partierna eller något av dem vill  närma 
sig sverigedemokraterna så att det blir en borgerlig regering. Så är 
situationen den 12 oktober. Ingen vet hur det kommer att gå.

Sverigedemokraterna är främlingsfienliga, kan ses som rasister, och 
det ogillas av de andra partierna, som dock kan tänkas tumma på sina 
åsikter för att komma in i en  ny regering. Man kan undra hur det 
kommer sig att sverigedemokraterna får så många röster. En orsak är 
troligen att de som röstar på dem har för dåliga kunskaper om sam-
hällenas och människornas förhållanden, de har fått för dålig under-
visning i skolorna och har från andra håll fått för dåliga informationer.

Läget i världen och hur det har utvecklats tyder på att främlingsfienlig-
het, rasism och ojämlikhet o d är orsaker till förödande revolutioner 
och krig och ett hinder för en förbättring av läget i världen.

Sverige och svenskarna påverkas av det som händer utanför landet och 
kan också påverka det som händer där även om möjligheterna för det 
är små. Men svenskarna kan under alla förhållanden bedriva en politik 
som förbättrar i Sverige.

Världen har förändrats under årtusendenas och århundradenas lopp. En 
fundamentalt viktig föränding är demokratins genombrott. I Sverige 
kan demokratin i bästa fall kunna anses vara 90 år gammal om man 
räknar med kvinnornas rösträtt 1924 och i världen, totalt sett, högst 
70 år gammal om man räknar efter FNs deklaration om mänskliga 
rättigheter och de forna koloniernas avskaffande efter andra världs-
kriget. 



För att demokratin ska fungera väl måste alla ha goda kunskaper om 
världens och ländernas problem. I världen utanför Sverige kan männi-
skornas kunskaper vara mycket dåliga, i Sverige tror vi att vi är kunni-
gare, men de s k pisaundersökningarna visar att svenska skolbarns 
kunskaper på senare år är sämre än i många länder vi tror oss över-
glänsa. Det är inte säkert att pisaundersökningarna är upplagda på 
bästa sätt, men vi måste räkna med att vi i Sverige måste förbättra 
människornas kunskaper.

Dagens Nyheter hade den 4 oktober 2015 en intervju med statsminister
Stefan Löfven, där han anger fyra  områden för sin politik: skolan 
jobben, välfärden och klimatet. Det är gott och väl, men han borde 
också ha först en politik om världssamhällets och det svenska sam-
hällets utveckling. Det är en fråga om hur olika politikområden påver-
kar varandra.

De politiska aktörerna behandlar vanligen bara bitar av alla problem, 
anger vanligen inte någon tydlig helhetssyn. För att kunna föra politi-
ken bra måste man ha en helhetssyn som tar med alla problem.

Efter andra världskriget hade socialdemokraterna regeringsmakten i 
ungefär 25 år. Under 1950-talet försummade man bostadsbyggandet 
och det blev stor bostadsbrist. Vid mitten av 1960-talet hade social-
demokraterna förstått det och satte i all hast igång det s k miljonpro-
grammet entligt vilket skulle byggas en miljon lägenheter på tio år.
Det gjordes och statsminister Tage Erlander sa efteråt att han ångrade 
1950-talets bostadspolitik. Han hade inte kopplat ihop bostadspolitiken 
tillräckligt väl med annat, det var fel på helhetssynen.

Efter miljonprogrammet försummade politikerna bostadspolitiken. De 
borgerliga partierna såg till att hyresrätter ombildades till köpelägen-
heter. Bostadsbristen är nu enorm, unga som vill flytta hemifrån kan 
inte få bostad att hyra utan måste köpa lägenhet med lån som är pro-
blematiska. Familjer där barnen lyckats flytta hemifrån har svårt få 
annan bostad som passar den nya situationen och gamla som blivit 
skröpliga har svårt få tag i lämpliga lägenheter med service.

Under förkrigstiden var det vanliga familjesystemet att mannen hade 
arbete och tjänade pengar medan hustrun var hemmafru som lyxfru 
eller mer slavliknande fru som skötte hemmet och barnen. För kvin-
norna gällde det att bli gifta. Ogifta kvinnor behövde försörja sig 
själva och hade ett begränsat antal möjligheter att göra det. Att ogifta 
kvinnor hade barn var inte socialt acceptabelt. 

Under efterkrigstiden ändrades familjemönstret och fruarna började ha 
egna inkomster. Den sambeskattning som fanns blev olämplig och 
måste ändras. De politiska aktörerna och deras utredare kunde inte 
komma fram till vad som borde göras. Till slut tog sig finansminister 
Gunnar Sträng själv an med det problemet och ordnade en stor skatte-
reform 1970 som avslutade sambeskattningen. Den blev inte helt bra, 
men det var ändå ett stort framsteg. 

Kapitalbeskattningen blev inte bra 1970. I en liten reform 1982 blev 
den något bättre, i skattereformen 1990 blev den i stort sett bra, par-
tierna enades om att de skapat ett skattesystem som skulle duga nära 
nog i evighet. Trots det säger en del  med dåliga kunskaper att det 
behövs ett nytt system. Nationalekonomer har ofta dålig helhetssyn när 
man väntat sig bättre och kommer med förslag om finanser där man 
utelämnat eller underskattat viktiga komponenter.



Bostadspolitiken och skattepolitik blev i mitten på 1960-talet underla-
get för ett forskningsprojekt om samhällsplaneringens problem som 
pågått sedan dess. På 1970-talet ledde det till ett klassifikationssystem  
för mänskliga verksamheter som innebar en samhällsbeskrivning där 
alla samhällsproblem och sambanden mellan dem var med.

Systemet för mänskliga verksamheter gjordes i samband med Nordis-
ka Institutet för Samhällsplanering och finns i Nordplans meddelande 
1986:5: “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem: ett klassifika-
tionssystem som hjälpmedel.”  Enligt Libris finns rapporten på biblio-
teken för pliktleveranser.

När datorerna och Internet kom väl igång på 1990-talet kunde forsk-
ningsprojektet ta fart och finns sedan 1998 behandlat på internet på 
http://wimnell.com  Systemet ger den helhetssyn på samhällen som 
behövs. 

I projektet behandlas dels utformningen av systemet  och dels den 
svenska politiken med utblickar mot världen utanför.

Sverige, världen och demokratin

Det sägs att universum är 13,8 år gammalt och att vårt jordklot är cirka 
4, 5 miljarder år gammalt. Såsmåningom uppstod här växtliv och djur-
liv. I miljontals år dominerades jorden av dinosarier, som dock för 
cirka 65 miljoner år sedan dog ut till följd av ett stort föremål som föll 
ned på jorden. Små djur överlevde, bl a en liten mus som sedan 
utvecklades till större djur, bla människor.  Människorna kom till i 
Afrika och spred sig sedan över jorden.

Människorna var till en början nomader, åt frön och frukter och djur 
man kunde fånga. För cirka 10 000 år sedan började de bli bofasta, 
ordnade med jordbruk  och organiserade sig i grupper och samhällen.

Så kallade högkultuer uppstod i områdena kring Medelhavet och i 
Asien. I västerlandet kan man räkna historisk tid med bl a Egypten, 
Mesopotanien, Grekland, Rom sedan cirka 5000 år tillbaka. I Norra 
Europa låg utvecklingen efter och är inte särdeles omskriven förrän 
med vikingarna som började mest på 800-talet.    

Under tusentals år styrdes länderna och världen av furstar, kungar, 
kejsare, religiösa organisationer och överklassfolk med förmögenhet. 
Gustav Vasa avskaffade i Sverige katolska kykans inflytande och 
grundade ett statskyrka på Luthers grund.

Diderot samlade mänskligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 1751-
1780, för att förändra världen. Franska revolutionen 1789 var under-
klassernas försök att få makt. Inustrialismen och teknikutveckingen 
under 1800-talet ledde till att den stora maktlösa massan i underklas-
serna flyttade till städer och bruksorter och blev ett proletariat som 
Marx engagerade sig för.

Svensk folkskola blev lag 1842. Sverige styrdes under 1800-talet av 
kungen och ståndriksdagen med adel, präster, borgare och bönder. 
Ståndsiksdagen ersattes i slutet av 1800-talet av en tvåkammarriksdag 
där arbetare kunde få inflytande om de hade pengar, 

Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889 och hade som första 
mål 8 timmars arbetsdag och allmäm rösträtt till riksdagen. Rösträtten 
bev allmän första gången 1924 när kvinnorna fick rösträtt. Den for-
mella demokratin grundad på rösträtt i Sverige är 90 år gammal. Ännu 
har kvinnorna inte  samma maktställning som männen.

http://wimnell.com/
http://wimnell.com/


Det parlamentaristiska styrsättet kom till på 1910-talet då kungens 
höga bestämmnderätt övertogs av riksdagen. Kungens makt är helt 
borttagen i  slutet av 1900-talet, då har också statskyrkan avskaffats. 
Svenska folket har svårt att slita sig från den glans kungen förr hade. 
Glansen finns i någon mån kvar vid kungliga bröllop och begravningar 
då kungahuset åker häst och vagn genom Stockholm med ryttare i 
1800-talsuniformer.

De borgerliga partierna för en politik som anknyter till 1800-talsför-
hållanden, sverigedemokraterna för en främlingsfienlig politik som 
inte alls passar i dagens värld där samarbete är nödvändigt för att 
mänskligheten ska överleva.

Det viktiga som hänt i världen är att demokratins princip sedan cirka 
100 år blivit den ledande principen för makten i världen. Alla männi-
skor har rätt att delta i planeringen för framtiden och det ställer krav på 
att alla måste ha kunskaper om världen.

Samhällsplaneringens problem.

Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen 
måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma 
viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla medansva-
riga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta 
ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkans-
verksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla 
medborgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna mot 
framtiden. Det ställer stora krav på utbildnings- och informationssystemen.

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till 
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världs-
förbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli 
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forsk-
ningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste 
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utred-
ning, utbildning, information och planeringar.

Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden - verksam-
hetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla 
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och 
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för 
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer 
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är 
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringspro-
cesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som 
fått makt att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår 
i samhällsplaneringens problem.

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det 
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jätte-
likt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva 
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar 
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan 
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers, 
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska pro-
cesser och ett yttre informationsproblem med  informationsutbyten 



mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de 
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer 
genom både inre och yttre informationsflöden.

Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan 
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och samhälls-
planeringens problem i ett stort problem om produktion och spridning 
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar 
världen.

Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas 
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-
rings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområ-
dena.

Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har 
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer 
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. 

Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

Människorna har fyra olika roller i livet: 

A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1: 	
 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2: 	
 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 

B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1: 	
 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  	
 att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
	
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.  

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.



I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.

Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda 
ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att 
inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter. 

Grundskolan  och gymnasiet

Kursplaner  Grundskola
Här ordnade enligt klassifikationssystemet för verksamheter :
	
 	

108	
 	
 Samhällskunskap
2	
 	
 Religionskunskap
51	
 	
 Matematik
53	
 	
 Fysik
54	
 	
 Kemi
57	
 	
 Biologi
62	
 	
 Teknik
64 	
 	
 Hem- och konsumentkunskap
74	
 	
 Slöjd
75-77	
 	
 Bild
78	
 	
 Musik
796/799	
 Idrott och hälsa
802	
 	
 Engelska
803	
 	
 Modersmål
803	
 	
 Svenska
803	
 	
 Svenska som andraspråk
803	
 	
 Teckenspråk för hörande
804+ 	
 	
 Moderna språk	
 	

91	
 	
 Geografi
93-99	
 	
 Historia

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska/svenska som andraspråk
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Gymnasiet. Programstruktur och examensmål

Start
Läroplaner ämnen & kurser
Gymnasieutbildning
Gymnasieskola
Programstruktur och examensmål
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Flygteknikutbildningen
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogarmmet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
Marinteknikutbildningen 
Naturbruksprogrammet
Naturvetenskaps-programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskaps-programmet
Samiska näringar
Sjöfartsutbildningen 
Teknikprogrammet
Tågteknikutbildningen
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiernas 
beskrivningar av sin politik och förstå hur man  ska rösta?

Man får då gå till det svenska utbildningsväsendet. Det finns inga 
andra krav om att svenskarna ska följa med  utvecklingen än att man 
ska gå igenom grundskolan. Om  man har lärt sig det som står i grund-
skolans läroplaner är man redo att rösta - så får man uppfatta det. 
Äldre personer som gått i äldre skolor med äldre läroplaner får rösta, 
men kan naturligtvis inte tillräckligt för att göra det. 

Före skolåldern finns inga krav om utbildning, man räknar med att 
föräldrarna uppfostrar barnen. För dagis och förskola finns vissa krav.

Grundskolan regleras med läroplanerna. Ämnet samhällskunskap är 
inte tillräckligt väl utformat och lärarna i ämnet har ofta inte behörig-
het och tillräckliga kunskaper. 

Alla läser om religion, men något ämne om filosofi och psykologi 
finns inte, ämnen som gäller tänkandets och kunskapens historia och 
ämnen som gäller hur männisor fungerar psykologiskt sett. Grund-
skolan ska vara allmänbildande och innehålla allt man behöver, men 
gör det inte.

Före andra världskriget gick cirka 5 % av årskullarna på gymnasiet 
som då var allmänbildande, men inte hade filosofi och psykologi som 
obligatoriskt. Uppskattningsvis kanske 20 % av dem på gymnasiet 
läste detta, dvs cirka 1% av årskullen läste filosofi.

Nu är gymnasiet huvudsakligen till för yrkesutbildning, men kanske 
fortfarande 1% av årskullarna läser filosofi och psykologi.

På högskolor och universitet läses de ämnena bara då det behövs i 
yrkena. Om man räknar med att 1% läser det kommer man till att 99 % 
av dem på universitet och högskolor blir fackidioter. 
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Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, Religionskunskap 
och Hemkunskap behöver förbättras med hänsyn till vad man behöver.  
Likaså Samhällskunskap och religionskunskap på gymnasiet. Där 
skulle det också vara bra med ett ämne Hemkunskap, men om det inte 
finns plats för det borde Samhällskunskapen kunna ökas på med 
viktiga hemkunskapsproblem. 

Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste 
förbättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen bör ändras till 
Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver bli mycket 
bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta förbättringar blir 
barnen lyckligare som barn och sedan som vuxna och demokratin 
förbättras.
Det nya ämnet Religion och levnadskunskap kan lämpligen inne-
hålla uppgifter om systemet för mänskliga verksamheter som är 
viktigt för både rollen A1 och A2. 
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och               
sociala miljöerna
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr 
individernas levnadsförhållanden.
Gymnasiet berörs av rollerna
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de 
övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemen-
samma arbetsfördelningen.

Skolverket sköter grundskolan och gymnasiet och bör ha god 
kännedom om systemet för mänskliga verksamheter.

Universitet och högskolor.

Universitet och högskolor sköts av universitetskanslerämbetet. De 
utser numera själva sina professorer. Till helt nyligen utsåg regeringen, 
men det har ändrats.

Ämbetet har nyligen fått en ny chef, som i en tidningsartikel skrivit om 
sin syn. Kopia av artikeln börjar på sidan 9 i
Sven Wimnell  4 september  2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

Ingressen : “ Risk för högskolehaveri. Det gap som växer fram mellan 
högskoleutbildning på grundnivå respektive forskning väcker stark 
oro. Vi behöver en uppgörelse över blocken som garanterar kraftigt 
ökade anslag till högre utbildning under minst 20 år, skriver nytill-
trädda universitetskanslern Harriet Wallberg. “

“ Ingen har undgått att skolan är en av de viktigaste frågorna i val-
rörelsen. Den senaste Pisamätningen blev ett uppvaknande som fått 
samtliga partier att tävla i kreativa förslag om hur kvaliteten i grund-
skolan ska förbättras. Satsningarna på skolan är nödvändiga, men det 
räcker inte. Det är dags att se över hela utbildningskedjan, där även 
utbildning på universitet och högskolor är en mycket viktig länk i 
kedjan.

Vi behöver omgående göra långsiktiga satsningar på den högre utbild-
ningen. Det behövs för att hålla högsta kvalitet, kunna utveckla och 
förnya utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov och erbjuda 
en internationell gångbar högre utbildning. Om vi inte klarar detta är 
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risken stor att även våra universitet och högskolor drabbas av ett 
motsvarande Pisahaveri.....

Samtidigt ser vi att intresset för högskolestudier är rekordstort och 
fortsätter att öka. Till höstterminen 2013 sökte totalt 413 000 personer 
till olika program och kurser, en ökning med två procent jämfört med 
föregående år....

Vi behöver också hantera helt nya och kostsamma utmaningar. Stefan 
Fölster och Lars Hultman hävdade i en debattartikel att vi står inför en 
dramatisk omvälvning inom arbetslivet (DN 15 juni 2014). De menar 
att mer än hälften av våra yrken kommer att automatiseras och ersättas 
av digital teknik i framtiden. Oavsett vilken den exakta siffran är råder 
det inget tvivel om att arbetsmarknaden kommer att se radikalt annor-
lunda ut inom en snar framtid....

Jag har av regeringen nyligen fått i uppdrag att föreslå ett nytt kvali-
tetssäkringssystem för den högre utbildningen i Sverige. Det ska vara 
ett system som inte bara utvärderar lärosätenas olika utbildningspro-
gram utan också förser oss med kunskap om utvecklingen av den 
högre utbildningen över tid och i ett internationellt perspektiv. Det 
kommer att vara en viktig grund för att kunna utveckla och förbättra 
högre utbildning i framtiden.

För högre utbildning är det hög tid att se till helheten i ett längre per-
spektiv. Sverige måste ha råd att oavbrutet satsa på hela utbildnings-
kedjan från grundskola till gymnasieskola, högskoleutbildning och 
forskning. Just nu ser alla bristerna i grundskolan. Men det hjälper inte 
att lappa och laga på en del i sänder utan hela systemet måste vara i 
ständigt toppskick. “

Universitet, högskolor och forskning har behandlats i 

Sven Wimnell  1 oktober 2015: 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? 
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter  som hjälp 
vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Det visar sig att organiseringen av universitetens och högskolornas  
ämnen grundar sig på 1800-talets ämnesindelningar som inte passar in 
i dagens värld:

Huvudområden:
humaniora och konst 
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm 
naturvetenskap, matematik och data 
teknik och tillverkning
hälso- och sjukvård samt social omsorg 
pedagogik och lärarutbildning 
tjänster	

lant- skogsbruk, djursjukvård

Huvudonrådena är illa uppbyggda, framförallt humaniora och 
samhällsvetenskap som är ordnade på gammalt sätt och konkurrerar 
med  en del av de andra ämnena.

Examina ordnas i alfabetsordning:
Examina på grundnivå:
Arbetsterapeutexamen 
Audionomexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
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Brandingenjörsexamen
Dietistexamen
Djursjukvårdarexamen
Folkhögskollärarexamen
Fysioterapeutexamen
Förskollärarexamen
Hippologexamen
Högskoleingenjörsexamen
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen
Officersexamen 
Optikerexamen
Ortopedingenjörsexamen
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeexamen
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen
Skogsmästarexamen
Skogsteknikerexamen
Socionomexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandteknikerexamen
Trädgårdsingenjörsexamen
Yrkeslärarexamen

Examina på grundnivå och avancerad nivå:
Lärarexamen

Examina på avancerad nivå:
Agronomexamen
Apotekarexamen 
Arkitektexamen
Barnmorskeexamen
Civilekonomexamen
Civilingenjörsexamen
Hortonomexamen
Juristexamen 
Jägmästarexamen
Landskapsarkitektexamen 
Logopedexamen	

Läkarexamen
Psykologexamen 
Psykoterapeutexamen
Sjukhusfysikerexamen 
Specialistsjuksköterskeexamen
Speciallärarexamen 
Specialpedagogexamen
Tandläkarexamen 
Veterinärexamen
Ämneslärarexamen

Universitetskanslerämbetet bör ordna upp ämnena och skolorna enligt 
systemet för mänskliga verksamheter och lära lärare och elever den 
helhetssyn som systemet ger. 

Forskningsråden bör ordna forskningen enligt systemet för 
mänskliga verksamheter. 



Biblioteken

I utredningarna på hemsidan http://wimnell.com har de politiska 
partiernas politik kommenterats under årens lopp, isynnerhet före, 
mellan och efter valen 2006, 2010 och 2014.

Påminneler om politiken våren och försommaren 2015  finns i
Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem.
Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf

Där står på sidorna 31-32: 

“ Från Kungliga bibliotekets hemsida på internet 3 sept 2015:
“2015-08-12.
Erik Fichtelius, tidigare vd för UR och mångårig medarbetare inom 
SVT och Sveriges Radio, har anställts av Kungl. biblioteket, KB, för 
att leda arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

– Jag är mycket glad över att vi har kunnat knyta Erik Fichtelius till 
KB och biblioteksstrategiarbetet. UR har precis som biblioteken ett 
viktigt bildningsuppdrag. Hans erfarenheter från bland annat public 
service och förmåga att se utvecklingsmöjligheter blir viktiga delar i 
det kommande arbetet. säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

– Det här handlar om samhällets demokratiska infrastruktur. Hur ska 
medborgare och invånare få kunskap och inblick, och hur locka till 
läsning och tillgängliggöra berättelser av alla sorter för unga och 
gamla? säger Erik Fichtelius. Att få bidra till att utforma förslag och 
strategier, efter att i många år mest skildrat och bevakat blir häftigt.
Det här är ett viktigt och roligt uppdrag i allmänhetens tjänst.

Regeringen beslutade före sommaren att ge KB i uppdrag att föreslå 
långsiktiga mål och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, 
för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna 
biblioteksväsendet samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-
böcker via den nationella katalogen LIBRIS. Uppdraget ska slutredo-
visas ska senast den 1 mars 2019.

Erik Fichtelius slutade i somras som vd på UR, Utbildningsradion, 
efter 46 år inom public service. Han har varit Ekochef och politisk 
reporter på Aktuellt, författare till flera böcker, och två gånger vinnare 
av Stora Journalistpriset. Erik Fichtelius är hedersdoktor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet och har tidigare varit 
gästprofessor i journalistik vid Stockholms universitet. Han tillträder 
som nationell samordnare den 1 september
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se   

Samhällsplaneringens problem.
Klassifikationssystemet för verksamheter har funnits på Internet sedan 
1998 och har dessförinnan levererats till politiker per brev. Riksbiblio-
tekarien har haft möjlighet att stifta bekantskap med systemet genom 
rapporten 1986 och genom Internet sedan 1998 då systemet blev helt 
tillgängligt för allmänheten. 

Det är bra att riksbibliotekarien har upptäckt problemet med att 
det behövs en strategi för information. Det uppgjorda klassifika-
tionssystemet för mänskliga veksamheter innebär den strategi som 
behövs och redan finns och som nu har använts och blivit belyst på 
Internet för samhällsplaneringens problem under 17 år. 

Under de 17 åren har regeringen, de politiska partierna  m fl ständigt 
blivit upplysta om hur man kan ha en nödvändig helhetssyn genom att 
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använda systemet. Utvecklingen i Sverige är en följd av konflikter 
mellan överklass (borgerliga partier) och underklass (socialdemokrater 
m fl.) De senaste åtta åren av borgerligt styre har visat  att borgerligt 
styre (som gynnar överklassen) är olämpligt. Socialdemokraterna 
måste bli bättre på att styra utvecklingen och isynnerhet de behöver  
förstå helheten som klassfikationssystemet för mänskliga verksamheter
beskriver.

Den 7 juni 2000 arrangerade IT-kommissionen en hearing om info-
strukturens utveckling, den ”mjuka” infrastrukturen eller informa-
tionsinfrastrukturen. Hearingen utgick från de politiska visioner som 
bl a IT-propositionen fastlagt. Syftet med hearingen var att klarlägga 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att Sverige relativt snabbt ska få 
i gång utvecklingen av en sammanhängande infostruktur som stöd för 
både samhällets utveckling och för den ekonomiska tillväxten.

Huvudfrågorna under hearingen berörde
- varför en utvecklad infostruktur behövs
- vilka möjligheter ny teknik ger för infostrukturen
- hur samhällets grundläggande information borde göras tillgänglig
- vilka nya informationskällor och grundtjänster som kan behövas
   framgent
- vilka kraven är på en framtida heltäckande storskalig infostruktur
- hur Sverige kan utveckla en framtidssäker infostruktur
- infostrukturens betydelse för tillväxt, demokrati, service och ett
  hållbart samhälle.

Hearingen finns redovisad i en rapport i december 2000 :(ITkom-
missionens rapport 3/2000, SOU 2000:123) “Hur blir en ny infostruk-
tur motorn i e-Sverige? ”,

Den 12 juni 2000 skickades till bl a IT-kommissionen och Statskonto-
ret en skivelse daterad 000608 med en pdf-bilaga på 17 sidor:

“Sven Wimnell: Infrastruktur för information”. 
Innehåll:
- Utdrag ur program för IT-kommissionens hearing om informations-   
  infrastrukturen.
- Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna
   förbättra världen ?
- Det tekniska i IT-strukturen.
- Den mjuka infostrukturen.
- Om Sven Wimnells hemsida 
- Infrastruktur för information. Förslag.
I skriften beskrivs bl a det klassifikationssystem för mänskliga verk-
samheter, som kan användas för den IT-infrastruktur IT-kommissionen 
efterlyser.

IT-kommissionen lades senare ner. Några beskrivningar om IT-
kommissionen finns på SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
Deras utredningar föranledde inga åtgärder. “
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Bibliotekssystem.

Klassifikationssystem används inom biblioteksvärlden för att ordna 
och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr 
i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att 
strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben. 
Med hjälp av klassifikation kan man gruppera sökträffarna i en katalog 
ämnesmässigt.

SAB-systemet utkom första gången 1921 och är ett svenskt system. 
Åttonde upplagan utkom 2006. Svensk biblioteksförenings kommitté 
för klassifikationssystem för svenska bibliotek ansvarar för ändringar 
och tillämpningar av SAB.
DDK Det absolut största klassifikationssystemet internationellt är 
Dewey decimalklassifikation (DDK) som är översatt till över 30 språk 
och används av bibliotek i 142 länder och i mer än 60 länders national-
bibiliografier. Tillkom 1876.

UDK Universella Decimalklassifikationen (UDK) är ett flerspråkigt 
klassifikationssystem som bygger på Dewey Decimal Classification 
och det används av ett par specialbibliotek i Sverige. Library of Con-
gress Classification används huvudsakligen av forskningsbibliotek och 
framförallt i USA. Tillkom 1905

Dewey på svenska bibliotek
Nationalbibliografin började använda Dewey 2011 och många Libris-
bibliotek följde med. Folk- och skolbibliotek fortsatte däremot med 
SAB. Sedan 2011 har fler bibliotek bytt från SAB till Dewey, även 
folk- och skolbibliotek.
 
I utredningarna om verksamheter kallas DDK för DC och UDK för DK 

De tio huvudklasserna i DDK, Deweys system
000	
 Datavetenskap, information & allmänna verk 
100	
 Filosofi & psykologi 
200	
 Religion 
300	
 Samhällsvetenskaper
400	
 Språk 
500	
 Naturvetenskaper 
600	
 Teknik 
700	
 Konstarterna & fritid 
800	
 Litteratur 
900	
 Historia & geografi

Systemet med de mänskliga verksamheterna har på översta nivån 
grupperats i nio huvudområden: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	
      	
 20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	
 	
 	
 	
   5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.     	
15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.  	
   3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.     	
11 områden 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	
        	
 30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	
 21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 
    Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	
           12 områden
Summa	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
         129 områden
Systemet bygger på Deweys system där några områden flyttats så att 
man fått ett system som passar till dagens problem.



Skillnader mellan Deweys system och systemet för mänskliga 
verksamheter,

I systemet för mänskliga verksamheter slopas område noll. Det som 
finns där läggs in på områdena 6-9. Från områdena 3 och 4 flyttas 
några områden till områdena 6-9.

I systemet för mänskliga verksamheter har område 6 fått mottaga  
delar från               
DC 004-006 Datavetenskap (till 651)
DC 351-354 Offentlig förvaltning ( till 6520-6524 opolitisk civil 
förvaltning)
DC 355-359 Militärvetenskap (till 6526-6529)
DC 380 Handel, kommunikationer & transport (till 653, tele 654, 656)  
DC 330 Nationalekonomi ( delar om finanser o d till 657).  

SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga konstruktionsverksam-
heter o d och tillverkning av det konstruerade. I klassifikationssyste-
met för verksamheter görs sådan åtskillnad att allt tillverkningsarbete 
finns i avdelningarna 66-69. 
	

Område 7 har fått mottaga delar från
DC 301-307 Sociologi & antropologi (till 79, 7911-7913)
DC 130 Parapsykologi & ockultism (till 7911-7913)
DC 360 Sociala problem & sociala tjänster (till 795 och dess underav-
delningar)
DC 370 Utbildning (till 7957)	
 	

DC 390 Seder, etikett & folklore (till 7911-7913)
DC 070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering (till 7913-7919 
radio, TV od)
DC 060 Föreningar, organisationer & museer	
  (Till 7959, 73)

DC 090 Handskrifter & rara böcker (till 76 grafisk konst)	


I systemet för verksamheter har område 79 blivit ett område för sociala 
miljöer och social beteenden. I område 795 finns underområden 7951- 
7959 där områdena utgår från sociala miljöer som har anknytning till 
fysiska miljöer som beskrivits i område 72. Till exempel har utbild-
ningar i 7959 anknytning till skolbyggnader i 729.

I område 8 blandar DC litteraturvetenskap och skönlitteratur. I syste-
met för verksamheter finns språk på 80, litteraturvetenskap på 81 och 
skönlitteratur på  82-89. 

Område 9 har fått mottaga från
DC 070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering (till 90)
DC 050 Tidskrifter & seriella resurser (till 90)	
 

Obereoende av vilka system biblioteken använder bör svenska 
bibliotek infomera om systemet för männskliga verksamheter och 
i möjligaste mån ställa upp dokumenten enligt det systemet.
Kungliga Biblioteket, KB, som ansvarar för nationalbibliografin 
bör informera de andra biblioteken om detta och hjälpa till med 
att få det ordnat.

Det här handlar om samhällets demokratiska infrastruktur. Hur 
ska medborgare och invånare få kunskap och inblick, och hur 
locka till läsning och tillgängliggöra berättelser av alla sorter för 
unga och gamla? - menar Kungliga Bibliotekets representant.



Systemet med mänskliga verksamheter,
Nedbantat till  44 verksamheter. Kan vara lämplig uppställning på 
biblioteken.

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
SW   2 Religiösa verksamheter o d. 

SW    31-34  Politikvetenskaper (statistik,statvetenskap,nationeleko. juridik) 
SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar: 
SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 

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   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
SW   . 653 Handelsverksamheter. 
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   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 

SW   70 Allmänt om konst o kultur. 
SW   71 Övergripande planering av fysiska miljöer.+ 72 arkitektur
SW   73-77 Skulptur och bildkonst. Design. Utställningar och museer.
SW   78 Musik ( konserter o d 792) 

SW   . 7911-7913 Seder och bruk. + 79 sciologi
SW     7914-794 Film, radio, TV, underhållning, fritid utom sport
SW   . 7951 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.

SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 

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.
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KB skriver om övergången från SAB till Dewey:
“ Påverkar inte låntagarna
Övergången förväntas inte medföra något krångel för låntagarna. Man 
behöver inte kunna klassifikationskoderna för att göra ämnessök-
ningar. På sikt kommer man ta fram sökverktyg som gör det möjligt att 
söka litteratur klassad med SAB och Dewey tillsammans.

Ingen omflyttning
Biblioteken behöver inte nödvändigtvis flytta hyllor och märka om 
böcker för att anpassa sig till Dewey, Skälet är att de rubriker som är 
knutna till Deweys sifferkoder stämmer bra överens med SAB-syste-
mets rubriker.

Möjligen omskyltning
Skyltningen behöver dock ändras så att de nya koderna finns med. En 
hylla som idag är märkt med ”Historia (K)” ändras till ”Historia 
(900)”, då sifferkombinationen 900 står för historia. “



Kapitel 2. Klassifikationssystemet för 
mänskliga verksamheter.



Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksam-
heter som hjälp vid planeringen av framtiden.

På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en 
redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifika-
tionssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med 
varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas 
verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio 
huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som 
tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag 
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, 
elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verk-
samheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter 
o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju 
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som 
i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika 
områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det 
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför 
gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 
129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-
systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-
skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsom-
rådena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen ge-
nom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förteck-
nade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa syste-
mets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara 
undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 
områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll 
på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många 
att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor 
på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta 
i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på 
Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man 
har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och 
ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kon-
trollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket 
plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. 
Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer 
omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighets-
tid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor 
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskriv-
ningar. 
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De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande 
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste 
årens utredningar.

Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och 
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och 
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning, 
varvid den senaste läggs underst. 

De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella 
saker i alla de 129 delområdena. De förtecknas i början på 
hemsidan i kronologisk ordning med den senaste allra överst.

En sammanfattning om  av vad de särskilda utredningarna inne-
håller till och med 12 november 2014 finns i http://wimnell.com/
omr40zi.pdf  Dess innehållsförteckning följer här:

Sven Wimnell 12 nov 2014:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Förteckning över 
särskilda utredningar  t o m 12 november 2014
http://wimnell.com/omr40zi.pdf

Innehåll:
Sida
  3	
 Sven Wimnells hemsida.  Samhällsplaneringens problem.
	
 Hur ska man kunna förbättra världen ?
	

  4	
 De senaste särskilda utredningarna.
	

  9	
 De särskilda utredningarna till och med 29 okt 2012
	
 Utredningarna gjorda efter den 20 oktober 2003.

  9	
 Något om vad Sverige innehåller och planerar.
	

 11	
 Sammanställningar som gäller enstaka problem. Översikt

 13 	
 Stora sammanställningar om samhällsplaneringens 
	
 problem. Översikt.

 15	
 Politik m m från maj 2005 till maj 2012. Översikt

 18	
 Sammanställningar som gäller enstaka problem.
	
 Innehållsförteckningar
 19	
 Statistiska centralbyråns statistik.
 22	
 SCB. Klassifikationer & standarder. 
 24	
 Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, m m 
 25	
 Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m..  
 26	
 Statliga myndigheter mm. 
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 33	
 Universitet och högskolor. Utbildning och forskning..
 40	
 Om grundskolan och gymnasiet mm. 
 41	
 TV-avgiften 
 42	
 Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
 43	
 Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem 
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 Innehållsförteckningar.

Klassifikationssystemet för de mänskliga verksamheterna.

Det har konstruerats efter långa studier av arkitekt SAR Sven Wimnell. 
Tog studenten på reallinjen vid Högre Allmänna Läroverket i 
Strängnäs på 1940 - talet. Med i examen bl a betyg i filosofi som var 
ett inte obliga-toriskt tilläggsämne som lästes av få men som är ett 
viktigt ämne i samhällsplanering. Sedan arkitektexamen (med 
samhällsplanering) vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm 1952. 

Därefter många års verksamheter som arkitekt i offentliga och privata 
verksamheter.  1969 -70 ett års vidareutbidning i samhällsplanering 
vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan. Där på 1970-
talet fullgjord doktorsutbildning i samhällsplanering  och vid KTH 
flera doktorandkurser om arkitektur och samhällsplanering. 

Schemat över mänskliga verksamheter finns med i Nordplans med-
delande 1986:5: “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem: ett 
klassifikationssystem som hjälpmedel.”  Enligt Libris finns rapporten 
på biblioteken för pliktleveranser.

Sedan Internet blev tillgängängligt för allmänheten i mitten på 1990-
talet  redovisades forskningsprojektet om samhällsplaneringens pro-
blem  med hjälp av det som fanns där. 1998 lades projektet in på den 
hemsida som nu heter http://wimnell.com. Till en början behandlades 
mest systemet för mänskliga verksamheter. Sedan blev det mer och 
mer politik, isynnerhet före, under och efter valen 2006, 2010 och 
2014.

http://wimnell.com
http://wimnell.com


Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verk-
samheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser. 
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och hand-
lingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d. 
Naturen och människorna påverkar och påverkas.

För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om 
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar 
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda, 
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskri-
va sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning sär-
skilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det be-
hövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utred-
ningssystem.

Naturen har inga tankar och kan inte själv beskriva vad den gör, 
för att få fram beskrivningar om naturens krafter och resuser blir 
det bl a uppgifter för människor inom naturvetenskaperna att gö-
ra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då männi-
skornas verksamheter som avgör världens framtid.  

För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi 
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska 
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras 
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam 
värld.

De mänskliga verksamheterna har på översta nivån grupperats i 
nio huvudområden: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	
       20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	
 	
 	
 	
         5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.       15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.      3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.       11 områden 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	
        30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	
        21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 
Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	
 	
        12 områden
Summa	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
      129 områden

Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en 
decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna.



Systemet för mänskliga verksamheter,
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.

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.
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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. 

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   . 653 Handelsverksamheter. 
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. 
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7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

SW   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.

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.
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Klassifikationssystemet för verksamheter 
och bibliotekssystemen.
   Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation 
av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utveck-
lingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.
    Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden 
betecknade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i 
princip enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden 
betecknade 10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10 
områden så att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i 
områden med 4 siffror 1000-9999, etc.
    Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en 
mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på 
nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man 
kan hålla i huvudet.
     Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någor-
lunda fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som 
områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande om-
rådesindelningar och således inte blir för grov.
    En del av områdena 10-99 är dock så omfattande att en längre 
gående uppdelning måste göras om man vill ha en klarare uppfattning 
om verksamheterna.
     Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största sy-
stem för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla ameri-
kanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det 
systemet senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universi-
ella Decimalklassifikationen.
    DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också 
skillnader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet 

här. Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan 
systemet här avser klassifikation av verksamheter. Det är en 
väsentlig skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstäm-
mer i stor utsträckning med klassifikationerna i DC och DK. Vilka 
skillnaderna är förbigås nu.

    I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över 
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek 
har använts i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt 
system, som är mycket udda i jämförelse med system som används i 
andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.
   SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har 
huvudområden betecknade med ”stora”  boksäver A-Ä (versaler). Som 
indelningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror 
används ibland som tilläggsbeteckningar.
    DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och 
områdena i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika 
beteckningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK 
gäller religion, medan i SAB religion betecknas C.
     Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför 
SAB-systemet, men att en  övergång till DC eller DK i svenska natio-
nalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund av att 
så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB. På senare tid har 
man dock i svenska bibliotek inriktat sig på att övergå till DC, 
vilket inte är helt lyckat eftersom DC inte är bra med hänsyn till 
samhällsplaneringens problem.
    I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så 
att säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har 
lagts vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat 
av.                                                   



Från KB 11 oktober 2015:
Om klassifikation
Klassifikationssystem används inom biblioteksvärlden för att ordna 
och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr 
i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att 
strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben. 
Med hjälp av klassifikation kan man gruppera sökträffarna i en katalog 
ämnesmässigt.

SAB
SAB-systemet utkom första gången 1921 och är ett svenskt system. 
Åttonde upplagan utkom 2006. Svensk biblioteksförenings kommitté 
för klassifikationssystem för svenska bibliotek ansvarar för ändringar 
och tillämpningar av SAB.

DDK (kallas DC i systemet för verksamheter)
Det absolut största klassifikationssystemet internationellt är Dewey 
decimalklassifikation (DDK) som är översatt till över 30 språk och 
används av bibliotek i 142 länder och i mer än 60 länders nationabib-
liografier. Tillkom 1876

UDK (kallas DK  i systemet för verksamheter)
Universella Decimalklassifikationen (UDK) är ett flerspråkigt klassi-
fikationssystem som bygger på Dewey Decimal Classification och det 
används av ett par specialbibliotek i Sverige. Library of Congress 
Classification används huvudsakligen av forskningsbibliotek och 
framförallt i USA. Tillkom 1905

Dewey på svenska bibliotek.
Nationalbibliografin började använda Dewey 2011 och många Libris-
bibliotek följde med. Folk- och skolbibliotek fortsatte däremot med 
SAB. Sedan 2011 har fler bibliotek bytt från SAB till Dewey, även 
folk- och skolbibliotek. En enkätundersökning gjordes i januari 2014 

 för att ta reda på
	
 •	
 Vilket klassifikationssystem biblioteken använder
	
 •	
 Vilka bibliotek som planerar att byta till Dewey och när
	
 •	
 Vilka hylluppställningssystem som används
Enkäten skickades ut via Libris sändlistor på katalog- och fjärrlånean-
svariga och adresserades till alla bibliotek utom skolbibliotek.  Skol-
biblioteken utelämnades av praktiska skäl.

Om man ser till alla bibliotek i Sverige är SAB fortfarande det klassi-
fikationssystem som används mest.

Ser man enbart på universitets- och högskolebibliotek ser bilden  
annorlunda ut



Universitets- och högskolebibliotek -  103 bibliotek
DDK     66
SAB      22
Annat    15

Specialbibliotek - 59 bibliotek
DDK      6
SAB     31
Annat   22

Arkiv- och museibibliotek - 35 bibliotek
DDK      5
SAB     30
Annat    0

Sjukhusbibliotek - 30 bibliotek
DDK      0
SAB     30
Annat    5

Folkbibliotek -  207 bibliotek
DDK      6
SAB   201
Annat    0

De folkbibliotek som börjat är: 
Härnösands sambibliotek
Sigtuna folkbibliotek
Sveriges depåbibliotek, Umeå

Bollebygden, Halmstad och Grubbebiblioteket (Umeå) anger att de 
använder både DDK och SAB för nya medier.

Bjurholm (Umeå) och Lidingö kommer att börja under 2014.

Skolbibliotek som använder Dewey är:
Kristinegymnasiet (Falun)
Sigtuna humanistiska läroverk

Planer för Dewey
De bibliotek som inte använde Dewey fick fråga om planer för att byta 
till Dewey. Svarsalternativ var 2014, 2015, Senare samt Inga planer 
(än så länge). Under 2014 planerar 1 universitetsbibliotek att byta. 
Folkbibliotek som planerar att byta under 2014 är redovisade ovan.

Folkbibliotek
2015             9
Senare        54
Inga planer 136

Universitets- och högskolebibliotek
2015              3         
Senare           6
Inga planer    15

Specialbibliotek
2015               0
Senare            4
Inga planer     27

Arkiv- och museibibliotek
2015                2
Senare           14     
Inga planer     14

Sjukhusbibliotek
2015               5            
Senare           20
Inga planer      5
Senast uppdaterad: 2014-06-26



Från KB 11 oktober 2015 (Bläddra ämnesvis i LIBRIS ):

LIBRIS/SAB klassifikationssystem
A
Bok- och biblioteksväsen   arkiv, bokhandel, skrift ...
B
Allmänt och blandat   uppslagsböcker, idéhistoria, kultur ...
C
Religion   kyrkohistoria, islam, judendom ...
D
Filosofi och psykologi   barn- och ungdomspsykologi, etik ...
E
Uppfostran och undervisning   pedagogik, skolväsen, dyslexi ...
F
Språkvetenskap   språkhistoria, tyska lexikon ...
G
Litteraturvetenskap   om svenska författare, genrer ...
H
Skönlitteratur   svensk skönlitteratur, tecknade serier ...
I
Konst, musik, teater, film ...   konsthistoria, arkitektur, fotokonst ...
J
Arkeologi    stenåldern, antiken, Sverige ...
K
Historia    1900-talet, Sverige, mynt ...
L
Biografi med genealogi   släktforskning ...

M
Etnografi, socialantropologi   familj och samhälle, folktro ...
N
Geografi och lokalhistoria   Sverige, resehandböcker (Italien) ...
O
Samhälls- och rättsvetenskap  svensk politik, EU, könsroller ...
P
Teknik, kommunikationer ...   energi, datorer, pappersindustri ...
Q
Ekonomi och näringsväsen   kokböcker, finanser, turism ...
R
Idrott, lek och spel   fotboll, dans, schack, motion ...
S
Militärväsen   civilförsvar, biologisk krigföring ...
T
Matematik   statistik, sannolikhetslära ...
U
Naturvetenskap   genetik, meteorologi, miljövård ...
V
Medicin   sjukdomar, läkemedel, psykiatri ...
X
Musikalier (noter)   gitarr, körsång, piano, libretton ...
Y
Musikinspelningar   symfonier, populärmusik, visor ...
Ä
Tidningar   svenska tidningar
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Från KB 9 oktober 2015:

Dewey decimalklassifikation
Dewey decimalklassifikation (DDK) är det mest spridda 
klassifikations- systemet i världen, översatt till över 30 språk. 
Bibliotek i mer än 135 länder använder DDK och mer än 60 
nationalbibliografier har deweyklassningar. I Sverige används DDK 
sedan 2011 av ett stort antal bibliotek, bland annat Kungliga 
biblioteket.

För mer information om DDK och en mer fullständig översikt:
• www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK • deweybloggen.kb.se

 Översikt till DDK23 (två nivåer)
 Lathund DDK - SAB

Lathund DDK-SAB 
DDK	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 SAB
000	
 Datavetenskap, kunskap & system 	
 	
 A, B
004-006 Datavetenskap	
 	
 	
 	
 	
 Pu 
010 	
 Bibliografier	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aa
020	
 Biblioteks- & informationsvetenskap	
 	
 Ab, Ac
030	
 Uppslagsverk & kalendrar	
 	
 	
 	
 Ba 
040 	
 [Vakant] 
050	
 Tidskrifter & seriella resurser	
 	
 	
 Bd
060	
 Föreningar, organisationer & museer 	
 	
 Bk, Bg-Bh
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering	
 Bt 
080 	
 Citat	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bb 
090	
 Handskrifter & rara böcker	
 	
 	
 	
 Aea

100 	
 Filosofi	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 D 
110 	
 Metafysik	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Dj 
120 	
 Kunskapsteori	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ddb
130	
 Parapsykologi & ockultism 	
 	
 	
 	
 Bl, Dop
140	
 Filosofiska skolor	
 	
 	
 	
 	
 Dbc 
150 	
 Psykologi	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Do 
160	
 Filosofisk logik	
 	
 	
 	
 	
 	
 Dc 
170 	
 Etik	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Dg 
180	
 Antik, medeltida & österländsk filosofi	
 	
 Dba 
190	
 Modern västerländsk filosofi	
	
 	
 	
 Dbc

200 	
 Religion	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 C
210	
 Religionsfilosofi & religionsteori	
 	
 	
 C:d, Cm 
220 	
 Bibeln	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Cb-Cc
230	
 Kristendom & kristen teologi	
 	
 	
 Ca,Ce
240	
 Kristendomsutövning & kristet bruk	
 	
 Cf, Ci 
250	
 Utövande av prästämbete & religiösa ordnar	
 Cg
260	
 Kristen organisation,socialt arbete &tillbedjan Ch, Cg 
270 	
 Kristendomshistoria	
 	
 	
 	
 	
 Cj 
280	
 Kristna samfund	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ck
290	
 Övriga religioner	
	
 	
 	
 	
 	
 Cm-Cn

300 	
 Samhällsvetenskaper 	
	
 	
 	
 	
 O
301-307 Sociologi & antropologi	
 	
 	
          Oa,M	

310 	
 Statistik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Oj
320 	
 Statsvetenskap	
 	
 	
 	
 	
 	
 Oc 
330 	
 Nationalekonomi 	
 	
 	
 	
 	
 Qa
340	
 Juridik	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Oe resp ämne?oe 
351-354 Offentlig förvaltning	
 	
 	
 	
 Od 
355-359 Militärvetenskap	
 	
 	
 	
 	
 S 
360	
 Sociala problem & sociala tjänster	
	
 	
 Oh
370 	
 Utbildning 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 E
380	
 Handel, kommunikationer & transport 	
 	
 Qj, Pr
390	
 Seder, etikett & folklore	
 	
 	
 	
 M
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400 	
 Språk 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 F
410 	
 Språkvetenskap 	
 	
 	
 	
 	
 	
 F
420	
 Engelska & fornengelska 	
 	
 	
 	
 Fe
430	
 Tyska & besläktade språk	
 	
 	
 	
 Ff-Fg 
440	
 Franska & besläktade romanska språk 	
 	
 Fj
450	
 Italienska, rumänska & besläktade språk 	
 Fi
460	
 Spanska, portugisiska, galiciska 	
 	
 	
 Fk-Fl
470	
 Latin & italiska språk 	
 	
 	
 	
 	
 Foc
480	
 Klassisk grekiska & modern grekiska 	
 	
 Foa
490	
 Övriga språk	
 	
 	
 	
 	
 	
 Fp-Få

500 	
 Naturvetenskaper 	
 	
 	
 	
 	
 U
510 	
 Matematik 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 T
520 	
 Astronomi 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ua
530 	
 Fysik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ucc
540 	
 Kemi	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Uce
550	
 Geovetenskaper & geologi 	
 	
 	
 	
 Ud, Ub
560	
 Fossiler & förhistoriskt liv 	
 	
 	
 	
 Udb
570	
 Biologi 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ue
580	
 Växter (botanik) 	
	
 	
 	
 	
 	
 Uf
590	
 Djur (zoologi)	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ug

600	
 Teknik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 P
610	
 Medicin & hälsa 	
	
 	
 	
 	
 	
 V
620	
 Ingenjörsvetenskap 	
 	
 	
 	
 	
 P, Pa, Pb
630 	
 Jordbruk 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Qd-Qg
640	
 Hemkunskap & familjekunskap 	
 	
 	
 Qc
650	
 Företagsledning & PR 	
	
 	
 	
 	
 Qb
660	
 Kemisk teknik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Pm
670-680 Tillverkning 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Pe-Pl
690 	
 Byggnadsteknik 	
	
 	
 	
 	
 	
 Pp

700 	
 Konstarterna 	
 	
 	
 	
 	
 	
 I
710	
 Fysisk planering & landskapsarkitektur 	
 	
 Icu, Odg
720 	
 Arkitektur 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ic
730	
 Skulptur, keramik & metallkonst 	
 	
 	
 Id
740	
 Grafiska konstformer & konsthantverk 	
 	
 Ig, Ih, Hci, H+.05
750 	
 Målarkonst 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ie
760	
 Tryckframställning & grafiska tryck 	
 	
 If
770	
 Fotografi, datorkonst, film, video In, 	
 	
 Pn
780	
 Musik 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ij, X, Y
790	
 Idrott, spel & underhållning 	
	
 	
 	
 R

800	
 Litteratur 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 H, G
810	
 Amerikansk litteratur på engelska 	
	
 	
 Heq, Geq
820	
 Engelska & fornengelska litteraturer 	
 	
 He, Ge
830	
 Tyska & besläktade litteraturer 	
 	
 	
 Hf, Gf
840	
 Franska & besläktade litteraturer 	
 	
 	
 Hj, Gj
850	
 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer 	
Hi, Gj
860	
 Spanska, portugisiska & galiciska litteraturer 	
Hk, Gk
870	
 Latinska & italiska litteraturer 	
 	
 	
 Hoc, Goc
880	
 Klassisk & modern grekisk litteratur 	
 	
 Hoa, Goa
890	
 Övriga litteraturer	
 	
 	
 	
 	
 Hp-Hå, Gp-Gy

900 	
 Historia 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 K
910	
 Geografi & resor 	
 	
 	
 	
 	
 N
920	
 Biografi & genealogi 	
 	
 	
 	
 	
 L
930	
 Forntida världens historia (före ca 499) 	
 	
 J,K
940	
 Europas historia 	
	
 	
 	
 	
 	
 Ka
950	
 Asiens historia 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ko, Jo
960	
 Afrikas historia 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Kp, Jp
970	
 Nordamerikas historia 	
	
 	
 	
 	
 Kqa-Kqc, Jqa-Jqc
980	
 Sydamerikas historia 	
 	
 	
 	
 	
 Kqd; Jqd
990	
 Övriga områdens historia 	
 	
 	
 	
 Kr, Ks, Jr, Js



Kort om skillnader mellan klassifikations-
systemet för mänskliga verksamheter och 
bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
DC, DK och SAB konstruerades innan demokratin i praktiken slagit 
igenom ordentligt. Världen styrdes av, som de trodde, visa herrar, som 
styrde efter vad de trodde vetenskapliga principer. I deras schemor 
finns inte särskilda platser för politiska krav o d. Klassifikationssyste-
met för verksamheter bygger på huvudområdena i DC och DK och 
deras område 3 har gjorts till ett område för politik. Vissa opolitiska 
delar där har flyttats till områdena 6 och 7. I områdena 36-39 finns 
plats för polititska krav. 

Klassifikationssystemet för verksamheter utvecklades under 1970-
talet. Då undersöktes många länders bibliotekssystem. De nordiska 
länderna hade olika system. Störst i världen var Deweys DC, men det 
användes inte mycket i Sverige, hellre valde man DK i stället för DC. 
KTH använde DK, inte DC,

I början av 1990-talet gjordes en jämförelse mellan det uppgjorda 
systemet och DC, DK och SAB, med de då gällande versionerna. Den 
finns i en särskild bok 1996: 
" Kapitel 8. Klassifikationssystemet för verksamheter. Jämförelse med
DC (Dewey Decimal Classification),
DK (Universiella decimalklassifikationen) och
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska 
bibliotek)."  Har delats upp på två pdf-filer (149+140=289 sidor):
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402 
(http://wimnell.com/omr025.pdf)
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913 
(http://wimnell.com/omr026.pdf) Det är det som gällde då. 

Sedan 1996 har DC. DK och SAB reviderats så att redovisningarna 
1996 inte helt stämmer med det som gäller nu. På hemsidan har sedan 
1998 vartefter behandlats verksamheterna och deras problem.  Det 
mest väsentliga är att huvudområdena  är enkelt och tydligt definiera-
de så att systemet kan bli till hjälp:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
om vetandet i samhället och individernas  tankar och inre verkligheter.
2. Religiösa verksamheter o d, som numera mest kan ses som delar av 
individernas inre verkligheter,
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter
om individernas och deras gruppers sätt att med demokratiska försam-
lingar förändra samhälllena och levnadsvillkoren.

4. Sambandsforskningsverksamheter 
om sambanden mellan olika verksamheter.
5. Naturforskningsverksamheter
om naturens krafter och samspel.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter
om människornas handlingar till materiell nytta eller onytta.

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
kulturella verksamheter om människornas handlingar till psykisk nytta 
eller onytta i fyiska och sociala miljöer.

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur och
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  geografi. 
Biografi. Allmän historia,
= kompletterande kulturella verksamheter.

http://wimnell.com/omr025.pdf
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Diderot samlade mänskligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 1751-
1780, för att förändra världen.

I slutet av 1800-talet gjorde amerikanen Dewey sitt klassifikations-
system. Det börjar med ett område noll för bibliotek o d. Sedan kom-
mer tre områden: Filosofi, Religion och Samhällsvetenskaper. Med det 
var världen förklarad tycks han ha menat, men han lade till områden 
4 - 9  för Språk, Naturvetenskaper, Teknik, Konstarter, Litteratur och 
Historia, ämnen som inte verkade ingå i samhället på något betydande 
sätt och var för sig kunde ses som särskilda världar utan något intres-
sant samband dem emellan. De här ämnena är dock av stor betydelse i 
samhället.

Något tydligt område för politiska verksamheter fanns inte, men på 
slutet av område 3 finns fyra områden där politik kan ingå. 
360	
 Sociala problem & sociala tjänster	
	
 	

370 	
 Utbildning 	
	
 	
 	
 	
 	
 	

380	
 Handel, kommunikationer & transport 	
 	

390	
 Seder, etikett & folklore. 

I systemet för mänskliga verksamheter  har dessa området fått bli 
områden för politiska krav:
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.

Det som DC-Dewey har på dessa områden har flyttats till områdena 6 
och 7. På 301-307 har DC Sociologi & antropologi  som flyttats till 
område 79+7911. Delar på DC 33 nationalekonomi om finanser o d 
flyttas till område 657.   På så sätt har området 3 blivit ett område för

politikvetenskaper och politiska verksamheter

I 36-39 behandlas i första hand centrala och övergripande politiska 
krav medan politik om fackområden kan behandlas i samband med 
fackämnena.

En besynnerlighet i DC är att Språk och Litteratur ligger på olika om-
råden, 4 och 8, trots att de har samma grundindelning. DK kom till 
senare, gillade inte det utan flyttade Språk till område 80 intill områ-
den för Litterarurvenskap och Skönlitteratur.

DC, DK och SAB börjar alla tre med bibliotek o d. I DC och DK finns 
biblioteken i område noll som i systemet för mänskliga verksamheter 
tagits bort. Det som finns i område noll har placerats på andra områden  
då biblioteken kommit på område 1 om filosofiska och psykologiska 
verksamheter och kommer i början på hela systemet.

Undermrådena i 1 är
SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
underindelat i 101-109.
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
Underindelat i 11-18/19.

Område 10 har gjorts till ett område för samhällenas samlade vetande 
och tänkande. Det behövs i början en översikt över vad samhällena 
innehåller:
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
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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.

Det börjar alltså på 101 och 102 med arkiv, bibliografier och bibliotek.
Allmänna encyklopedier kan ses som urval av det för tiden viktigaste. 
För Diderot vetandet på 1700-talet och i Sverige nu Nationalencyklo-
pedin. Urvalet av de viktigaste är samtidigt ett urval av de viktigaste 
värderingarna. Det finns inte någon instans som har ansvar för detta, 
man får nöja sig med att från hela systemet godtyckligt plocka fram 
förslag. Nu hör de mänskliga rättigheterna och FNs miljömål od och 
annat liknade till det viktigaste.  

Område 040 är i DC vakant och i systemet för verksamheter har 104 
fått bli  
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

När Språk i DC område 4 flyttats bort har område 4 blivit ett nytt 
område för sambandsforskningsverksamheter. Det behövs ett område 
som sysslar med samband, viktigt bl a för de politiska verksamheterna 
där politikerna mycket litet klargör samband mellan förslag och krav 
de ställer. Tyvärr har universitetsvärlden i sina forskningar inte till-
räckligt uppmärksammat sambandsproblemen. Det finns ett ämne 
systemvetenskap där sambandsproblem kan behandlas, men på uni-
versiteten tycks det ämnet mest handla om teknologisk hantering.

Sambandsproblem behandlas nu vanligen i liten skala i samband med 
fackämnena medan en mer grundläggande sambandsforskning skulle 
behövas. 

SW   . 105 Övergripande om forskning  
Områdena 101-104 gäller huvudsakligen vetande och tänkande som 
det har varit och är. Men kunskaperna behöver ökas  och förnyas. Det 
är uppgifter för forskningen och det är ämnet för område 105. Forsk-
ningsarbeten ingår i område 7957 för utbildning. För en överblick över 
forrskningen  finns ingen klar instans. Regerigens politik ger ingen 
lämplig överblick och inte heller de statliga forskningsråden. På Inter-
net finns forskning.se som ger en  någorlunda överblick. 

SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Eknomiska verksamheter finns i område 6. Någon bra instans för över-
blick finns här inte men kan kanske hittas. Statistiksystem för ekono-
miska verksamheter och näringar kan i brist på annat i korthet  ge en 
överblick.

Från SCB. se 19 oktober 2015: 
“Förändring av näringsgrensindelning (SNI 2007) införs i AKU.
Från och med AKU avseende januari 2009 införs en ny näringsgrens
indelning, SNI 2007, i den löpande AKU‑publiceringen. SNI 2007 
baserar sig på EU:s nya näringsgrensstandard NACE Rev. 2.

I och med att SNI 2007 i stor utsträckning skiljer sig från den gamla 
näringsgrensindelningen SNI 2002 (som baserade sig på NACE Rev. 
1.1) har nya redovisningsgrupper på näringsgren tagits fram i AKU.
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De nya redovisningsgrupperna på näringsgren beskrivs närmare i 
dokumentet Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i 
AKU

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU (pdf)
Redovisningsgrupper i AKU enligt SNI 2007

Namn på redovisningsgrupp        SNI 2007 	
 	
 SNI 2007
	
 	
 	
 	
 	
 	
       	
 (2-siffer) 	
 	
 (bokstav) 

1) Jordbruk, skogsbruk o fiske 	
      	
  01-03	
 	
 A
2) Tillverkning och utvinning, 
     energi och miljö	
 	
 	
 	
  05-33, 35-39	
 B+C+D+E
     därav Tillverkning verkstadsvaror   	
 25-30, 33	
 	
 Del av C
3) Byggverksamhet	
 	
 	
 	
 41-43	
	
 	
 F 	

4) Handel 	
	
 	
 	
 	
 	
 45-47	
	
 	
 G
5) Transport 	
 	
 	
 	
 	
 49-53	
	
 	
 H
6) Hotell och restaurang	
 	
 	
 55-56	
	
 	
 I 
7) Information och kommunikation	
 58-63	
	
 	
 J 
8) Finansiell verksamhet, 
     företagstjänster	
 	
 	
 	
 64-82	
	
 	
 K+L+M+N
9) Offentlig förvaltning m.m.	
 	
 84, 99 	
 	
 O+U
10) Utbildning	
 	
 	
 	
 	
 85	
 	
 	
 P 
11) Vård och omsorg	
 	
 	
 	
 86-88	
	
 	
 Q 
12) Personliga och kulturella 	
 	
 	
 	
 	

tjänster Uppgift saknas	
 	
 	
 90-98	
	
 	
 R+S+T “

SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
Utbildning o d och kulturella verksamheter  finns i områdeena 7-9. 
Någon bra instans för överblick finns här inte men kan kanske hittas. 
Statistiksystem för utbildningar o d kan  i brist på annat i korthet ge en 
överblick.

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/Beskrivning_redovisningsgrupper_SNI2007_AKU.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/Beskrivning_redovisningsgrupper_SNI2007_AKU.pdf
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Tabellen på föregående sida är hämtad från SCB 19 oktober 2015:
Jämförelse mellan yrkesuppgifter i FoB och yrkesregistret (doc)

“ I det nya yrkesregistret klassificeras yrke efter Standard för svensk 
Yrkesklassificering (SSYK96). Tidigare yrkesstatistik samlades in i 
Folk- och bostadsräkningarna (FoB) och klassificerades enligt Nordisk 
Yrkesklassificering (NYK). En nyckel mellan klassificeringssystemen 
har skapats av SCB för att möjliggöra länkning till historiska data. 
Med befintlig nyckel kan data länkas tillbaka till 1985. “
Se även: Befolkningens utbildning 2014

SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Dessa ämnen ger en övblick över  vetandets och tänkandets utveck-
ling. Se: Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015: Filosofins 
historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. 
http://wimnell.com/omr109b.pdf 

SW   . 108 Samhällskunskap. 
För alla ämnen 101-109 behövs en överblick  och det kan anses mot-
svara ämnet samhällkunskap i grundskolan. I ämnet samhällskunskap 
behöver man få veta om alla ämnen 101-109. Individernas vetande och 
tänkande ingår i 11-19. I en demokrati måste alla kunna om samhället 
så att de kan rösta med kunskap i de allmänna valen. Ämnet samhälls-
kunskap på alla skolnivåer behöver förbättras.

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. (Teoretisk filosofi)
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral. (Praktisk filosofi)
SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

De inre verkligheter var och en har är inte alltid medvetna för indivi-
den och andra människor vet inte mycket om dem. Med betyg i skol-
ämnen andra har kan man lista ut något om andras inre verkligheter. 
Med intervjuer m m kan man få veta något. Med vissa vetenskapliga 
undersökningar kan man få veta hur människor vanligen tänker och 
beter sig  till följd av det.

Med utbildningsverksamheter i 7957, andra informationsverksamheter. 
underhållningsverksamheter, samtal, umgänge litteratur o s v  kan man 
påverka människor. Särskilt viktigt är att påverka barnen på lämpligt 
sätt i alla sammanhag och isynnerhet i skolorna. Föräldrarna har stor 
betydelse och skolorna måste lära barnen det de behöver för livet. 
Efter skolan måste påverkningarna vartefter  fortsätta på lämpligt sätt i 
alla sammanhang. I en demokrati måste påverkningarna vara sådana 
att det blir möjligt att påverka politiken på lämpligt sätt och så att det 
blir möjligt att leva ett bra liv.

Påverkningarna är ofta inte lämpliga och behöver ändras till det bättre. 
Vad som menas med bra blir då beroende av grundläggand värde-
ringar som på grund av allt hela tiden förändras. 

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0208/_dokument/Jamforelse%20FoB%20och%20Yrkesreg_webb.doc
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0208/_dokument/Jamforelse%20FoB%20och%20Yrkesreg_webb.doc
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=24580
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=24580
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Exempel på förändringar i värderingar är värderingar om biblioteks-
systemen som nu används. DC, DK och SAB är gjorda före demokra-
tins genombrott och har inte uppbyggnad som passar en demokrati.  
När KB nu övergår till DC följer de värderingar som gällde i slutet på 
1800-talet och inte värderingar som följer av nu rådande ambitioner 
om demokrati. I Sverige kan demokratin i bästa fall kunna anses vara 
90 år gammal om man räknar med kvinnornas rösträtt 1924 och i 
världen högst 70 år gammal om man räknar efter FNs deklaration om 
mänskliga rättigheter och de forna koloniernas avskaffande efter andra 
världskriget.  

I systemet för mänskliga verksamheter har område 6 fått mottaga  
delar från               
DC 004-006 Datavetenskap (till 651)
DC 351-354 Offentlig förvaltning ( till 6520-6524 opolitisk civil 
förvaltning)
DC 355-359 Militärvetenskap (till 6526-6529)
DC 380 Handel, kommunikationer & transport (till 653, tele 654, 656)  
DC 330 Nationalekonomi ( delar om finanser o d till 657).  

SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga konstruktionsverksam-
heter o d och tillverkning av det konstruerade. I klassifikationssyste-
met för verksamheter görs sådan åtskillnad att allt tillverkningsarbete 
finns i avdelningarna 66-69. 
	

Område 7 har fått mottaga delar från
DC 301-307 Sociologi & antropologi (till 79, 7911-7913)
DC 130 Parapsykologi & ockultism (till 7911-7913)
DC 360 Sociala problem & sociala tjänster (till 795 och dess underav-
delningar)

DC 370 Utbildning (till 7957)	
 	

DC 390 Seder, etikett & folklore (till 7911-7913)
DC 070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering (till 7913-7919 
radio, TV od)
DC 060 Föreningar, organisationer & museer	
  (Till 7959, 73)
DC 090 Handskrifter & rara böcker (till 76 grafisk konst)	


I systemet för verksamheter har område 79 blivit ett område för sociala 
miljöer och social beteenden. I område795 finns underområden 7951- 
7959 där områdena utgår från sociala miljöer som har anknytning till 
fysiska miljöer som beskrivits i område 72. Till exempel har utbild-
ningar i 7959 anknytning till skolbyggnader i 729.

I område 8 blandar DC litteraturvetenskap och skönlitteratur. I syste-
met för verksamheter finns språk på 80, litteraturvetenskap på 81 och 
skönlitteratur på  82-89. 

Område 9 har fått mottaga från
DC 070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering (till 90)
DC 050 Tidskrifter & seriella resurser (till 90)	
 
 



Systemet för mänskliga verksamheter,
Klassifikationssystem för verksamheter, med Deweys områden 
inlagda.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
010	
 Bibliografier
020	
 Biblioteks- & informationsvetenskap 
030	
 Uppslagsverk & kalendrar
100	
 Filosofi, del om filosofihistoria o d

SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
100	
 Filosofi  utom filosofihistoria o d som går till 109

SW   2 Religiösa verksamheter o d. 
200	
 Religion

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
Politiska vetenskaper:
310	
 Statistik 
320	
 Statsvetenskap 
330	
 Nationalekonomi, delar om finanser o d till 657
340	
 Juridik 
Politiska verksamheter:
350	
 Offentlig förvaltning, delar om demokratiska församlingar
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om politiska 
	
 verksamheter

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter.
Nytt  område

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
500	
 Naturvetenskaper

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
600	
 Teknik
000	
 Datavetenskap, kunskap & system
380	
 Handel, kommunikationer & transport
330	
 Nationalekonomi, delar om finanser o d till 657

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
         70 allmänt om konst och kultur och 71-78 fysiska miljöer o d:
700	
 Konstarter, men ej 790	
Idrott, spel & underhållning
090	
 Handskrifter & rariteter 
060	
 Föreningar, organisationer & museer, delar om museer.

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verksamheter. Sport
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi
390	
 Seder, etikett & folklore
790	
 Idrott, spel & underhållning
360	
 Sociala problem & sociala tjänster , delar
370	
 Utbildning
060	
 Föreningar, organisationer & museer, utom museer
 
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
400	
 Språk
800	
 Litteratur, retorik & analys

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering  
050	
 Tidskrifter & seriella resurser
900	
 Historia

I följande förteckning har SABs områden i korthet lagts in enligt 
sidorna 298 - 436 i http://wimnell.com/omr40zj.pdf
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1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
20 områden:

Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.(SAB D med mera)
100	
 Filosofi

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
Samhällenas gemensamma vetande och tänkande. Individernas inre 
verkligheter om och av individerna ligger på 11-19. 

SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. (SAB Aa, Ac)
010	
 Bibliografier

SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.(SAB Ab)
020	
 Biblioteks- & informationsvetenskap

SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar. (SAB Ba)
030	
 Uppslagsverk & kalendrar

SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband (Nytt)

SW   . 105 Övergripande om forskning  (SAB del Bf)

SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter  (SAB delarQBk)

SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d. /SAB del E)

SW   . 108 Samhällskunskap. (SAB del Q)

SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria. (SAB Be, DB)

SW   11/19 Individernas inre verkligheter. (SAB D men delar på 109)

SW   11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.(SAB Em:oi)
110	
 Metafysik, görs om till  SW11

SW   12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.  (SAB del Op)

SW   13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. (SAB De, DF)

SW   14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d. (SAB Dj,DH)
140	
 Filosofiska skolor

SW   15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.  (SAB Do)
150	
 Psykologi

SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.  (SAB DC, Dd)
160	
 Filosofisk logik
120	
 Kunskapsteori 
 
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral.  (SAB Dg)
170	
 Etik

SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. (SAB Da,Db)
180	
 Antik, medeltida & österländsk filosofi 
190	
 Modern västerländsk filosofi
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2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

SW   2 Religiösa verksamheter o d.  (SAB C)
SW   20 Övergripande religiösa verksamheter o d. 
200	
 Religion 

SW   21 Allmän religionsvetenskap. 
210	
 Religionsfilosofi & religionsteori

SW   22/28 Kristna religioner. 
220	
 Bibeln 
230	
 Kristendom & kristen teologi 
240	
 Kristendomsutövning & kristet bruk 
250	
 Utövande av prästämbete & religiösa ordnar 
260	
 Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjan 
270	
 Kristendomshistoria 
280	
 Kristna samfund 

SW   29 Icke kristna religioner o d.
290	
 Övriga religioner

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi: Sociologi till 79, 
antropologi till 7911-7913 

SW   31 Statistik och demografi. (SAB Oi, Oj
310	
 Statistik

SW   32 Statsvetenskap.  (Ob. Oc)
320	
 Statsvetenskap 

SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi. (SAB Qa, ej finans)
330	
 Nationalekonomi
 
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.  (SAB O utom delar)
340	
 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). 
350	
 Offentlig förvaltning & militärvetenskap, del om demokratiska 
församlingar. Opolitisk förvaltning till 6520-6525. Militärt till 
6526-6529. (SAB del O, bara egna dokument)

SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar: (SAB delar A-Ö)
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.
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om politiska 
verksamheter. Sociala tjänster  (socialvård o d) till 7951 
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4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.  (Nytt)
3 områden:
Nytt område som inte finns i Dewey.
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. (SAB T, U, J)
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
500	
 Naturvetenskaper

SW   51 Matematik. 
510	
 Matematik

SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
520	
 Astronomi

SW   53 Fysik o d. 
530	
 Fysik

SW   54 Kemi o d. 
540	
 Kemi

SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
550	
 Geovetenskaper & geologi

SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
560	
 Paleontologi. Dessutom arkeologi från Dewey93 Historia

SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
570	
 Biologi

SW   58 Botanik. 
580	
 Växter (botanik)

SW   59 Zoologi. 
590	
 Djur (zoologi)
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6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
30 områden:

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 

SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. (SABKv)

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. (SAB V, Ps)
610	
 Medicin & hälsa

SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) (SAB P delar konstr.)
620	
 Ingenjörsvetenskap 

SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
(SAB Qd, Qe, Qf, Qg, del Uh)
630	
 Jordbruk

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. (SAB Qc)
640	
 Hemkunskap & familjekunskap

SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. (SAB Qca)
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. (SAB Qm)
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.(SAB del Pc,Pp) 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)  (SAB Qcd+e)
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. (SAB Pci)
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. (SAB Qcb)
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  (SAB Qcg)

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. (SAB Qbg,del Bv, Pu)
000	
 Datavetenskap, kunskap & system

SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. (SAB Qd)
350	
 Offentlig förvaltning & militärvetenskap, del om opolitisk förv. 

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. (SAB S)
350	
 Offentlig förvaltning & militärvetenskap, el om militärt 

SW   . 653 Handelsverksamheter.  (SAB Qi)
380	
 Handel, kommunikationer & transport, del om handel

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. (SAB Qjg,del Bv+Pu)
380	
 Handel, kommunikationer & transport, del om televerksamheter

SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. (SAB Ad)

SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. (SAB Qjb,del Pr)
380	
 Handel, kommunikationer & transport, del om transportverks.

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. (SAB 
Ok, Oae, Oaf,  Obc)

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.  
(SAB Oha, Om,  Qb, Qz)
650	
 Företagsledning & PR,del om företagsledning

SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 
(SAB bl, Qbm)
650	
 Företagsledning & PR,, del om PR
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SW   66/68 Tillverkning av varor. (SAB P delar om varutillverkning)
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
660	
 Kemisk teknik 
670	
 Tillverkning 
680	
 Tillverkning för särskilda ändamål

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
(SAB Pp delar som gäller tillverkning/byggande)
690	
 Byggnadsteknik

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 

SW   70 Allmänt om konst o kultur. (SAB Bf, Ia, Ib,  Kt)
700	
 Konstarter

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.  
(SAB Odg, del Uh, del Ic)
710	
 Landskapsarkitektur & fysisk planering

SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. (SAB Ic)
720	
 Arkitektur

SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
(SAB Bg, Bh, Id,  Ii,  Ky)
730	
 Skulptur, keramik & metallkonst
060	
 Föreningar, organisationer & museer, del om museer.

SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning. 
(SAB Ig, Ih) 
740	
 Grafiska konstformer & konsthantverk, del  konsthantverk  o d 

SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
(SAB Ae, Af, Ie, If, Pn)
750	
 Målarkonst 
760	
 Tryckframställning & grafiska tryck 
740	
 Grafiska konstformer & konsthantverk, del om grafisk konst
770	
 Fotografi, datorkonst, film, video , del om foto
090	
 Handskrifter & rariteter 

SW   78 Musik ( konserter o d 792) (SAB  Ij, X, Y.)
780	
 Musik
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SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
(SAB Ku, Oa, )
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi, del om sociologi

SW   . 7911-7913 Seder och bruk. (SAB  Bl,  M, Qcg del)
390	
 Seder, etikett & folklore
300	
 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi, del om 
antropologi
130	
 Parapsykologi & ockultism. 

SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. (SAB Im, del Bu) 
770	
 Fotografi, datorkonst, film, video , del om film, radio, tv o d.
790	
 Idrott, spel & underhållning del om underhållning.
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering , del om ljud-och 
bildmedier

SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. (SAB Ik)
790	
 Idrott, spel & underhållning, del om teater o d.

SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. (SAB Rc, del Rbo)
790	
 Idrott, spel & underhållning, del om teater o d, delar

SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 
(SAB Rd, Re) 
790	
 Idrott, spel & underhållning , del om spel

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 

SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. (SAB Oa, Oh, Oepa )
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om socialvård o d

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.  (SAB delar 
av KT och M mm.)
360	
 Sociala problem & sociala tjänster. delar om brott m m

SW   . 7957 Undervisning o d.  (SAB  E)
370	
 Utbildning

SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
360	
 Sociala problem & sociala tjänster, delar om migration o d
Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta 
områden. Det kan vara lämpligt att föra hit: främlingsfientlighet, 
rasism, invandrare, migration, integrering o d

SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
(SAB Bi, Bk) 
060	
 Föreningar, organisationer & museer, del om föreningar o

SW   796/799 Sport, idrott o d. (SAB  R, delar på 793, 794)
790	
 Idrott, spel & underhållning, del om idrott
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8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
12 områden:

SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 

SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. (SAB  F)
400	
 Språk 
410	
 Språkvetenskap 

802
420	
 Engelska & fornengelska 

803
430	
 Tyska & besläktade språk

804
440	
 Franska & besläktade romanska språk 

805
450	
 Italienska, rumänska & besläktade språk 

806
460	
 Spanska, portugisiska, galiciska 

807
470	
 Latin & italiska språk ( ev. grekiska och latin)

808
480	
 Klassisk grekiska & modern grekiska  (ev, slaviska och baltiska)

809
490	
 Övriga språk

SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.  (SAB G)
800	
 Litteratur, retorik & analys
080	
 Citat
Dewey blandar litteratuvetenskap och skönlitteratur. I SAB ligger 
litteraturvetenskapen på det som motsvarar 81 och slönlitteraturen på 
det som motsvarar 82-89.

SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. (SAB H)

SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
810	
 Amerikansk litteratur på engelska 
820	
 Engelska & fornengelska litteraturer

SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
830	
 Tyska & besläktade litteraturer 

SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
840	
 Franska & besläktade litteraturer

SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
850	
 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer 

SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
860	
 Spanska, portugisiska, galiciska litteraturer

SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
870	
 Latinska & italiska litteraturer (ev grekiskt och latinskt)

SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
880	
 Klassisk & modern grekisk litteratur (ev.slaviskt och baltiskt)

SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .
890	
 Övriga litteraturer
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9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
geografi. Biografi. Allmän historia. 12 områden:

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
900	
 Historia

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 
(SAB del B, Bb,  BD, Br, Bs, Bt, Ä)
070	
 Nyhetsmedier, journalistik & publicering 
050	
 Tidskrifter & seriella resurser  
 
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 
(SAB N)
910	
 Geografi & resor

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. (SAB L)  
920	
 Biografi & genealogi

SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
(SAB  K, delar av Ky till 73)

SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
930	
 Forntida världens historia (före ca 499)

SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
940	
 Europas historia

SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
950	
 Asiens historia 

SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 

960	
 Afrikas historia

SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
970	
 Nordamerikas historia

SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
970	
 Nordamerikas historia

SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.
990	
 Övriga områdens historia
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KB:s samlingar
Den största delen av KB:s samlingar har levererats till KB direkt 
av utgivarna. Det rör sig om bland annat tidningar, böcker och tv-
program som producerats i Sverige. Denna så kallade pliktleve-
rans är reglerad i lag. Men KB köper även in olika typer av ma-
terial.

Svenska samlingen
KB har som Sveriges nationalbibliotek i uppdrag att samla in och 
bevara allt svenskt tryck. Med stöd av lagen om pliktexemplar skickar 
alla tryckerier sedan 1661 in ett exemplar av alla trycksaker till oss. 

Digitalt material
KB har tagit emot e-böcker och publikationer i digital form genom 
avtal med distributören eller utgivaren. Från 2013 omfattas visst 
elektroniskt material av leveransplikt och ska skickas in till till KB.

Utländska samlingen
KB är dessutom ett viktigt humanistiskt forskningsbibliotek med en 
stor samling utländsk litteratur. Särskilt viktiga områden är historia i 
vid mening, liksom litteraturvetenskap och konstvetenskap. Samlingen 
har kommit till KB dels genom de kungliga samlingarna och generösa 
donationer, dels genom inköp.

Utländsk litteratur med svensk anknytning (suecana)
Kungl. biblioteket ska enligt instruktionen också "“samla, förvara, 
beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med 
svensk anknytning"”. Därför skaffar KB utländsk litteratur om Sverige 
och svenska förhållanden och svensk litteratur i översättning till 
främmande språk, så kallad suecana.

Audiovisuella medier
Samlingarna består huvudsakligen av radio, tv, film, video, skivor och 
multimedier och omfattar cirka åtta miljoner timmar. 
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Handskrifter 
KB:s handskriftssamlingar består framförallt av handskrifter på svens-
ka språket, av svenska författare eller om svenska förhållanden.  Hand-
skriftssamlingarna är dock mycket mångskiftande; de representerar 
många ämnes- och kulturområden och täcker tidsmässigt nästan 2000 
år. I KB:s magasin finns idag ca 5 800 hyllmeter handskrifter.

Kartor & bilder
KB har ca 300 000 kartblad och 1 300 volymer med kartor. De äldsta 
är från 1400-talet. Det finns både svenska och utländska kartor, tryckta 
såväl som handritade. Även äldre sjökort och sjöatlasar finns i sam-
lingarna. KB:s bildsamling innehåller över 1,5 miljoner objekt, bland 
annat porträtt, historiska planscher, exlibris, fotografier, vykort och 
kistebrev.

Vardagstryck & affischer
Samlingen med vardagstryck och affischer består bland annat av re-
klam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisatio-
ner och föreningar och innehåller cirka 10,5 miljoner tryck. Här hittar 
man exempelvis årsredovisningar, skolkataloger, taxeringskalendrar, 
teaterprogram, telefonkataloger, tidtabeller, turistbroschyrer, matsedlar 
och mycket annat. Affischsamlingen innehåller över en halv miljon 
affischer från 1690-talet och framåt.

Roggebiblioteket
I Roggebiblioteket i Strängäs finns det gamla stifts- och läroverks-
bibliotekets samlingar. Idag är Roggebiblioteket förmodligen Sveri-
ges bäst bevarade stifts- och läroverksbibliotek med omfattande 
samlingar av bland annat teologisk litteratur.

Filmarkivet i Grängesberg Filmarkivet i Grängesberg är ett kultur-
historiskt arkiv för svenska folkets filmer. Här hamnar filmer från 
föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.

Senast uppdaterad: 2014-09-09

Svensk historisk bibliografi

Svensk historisk bibliografi (SHB) innehåller litteratur om svensk 
historia från 1771-2010 och är sökbar genom databasen SHBd - 
Svensk historisk bibliografi digital.

Databasen omfattar svensk historia i vid bemärkelse oavsett utgiv-
ningsland och författarnas nationalitet. Där finns också historieteori 
och historiografi som publicerats i Sverige.

Sök i Svensk historisk bibliografi-digital
Du når databasen via adresserna 
http://shb.kb.se eller http://shb.kb.se/mobil 
Två olika gränssnitt - en och samma databas. Välj själv det gränssnitt 
du gillar bäst. Den senare fungerar även utmärkt på din smartphone.

Från vikingatid till i dag
SHBd går från vikingatiden och framåt och innehåller drygt 176 000 
katalogposter. Ungefär en tredjedel beskriver böcker medan resten 
består av artiklar och recensioner. Databasen inkluderar både de 
tryckta bibliografier som täcker åren 1771–1976 och deldatabasen i 
LIBRIS, som omfattar åren 1977-2010.

Innehåll och urval
I SHBd förtecknas litteratur om Sveriges historia. Bibliografin 
omfattar både det nuvarande Sverige och de områden som tidigare på 
olika sätt tillhört landet: Finland, de baltiska och tyska besittningarna 
och de svenska kolonierna i andra världsdelar.

Det tyngre historiska materialet prioriteras högst. SHBd har begränsad 
täckning av släkt- och lokalhistorisk litteratur. Det finns lokalhistoriska 

http://www.kb.se/samlingarna/oversikt/Roggebiblioteket/
http://www.kb.se/samlingarna/oversikt/Roggebiblioteket/
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http://shb.kb.se/
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http://shb.kb.se/mobil
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årsböcker som behandlar en enskild socken upptagna i SHBd utan att 
de enskilda artiklarna har indexerats.

Tyngre arbeten av historiskt intresse från andra discipliner som stats-
vetenskap, sociologi eller etnologi har tagits med i viss utsträckning. 
Populärvetenskapliga arbeten ingår.
 Urvalet till SHB

Kategorier som utgår
Läroböcker under högskolenivå har inte registreras. Det har inte heller 
artiklar och recensioner i dagstidningar för perioden efter 1977. Dessa 
kan du söka i andra databaser, exempelvis Artikelsök, Mediearkivet 
och Presstext. De är tillgängliga internet mot lösenord på de flesta 
större bibliotek.

Årsböcker och tidskrifter i SHBd
I ”Indexerade tidskrifter och årsböcker” hittar du information om vilka 
årsböcker och tidskrifter som återfinns i SHBd. Artiklarna ur ett större 
antal relevanta svenska och utländska samlingsverk från 2000-talet har 
inte indexerats. Däremot är samlingsverken som regel medtagna i 
bibliografin.
 Indexerade tidskrifter och årsböcker

Historik för Svensk historisk bibliografi
Databasen Svensk historisk bibliografi digital (SHBd) är en 
sammanslagning av de tryckta bibliografier som tidigare gavs ut av 
Svenska historiska föreningen och den deldatabas som fram till och 
med 2010 underhölls av KB.
 SHB:s historia

Senast uppdaterad: 2012-05-14

Nationalbibliografin

I den svenska nationalbibliografin förtecknas bokproduktionen i 
Sverige, oavsett ämne.

Nationalbibliografin innehåller dock inte bara böcker utan även tid-
skrifter, kartor, dagstidningar och delar i monografi- och rapportserier.  
Den består av fyra delar: databasen, statistiken, veckolistan och 
månadslistan.

Databasen
Databasen Nationalbibliografin innehåller referenser till publikationer 
som getts ut i Sverige från och med 1976, och kartor från 1986. Syftet 
är att redovisa alla publikationer som säljs i bokhandeln och andra 
skrifter som är av allmänt intresse.
Sök i databasen

Statistiken
Vid varje årsskifte sammanställer vi statistik över de titlar som vi 
katalogiserat för Nationalbibliografin under det gångna året.
Gå till årsstatistiken              OBS!

Veckolistan
Varje måndag publicerar KB en lista över nyutkomna böcker som 
katalogiserats för Nationalbibliografin.
Gå till veckolistorna              OBS!

Månadslistan
I början av varje månad publicerar KB en lista över böcker, tidskrifter 
och årsböcker som katalogiserats för Nationalbibliografin. 
Gå till månadsförteckningen  OBS!
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Det som inte finns i databasen
I databasen redovisas inte skrifter med begränsad spridning, förvalt-
ningstryck, bruksanvisningar, musikalier, kassettböcker, handskrifter 
med mera. Äldre material finns inte heller. PDF:en nedan hjälper dig 
att söka äldre material.
 Historik

Senast uppdaterad: 2012-12-04

Historik nationalbibliografin

Monografier
1953–2003
Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. – 
Stockholm: Svensk bokhandel, 1954–2004. – ISSN 0039–6443
Svensk bokförteckning (SvB) var en del av den svenska national-
bibliografin. I Svensk bokförteckning förtecknades böcker som givits 
ut i Sverige. Syftet var att redovisa alla publikationer som såldes i 
bokhandeln, samt andra skrifter som var av allmänt intresse. SvB gavs 
ut av Tidningsaktiebolaget Svensk bokhandel. Den sista tryckta 
årskatalogen, Svensk bokförteckning 2003, utkom i maj 2004.

Kumulerad 1866/75–1976/85
Svensk bokkatalog = The Swedish National Bibliography. – 
Stockholm, 1878–1995. – ISSN 0347–7487
1866/75–1941/50 utg. av Svenska bokförläggareföreningen, 1951/55–
1961/65 utg. av Svensk bokhandel, 1966/70–1971/75 utg. av 
LiberFörlag, 1976/85 utg. av Fritzes

1830–1865
Linnström, Hjalmar, Svenskt boklexikon åren 1830–1865. – 
Stockholm, 1867–1884. – 2 vol. Faks.-utg. Uppsala: Bokgillet, 1961 

1700–1829 Svensk bibliografi 1700–1829
Endast tillgänglig i deldatabasen Äldre svensktryck i LIBRIS.
Bring, Samuel E., Svenskt boklexikon 1700–1829. 
Rättegångshandlingar. – Uppsala 1958
Bring, Samuel E., Svenskt boklexikon 1700–1829. 
Riksdagshandlingar. – Uppsala, 1961

1600–1699
Collijn, Isak, Sveriges bibliografi 1600-talet : bidrag till en 
bibliografisk förteckning. – Uppsala, 1942–1946. – (Skrifter / utgivna 
av Svenska litteratursällskapet ;10:19–23)
Bd 1: A-Q. – 1942–1944. Bd 2: R-Ö, tillägg och rättelser. – 1944–
1946.Även tillgänglig i delatabasen Sveriges bibliografi 1600-talet 
(Collijn) i LIBRIS.

– 1599
Collijn, Isak, Sveriges bibliografi intill år 1600. – Uppsala, 1927–
1938. – (Skrifter/ – utgivna av Svenska litteratursällskapet; 10:5–18)
Bd 1: 1478–1530. – 1934–1938. Bd 2: 1530–1582. – 1927–1931. Bd 
3: 1583–1599. – 1932–1933.

Fortlöpande resurser (tidskrifter, årsböcker, serier, 
dagstidningar)
Svensk tidskriftsförteckning (SvT) gavs ut första gången 1968. Sedan 
utkom den vart tredje år med undantag för åren 1981–1983. Fram till 
1987/88 redovisades endast tidskrifter men ett urval viktiga årsböcker 
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tillkom från och med årgång 1990/91. Innan dess ingick årsböckerna i 
svensk bokförteckning (SvB). Det vidgade utbudet gav den nya titeln 
Svensk periodicaförteckning (SvP). Förteckningarna hade också en 
lista över löpande dagstidningar och i vissa utgåvor 
(1993-93-1999-2000) en lista över rapportserier. Den sista utgåvan av 
SvP årgång 2001/2002 utgavs i maj 2003 av Tidnings AB Svensk 
bokhandel.

1993/94–2001/2002
Svensk periodicaförteckning = Current Swedish Periodicals. – 
Stockholm: Svensk bokhandel, 1994–2003. – ISSN 1104–1102
Information om bibliografin: Svensk periodicaförteckning.

1967/68–1990/91
Svensk tidskriftsförteckning = Current Swedish Periodicals. – 
Stockholm: Svensk bokhandel, 1968–1991. – ISSN 0586–0431

1961–1966
Viktigare nya tidskrifter samt titeländringar redovisades i Svensk 
bokförteckning. Nya årsböcker i Svensk bokförteckning fortlöpande.

1951–1976
Årsböcker förtecknades i Svensk bokförteckning.

1900–1994
Nya Lundstedt – dagstidningar. Projekt vid Tidningsenheten, Kungl. 
biblioteket. Nya Lundstedt – tidskrifter. Pågående projekt vid Kungl. 
biblioteket.

1900–1950
Ett urval tidskrifter och årsböcker förtecknades i Svensk bokkatalog.

1645–1899
Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur: bibliografi. – 
Stockholm, 1895–1902.
Faks.-utg. Stockholm: Rediviva, 1969 1: 1645–1812. – 1895. 2: 
Stockholm 1813–1894. – 1896. 3: Landsorten 1813–1899, med 
supplement till föregående delar. – 1902.

Böcker om Sverige och svensk skönlitteratur på 
främmande språk

1997–
Bibliografin endast tillgänglig i LIBRIS.
Information och söktips.

1968–1996
Suecana extranea = Suecana extranea. – Stockholm: Kungl. 
biblioteket, 1968–1997. – ISSN 0039–4599

Offentliga publikationer 1995–
Bibliografin tillgänglig i LIBRIS webbsök och i Riksdagsbibliotekets 
sök- och beställningssystem Hermes.

1985–1994
Statliga publikationer = Swedish Government Publications. – 
Stockholm: Allmänna förl., 1987–1995. – ISSN 0283–8826

1976/78–1984
Sveriges statliga publikationer. Bibliografi = Swedish Government 
Publications. A bibliography. – Stockholm: Allmänna förl., 1984–
1985. – ISSN 0281–6725 1931/33–1974/75



Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer = Annual 
Bibliography of Swedish Official Publications. – Stockholm: 
Riksdagsbiblioteket, 1934–1980. – ISSN 0347–9005

–1833
Svenskt offentligt tryck (SOT). Endast tillgänglig i deldatabasen Äldre 
svensktryck i LIBRIS.

Musiktryck (musikalier)

1995–
Bibliografin tillgänglig i deldatabasen Svensk musikförteckning i 
LIBRIS.

1916–1994
Svensk musikförteckning = Swedish Printed Music. - Stockholm: 
Kungl. biblioteket, 1916– 1995. – ISSN 0347–8289
1916–1987 utg. av Svenska musikhandlareföreningen.

Kumulerad 1976/80–1991/95
Svensk musikkatalog = Swedish Printed Music. – Stockholm: Svenska 
musikhandlarefören., 1986–1997. – ISSN 0283–4650

1889–1971/75
Uppslagsbok för svenska musikhandeln. – Stockholm: Svenska 
musikhandlarefören., 1889– 1977. – ISSN 0347–5522
1889–1951/55 sammanställda av olika utgivare

Kartor
2004–
Bibliografin endast tillgänglig i deldatabasen Nationalbibliografin – 
Böcker i LIBRIS.

1986–2003
Svensk kartförteckning = Swedish Printed Maps. – Stockholm: Kart- 
och bildsektionen, Kungl. biblioteket, 1987–2004. – ISSN 0283–9547
Särtryck ur: Svensk bokförteckning. – För tidigare kartförteckningar se 
Svensk geografisk bibliografi 1926–1975, och Bibliographie 
Cartographique Internationale 1949–1979

Tidskriftsartiklar 1961–1999
Svenska tidskriftsartiklar. – Lund: Bibliotekstjänst, 1961–1999. – 
ISSN 0039–6915

1952–1960
Svensk tidskriftsindex. – Lund: Bibliotekstjänst, 1952–1961. – ISSN 
0283–8951

Tidningsartiklar
1961–1999
Svenska tidningsartiklar. – Lund: Bibliotekstjänst, 1961–1999. – ISSN 
0039–6907

1953–1960
Svensk tidningsindex. – Lund: Bibliotekstjänst, 1953–1960.

Fonogram 1989–1993
Svensk fonogramförteckning. – Stockholm: Arkivet för ljud och bild, 
1992–1995. – ISSN 1102–5530





Den fundamentala påverkanskedjan 
  Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 

Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till 
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är 
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta 
(eller onytta). 

De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verklig-heter 
som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och  och 
nya ekonomiska och kulturella handlingar. 

Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre 
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga 
kulturella verksamheter. 

Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det 
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämp-liga 
kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns de 
offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som 
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I 
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.

Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella 
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verklig-
heter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i 

nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, 
video etc, i konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter 
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som 
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga 
viljor. 

De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den 
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.









Om verksamheterna
Det uppgjora systemet för mänskliga verksamheter bildar ett system 
för beskrivning av mänsklighetens samhällen. Vid varje tillfälle före-
kommer vissa verksamheter i alla de 129 områdena. En period senare 
är verksamheterna annorlunda, det pågår hela tiden förändringar. För-
ändringarna kan styras och frågan är hur man vill styra, vilka föränd-
ringar man vill ha. Man kan  direkt styra individerna eller styra dem 
genom allmänna överenskommelser, moralbud, lagregler m m. 

Man kan betrakta förändringsproblemen på olika storleksnivåer. En 
nivå är staterna, som har möjlighet att styra genom egna demokratiska 
regler. i Sverige är det regeringen som styr Sverige genom uppdrag 
från riksdagen med ombud från Sveriges folk. Och det är statsminis-
tern som har ansvaret tillsammans med statsråd som han utser. 

Som världen har utvecklats är Sverige nu i hög grad beroende av värl-
den utanför och i svensk politik måste regeringen ha stora kunskaper 
om det, man får en världsnivå med förändringsproblem som måste 
beaktas.

Individer och samhällen planerar framtiden.

Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra 
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter 
omständigheterna i varje planeringsfall : 	
 	


Hur var det ?    	
      Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. 
Hur är det ?      	
      Riktiga kunskaper om rådande 	
förhållanden. 
Hur kan det bli ?     Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
Hur bör det bli ?     Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dagens Nyheter hade den 4 oktober 2015 en intervju med statsminister
Stefan Löfven, där han anger fyra  områden för sin politik: skolan 
jobben, välfärden och klimatet. Det är gott och väl, men han borde 
också ha först en politik om världssamhällets och det svenska sam-
hällets utveckling.

Inom varje verksamhetsområde finns verksamheter som berör alla 
andra områden. Tag som exempel område 61 för sjukvård o d. Där 
finns verksamheter som gäller forskning och utbilding för området.

All forskning och utbidning ingår i område 7957, men forskning och 
utbildning för sjukvården kan också anses ingå i område 61. Politik för 
sjukvård o d är en verksamhet som ingår i område 3, men kan också 
anses ingå i område 61. Bibliotekssystemen har ibland regler för vil-
ken klassifikation som är bäst. Några allmänna regler för hur verk-
samheter i första hand bör klassificeras kan inte ställas upp.

Lokalhistoria tycks bibliotekarierna vilja placera i område 91 geogra-
fi. När det gäller t ex Stockholms historia kan man lägga tonvikten vid 
det geografiska Stockholm eller det historiska i område 93-99. Biogra-
fiska verksamheter  ingår i område 92, men biografier om skönlitterära 
författare kan också ingå i området 91 för litteraturvetenskap. 

Verksamheterna i de olika områdena har påverkningar inom områdena 
och har påverkningar mer eller mindre utåt  på andra områden.

På område 4 i hemsidan http://wimnell.com har sambanden be-
handlats (första versionen 1999, justering 070208 och 100406 samt 
en hastig översyn 140410). Observera att område 4 på hemsidan  
är daterad 100410 och att det finns mycket som har tillkommit 
sedan dess. Se början på hemsidan.

http://wimnell.com/
http://wimnell.com/


Klassifikationssystemet för verksamheter.
Med några förtydligande kommentarer.
    Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem syftar till att 
man ska få ett grepp om hur man ska göra för att förbättra Sverige. 
Men eftersom Sverige är så beroende av världen utanför måste man 
också komma in på hur man ska kunna förbättra övriga världen.
    Systemet för problemen är uppbyggt på människornas verksamheter 
eftersom det huvudsakligen är de som påverkar utvecklingen. Syste-
met innehåller nio huvudområden numrerade 1-9.

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 

Innehåller områdena
10 om samhällenas samlade kunskaper och värderingar od: arkiv, 
bibliotek, övergripande samhällskunskap, idé-och läromshistoria, 
filosofihistoria o d.
11-19 individernas filosofiska och psykologiska verksamheter. 
Det är de som huvudsakligen driver utvecklingen framåt (eller 
bakåt). Individernas kunskaper, erfarenheter, värderingar  och 
moral od dikterar individernas verksamheter i områdena 2-9.

2. Religiösa verksamheter o d. 
De kan ses som psykologiska verksamheter ingående i 11-19, men har 
av tradition ett eget område.
 

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

Verksamheterna i 3 bestämmer helt eller delvis verksamheterna i 
1-9, varav område 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter 
som är till materiell nytta och verksamheterna i 7-9 som mest är 
till psykisk nytta.

31 Statistik och demografi
32 Statsvetenskap. Bl a med demokratiproblem.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
(355-359 används för närvarande ej)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
    I 36-39 ingår bl a politiska partier och utredningar med 
politiska förslag.

4 Sambandsforskningsverksamheter.
Innehåller i princip forskningar om samband mellan områdena 1-9. 
Det finns inte mycket sådana forskningar. I den mån de finns redovisas 
de mest ihop med de olika verksamheterna.



5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

Verksamheterna i 5 är förutsättningar för verksamheterna i 6-9.
Och kunskaperna i 5 är nödvändiga för individerna i 11-19 och 
för de politiska verksameterna  i område 3. 

50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning. Här ingår universums historia.
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. Jordklotets resurser och 
verksamheter och klimatforskning od. Övergripande åtgärder för 
att påverka klimatet ingår i 71 om planering av fysiska miljöer.
56 Paleontologi (Utdöda växter och djur), arkeologi o d. Här ingår 
människans förhistoria.
57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet. Med 
mikrobiologi.
58 Botanik.
59 Zoologi

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

   Verksamheter som är till materiell nytta (eller onytta). Verksam-
heter som mest är till psykiska nytta finns i områdena 7-9. Verk-
samheterna i 6 bygger i hög grad på verksamheterna/ kunskaper-
na i område 5.

60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter

61 Människokroppens utseende och funktioner, hur man bör sköta 
kroppen, hälso- o sjukvård, räddningsverksamheter, begravning, 
kemikalieinspektion o d, Veterinärverksamheter.

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d). 
    Tillverkningar ingår i 66-69. Planering av fysiska miljöer ingår i 
71-72. Drift av energisystem ingår i 644.

620 Allmänt.
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik,elektroteknik, 
mekanisk teknologi. 6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt 
om värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft. 6212 Hydraulisk energi, 
vattenkraft. 6213El- och telekonstruktion o d, elektronik. 6214 Värme-
kraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 6215 Pneumatisk energi, kyl-
teknik, värmepumpar od. 6216 Maskiner o d för lagring o transport av 
gaser o vätskor. 6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, 
verktyg, verktygsmaskiner. 6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjut-
teknik, valsning, dragning, värmebehandling, ytbehandling, samman-
fogning, lödning, limning. 6218 Transmissioner, växlar, kuggar, lyft-
don, hissar, transportdon, fästelement, smörjning. 6219 Verktyg, 
verktygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622 Gruvkonstruktioner o d. 623 Militärkonstruktioner . 624 Kon-
struktion av byggnader o d. 625 Konstruktion av trafikleder till lands. 
Järnvägar, gator, vägar o d.626 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, 
anläggn. för jordbruk, fiske. 627 Anläggningar i hamnar, vattendrag 
och öppet hav, dammar. 628 Hygienkonstruktioner, vatten och avlopp, 
belysning o d. 629 Transportmedelskonstruktion o d.

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
   Livsmedelsindustri och träindustri ingår i 66-68, matlagning i 641.

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. Byggande ingår i 
69, planering av fysiska miljöer ingår i 71-72.



644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. Drift. Byggande 
ingår i 69, planering av fysiska miljöer ingår i 71-72.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter. 
Fastighetsförvaltning.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Åldringsvård.

65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Bl a om kommuner 
och allmänt om statliga myndigheter. Särskilda verksamheter ingår i 
respektive verksamhetsområden.
6525-6529 Militära verksamheter. Historiskt perspektiv ingår i historia 
93-99
653 Handelsverksamheter.
654 Telekommunikationsverksamheter. Drift. Tillverkning av 
utrustningar ingår i 66-69.
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resebyrå, lagring o d. Drift. Planering av 
fysiska miljöer ingår i 71-72. Tillverkning av utrustningar ingår i 
66-69.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
Ntionalekonomi se 33.
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
Näringslivets organiationer, fackföreningar o d.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d

660 Allmänt. 661 Kemikalier. 662 Explosivämnen, tändmedel, 
bränslen. 663 Drycker, njutningsmedel. 664 Livsmedel. 665 Oljor, 
olje- o asfaltprodukter, fett, vax. 666 Glas och porslin, lergods, 
cement, betong. 667 Färger. 668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-
tekniska artiklar. 669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
670 Allmänt. 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror. 672 Enkla 
metallvaror av järn o stål. 673 Enkla föremål av metaller, ej 
ädelmetall, ej järn. 674 Trävaror . 675 Läder och skinn . 676 
Pappersmassa, papper och pappersvaror . 677 Garn, tråd, textilier. 678 
Plast- och gummivaror. 679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, 
tillverkning av stenvaror.
68 Tillverkning av komplexvaror
680 Allmänt. 681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, 
elektronik. 682 Maskiner. 683 Maskiner och apparater för värme, 
ventilation, sanitet och för el o d. 684 Möbler o d. 685 Skor,lädervaror, 
hjälpmedel för gång o d, sportartiklar. 686 Grafiska produkter, 
bokbindning o d. 687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, 
leksaker o d. 689 Transportmedel.

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar.
690 Allmänt. 691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68). 692 
Byggnadsdelar. 693 Murning, betonggjutning o d. 694 Byggnadsträar-
beten. 695 Olika slags byggnader och anläggningar. 696 Inbyggnad o 
reparation av el- och sanitetsutrustning o d. 697 Inbyggnad o repara-
tion av värme- o ventilationsutrustning o d. 698 Måleri-, glasmästeri- 
och inredningsarbeten o d. 699 Isolerande och skyddande byggnads-
konstruktioner. Isoleringsarbeten.
Anläggningar o d konstrueras av ingenjörer i område 62 och byggs av 
varor som  tillverkas i områdena 66-68.



7-9 Verksamheter som mest är till psykisk nytta (eller onytta). 

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur. Kombinationer av planeringar för 
fysiska och sociala miljöer

71-78 Fysiska miljöer
    Miljöer planeras i områdena 71-72 men byggs i området 69.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Forskning om 
klimatet ingår i område 55. Behov av bostäder uppstår i område 
643 och direktiv om bostadsbyggande kan komma från politikerna 
i område 3. Formgivning av bostäder ingår i 72.
72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78 Musik/ljud ( konserter o d 792)

79 Sociala miljöer.
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. Sport

7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
Ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”, som i 
princip kan användas även för “civiliserade” (79110-79119):
79110 Allmänt.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112 Seder och bruk i den enskildes liv. 
791121 Födelse. Dop. Omskärelse. Barndom. Manbarhetsritualer. 
Myndighetsförklaring 791122 Dödande av människor, t. ex. av barn, 

gamla och fångar. Rituella mord. Huvudjägare. Självmord, harakiri. 
791123 Familjeliv. Familjens organisation. Släktskap. Patriarkat. 
Matriarkat. Konstlade familjerelationer. Fostbrödralag. 791124 Frieri. 
Äktenskapslöfte. Förlovning. 791125 Giftermål. Bröllop. Bröllopssed-
vänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami. Monogami. 
791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst. Konkubi-
nat. Morganistiska äktenskap. Celibat: religiösa äktenskapsförbud. 
Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet. Fiendskap. 791128 Måltider. 
Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn. Efternamn. Förnamn. Öknamn. 
79113 Död, begravning , se även 7956. 79114 Folkligt liv. Officiellt 
liv, se  även7916.
79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel. 
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor 
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning, ord-
språk, seder 
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d

7912 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden. 
Världsnivå och stora regioner. 
7913 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden. 
Nationella och lägre nivåer.

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar, TV, 
video, radio od.
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler. 
Maskerader. 
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162 National-
fester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader. Speciella dagar 



t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164 Officiella högtid-
ligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. Invigningar. 
79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166 Marknader. 
79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 79169 Offentlig 
gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar.
7919 -

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. (Som är särskilt 
uppmärksammade/problematiska i moderna samhällen. Sociala 
beteenden ingår också i 791-794)
Sociala miljöer, sociala relationer o d, socialvård, kriminalitet, bedrä-
gerier, diskriminering, polisväsen o d, kriminalvård o d, undervisning, 
mobbning, migration, integration, föreningsliv m m.

Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala 
verksamheter i dem. Indelningen 7915-7959 följer indelningen i 72 om 
formgivning av byggnader i de fysiska miljöerna. 721 gäller allmänt 
om formgivning av byggnader och 7951 gäller allmänt om formgiv-
ning av sociala miljöer. 722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker 
och 7952-7924 sociala miljöer i olika tidsepoker , men även dagens 
sociala miljöer i byggnader från olika epoker. 7955-7958 gäller sociala 
miljöer med anknytning till byggnader i 725-728 och 7959 gäller 
sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda byggnader .

7950 Allmänt. 7951 Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, 
kriminologi. 7952/7958 Sociala miljöer och verksamheter med 
anknytning till fysiska miljöer av olika slag. 7952/7954 Sociala 
miljöer i olika tidsepoker. 7955/7958 Sociala miljöer och verksamheter 
med anknytning till olika slags byggnader. 79551 -offentliga 
byggnader, verksamheter bl a polisväsendet. 79552 -merkantila 
byggnader. 79553 -transporter o kommunikation. 79554 -industri, 
lantbruk. 79555 - sjukhus,vårdhem. 79556 - fängelser od, 
verksamheter bl a kriminalvård o d.79557 - restauranger od. 79558 - 
fritid, underhållning, sport. 79559 - övriga byggnader. 7956 - med 
anknytning till död, begravning, religion. 7957 -undervisnings-, 
forskningsanstalter, museer, bibliotek , verksamheter bl a 
undervisning. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Sociala miljöer 
och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar.

7951 Socialvård o d. 
Direktiv om verksamheter kan komma från politiker område 3.
79510 Allmänt. 79511 Sociologi. 79513 Social frågor, socialt läge. 
79514 Samhällets vårdproblem, socialvård. 795140 Sociallhjälpens 
organisation. 795141 Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: 
näringsstruktur, nya familjetyper. 795142 Individuella förhållanden 
som kan föranleda vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande 
utbildning osv. 795144 Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 7951440 
Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 7951442 
Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, naturabidrag 
skolmåltider. 7951444 Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 
samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 7951446 Aktivering 
till självhjälp.7951448 Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 795146 
Personer i socialvård. 7951462 Socialarbetare. 7951465 
Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. Barnavårdscentraler. 
Ungdomar. Fritidsgårdar. Åldringar. Utlänningar. Invandrare. 



Flyktingar. Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. 
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. Utvecklingsstörda. 
Arbetslösa. Militärer. Soldathem. Sjömanshem. Låginkomsttagare. 
Krigsskadade. Föräldralösa barn. Fosterbarn. Fosterhem. 79516 
Kriminologi Se även 7952-7956.

7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7952 forntidsmiljöer, 7953 medeltidmiljöer, 7954 nya tidens miljöer,
7955 -7956 andra miljöer, se hemsidans område 7952-7956, bl a polis 
och kriminalvård o d, sociala miljöer i offentliga verksamheter, i 
handel och industrier, sjukhus, vårdhem, uppfostringsanstalter, 
restauranger, kyrkor etc.

7957 Undervisning o d. Forskning, skolor, mobbning. Kan också 
beskrivas på olika verksamhetsområden. 
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet, integration, 
migration, invandring.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d, 
pensionärsföreningar mm.

796/799 Sport, idrott o d.
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.7960 Allmänt. 7961 
Lek o vederkvickelse i det fria. 7962 Motions- och skicklighetstäv-
lingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 7963 Bollspel. 7964 
Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 7965 Fotvandring. Bergsbestig-
ning. Orientering. 7966 Cykel. 7967 Motorsport. 7968 Kamp- och 
försvarssporter. 7969 Vintersport. 797 Vattensport. Simsport. Flyg-
sport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 799 Sportfiske. 
Jaktsport. Sportskytte.

8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik  o d.
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
Med lokalhistoria.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. Personer.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
De olika staterna finns angivna på världsdelarnas områden på hem-
sidan
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Polerna. Rymden 



Kapitel 3. Politik.



Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter.

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara fakto-
rer : 
	
 Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga 
	
 status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. 
	
 Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika 
	
 psykiska tillstånd och aktiviteter, 	
 individens inre verklighet. 
	
 Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska 
	
 miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska 
	
 miljöerna kan gälla:
	
 * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella 
	
 värden och funktioner.
	
 * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska 
	
 värden och teknologiska funktioner. 
	
 Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
	
 psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter : 

Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella 
handlingar). 
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.                   

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet: 
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1: 	
 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2: 	
 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1: 	
 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  	
att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
	
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.                            

Individer och samhällen planerar framtiden.
   Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra 
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter 
omständigheterna i varje planeringsfall : 	
 	


Hur var det ?    	
      Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. 
Hur är det ?      	
      Riktiga kunskaper om rådande förhållanden. 
Hur kan det bli ?     Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
Hur bör det bli ?     Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. 
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individer-
nas levnadsvillkor, som ges av  
psykiska och 
kroppsliga förhållanden och av deras 
fysiska och 
sociala miljöer.	
 	
 	
 	
  



Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - 
måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och 
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra 
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: 
tillfredsställelse för individen. 

Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i 
världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver 
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati 
är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig 
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheter-
na inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en 
demokrati är det viktigt att alla medborgare är så väl informerade 
att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det ställer stora 
krav på informationssystemen.

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till 
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världs-
förbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli 
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forsk-
ningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste 
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utred-
ning, utbildning, information och planeringar.

Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksam-
hetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla 
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och 
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för 
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer 
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är 
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringspro-
cesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som 
fått makt att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår 
i samhällsplaneringens problem.

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det 
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jätte-
likt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva 
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar 
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan 
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers, 
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska pro-
cesser och ett yttre informationsproblem med  informationsutbyten 
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de 
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer 
genom både inre och yttre informationsflöden.

Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan 
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och samhälls-
planeringens problem i ett stort problem om produktion och spridning 
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar 
världen.

Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas 
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-



rings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområ-
dena.

Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har 
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer 
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. 

Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.

I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.

Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda 
ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att 
inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter.           	
 	




Sveriges regeringar under 100 år
Nedan finner du en förteckning över de ca 40 olika regeringar som har 
styrt Sverige under de senaste 1900-talets början.

Årtal  Statsminister Typ av regering

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

1902-07-05
1905-04-13 Erik Gustaf Boström Borgerlig

1905-04-13
1905-08-02 Johan Ramstedt Expeditionsministär

1905-08-02
1905-11-07 Christian Lundeberg Borgerlig samlingsregering

1905-11-07
1906-05-29 Karl Staaff Liberal

1906-05-29
1911-10-07 Arvid Lindman Höger

1911-10-07
1914-02-17 Karl Staaff Liberal

1914-02-17
1917-03-30 Hjalmar Hammarskjöld Höger

1917-03-30
1917-10-19 Carl Swartz Höger

1917-10-19
1920-03-10 Nils Edén Koalition: Liberal, Socialdemokratisk

1920-03-10
1920-10-27 Hjalmar Branting Socialdemokratisk

1920-10-27
1921-02-23 Louis De Geer (dy) Ämbetsmannaministär

1921-02-23
1921-10-13  Oscar von Sydow Ämbetsmannaministär

1921-10-13
1923-04-19 Hjalmar Branting Socialdemokratisk

1923-04-19
1924-10-18 Ernst Trygger Höger

1924-10-18
1925-01-24 Hjalmar Branting Socialdemokratisk

1925-01-24
1926-06-07 Rickard Sandler Socialdemokratisk

1926-06-07
1928-10-02 Carl Gustaf Ekman Koalition: Frisinnad, Liberal

1928-10-02
1930-06-07 Arvid Lindman Höger

1930-06-07
1932-08-06 Carl Gustaf Ekman Frisinnad

1932-08-06
1932-09-24 Felix Hamrin Frisinnad



1932-09-24
1936-06-19 Per Albin Hansson Socialdemokratisk

1936-06-19
1936-09-28 Axel Pehrsson (i Bramstorp) Bondeförbundet

1936-09-28
1939-12-13 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk, 
Bondeförbundet

1939-12-13
1945-07-31 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk, 
Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern

1945-07-31
1946-10-06 Per Albin Hansson Socialdemokratisk

1946-10-11
1951-10-01 Tage Erlander Socialdemokratisk

1951-10-01
1957-10-31 Tage Erlander Koalition: Socialdemokratiskt, 
Bondeförbundet

1957-10-31
1969-10-14 Tage Erlander Socialdemokratisk

1969-10-14
1976-10-08 Olof Palme Socialdemokratisk

1976-10-08
1978-10-18 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata 
samlingspartiet och Folkpartiet

1978-10-18
1979-10-12 Ola Ullsten Folkpartiet

1979-10-12
1981-05-19 Thorbjörn Fälldin
Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet

1981-05-19
1982-10-08 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet,  Folkpartiet

1982-10-08
1986-02-28 Olof Palme Socialdemokratisk

1986-03-01
1990-02-26 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1990-02-26
1991-10-04 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1991-10-04
1994-10-07 Carl Bildt Koalition: Moderata samlingspartiet, 
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet

1994-10-07
1996-03-22 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1996-03-22
2006-10-06 Göran Persson Socialdemokratisk

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

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



22 politikområden för politiken
Under årens  lopp har innehållet i dominerande politikområden 
skiftat. Utredningar har visat att dagens politiska problem kan 
inordnas i 22 politikområden som hvudsakligen stämmer överens 
med regeringens ministerområden.

 	
 * Partiledare Stefan Löfven.
    	
 * Allmänt om socialdemokraternas  politik. 

 	
 * Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen. 
   	
    Politik för en utrikesminister. 

	
 * Europapolitik. 
   	
    Politik för en EU-minister. 

	
 * Demokratiproblem, juridik. 
  	
    Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

	
 * Försvar. 
   	
    Politik för en försvarsminister.

	
 * Klimat och klimatpolitik  
   	
    Politik för en miljöminister.

	
 * Transporter. 
  	
    Politik för en infrastrukturminister.

	
 * Planering av fysiska miljöer.  
   	
    Politik för en plan- och byggminister.

	
 * Landsbygdspolitik. 
   	
    Politik för en landsbygdsminister.

	
 * Bistånd. 
   	
    Politik för en biståndsminister.

	
 * Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
   	
    Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
	

	
 * Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
   	
    Politik för en hem- och konsumentminister och en  	
  
               energiminister.

	
 * Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
   	
    Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och 	
  
               socialtjänst o d

	
 * Utbildning. Forskning. 
   	
    Politik för en utbildningsminister.

	
 * IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
   	
    Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

	
 * Jobb. 
   	
    Politik för en arbetsmarknadsminister.

	
 * Näringar. 
   	
    Politik för en näringsminister.

	
 * Handel. 
   	
    Politik för en handelsminister.

	
 * Migration. Integration o d. 
   	
    Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 

	
 * Polisen. Brott. Kriminalvård. 
   	
    Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

	
 * Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.   
   	
    Politik för finans-, finansmarknads- och 	
  
               socialförsäkringsministrar.



De 22 politikområdena och klassifikations-
systemets verksamheter. 
Fördelningen av klassifikationssystemets områden kan bli, med hänsyn 
till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:

 1	
	
 Ledning. (Statsminister)
	
 	
 353 Sveriges regering 
	
 	

 2	
 Planering av och information om regeringspolitiken. 
	
 (Planeringsminister. 	
 Informationssekreterare. Gruppsekre-
            terare. Partisekreterare) Förutsättningar för regeringen.
	
 	
 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
	
    352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	
   
	
    utomlands)
	
    6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del
	
    36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
	
    36...om individernas kroppsliga förhållanden.
	
    37...om utbildning o d.
	
    38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
	
    39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

 3	
 Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och FN-minister 
	
 och Världsplaneringsminister) 91+93-99 har tagits med här.
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99. 
	
 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
	
    93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
	
    94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
	
    95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
	
  96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.

	
    97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
	
    98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
	
    99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

 4	
 Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)
	
 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
	
 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99 Del
	
 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa. 
	
 Del

 5	
 Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister. Justitie-
            minister, del)
	
 31 Statistik och demografi
	
 32 Statsvetenskap
	
 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
	
 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
	
 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del

 6	
 Försvar. (Försvarsminister )
	
 6525-6529 Militära verksamheter

 7	
 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del

 8	
 Transporter. ( Infrastrukturminister)
	
 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

 9	
 Planering av fysiska miljöer.  (Plan- och 	
 byggminister.)
	
 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
	
 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

10	
 Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
	
 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske



11	
 Bistånd. ( Biståndsminister)
	
 7951 Socialvård o d. Del

12	
 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
	
 (Socialminister)
	
 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinär- 
            verksamheter

13	
 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
	
 (Hem- och konsumentminister.  Energiminister)                                                             
	
 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
	
 641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
	
 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
	
 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
	
 645 Användning av inventarier o d.
	
 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
	
 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
	
 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d. Del

14	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och 
	
 äldreminister)
	
 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Del
	
 7951 Socialvård o d.

15	
 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	
 7957 Undervisning o d.
	
 Forskning och utbildning:	

	
 4 Sambandsforskningsverksamheter.
	
    5 Naturforskning. Matematikverksamheter
	
    50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
            51 Matematik

             52 Astronomi, rymdforskning
	
    53 Fysik o d
	
    54 Kemi o d
	
    55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
	
    56 Paleontologi, arkeologi o d
	
    57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
	
    58 Botanik.
	
    59 Zoologi
	
    60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
	
    62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna 
	
 grupper o d. Del

16	
 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
	
 (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
	
 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
	
   102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
	
 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
	
    104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
	
    105 Övergripande om forskning 
            106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
            107 Övergripande om kulturella  verksamheter, utbildning o d.
            108 Samhällskunskap. 
	
    109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
	
    11/19 Individernas inre verkligheter.
	
    11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
	
    12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
	
    13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
	
    14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
	
    15 Individens psykiska mekanismer. Psykologi o d.
	
    16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.



	
   17 Individens moral och uppfattningar om moral.
   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
	
   20 Övergripande religiösa verksamheter o d
	
   21 Allmän religionsvetenskap
	
   22/28 Kristna religioner
	
   29 Icke kristna religioner o d
	
 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
	
 654 Telekommunikationsverksamheter.
	
 655 Förlagsverksamheter o d.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 70 Allmänt om konst och kultur.
	
 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
	
 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
	
 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
	
 78 Musik ( konserter o d 792)
	
 7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
	
 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
	
 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
	
 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
	
 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
	
 7959 Sociala miljöer och  verksamheter i allmänna grupper o d. 
	
 Del
	
 796/799 Sport, idrott o d
	
 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
	
 81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
	
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
	
 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
	
 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
	

	
   (Området är mycket stort, men politikerna brukar inte ha     	
  
	
   mycket intresse för konst och kultur)

17	
 Jobb. (Arbetsmarknadsminister.)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad. Del

18	
 Näringar. (Näringsminister)
	
 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
	
 Arbetsmarknad.Del
	
 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
	
 66/68 Tillverkning av varor
	
    66 Tillverkning av kemivaror o d
	
    67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
	
    68 Tillverkning av komplexvaror
	
    69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

19	
 Handel. (Handelsminister)
	
 653 Handelsverksamheter.
	
 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	
 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
	
 Migrationsminister)
	
 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet m m

21	
 Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)
	
 7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.Del

22	
 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,försäkringar.
	
 (Finansminister. Finansmarknadsminister. 	
 Skatteminister. 
	
 Socialförsäkringsminister)
	
 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter



Kommentarer:

Det som anges för politikområdet om  planering och information 
om  regeringspolitiken avser förutsättningar för politik o d, hur man 
organiserar sin verksamhet, Källor till planering av och information 
om regeringspolitiken. Ett område för hur man kommer fram till 
politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 
Se exempel i 
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och 
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Verksamheterna 91 och 93-99 har placerats på politikområdet för 
utrikesfrågor eftersom det som  hänt och händer i världen är viktigt för 
utrikesfrågorna, men de verksamheterna har delar på alla politikområ-
den. Området 9 kan i första hand anses höra till politikområdet för 
kultur med kommentaren att alla politikområden har delar i 9.

På grund av att politikerna har svårt att hantera kulturfrågor blir 
politikområdet för kultur mycket stort. Alla politikområden har delar 
inom området för kultur, men det är besvärligt att ange hur.

Verksamhetsområdet 79 gäller sociala miljöer och är då egentligen ett 
område för kultur, men i området 79 har brutits ut delar som ses som 
särskilda områden: socialpolitik, bistånd, polis o d, utbildning, migra-
tion-integration-segregation  och idrott. 

Området polis är bredare än bara polis. (Se omr7952-7956.html) Se 
gärna omr7952-7956d.pdf

Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 
många detaljproblem. 

När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med områ-
det om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram 
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna. 

Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen 
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.

Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och 
försvarsproblem och problemen med klimatet sett som gällande värl-
den och de olika länderna.

Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den 
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade 
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela 
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.

Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om 
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för 
biståndet.

Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område 
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verk-
samheter och område om omsorg för grupper  som behöver stöd.

Efter detta: område för utbildning, område för information och kultur 
od, område för jobb och område för näringar och område för handel. 

Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och 
område för brott, polis od.

Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän 
man gått igenom alla de tidigare områdena.

http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Politiska problem i de 22 politikområdena
Politiska problem och deras hantering har behandlats på hemsidan, 
wimnell.com , sedan den införes på internet 1998, dvs 17 år, Länkar 
till särskilda utredningar läggs in i början på hemsidan, med det 
senaste överst och innehållsförteckningar till utredningarna läggs in på  
http://wimnell.com/omr40zf.pdf De särskilda utrdningarna har med 
datorteknikens utveckling blivit längre och längre. De politiska proble-
men är  fördelade på de 22 politikområdena i den ordning de har nu fr 
o m 22 november 2013:Utredningarna sedan dess:

Sven Wimnell 25 oktober 2015:Kommentarer till “Samhällsplane-
ringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?  Med ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter  som hjälp vid 
planeringen av framtiden. http://wimnell.com/omr40zj.pdf “
http://wimnell.com/omr40zk.pdf

Sven Wimnell 1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för 
mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden. 
http://wimnell.com/omr40zj.pdf 

Sven Wimnell 11 september 2015: Tidningsartiklar om inrikes 
förhållanden 12 juni - 24 juli 2015. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzg.pdf 

Sven Wimnell 10 september 2015: Tidningsartiklar om utrikes 
förhållanden 12 juni - 24 juli 2015. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzf.pdf 

Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem.
Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf

Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur. 
Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhällsplaneringens 
problem och partiets kongress 2015. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf 

Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden – en 
fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport från 
Uppsala universitet 
http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf 

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf 

Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas 
politik. Politiska problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och 
SCB m m. Sven Wimnell om boende och byggande. 
http://wimnell.com/omr36-39zzza.pdf 

Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
Vårbudgeten. http://Wimnell.com/omr36-39zzz.pdf

Sven Wimnell 3 april 2015: Svenska folket och dess boende, nya 
lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik. Hushållskostnader, 
samhällsplaneringens problem och regeringens verksamheter och 
ansvar.  http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf 
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Sven Wimnell 10 mars 2015: Utrikespolitisk debatt och några 
tidningsartiklar i 22 politikområden 28 januari - 27 februari 2015, med 
utvecklingen under perioden.  En fortsättning på http://wimnell.com/
omr36-39zzv.pdf  http://wimnell.com/omr36-39zzx.pdf 

Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015: Filosofins historia. 
Bertrand Russel om västerlandets visdom.  
http://wimnell.com/omr109b.pdf 

Sven Wimnell 31 januari 2015: Socialdemokraternas hemsida på 
internet. Människornas levnadsvillkor och utvecklingens krafter. 
Partiledardebatt och tidningsartiklar i 22 politikområden 10-27 jan 
2015 http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf 

Sven Wimnell 10 jan 2014: Tidningsartiklar 11 december 2014 - 10 
januari 2015. Med förhandlingar och överenskommelser om hur man 
ska styra Sverige utan extra val.http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf 

Sven Wimnell 10 dec 2014: Om politik med anledning av budgetbe-
slutet i riksdagen den 3 dec 2014. 
http://wimnell.com/omr36-39zzt.pdf 

Sven Wimnell 1 dec 2014: Tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014 
om de sista 11 politikområdena.
 http://wimnell.com/omr36-39zzs2.pdf 

Sven Wimnell 1 dec 2014: Några kommentarer om sådant som de 
politiska partierna inte bryr sig om och tidningskommentarer 27 okt - 
27 nov 2014 för de första 11 politikområdena.. 
http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf 

Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för 
verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, 
myndigheter. utskott. regeringen och departementen, statsbudgeten. 
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf 

Sven Wimnell 12 nov 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Förteckning över särskilda utredningar 
t o m 12 november 2014  http://wimnell.com/omr40zi.pdf.pdf 

Sven Wimnell 26 oktober 2014: Budgetpropositionen 2015. 
Människornas levnadsförhållanden. Regeringen. Myndigheter. 
Sammanfattningar om budgeten. Tidningskommentarer. 
Bugetdebatten.  http://wimnell.com/omr36-39zzq.pdf 

Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsförhållanden. 
Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommentarer och förslag. 
Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 2014 
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf 

Sven Wimnell 13 okt 2014: Samhällsplaneringens problem. 
Tidningsartiklar 21 sept-13 oktober 2014. 
http://wimnell.com/omr36-39zzo.pdf 

Sven Wimnell 20 september 2014: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen? Politik september 2014 
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf 

Sven Wimnell 4 september 2014: Utbildningssystemet och 
samhällsplaneringens problem.  
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf 
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Sven Wimnell 30 juni 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Politik maj - juni 2014 
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf 

Sven Wimnell 10 maj 2014: Svensk politik från vikingatiden till 
oppositionens valplattformar för valen 2014. 
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf 

Sven Wimnell 080201+5 april2014: Sveriges och omvärldens historia. 
http://wimnell.com/omr93c.pdf

Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och 
regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många 
länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. 
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf 

Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, 
inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk 
årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 
politikområden, med många länkar. 
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf 

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och 
arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. 
Arbetsförmedlingens hemsida.  http://wimnell.com/omr658f.pdf 

Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag 
till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida 
och kommentarer om de 22 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf 

Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning 
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars 
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. 
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf 

Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav 
om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre 
samhällsinformation och bättre skolundervisning. 
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf 

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och 
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Första delen med de första 12 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf 

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och 
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Andra delen med de sista 10 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf 

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen?  Hösten 2013 inför valet 2014. Del 
1-3. http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen?  Hösten 2013 inför valet 2014. 
Del 4 http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
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Innehållet i
Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem.
Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf

Innehåll:
6	
 Tiden efter den 11 juni 2015

6	
 Innehållet i: 
	
 Sven Wimnell 3 april 2015: Svenska folket och dess boende, 
	
 nya lägenhetstyper,  hushålls- och bostadsstatistik. 
	
 Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och 
	
 regeringens verksamheter och ansvar. 
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf

8	
 Innehållet i:
	
   Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
	
   Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
	
   Vårbudgeten. http://wimnell.com/omr36-39zzz.pdf

12	
    Innehållet i:
	
 Sven Wimnell  11 maj 2015:
	
 Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas politik. Politiska 
	
 problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och SCB m m.
	
 Sven Wimnell om boende och byggande.
	
 http://wimnell.com/omrzzza.pdf

17	
 Innehållet i
	
 Sven Wimnell  11 maj 2015:
	
 De föreslagna nya lägenhetstyperna.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

17 	
 Innehållet i:
	
   Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur.  	
  	
  
	
   Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhälls-	
  
	
   planeringens problem och partiets kongress 2015.
	
    http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf

24	
 Efter sammanställningen 11 juni 2015.

26	
 Utvecklingens krafter.
27	
 1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.  	
 20 områden
27	
 2. Religiösa verksamheter o d.  	
 	
 	
 	
   5 områden
27	
 3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.     15 områden
28	
 4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.     3 områden
28      5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.     11 områden
28	
 6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.            30 områden
29	
 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.          21 områden
29	
 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
29	
 9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 
	
 Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.               12 områden

30	
 Innehållet i de 129 verksamhetsområdena.
31	
 Samhällsplaneringens problem.

          I sammanställningen 9 september 2015 nämns på sida 31  att    
          Erik Fichtelius  har  anställts av Kungl. biblioteket, KB, för att  
          leda arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

33	
 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
35      Konsumenverket.  Koll på pengarna 2014 
	
  Hushållskostnader 2014
40      Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
40	
  Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
41	
  Pensionärer 2014
41	
  Årskostnader år 2014, pensionärer.
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43	
 2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
43	
 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
44	
 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
44	
 2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
45	
 2013  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
45	
 2014  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
46	
 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
46	
 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

47	
 Samhällsplaneringens problem.  Hur ska man kunna 
	
 förbättra världen?  Ett forskningsprojekt med ett 
	
 klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som 
	
 formar framtiden.

48	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. 

48  	
 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 
	
   Individens kroppsliga förhållanden, 
	
   Individens psykiska förhållanden, 	

	
   Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 	

	
   Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

48	
  Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 	
  
	
   avseendena igång av människornas verksamheter:
	
   Individernas viljor. 
	
   Kollektiva viljor. (Politik). 
	
   Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar) 
	
   Handlingar för psyket 

49	
   Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller :

	
   A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.  
            A1+A2. B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.  B1+B2

49	
   Individer och samhällen planerar framtiden:
	
   Hur var det ?   Kunskaper och erfarenheter från det förgångna
	
   Hur är det ?     Riktiga kunskaper om rådande förhållanden. 
 	
   Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
	
   Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

49	
   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
	
   hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
	
   dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga 	
   
           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

49	
   Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - 	
  
           måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och 	
  
           kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra 
	
   områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: 
	
   tillfredsställelse för individen. 

49	
   Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i 	
  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en 
            demokrati är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka  
            bilda sig uppfattningar och ta ställning och försöka påverka 
	
   verksam-	
 heterna inklusive samverkansverksamheterna i 	
  
	
    lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla med-
             borgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna 
             mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

50	
    Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.



52	
 De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 
	
 129 verksamhetsområden.	

52	
 Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
53	
 Klassifikationssystemet för verksamheter 
	
    och bibliotekssystemen.
54	
 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 
	
 verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
55	
 Klassifikationssystemet för verksamheter.
	
    Med några förtydligande kommentarer.
61 	
 Den fundamentalapåverkanskedjan.
63 	
 Politiska och opolitiska planeringar 
64	
 Schema  över påverkans och förändringsproblem
65	
 Schema över problem

66	
 22 politikområden
	
 * Partiledare Stefan Löfven.
    	
 * Allmänt om socialdemokraternas  politik. 
 	
 * Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen. 
   	
 * Europapolitik. 
   	
 * Demokratiproblem, juridik. 
	
 * Försvar. 
   	
 * Klimat och klimatpolitik  
   	
 * Transporter.
  	
 * Planering av fysiska miljöer.  
   	
 * Landsbygdspolitik. 
   	
 * Bistånd. 
   	
 * Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
   	
 * Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
   	
 * Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
   	
 * Utbildning. Forskning.
   	
 * IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
   	
 * Jobb.
   	
 * Näringar.
   	
 * Handel.

   	
 * Migration. Integration o d. 
   	
 * Polisen. Brott. Kriminalvård,
   	
 * Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.  
67	
 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 
	
 verksamheter. 
71	
 Politiska problem i de 22 politikområdena

74	
 Förhistorien. Historisk tid. Demokrati. Globalisering. 
	
 Forskningsarbetets början. Skattereformer. 
	
 Socialdemokraterna. 
77	
 Politikerna - folkets valda representanter.
82	
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 En svensk världsplanering behövs.
83	
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85	
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86	
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87	
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91	
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93	
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97	
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108	
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             internationellt perspektiv”.
110	
    Klok vägvisare till Europa. Anna-Lena Lodenius skildrar 	
  
             högerpopulismens olika ansikten.
112	
     Sveriges regeringar under 100 år

114	
     Utbildning. 
114	
     Om utbildning i skolan.
115	
     Religion och levnadskunskap. 



117	
     Skatter och bidrag. 
119	
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122	
      Mer om skatter och bidrag.
127	
      Tillägg om skatter.
129	
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130	
      Problem med lån.
132	
      Förslag till riksdagsbeslut.
133	
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133	
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135	
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135	
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135	
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135	
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136	
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               stöd.
137	
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               våningar. 

138	
      Stefan Löfven: Tal i Almedalen, den 29 juni 2015
146	
      Stefan Löfvens sommartal, den 16 augusti 2015.
152	
      Miljöpartiets språkrör  Gustav Fridolin. Tal i Amedalen, 
              Publicerat 2 juli 2015. 

160	
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160	
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164	
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165	
     Snabb insats och tydliga krav ska bryta ungas kriminalitet



2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för 
ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor= 61 200kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	
 	
 	
 	
 	
 Makar lika   Årsinkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt  Över- 	
 	
 inkomst         per person
lön     /mån   /år     /mån /år   skott/år 	
 Överskott/år 
 6001    1364   16368   4637  55644  -64356 	
 -68712 (55644x 2-180000)    
 7001    1628   19536   5373  64476  -55524 	
 -51048	
 	
   84 000 	

 8001    1892   22704   6109  73308  -46692 	
 -33384 	
 	
   96 000
 9001    2161   25932   6840  82080  -37920 	
 -15840 	
 	
 108 000
10001   2491   29892   7510  90120  -29880 	
      240  kris-	
 120 000
11001   2849   34188   8152  97824   -22176 	
  15648  gräns 	
 132 000	

12001   3212   38544  8789  104468  -14532 	
  20936 	
 	
 144 000
13001   3575   42900  9426  113112   - 6888 	
  46224 	
  	
 156 000
14001   3938   47256 10063 120756       756  kris-	
  61512 	
 	
 168 000
15001   4301   51612 10700 128400     8400 gräns 	
   76800 	
 	
 180 000  
16001   4664   55968 11337 136044   16044 	
   92088 	
	
 192 000
17001   5027   60324 11974 143688   23688 	
 107376 	
	
 204 000
18001   5390   64680 12611 151332   31332 	
 122554 	
	
 216 000
19001   5753   69036 13248 158976   38976 	
 137952 	
	
 228 000
20001   6151   73812 13850 166200   46200 	
 152400 	
	
 240 000
21001   6514   78168 14487 173844   53844 	
 167688 	
 	
 252 000
22001   6877   82524 15124 181488   61488 	
 182976 	
	
 264 000
23001   7240   86880 15761 189132   69132 	
 198264 	
	
 276 000
24001   7603   91236 16398 196776   76776 	
 213552  	
	
 288 000
25001   7966   95592 17035 204420   84420 	
 228840 	
	
 300 000
26001   8324   99888 17677 212124   92124 	
 244248  	
	
 312 000
27001   8799 105588 18202 218424   98424 	
 256848 	
	
 324 000
29001   9859 118308 19142 229704 109704 	
 279408 	
	
 348 000
30001 10389 124668 19612 253344 115344 	
 290688 	
	
 360 000
35001 13039 156468 21962 263544 143544 	
 347088 	
	
 420 000
40001 15731 188772 24270 291240 171240 	
 402480 	
	
 480 000
45001 18631 223572 26370 316440 196440 	
 452880 	
	
 540 000	

50001 21531 258372 28470 341640 221640 	
 503280 	
 	
 600 000
55001 24431 293172 30570 366840 246840 	
 553680 	
	
 660 000	

60001 27331 327972 32670 392040 272040 	
 604080 	
	
 720 000

2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4300 kr per mån = 51 600 kr per år för 
ensam och 5200 kr per mån för makar/sambor= 62 400kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 124 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 186 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt    Över- 	
   Överskott 	

lön     /mån   /år     /mån /år    skott/år 	
   /år 	
 	
 	
         
 6001      836   10032   5165   61980  -62020 	
   -62040 (61980x2-186000)    
 7001    1074   12888   5927   71124  -52876 	
  - 43752	
             Ensams 
 8001    1338   16056   6663   79956  -44044 	
   -26088           förbättring
 9001    1602   19224   7399   88788  -35212 	
     -8424           på skatten	

10001   1910   22920   8091   97092  -26908 	
      8184 kris-   2006 - 2008
11001   2230   26760   8771 105252  -18748 	
    24504 gräns 	
   3428	

12001   2551   30612   9450 113400  -10600 	
    40800 	
	
   3932
13001   2872   34464 10129 121548   - 2452 	
    57096 	
 	
   4436
14001   3193   38316 10808 129696     5696  kris-	
    73392 	
	
   4940
15001   3513   42156 11488 137836   13856 gräns 	
    83672 	
 	
   5456
16001   3834   46008 12167 146004   22004 	
  106008	
 	
   5960
17001   4155   49860 12846 154152   30152 	
  122304 	
	
   6464
18001   4475   53700 13526 162312   38312 	
  138624 	
	
   6980
19001   4796   57552 14205 170460   46460 	
  154920                 7484 
20001   5149   61788 14852 178224   54224 	
  170448 	
	
   8024
21001   5470   65640 15531 186372   62372 	
  186744 	
 	
   8528
22001   5790   69480 16211 194532   70532 	
  203064 	
	
   9044
23001   6111   73332 16890 202680   78680 	
  219360 	
	
   9548
24001   6435   77220 17569 210892   86828 	
  235784 	
	
 10052
25001   6766   81192 18235 218882   94820 	
  251764 	
	
 10400
26001   7097   85164 18904 226848 102848 	
  267696  	
 10724
27001   7428   89136 19573 234876 110876 	
  283752 	
	
 12452
29001   8247   98964 20754 249048 125048 	
  312096 	
	
 15344
30001   8777 105324 21224 254688 130688 	
  323376 	
	
 15344
35001 11427 156468 23574 282888 158888 	
  379776 	
	
 15344
40001 14077 168924 25924 311088 187088 	
  436176 	
	
 15848
45001 16874 202488 28127 337524 213524 	
  489048 	
	
 17084	

50001 19774 237288 30227 362724 238724 	
  539448 	
 	
 17084
55001 22674 272088 32327 387924 263924 	
  589848 	
	
 17084	

60001 25574 306888 34427 413124 289124 	
  640248 	
	
 17084



2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4450 kr per mån = 53 400 kr per år för 
ensam och 5420 kr per mån för makar/sambor= 65 040kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 130 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 195 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt    Över- 	
   Överskott 	

lön     /mån   /år     /mån /år    skott/år 	
   /år 	
 	
 	
         
 6001      729     8748   5272   63264  -66736 	
   -68472 (63264x2-195000)    
 7001      977   11724   6024   72288  -57712 	
  - 50424	
             Ensams 
 8001    1225   14700   6776   81312  -48688 	
   -32376           förbättring
 9001    1474   17688   7527   90324  -39676 	
   -14352           på översk.	

10001   1745   20940   8256   99072  -30928 	
      3144 kris-   2006 - 2009
11001   2055   24660   8946 107352  -22648 	
    19704 gräns 	
   - 472	

12001   2365   28380   9636 115632  -14368 	
    36264	
 	
   +164
13001   2676   32112 10325 123900   - 6100 	
    52800 	
 	
     788
14001   2986   35832 11015 132180     2180 kris-	
    69360 	
	
   1424
15001   3297   39564 11704 140448   10448 gräns 	
    85896 	
 	
   2048
16001   3607   43284 12394 148728   18728 	
  102456	
 	
   2684
17001   3918   47016 13083 156996   26996 	
  118992 	
	
   3308
18001   4228   50736 13773 165276   35276 	
  135552 	
	
   3944
19001   4539   54468 14462 173544   43544 	
  152088                 4568 
20001   4881   58572 15120 181440   51440 	
  167880 	
	
   5240
21001   5191   62292 15810 189720   59720 	
  184440 	
 	
   5876
22001   5502   66024 16499 197988   67988 	
  200976 	
	
   6500
23001   5812   69744 17189 206268   76268 	
  217536 	
	
   7136
24001   6123   73476 17878 214536   84536 	
  234072 	
	
   7760
25001   6437   77244 18564 222768   92768 	
  250536 	
	
   8348
26001   6768   81216 19233 230796 100796 	
  266592  	
   8672
27001   7100   85200 19901 238812 108812 	
  282624 	
	
 10388
29001   7761   93132 21240 254880 124880 	
  314760 	
	
 15176
30001   8091   97092 21910 262920 132920 	
  330840 	
	
 17576
35001 10444 125328 24557 294684 164684 	
  394368 	
	
 21140
40001 13094 157128 26907 322884 192884 	
  450768 	
	
 21644
45001 15759 189108 29242 350904 220904 	
  586808 	
	
 24464	

50001 18659 223908 31342 376104 246104 	
  557208 	
 	
 24464
55001 21559 258708 33442 401304 271304 	
  557208 	
	
 24464	

60001 24459 293508 35542 426504 296504 	
  658008 	
	
 24464

2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för 
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68 400 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                           Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån Prelskatt     Efter skatt    Över- 	
             Överskott 	

lön     /mån   /år     /mån /år    skott/år 	
   /år 	
 	
 	
         
 6001      687     8244   5314   63768  -70232 	
   -73464 (63768x2-201000)    
 7001      918   11016   6083   72996  -61004 	
  - 55008	
             Ensams 
 8001    1149   13788   6852   82224  -51776 	
   -36552           förbättring
 9001    1380   16560   7621   91452  -42548 	
   -18096           på översk.	

10001   1644   19728   8357 100284  -33716 	
       -432 kris-   2006 - 2010
11001   1943   23316   9058 108696  -25304 	
    16392 gräns 	
  -3128	

12001   2244   26928   9757 117084  -16916 	
    33168	
 	
  -2384
13001   2545   30540 10456 125472   - 8528 	
    49944 	
 	
  -1640
14001   2846   34152 11155 133860    - 140 kris-	
    66720 	
	
    -896
15001   3147   37764 11854 142248    8248 gräns 	
    83496 	
 	
    -152
16001   3448   41376 12553 150636   16636 	
  100272	
 	
     592
17001   3749   44988 13252 159024   25024 	
  117048 	
	
   1336
18001   4050   48600 13951 167412   33412 	
  133824 	
	
   2080
19001   4351   52212 14650 175800   41800 	
  150600                 2824 
20001   4682   56184 15319 183828   49828 	
  166656 	
	
   3628
21001   4983   59796 16018 192216   58216 	
  183434 	
 	
   4372
22001   5284   63408 16717 200604   66604 	
  200208 	
	
   5116
23001   5585   67020 17416 208992   74992 	
  216984 	
	
   5860
24001   5886   70732 18115 217380   83380 	
  233760 	
	
   6604
25001   6201   74412 18800 225600   91600 	
  250200 	
	
   7180
26001   6532   78384 19469 233628   99628 	
  266256  	
   7504
27001   6863   82356 20138 241656 107656 	
  282312                 9232
29001   7524   90288 21477 257724 123724 	
  314448 	
	
 14020
30001   7854   94248 22147 265764 131764 	
  330528 	
	
 16424
35001 10134 121608 24867 298404 164404 	
  395808 	
	
 20860
40001 12784 153408 27217 326604 192604 	
  452208 	
	
 21364
45001 15434 185208 29567 354804 220804 	
  508608 	
	
 24364	

50001 18323 219876 31678 380136 246136 	
  559272 	
 	
 24496
55001 21223 254676 33778 405336 271336 	
  609672 	
	
 24496	

60001 24123 289476 35878 430536 296536 	
  660072 	
              24496



2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för 
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68 400 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 	

lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år 	

  6001     680   8160      5321   63852    -70148                  - 73296
  7001     911  10932     6090    73080   -60920                  - 54840
  8001   1142  13704     6859    82308   -51692                  - 36384
  9001  1373   16476     7628    91536   -42464                  - 17928 
10001  1630   19560     8371  100452   -33548                  -       96 kris-
11001  1930   23160     9071  108852   -25148                     16704 gräns
12001  2231   26772     9770  117240   -16760                     33480
13001  2532   30384   10469  125628   -  8372	
           50256
14001  2833   33996   11168  134016           16 kris-            67032
15001  3134   37608   11867  142404      8404  gräns           83808
16001  3435   41220   12566  150792    16792                    100584
17001  3736   44832   13265  159180    25180                    117360
18001  4037   48444   13964  167568    33568	
          134136
19001  4338   52056   14663  175956    41956	
          150912
20001  4669   56028   15332  183984    49984                    166968
21001  4970   59640   16031  192372    58372	
          183794
22001  5271   63252   16730  200760    66760	
          200520
23001  5572   66864   17429  209148    75148	
          217296
24001  5873   70476   18128  217536    83536	
          234072
25001  6181   74172   18820  225840    91840	
          250680
26001  6510   78120   19491  233892    99892	
          266784
27001  6843   82116   20167  242004  108004	
          283008
29001  7504   90048   21497  257964  123964	
          314928
30001  7834   94008   22167  266004  132004	
          331008
35001  9931  119172  25070  300840  166840	
          400680
40001 12581 150972  27420  329040  195040	
          457080
45001 15231 182772  29770  357240  223240	
          513480
50001 18054 216648  31947  383364  249364	
          565728
55001 20954 251448  34047  408564  274564	
          616128
60001 23854 286248  36147  433764  299764                    666528

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4900 kr per mån = 58 800 kr per år för 
ensam och 6000 kr per mån för makar/sambor= 72 000 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 142 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 216 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 	

lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år 	

  6001     660   7920      5341   64092    -77908                  - 87816
  7001     891  10692     6110    73320   -73178                  - 69360
  8001   1122  13464     6879    82548   -59452                  - 50904
  9001  1353   16236     7648    91776   -50224                  - 32448 
10001  1591   19092     8410  100920   -41080                  - 14160 kris-
11001  1891   22692     9110  109320   -32680                       2640 gräns
12001  2192   26304     9809  117708   -24492                     19416
13001  2493   29916   10508  126096   -15904	
           36192
14001  2794   33528   11207  134484     -7516 kris-            52968
15001  3095   37140   11906  142872        872  gräns          69744
16001  3396   40752   12605  151260     9260                      86520
17001  3697   44364   13304  159648    17648                    113296
18001  3998   47976   14003  168036    26036	
          120072
19001  4299   51588   14702  176424    34424	
          136848
20001  4630   55560   15371  184452    42452                    152904
21001  4931   59172   16070  192840    50840	
          169680
22001  5232   62784   16769  201228    59228	
          186456
23001  5533   66396   17468  209616    67616	
          217296
24001  5834   70008   18167  218004    76004	
          203232
25001  6135   73620   18866  226392    84392	
          236784
26001  6451   77412   19550  234600    92600	
          253200
27001  6782   81384   20219  242628  100628	
          269256
29001  7445   89340   21556  258672  116672	
          301344
30001  7775   93300   22226  266712  124712	
          317424
35001  9565  114780  25436  305232  163232	
          394464
40001 12215 146580  27786  333432  191432	
          45o864
45001 14865 178380  30136  361632  219632	
          507264
50001 17578 210396  32423  389076  247076	
          562152
55001 20478 245736  34523  414276  272276	
          612552
60001 23378 280536  36623  439476  297476                    662952



2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för 
ensam och 6100 kr per mån för makar/sambor= 73 200 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 220 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    575     6900     5426   65112   -79888                  - 89776                   
  7001    779     9348     6222   74664   -70336                  - 70672
  8001    982   11784     7019   84228   -60772                  - 51544                     
  9001  1185   14220     7816   93792   -51208                  - 32416 
10001  1388   16656     8613 103356   -41080                  - 13288  kris-
11001  1651   19812     9350  112200   -32800                       4400 gräns
12001  1916   22992   10085  121020   -23980                     22040
13001  2180   26160   10821  129852   -15148	
           39704
14001  2445   29340   11556  138672     -6328 kris-            57344                   
15001  2683   32196   12318  147816     2816  gräns           75632
16001  2948   35376   13053  156636    11636                      93272
17001  3240   38880   13761  165132    20132                    110264
18001  3504   42048   14497  173964    28964	
          127928                  
19001  3769   45228   15232  182784    37784	
          145568
20001  4060   48720   15941  191292    46292                    162584
21001  4325   51900   16676  200112    55112	
          180224
22001  4590   55080   17411  208932    63932	
          197864                  
23001  4855   58260   18146  217752    72752	
          215504        
24001  5120   61440   18881  226572    81572	
          233144
25001  5384   64608   19617  235404    90404	
          250808                  
26001  5655   67860   20346  244152    99152	
          268304
27001  5946   71352   21055  252660  107660	
          285320
29001  6529   78348   22472  269664  124664	
          319328                  
30001  6819   81828   23182  278184  133184	
          336368                  
35001  8269   99228   26732  320784  175784	
          421568                                    
40001 10654 127848  29347  352164  207164	
          484328        
45001 13104 157248  31897  382764  237764	
          545528
50001 15554 186648  34447  413364  268364	
          606728
55001 18244 218928  36754  441084  296084	
          662168
60001 20944 251328  39057  468684  323684                    717368                 

2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för 
ensam och 6200 kr per mån för makar/sambor= 74 400 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 222 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    629     7548     5372   64464   -80536                  - 93072                   
  7001    851   10212     6150   73800   -71200                  - 70672
  8001  1073   12876     6928   83136   -61864                  - 55728                     
  9001  1295   15540     7706   92472   -52528                  - 37056 
10001  1517   18204     8484 101808   -43192                  - 18384  kris-
11001  1757   21084     9244  110928   -34072                       -144  gräns
12001  2052   24624    9949   119388   -25612                     16776
13001  2378   28536   10623  127476   -17524	
           32952
14001  2644   31728   11357  136284     -8716  kris-            50568                   
15001  2940   35280   12061  144732       -268  gräns         67464
16001  3236   38832   12765  153180      8180                      84360
17001  3561   42732   13440  161280    16280                    100560
18001  3828   45936   14173  170076    25076	
          118152                  
19001  4124   49488   14877  178524    33524	
          135048
20001  4449   53388   15552  186624    41624                    151248
21001  4745   56940   16256  195072    50072	
          168144
22001  5041   60492   16960  203520    58520	
          185040                 
23001  5337   64044   17664  211968    66968	
          201936        
24001  5633   67596   18368  220416    75416	
          218832
25001  5929   71148   19072  228864    83864	
          222000                  
26001  6224   74688   19777  237324    92324	
          218808
27001  6520   78240   20481  245772  100772	
          269544
29001  7112   85344   21889  262668  117668	
          303336                  
30001  7417   89004   22584  271008  126008	
          320016                  
35001  9067  108804  25934  311208  166208	
          400416                                    
40001 11525 138300  28476  341712  196712	
          461424        
45001 14175 171700  30826  369912  224912	
          517824
50001 16825 201900  33176  398112  253112                     574224
55001 19670 236040  35331  423972  278972	
          625944
60001 22570 270840  37431  449172  304172                    676344     
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Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

För inkomståren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014
har undersökts hur stora underskotten och överskotten blir i hushålls-
butdgetarna för förvärvsarbetande med inkomster mellan  6000  och 
60 000 kr per månad, för ensamma och makar med líka stora inkomster.

Underskott och överskott avser det som återstår av inkomsten sedan 
inkomstskatt betalats och det betalats för de minsta rimliga levnads-
kostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kost-
naderna ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. 
(Skattetabell 33, kolumn1.)

Skillnader mellan 2006 och 2014 redovisas i tabellen till höger.

Den borgerliga alliansen har menat att jobbskatteavdragen mest 
tillfallit låg- och medelinkomsttagare, men tabellen visar att 
* underskotten har ökat för inkomster 13000 och lägre,
* att överskotten har minskat för inkomster 14000-25000 och 
* att överskotten har ökat för inkomster 26000 och högre och med 
cirka 23000-32000 kr per år för inkomser 35000 och högre.

Den nya regeringen vill minska jobbskatteavdragen för inkomster 
50000 kr och högre och sänka inkomsgränsen för statlig skatt till 
35000 kr. Det tycks finnas överskott att ta av.

Försämringarna för inkomster 25000 och lägre borde åtgärdas.

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt 
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna 
enligt konsumentverkets belopp.  I de angivna lägsta kostnaderna ingår 
ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, 
kolumn1.)

Ensam 2006	
 2014	
 Skillnad	
 	
 	
 	
 	
  
Mån.  Över- 	
 	

lön     skott/år 	
	
 	
  
 6001    -64356	
 -80536 	
 -16180	
 Underskottet har ökat	
    
 7001    -55524	
 -71200	
 -15676	
 Underskottet har ökat 	
  	

 8001   -46692	
 -61864	
 -15172	
 Underskottet har ökat 	

 9001   -37920	
 -52528	
 -14608	
 Underskottet har ökat 	

10001  -29880	
 -43192	
 -13312	
 Underskottet har ökat 	
     
11001  -22176	
 -34072	
 -11896	
 Underskottet har ökat 	
 	

12001  -14532	
 -25612	
 -11080	
 Underskottet har ökat	
 	
  	

13001   -6888	
 -17524	
 -10636	
 Underskottet har ökat 
14001      756        -8716     -9472	
 Överskottet har minskat
15001     8400	
     -268     -8668 	
Överskottet har minskat 
16001   16044 	
    8180	
   -7864	
 Överskottet har minskat	
	
   
17001   23688	
  16280	
   -7408	
 Överskottet har minskat 	
 	

18001   31332	
  25076     -6256	
 Överskottet har minskat	

19001   38976	
  33524     -5452	
 Överskottet har minskat 	

20001   46200	
  41624     -4576	
 Överskottet har minskat 	

21001    53844	
  50072     -3772	
 Överskottet har minskat 	

22001   61488	
  58520     -2968	
 Överskottet har minskat 	

23001   69132	
  66968     -2164	
 Överskottet har minskat     	

24001   76776	
  75416     -1360	
 Överskottet har minskat 	

25001   84420	
  83864       -556 	
Överskottet har minskat 	
 	

26001   92124	
  92324        200	
 Överskottet har ökat	

27001   98424    100772      2348	
 Överskottet har ökat 	

29001  109704   117668 	
    7964	
 Överskottet har ökat
30001  115344   126008     10664	
 Överskottet har ökat 	

35001  143544   166208	
  22664	
 Överskottet har ökat 	

40001  171240   196712    25472 	
 Överskottet har ökat	

45001  196440   224912    28472	
 Överskottet har ökat 	
 	

50001  221640   253112    31472	
 Överskottet har ökat 	

55001  246840   278972    32132	
 Överskottet har ökat 	
 	

60001  272040   304172    32132  	
Överskottet har ökat 	
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Statsminister Stefan Löfven om läget.
DN 4 oktober 2015:

”När vi hjälps åt klarar vi mycket”

“Statsminister Stefan Löfven riktar skarp kritik mot privata bolag 
som skor sig på flyktingkrisen. Han är mycket besviken på före-
tagens höga hyror för boenden.  I en stor intervju med DN om 
första året som statsminister medger Stefan Löfven att flykting-
strömmarna gör det ännu tuffare att nå regeringens jobbmål. Men 
Sverige kan gå stärkt ur krisen.  Det tog tid för statsministern att 
bryta tystnaden om invandring. Han är ingen politiker som snabbt 
växlar spår: – Jag tänker inte hålla på och vela utifrån opinions-
siffror utan nu kör vi den politiken, säger han.

Sällan har en svensk toppolitiker ägnat så mycket tid åt att tala om 
plikt och ansvar som Stefan Löfven under sitt första år som regerings-
chef. Resonemangen återkommer när han möter DN för att tala om 
sina 365 dagar som statsminister. Men den här gången handlar det mer 
om näringslivets moral än om medborgarnas.

Stefan Löfven har reagerat hårt på rapportering i medier som Svenska 
Dagbladet och Expressen om hur svenska kommuner kan få betala 
över 60 000 kronor i månaden för att inhysa ensamkommande flyk-
tingbarn i utslussningslägenheter.

– Sverige gör nu en fantastisk insats. Sverige skramlar. Och så har vi 
andra som systematiskt tar ut sådana hyror och säkert också stora 

vinster i den här situationen. Det är för mig mycket märkligt. Jag blir 
väldigt besviken, säger han.

Vi talar bland annat om storbolag som Aleris. Aleris ägs av Wallen-
bergsfären. Vad är ditt budskap till dem?

– Budskapet är: Tänk efter. Vi ska göra detta tillsammans i Sverige. Är 
det då det bästa att ta ut 60 000 kronor i hyra för en lägenhet? Tänk 
efter.

Vad kan regeringen göra om man vill komma åt överpriser i flykting-
industrin?

– Det är ju bristen på bostäder som gör detta möjligt. Jag begär inte att 
någon gratis ska lämna ut bostäder. Men det kan inte vara åt andra 
hållet heller. Tänk efter: Vad känns bra när man står och tittar sig i 
spegeln?

Du har ju tidigare talat om hur individen har en utvecklingsmoral – för 
mig låter det som att du också vädjar till en samhällsmoral?

– Det finns absolut en samhällsmoral i detta. Vi är inte bara en samling 
människor på samma geografiska yta. Samhällsmoralen är kittet i 
samhället. Jag har skyldigheter gentemot det gemensamma. Jag måste 
bidra och göra mitt, men då har jag också rättigheter. Det är det som 
bygger Sverige starkt.

Stefan Löfven tar emot på partihögkvarteret på Sveavägen i Stock-
holm, direkt efter fredagslunchen med Socialdemokraternas verk-



ställande utskott. Det är på klockslaget ett år sedan han valdes till 
statsminister i Sveriges riksdag.

Flyktingkrisen fanns på den politiska dagordningen redan då i oktober 
2014. Men utvecklingen sedan dess har varit dramatisk: Bara under 
september i år kom över 24 000 asylsökande till Sverige. Det är det 
högsta antalet sedan andra världskriget.

Länge anklagades Stefan Löfven för att vara tyst i debatten om migra-
tionen. I mötet med DN ger han sig ut i långa, engagerade utlägg-
ningar för att försvara invandringen och förklara hur Sverige ska han-
tera den akuta krisen.

– Vi måste se att det är förhållandevis få som faktiskt kommer till 
Europa. Afrika tar ett enormt ansvar för flyktingsituationen. I Mellan
östern är det inte minst Turkiet, Jordanien och Libanon. Ändå är det 
självfallet så att människor här i Sverige känner en oro. Klarar vi det 
här? säger Stefan Löfven.

Han fortsätter själv med vad han betraktar som svaret. Det vill säga 
regeringens plan i tre steg:

För det första behöver Sverige och hela det internationella samfundet 
bättre hantera orsakerna till konflikterna, både i Syrien och på den 
afrikanska kontinenten.

För det andra måste EU-länderna omfördela ansvaret.

För det tredje behöver Sverige få ordning på mottagandet på hemma
plan. Regeringen har bjudit in myndigheter, organisationer, företag, 
fack och frivilligorganisationer till Sverige tillsammans, en nationell 
samling för att förbättra nyanländas etablering.

– Människor som söker asyl ska få sin fråga prövad, det är en moralisk 
fråga och det är internationella konventioner som styr. De som får nej 
ska återvända. De som får ja ska vi ta hand om på bästa möjliga sätt, 
säger Stefan Löfven.

Om jag då ställer den frågan som du säger att människor ställer sig: 
Klarar vi detta?

– Ja, vi gör det. Om EU tar sitt ansvar tillsammans. Om i Sverige alla 
kommuner tar sitt ansvar tillsammans. Om vi samarbetar. Det görs 
fantastiska insatser i dag. När vi hjälps åt, då klarar vi mycket.

– Om inga människor kommer till Sverige så har vi gigantiska pro-
blem framför oss. Vi blir äldre och äldre. Färre och färre ska försörja 
fler och fler. Det kommer inte att hålla. Vi måste få in arbetskraft till 
Sverige, och då ska vi göra det på ett så bra sätt som möjligt för dem 
som kommer hit. Då bygger vi Sverige tillsammans.

Responsen på Sverige tillsammans, hur upplever du den?

– Positiv. Det är många som vill vara med. Det är vår riktigt starka 
gren att göra saker tillsammans. Men jag erkänner också att det är en 
ansträngning när så många människor kommer till oss.



Hur stor är den ekonomiska belastningen?

– Om vi tänker på en människa som föds i Sverige så är hon eller han 
etablerad på arbetsmarknaden när hon eller han är 25 år. Här kommer 
människor som ofta har en kortare väg in, om vi gör det rätt. Så det går 
inte att säga. Det kostar självfallet. Men det finns en intäktssida också.

Men i det akuta läget är det väldigt stora strömmar – behöver vi göra 
åtstramningar? Höja skatterna?

– Nej, den budget som vi har lagt, den ligger där.

Den klarar att hantera detta?

– Ja, exakt. Vi har ju också en kostnadsökning för sjukförsäkringen 
och assistansersättningen. Det har vi täckning för. Men det är inte så 
att vi bara kan säga att det får kosta vad som helst. Vi måste ha ord-
ning och reda i ekonomin och veta att vi kan stå upp för välfärdssyste-
met.

– I fjol när diskussionen kom upp om det här med att ”öppna era 
hjärtan” – det som blev så fel där var att det kopplades ihop med att vi 
inte skulle klara välfärdssystemet, utan nu skulle vi göra uppoffringar. 
Men vi har lagt en budget där vi varken skär ned på skatterna eller på 
välfärden, utan vi investerar för att skapa jobb här och nu och för 
framtiden.

Inte minst Sverigedemokraterna menar att insatserna på hemmaplan 
går ut över hjälpen i närområdet. Det är ett faktum att pengar nu tas 
från biståndet. Vad svarar du på det?

– Vi gör den här avräkningen på biståndet helt enligt de internationella 
regler som finns. Det är klart att helst skulle man inte vilja ta på bistån-
det. Men man ska också komma ihåg att vi är en stor humanitär 
bidragsgivare till närområdet. När jag träffar FN:s flyktingkommis-
sarie António Guterres är han väldigt tacksam mot Sverige.

Det svänger snabbt i opinionen när det gäller flyktingmottagandet. 
Enligt DN/Ipsos har det skett en kraftig omsvängning sedan februari. 
44 procent av de tillfrågade anser att Sverige ska ta emot fler flyk-
tingar. Märker du den här omsvängningen?

– Jag tycker att det märks i hela samhällsdebatten. Tyvärr var det ju 
inte minst den här lilla treåriga killen … När alla fick se honom 
uppsköljd på stranden. Det kom människor gående som hade gått i 
veckor, månader. Det blev så uppenbart att det här är människor, inte 
siffror och statistik. Sedan har ju Sverige sedan länge en annan attityd 
än många länder. Vi har i grunden en stark uppställning för att ta emot 
människor från andra länder.

Ett annat sätt att tolka undersökningen är att det fortfarande finns en 
polarisering i flyktingfrågan. Medborgare drar åt olika håll. Du är 
statsminister. Du ska hålla ihop det här.

– Regeringen ska på riktigt göra skillnad för människor. Vi har haft 
åtta år av skattesänkningar och nedskärningar i det offentliga. Vi byter 



inriktning. Vi ska investera tillsammans. Vi ska på riktigt visa att det 
går att göra annorlunda. Och samtidigt bejaka: Ja, jag förstår att du är 
orolig om hur detta ska fungera.

I somras besökte Stefan Löfven ett flyktingläger i Gambella i västra 
Etiopien.

Det är ett besök som satt spår hos statsministern. Påtagligt berörd 
berättar han om ett gripande möte med en kvinna från Sydsudan.

– Hon hade haft åtta barn. Hon hade tre kvar. Hon hade gått i två 
månader. Hon blev tvingad att äta människokött. Tvingad att äta 
människokött. Då förstår man ju att det inte är någon som flytt för att 
det är roligt, säger han.

Vi lever i den stora folkvandringens tid, säger många. Hur länge 
kommer detta att fortsätta?

– Det är svårt att säga. Vi har en exceptionell tid. Vi har haft det förut. 
Det var samma sak i forna Jugoslavien drygt 20 år tillbaka i tiden. Det 
kommer och går. Det är därför som det är så viktigt att jobba med 
rötterna till detta. Vad är orsaken till att människor tvingas fly? Ingen 
vill ju tvingas fly.

Ska vi räkna med att det kommer en halv miljon människor till Sverige 
under de närmaste fem åren?

– Alla de där kalkylerna är väldigt, väldigt riskabla. Vi får inse att vi 
har en extraordinär tid.

Socialdemokraternas valanalys kom för några veckor sedan. Den 
konstaterar att ni undvek att gå i polemik med Sverigedemokraterna. 
Men när valrörelsen utvecklades som den gjorde, blev socialdemo
kratins tystnad ”en black om foten”, enligt analysen. Bidrog ni till 
Sverigedemokraternas framgångar?

– Vi hade valt ett fokus som var skolan, jobben, välfärden. Klimatet 
fanns naturligtvis där som ett genomgående tema. Jag sa att det inte 
spelar roll var man kommer ifrån, om det är Kabul eller Ö-vik. Det är 
jobb och skola och välfärd som det handlar om. Sverigedemokraternas 
vinkling går ut på att det är var man kommer ifrån som avgör om man 
är okej eller inte. Ska vi in i den diskussionen så blir det fel. Sedan kan 
jag förstå, mot bakgrund av det som nu sker, att vi kanske skulle ha 
tagit den diskussionen ännu mer.

– Men jag håller fast vid att fortfarande är det rätt i sak, i grunden rätt, 
att diskutera hur vi ser till att människor kommer i arbete, får en bra 
utbildning, en trygg välfärd.

Då kan det vara svårt att ta debatten mot Sverigedemokraterna?

– Det är inte så att vi inte tar debatten. Jag stod i ”Agenda”, jag ska 
göra det igen, och då är Jimmie Åkesson där. Vi står i riksdagen och 
tar debatten mot dem. Vi tycker att de har fel.

Hur tolkar du deras höga opinionsstöd?

– Att vi måste visa att politik gör skillnad. Det är därför som jag är 
noga med att säga att jag förstår människors oro. Den har jag ju mött 



från när jag var facklig företrädare till partiledare till statsminister. Det 
är klart att människor är oroliga. Hur kommer det att fungera? Finns 
välfärden där? Kan jag ha ett jobb? Det är den osäkerheten som 
Sverigedemokraterna spelar på. Man säger att ”om inte dom är här, då 
är det inga problem”. Vi måste visa att det finns en annan väg.

Den som inte får asyl ska avvisas. Det har du upprepat i höst. Det har 
ni pratat om de senaste dagarna. Men vad talar för att polisens kon-
troller blir mer effektiva nu?

– Det är myndighetens uppgift. Jag kan inte styra exakt hur de ska 
göra. Men det är viktigt. När vi säger reglerad invandring så menar vi 
det.

Det fanns en oerhörd oro i Miljöpartiet under det förra migrationspoli-
tiska samarbetet med Alliansen kring vad man kallade polisens jakt på 
papperslösa. Hur ska ni hantera det nu?

– Enligt det regelverk som finns. Du får ju inte gå runt och säga att 
”den ser skum ut, eller den har annan hudfärg, eller den är muslim”. 
Men vid de tillfällen som inte är diskriminerande, så att säga, i sam-
band med att man kollar något annat i trafiken till exempel, så kan man 
passa på. Det måste göras. Folk måste känna legitimiteten i det här.

Ni har – det säger ni själva – ett jättetufft jobbmål. EU:s lägsta arbets-
löshet år 2020. Hur påverkas det av flyktingkrisen?

– Det är klart att det blir ännu tuffare. Så är det. Men vi måste också se 
de möjligheter som finns. Det kommer ganska många från Syrien med 

bra utbildning och bra yrkeserfarenhet. Läkare, ingenjörer, sjuksköter-
skor. Det kommer bilmekaniker också och vi behöver bilmekaniker. Vi 
har ju brist på arbetskraft i Sverige, i samma stund som vi har hög 
arbetslöshet. Om de kommer till oss, ska vi se det som en tillgång. 
Sedan förstår jag fullt och väl att det också kommer människor till oss 
som har väldigt låg utbildning, kanske ingen alls. Men det får vi också 
se till att lösa.

Det är många som efterlyser enkla jobb och låglönesatsningar?

– Det har aldrig varit vår modell. Det är så viktigt att förstå vad som 
händer i vår omvärld. Sverige ligger bra till i ekonomisk utveckling. Vi 
har en hög produktivitet. Nu har vi utvecklingsländer som höjs succes-
sivt mot oss. Att då tänka att vi ska sänka våra löner ... Ska vi rakt in i 
det getingboet? Det kommer vi aldrig att klara. Vi ska höja kompeten-
sen och höja produktiviteten.

Vissa saker är svåra att göra upp om över blockgränsen?

– Den svenska modellen har varit framgångsrik under så många år. Det 
kommer den att vara i framtiden också.

Stefan Löfven beskrivs ibland som folkhemsnostalgiker, ledaren för 
”Framtidspartiet”. Men i sin nuvarande roll som statsminister har 
Stefan Löfven begränsat med tid för återblickar. Något större firande 
av ettårsdagen blir det inte. Han har precis kommit hem från New York 
– har sovit gott, trots jetlag – och ska strax vidare till ett nordiskt 
statsministermöte.



Hans dygn är på minuten inrutat. Och ändå flyr tiden.

– Ett år, säger han och skakar på huvudet.

Vi tar en paus från dagspolitiken, och tittar på några bilder av året som 
gått. Stefan Löfvens leende lyser ikapp med den sneda oktobersolen 
över Sveavägen, när han ser ett fotografi från Almedalen med S-vete-
ranerna Lisbet Palme och Ingvar Carlsson.

– Ingvar Carlsson är en stor förebild för mig. En ledare av sällsynt 
skådat slag, säger han.

En annan bild kräver mer eftertanke. Det är ett porträtt taget av DN:s 
fotograf Roger Turesson: Löfven i regeringsplanet under en resa till 
Wien. Det togs i slutet av november, bara några dagar före regerings-
krisen. Det är en klassisk bild av ledarskapet och ensamheten.

– Man får ju inte skapa sin egen ensamhet. Man får inte göra den större 
än vad den är. Man måste ta hjälp, fråga och diskutera. Men visst är 
det så att ibland är den där. De flesta kan vända sig om och titta på 
någon annan. Men jag kan inte det. När ett beslut ska fattas, då står jag 
där. Då kan det vara ensamt, säger Stefan Löfven.

Det var den 3 december som budgeten föll, och Löfven gav det 
dramatiska beskedet att han hade för avsikt att utlysa ett extra val.

– Jag var upprörd och besviken. Jag trodde att det var fler som insåg 
allvaret i situationen. Alliansen sa att ”vi måste hålla varandra i han-

den” och Sverigedemokraterna sa att ”vi tänker fälla alla regeringar 
som inte gör som vi vill”. Det var inte vad Sverige behövde.

Det har sagts att du blev övertalad att ta till nyvalshotet.

– Nej, jag vägde för och emot. Då kom jag till ett beslut som jag kände 
en väldigt stor trygghet i.

Vad är du mest nöjd med av året som gått?

– Vi har kommit ett år på vägen nu, i det här svåra parlamentariska 
läget. Vi var beredda att gå till nyval. Vi fick till Decemberöverens-
kommelsen. Vi har slutit en försvarsöverenskommelse över block-
gränsen. Vi har gjort en uppgörelse om betygen. Vi kan på riktigt visa 
att vi gör en vändning från skattesänkningar och nedskärningar till 
investeringar. Vi byter inriktning och kan göra Sverige starkare till-
sammans. Med alla hinder som har varit på vägen så har vi kommit hit.

Vad är du minst nöjd med?

– Det var bristen på förståelse för den svåra situationen som kom för 
mindre än ett år sedan. Det förvånade mig och det gjorde mig väldigt 
besviken.

Vad kunde du ha gjort annorlunda?

– Det är svårt att svara på. Jag försökte. Jag vet inte vad jag skulle ha 
gjort mer gentemot de andra partierna på andra sidan blockgränsen. Vi 



har gjort några överenskommelser och det har varit bra. Men det 
verkar som att man hellre nästan krampaktigt håller i den där aliansen 
ibland, i stället för att tänka att man kanske borde göra mer över 
blockgränsen.

Vad har överraskat dig som statsminister?

– Jag förstod att det också skulle innebära mycket arbete och arbete 
har jag aldrig dragit mig för, tvärtom, för det är inget latmansgöra att 
vara förbundsordförande heller. Men det som slår en är att det är 
ganska korta tempon. En kvart där. Tio minuter där. Det är inrutat. Och 
säkerheten blir en dimension i ens liv som man inte förstår förrän man 
är där.

Man kan ju också ha lite udda sysslor som statsminister. I somras fick 
du inspektera en nyfödd prins. Och så blev han hertig av Ångerman-
land.

– Dessutom!
En blinkning från kungen?

– Det vet jag inte. Det där fördelas utifrån olika parametrar av kunga-
huset. Men oavsett var det självfallet roligt för mitt hemlandskap.

Tiden går. Snart ska Löfven vidare till Danmark och de andra nordiska 
statsministrarna. Flyktingkrisen blir ett givet tema, som i så många av 
Löfvens internationella kontakter.

Han talar gärna om sin stora samsyn med Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel. Hon ”står med fötterna på jorden” och är ”rätt så 
pragmatisk”, konstaterar den gamle Metallbasen Löfven uppskattande.

Vi tar hissen upp till verkställande utskottets gröna mötesrum. I 
papperskorgen ligger lokaltidningen Örnsköldsviks Allehanda. Det är 
ett spår av Elvy Söderström, ledamot i verkställande utskottet. Hon har 
känt Stefan Löfven i många år, och var en av dem som övertalade 
honom att ta partiledarposten under S-krisen för närmare fyra år sedan.

Då fick han åka katapult in i toppolitiken. Han hade aldrig varit 
riksdagsledamot när han blev statsminister.

– Självfallet är jag inte den där modellpolitikern som alla ser framför 
sig. Någon som har jobbat i politiken i 30 år. Nej, jag har en annan 
erfarenhet och jag är stolt över den. Riktigt stolt. För mig är 
ledarskapet inte knutet till vilken roll du har. Jag har haft samma typ 
av ledarskap från att jag var fackligt förtroendevald och fram till nu. 
Att samla mångas uppfattningar. Vi har tagit in så många synpunkter 
som möjligt och så många perspektiv som möjligt. När väl besluten är 
fattade, ja, desto starkare är jag då.

– Jag är oerhört målmedveten i det. Jag blev vald 2012. På min första 
dag när jag blev vald av partistyrelsen sa jag att nu är det jobben som 
gäller. Så går vi till kongress 2013. Vi får ett mandat för jobb, skola, 
välfärd och klimat som en bottenplatta. När det väl är gjort, då är det 
detta som gäller. Jag tänker inte hålla på och vela utifrån 
opinionssiffror utan nu kör vi den politiken. Jag måste självfallet 
hantera situationen som vi har nu med migration, men huvudspåret 
gäller.



En del har då pekat på skillnaden mellan den politiska världen och den 
fackliga världen. Här i politiken möter du människor som inte vill 

förhandla eller nå en lösning. Vad tänker du om det?

– Det är inte svartvitt. Men i politiken är det naturligtvis flera som vet 
att i nästa val är vi konkurrenter. Och då är det klart att om man under 
tiden kan underminera den andres ställning, är det jättebra. Så fungerar 
politikens lagar.

– Men i politiken finns också behov av att visa att vi har gjort något 
under mandatperioden. Det är det som förvånar mig nu när de fyra 
borgerliga partierna oftast väljer att inte göra det. Man skäller på att vi 
gör en budget med Vänsterpartiet. Men det beror på att de fyra borger-
liga inte vill göra upp. Då kan jag tycka att det är märkligt. Man skulle 
kunna ta chansen och vara med och göra skillnad i uppgörelser som 
har betydelse för landet. Då kan man säga det i valet 2018.

Du ville förhandla om sakpolitiken i regeringskrisen. De borgerliga 
ville bara förhandla om form. De fick som de ville, och de är nu de 
partier som har den svåra interna kritiken. Hur tolkar du det?

– Men det var faktiskt så att jag var på väg att utlysa nyval och de drog 
sig för den situationen. Det är inte så att de har vunnit någonting. Men 
jag är glad att vi hittade den överenskommelsen.

Särskilt Moderaterna beskriver ju Decemberöverenskommelsen som 
ett sätt att bevara blockpolitiken.

– Det finns inget i den överenskommelsen som säger att detta är till för 
att skydda blockpolitiken. Självfallet ska vi samarbeta, vi får samar-
beta. Det är upp till Moderaterna. Det är upp till oss alla. Jag menar att 

det är bäst för Sverige. Enligt min uppfattning är det ohållbart att säga 
att ”ni tar stöd av vänstern och nu blir det vänstervridet” samtidigt som 
man säger att ”ja, om ni inte gör upp med Vänsterpartiet om budgeten 
så blir det ingen budget”.

Är det en förklaring till kritiken som finns internt i deras partier?

– Det kan det vara. En frustration att man tycker att det blir lite grand 
att sätta sig med armarna i kors. Nu tror jag att det kommer att ske fler 
överenskommelser. Vi har en på gång, förhoppningsvis, vad gäller 
föräldraförsäkringen med Folkpartiet. Jag hoppas kunna resonera med 
Centerpartiet om landsbygdens utveckling. Det är inte kört.

Du har ju tidigare pekat ut Folkpartiet och Centerpartiet som dem som 
du helst ville samarbeta med på den borgerliga sidan. Står du kvar vid 
det?

– Det är naturligast så. Vi gjorde ju upp med Kristdemokraterna och 
Centern och Moderaterna om försvaret. Där var Folkpartiet inte med. 
Men Folkpartiet och Socialdemokraterna har haft samma syn på väl-
färdssystemen och socialförsäkringarna. Vi har en samsyn på jäm-
ställdheten. Med Centern handlar det inte minst om hela landet. Men 
det är inte så att jag bara kan samarbeta med dem, och att de andra ska 
exkluderas.

När det gäller Moderaterna, är det någon skillnad med Anna Kinberg 
Batra som partiledare i stället för Fredrik Reinfeldt?



– Jag vet inte. Jag tycker att det verkar famlande. Det är klart att en ny 
partiledning måste ha sin tid för att hitta identiteten. Men jag hade 
förväntat mig en tid för förnyelse med en ny partiledning och att det 
skulle komma lite nytt. Men nej, det är skattesänkningar.

Kan du garantera att ni står fast vid Decemberöverenskommelsen om 
ni förlorar nästa val?

– Vi står vid vårt ord. Men nu tänker vi ju vinna valet. Så frågan blir 
mer relevant åt andra hållet.

Karin Eriksson text foto “

“ Om artikeln.

Den här helgen har socialdemokraten Stefan Löfven styrt Sverige i ett 
år.

I en stor intervju med DN:s Karin Eriksson går statsministern på 
offensiven för att försvara Sveriges invandring och förklara rege-
ringens flyktingpolitik. Han riktar kritik mot privata bolag som gör 
stora vinster på den akuta krisen.

Löfven berättar också om livet i den absoluta toppolitiken, och hur han 
ser på ledarskap och politiskt spel. Han är fortfarande besviken över de 
borgerliga partiernas agerande i regeringskrisen.

Viktiga datum. Hållpunkter i politikhösten

8-11 oktober. Kristdemokraterna har riksting i Västerås.

12 oktober. Regeringen bjuder in myndigheter, organisationer, forskare 
och företag till en nationell samling om nyanländas etablering.

14 oktober. Partiledardebatt i riksdagen.

15-18 oktober. Moderaterna håller partistämma i Karlstad.

22 oktober och 26 november. Statsministerns frågestund i riksdagen

20-22 november. Folkpartiet håller landsmöte i Stockholm.

27-29 november. Sverigedemokraterna håller landsdagar i Lund.

30 november. FN:s klimatkonferens i Paris (COP21) inleds. 
Förväntningarna är stora på ett nytt bindande klimatavtal.

Detta har hänt.

2014

2 okt. Riksdagen utser Stefan Löfven till ny statsminister.

3 okt. Stefan Löfven presenterar sin nya regering – den första S-MP-
koalitionen. Av regeringsförklaringen framgår att Sverige ska erkänna 
Palestina.



17 okt. Försvarsmakten offentliggör att det pågår en insats mot miss-
tänkt undervattensverksamhet i Stockholms skärgård.

22 okt. Statsministern förhandlar i EU-nämnden inför ett toppmöte om 
klimatmålen. Förvirring uppstår med olika bud.

27 okt. Löfven håller nordisk-baltiskt möte. Får problem med namnet 
på Estlands utrikeshandelsminister Anne Sulling.

30 okt. Regeringen ger beskedet att Palestina ska erkännas.

19 nov. Löfven reser till USA för att lobba för Sverige i FN:s säker-
hetsråd.

3 dec. Budgeten faller. Regeringskrisen är ett faktum. Löfven med-
delar att han tänker utlysa extra val.

18 dec. Bygget av Förbifart Stockholm återupptas.

26 dec. Sex partier signerar Decemberöverenskommelsen om former 
för minoritetsstyre.

27 dec. Svenska folket får veta att extravalet är avblåst.

2015

11 jan. Löfven deltar i manifestation i Paris efter terrordådet.

29 jan. Löfven säger i riksdagen att Sveriges militära samarbetsavtal 
med Saudiarabien ska omförhandlas.

11 feb. Regeringen och Alliansen gör upp om betygen.

25 feb. Löfven träffar Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

5 mars. Regeringen tillsätter utredning om vinst i välfärden.

9 mars. Margot Wallström förbjuds tala inför Arabförbundet.

10 mars. Löfven träffar Ukrainas ledare. Samma dag kommer beskedet 
att Saudiavtalet sägs upp.

11 mars. Saudiarabien kallar hem sin ambassadör.

25 mars. Regeringen presenterar satsning på hyresrätter.

27 mars. Löfven reser till Kina och träffar president Xi Jinping.

28 mars. Besked att Saudiarabiens ambassadör återvänder till 
Stockholm.

15 april. FInansminister Magdalena Andersson presenterar vårbud-
geten med höjd a-kassa, mer pengar till äldreomsorg och skolsats-
ningar.



17 april. Regeringen gör upp med M, C och KD om pengar till för-
svaret.

29 maj. S-kongress inleds i Västerås. Löfven försvarar jobbmålet, men 
LO får inte igenom krav på stora lånefinansierade investeringar.

16 juni. Vårbudgeten klubbas.

17 juni. Vittnesbekräftelse för nyfödde prins Nicolas – som blir hertig 
av Ångermanland.

29 juni. Löfven lanserar begreppet ”utvecklingsmoral” i Almedalen.

16 juli. Stefan Löfven drabbas av akut illamående. DN kan avslöja att 
vice statsminister Åsa Romson inte går in som ställföreträdare.

16 aug. Stefan Löfven håller sommartal om oron i samhället, den 
organiserade brottsligheten och flyktingkrisen.

31 aug. Regeringen beslutar att skydda Ojnareskogen på Gotland.

5 sep. Blocköverskridande uppgörelse om amorteringskrav på bolån.

6 sep. Löfven talar på en stor flyktingmanifestation i Stockholm. De 
följande dagarna ska han besöka Angela Merkel och ha möte med alla 
partiledare utom Åkesson.

15 september. Ny regeringsförklaring om bland annat flyktingkrisen 
och klimatet.

21 sep. Budgeten läggs.

24 sep. Regeringen bjuder in till ”Sverige tillsammans”, nationell 
samling om nyanländas etablering.

26 sep. Flera ministrar besöker FN i New York. Löfven deltar i gala i 
Central park med Beyoncé. DN

Fakta. Stefan Löfven

Född: 21 juli 1957 i Stockholm. Uppvuxen i fosterhem i Sollefteå.

Familj: Hustrun Ulla, bonusbarn och bonusbarnbarn.

Bor: Sagerska palatset i Stockholm. Sommarställe i Örnsköldsvik.

Karriär:
Hoppade av Socialhögskolan och blev svetsare på Hägglunds i 
Örnsköldsvik 1979.
Ombudsman på IF Metall 1995.
Förbundsordförande för IF Metall från 2006.
Socialdemokratisk partiledare från januari 2012.
Statsminister från oktober 2014. “



DN 4 oktober 2015:
“Löfven har de flesta problem kvar att lösa

Analys
Stefan Löfvens största framgång hittills är att ha hållit sig kvar 
som statsminister. Nu återstår att göra något bestående. Rege-
ringens möjlighet ligger i flyktingkrisen, men där väntar de flesta 
frågorna på svar.

Regerande handlar mycket om krishantering, ett problem efter ett 
annat. Stefan Löfven bildade regering med målet att skapa Europas 
lägsta arbetslöshet. Men regeringens eftermäle kan i stället komma att 
avgöras av hur flyktingkrisen hanteras.

Regeringen Reinfeldts förtroendeingivande sätt att handskas med 
finanskrisen 2008–2009 blev avgörande för att få regera vidare efter 
valet 2010. Det visade regeringsskicklighet.

Göran Perssons socialdemokratiska regering visade motsatsen efter 
tsunamikatastrofen 2004. Det bidrog, enligt Socialdemokraternas egen 
valanalys, till maktförlusten 2006.

Nu lyfter flyktingkrisen in frågor om regeringsduglighet, utrikes-, 
säkerhets- och invandringspolitik i människors vardagsrum. Det kan 
avgöra valet 2018. Ändå dröjde det ett tag innan den ganska fyrkantige 
statsministern släppte sin dagordning och började tala om flyktingkri-
sen. Nu krävs en vision av vilket Sverige det är som ska byggas till-
sammans med de nyanlända.

Stefan Löfven ger sin bild av svenskhet i Karin Erikssons intervju. ”Vi 
är inte bara en samling människor på samma geografiska yta”, säger 
han. ”Vår starka gren är att göra saker tillsammans”. Statsministern 

talar om Framtidsprojektet Sverige som alla måste bidra till. Där råder 
det generositet och trygghet – men också ordning, reda och moral.

Bilden av privata bolag som täljer guld på flyktingbarns behov mot-
verkar den visionen.

Statsministern vill vara med och mejsla fram en plan för fred i Syrien 
och Irak. Någon sådan finns inte. Det fanns en strategi när Sverige 
anslöt sig till den Natoledda insatsen i Libyen 2011. Den fick FN-
mandat utifrån en princip som FN antog efter folkmodet i Rwanda, om 
att det finns en skyldighet för världens länder att skydda alla civilbe-
folkningar från våld. Men västländernas insats bidrog inte till fred utan 
det blev kaos i Libyen. Den gamla regimens vapen och krigare spreds i 
regionen. FN:s skyldighet att skydda råkade i vanrykte, samtidigt som 
kriget i Syrien tog fart. Nu står FN handfallet.

Också EU har stora problem att hantera krisen och dela ansvaret. 
Stefan Löfven har försökt att söka lösningar tillsammans med Tysk-
lands Angela Merkel. Han berättar i intervjun om sin stora samsyn 
med henne i migrationsfrågan.

Hon pressas nu av en allt mer kritisk hemmaopinion. Merkel har 
nyligen föreslagit att Tyskland ska skära ned bidragen till asylsökande, 
utöka listan på säkra länder och införa nya åtgärder för att få dem som 
fått avslag på asylansökan att lämna landet.

Sveriges statsminister har en opinion som blivit mer positiv. Det gör 
att han har befolkningens öra. Men kan inte regeringen ordna bostäder, 
utbildning och sysselsättning riskerar den att svänga också här.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se Politisk kommentator “

“ DN TV. Stefan Löfven berättar om året i bilder för DN:s Karin 
Eriksson. Se filmen på DN.se/webb-tv/klipp”
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anf.1 Anna Kinberg Batra (M):
Herr talman, ledamöter och åhörare! Sverige är på väg åt fel håll. Vi 
ser hur sjuktalen ökar. Vi ser hur allt fler människor fastnar i 
utanförskap där unga utan utbildning och utrikes födda har för svårt att 
få det första jobbet. Vi ser grova våldsbrott och kriminella uppgörelser 
mitt i våra städer. Vi ser hur Rysslands aggressioner ökar spänningar i 
vårt närområde.

I denna allvarliga stund har Sverige en regering som inte kan möta 
Sveriges utmaningar, som fördjupar i stället för att ta sig an Sveriges 
problem och som för en politik för färre jobb, sämre integration och 
lägre tillväxt. Den gör Sverige svagare. För det har Stefan Löfven ett 
ansvar, men han tar det inte.

Herr talman! Häromveckan mötte jag en man i min ålder på en 
tågstation. Han hade varit på resa i flera veckor. Nu hade han nått 
Sverige från Syrien där hans resa började. Han behövde en barnvagn 
till sin son och någonstans att ta vägen. Den dagen var han en av 1 200 
asylsökande som kom till Sverige.

Vi ser den största flyktingkatastrofen världen har skådat sedan andra 
världskriget. Att få stopp på blodbaden och återge människor hoppet 
om framtiden i sina egna hemländer är den enda långsiktiga lösningen. 
Men ingen ska förledas att tro att en sådan lösning är nära förestående.

Vi har ett ansvar att hjälpa, i konflikternas närområde och här i 
Sverige. Inget annat land i Europa har tagit emot lika många flyktingar 
per invånare som Sverige. Så kan det inte fortsätta att vara. Alla länder 
måste dela ansvaret.

Det är uppenbart att situationen inte är hållbar, och det är uppenbart att 
regeringen inte har kontroll. Därför tog Alliansen redan i helgen 
initiativ till samtal med regeringen om ordning och reda i 
mottagningen. Jag välkomnar att dessa samtal snart kommer på plats.

Några punkter är särskilt viktiga. Den första är att säkra våra gränser. 
En grundläggande förutsättning för reglerad invandring är att ha 
kontroll över gränsen.

Vi behöver ordning och reda i mottagandet med tillfälliga 
uppehållstillstånd och snabbare prövning mot säkra länder. Vi måste 
hålla fast vid principen att den som behöver skydd ska få det och att 
den som får ett nej snarast ska lämna Sverige.

När trycket är större än någonsin måste kostnadskontrollen också vara 
hårdare än någonsin. Därför föreslår vi att ersättningsnivåerna för 
asylboenden ses över.

Vi behöver hjälpa i närområdet med en mer fokuserad biståndspolitik. 
Människor ska inte behöva svälta i flyktingläger.

Sverige kan och ska hjälpa flyktingar i nöd. Återkommande 
krisåtgärder är inte en långsiktig lösning. Det vi behöver är ordning 
och reda och en effektiv mottagning. Därför är det viktigt att vi att vi 
kan nå samsyn. Sverige behöver ansvarsfullt ledarskap.

(Applåder)
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Herr talman! En akut situation kräver omedelbara åtgärder, men det 
krävs också långsiktig politik som rustar Sverige, gör oss starkare i 
framtiden och som möjliggör för fler att komma till sin rätt på jobbet.

För alldeles för många är vägen till arbetsmarknaden fortfarande 
stängd, och här står Stefan Löfven i vägen. En av sju befinner sig i 
utanförskap. Många saknar den kunskap och erfarenhet som krävs på 
dagens arbetsmarknad. Unga utan gymnasieutbildning och utrikes 
födda drabbas allra hårdast och har svårt att få ens det allra första 
jobbet.

Här finns den avgörande konflikten i svensk politik. Till skillnad från 
regeringen har vi moderater i vår budget prioriterat just jobb för att fler 
ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om att rusta 
människor för det första jobbet med utbyggd, effektiv yrkesutbildning 
och om att göra det enklare att anställa någon på det första jobbet 
genom första-jobbet-anställningen, en ny anställningsform.

Det handlar om att ställa krav på att man måste anstränga sig för att få 
första jobbet genom utbildningsplikt för den som kommit hit och 
tydligare krav på försörjningsstödet.

Det handlar om att ha skatter som gör att det alltid lönar sig att ta det 
första jobbet jämfört med att gå på bidrag, framför allt för dem som 
har de låga inkomsterna.

Beräkningar visar att denna politik kan ge Sverige 37 000 nya jobb. 
Det sänder ett tydligt budskap: Alla måste anstränga sig för att göra sig 
anställbara, och det ska alltid löna sig att arbeta.

(Applåder)

Så ser konflikten i svensk politik ut. Med vår politik lönar det sig att 
arbeta, och jobben blir fler. Med Stefan Löfvens politik höjs bidragen, 
och jobben blir färre. Då är Sverige på väg åt fel håll.

Herr talman! När ekonomin växer kan fler dela på mer. Varje arbetad 
timme lägger grunden för mer kunskap i skolan, bättre vård och 
omsorg samt trygghet på gator och torg.

Sverige är ett av världens starkaste och rikaste samhällen, men den 
positionen kommer inte gratis. Nu betalar svenska folket priset för att 
de båda regeringspartierna prioriterar makten före jobben.

Ur den som kliver ur sängen på morgonen och sätter sig i bilen och 
åker till jobbet vill regeringen krama varenda droppe. Sex av tio 
svenskar får mindre pengar kvar i plånboken med regeringens politik. 
Detsamma gäller för åtta av tio hushåll. Bensin, diesel och el ska bli 
dyrare. Anställningar ska bli dyrare. Regeringen driver en politik som 
tömmer både människors plånböcker och företagens orderböcker.

Den uttalade tillväxtkritiken hörs oftast från det ena av 
regeringspartierna, men det är inte ensamt. Både tillväxtkritiska 
miljöpartister, integrationsfientliga sverigedemokrater och 
tillbakablickande socialdemokrater är precis som Vänsterpartiet 
skadliga för Sveriges förmåga att stå starkt i en orolig värld. 
Regeringens vänsterpolitik gör Sverige fattigare. Därför är Sverige nu 
på väg åt fel håll.

Jag säger: Gå till jobbet! Stefan Löfven säger: Gå på bidrag! Jimmie 
Åkesson säger: Det är inte mitt ansvar.

Den som står svarslös om jobben, integrationen och tillväxten är 
ansvarslös i politiken. Sverige förtjänar bättre. Sverige kan mer.

(Applåder)



Herr talman! Sverige behöver en politik för fler jobb, högre tillväxt 
och bättre integration. En sådan politik vill jag leda utifrån de 
moderata förslagen med Alliansen i regeringsställning. Det skulle ge 
en politik som leder framåt och gör Sverige starkare. Sverige kan mer, 
men då behöver Sverige en bättre regering.

(Applåder)

anf.2 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Det har gått drygt ett år sedan väljarna gav ett dystert 
besked till Moderaterna. På ett bryskt sätt underkände väljarna 
Moderaternas politik. De gjorde det för att de hade tröttnat på att 
Moderaterna har en enda idé om politik, och det är att sänka skatten 
och skära ned. Det är nedskärningar som betalar kalaset, för när 
Moderaterna sänker skatten blir det alltid nedskärningar.

Med det i bagaget och med en ny partiledare på plats var vi nog några 
som tänkte att det skulle komma något nytt, att eftertanke skulle gälla 
och att det skulle komma en politisk förnyelse.

Men ack, vad vi bedrog oss! När vi lyssnar på Anna Kinberg Batra är 
det som att tiden har stått still. Det är uppenbart att det inte har skett 
någon betydande idéutveckling och att inga nya tankar har uppstått ur 
denna situation. Det finns en enda politisk idé, och det är att sänka 
skatten och skära ned.

Nu går Moderaterna fram med ett sjätte jobbskatteavdrag. I den budget 
som Moderaterna har lagt på riksdagens bord ser vi skattesänkningar 
för ungefär 26 miljarder kronor. Och den kommande helgen ska 
Moderaterna frossa i lite mer skattesänkningar, exempelvis skatten för 

dem som har det bäst - värnskatten - som de vill sänka med 6 miljarder 
kronor.

Det är mer av samma gamla politik - den som ledde till högre 
arbetslöshet, högre långtidsarbetslöshet, fallande skolresultat, en 
välfärd som har mycket stora problem med att leverera det som folk 
förväntar sig och dessutom sänkt produktivitetsutveckling och 
konkurrenskraft; Sverige har åkt ned från tredje till tionde plats i 
World Economic Forums konkurrenskraftsindex.

Vad krävs, Anna Kinberg Batra, för att du ska inse att Sverige behöver 
investeringar, inte nedskärningar?

(Applåder)

anf.3 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Vad krävs för att statsministern ska förstå att valrörelsen 
redan har varit?

(Applåder)

Här står Stefan Löfven och ropar om skatten, precis som 
socialdemokrater brukar göra. Det är ett ganska skattefixerat parti. 
Men han har rätt på en punkt: Om man har förlorat valet - och det 
gjorde vi moderater och Alliansen - krävs omprövning.

Just därför har vi på riksdagens bord lagt till exempel förslag om en ny 
anställningsform, för att fler ska kunna få det första jobbet och lära sig 
jobbet på jobbet. Det är därför vi har gått igenom den ekonomiska 
politiken, och det är därför Alliansen lägger fram gemensamma 
riktlinjer som förbättrar jobb och tillväxt i Sverige.



Den som står kvar i valrörelsen och är skattefixerad är Stefan Löfven. 
När Sverige behöver möta nya utmaningar, när vi behöver bryta ett 
nytt utanförskap står han här och låter som om valrörelsen inte har 
tagit slut.

Jag undrar: Var är den socialdemokratiska omprövningen, och var är 
Stefan Löfvens nya tankar om att bryta det nya utanförskapet, i stället 
för som han nu gör - fördjupa det?

(Applåder)

anf.4 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Socialdemokraterna har som vanligt en pragmatisk 
inställning till skatter. Vi tycker exempelvis att pensionärerna borde få 
sänkt skatt - det är ganska rimligt. Vi tycker dock inte att det är så 
dramatiskt om någon som tjänar 50 000 kronor i månaden får 30 
kronor mer i skatt per månad; det är ingen skattechock.

Det är alldeles uppenbart var skiljelinjen går. Det går inte att bli 
tydligare än så här. Det är regeringens jobbagenda. Vi satsar på 
investeringar i bostäder, infrastruktur, klimatet, näringspolitiken, 
kunskapslyft och kompetenshöjning så att Sverige stärker sin 
konkurrenskraft. Det är investeringar. På alla dessa områden vill ni ha 
nedskärningar - på bostadsområdet, på kunskapsbygge och så vidare.

Vad krävs för att Anna Kinberg Batra ska börja prioritera investeringar, 
kunskapslyft, en bättre äldreomsorg och det som behövs för att Sverige 
ska må bra?

(Applåder)

anf.5 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! En dryg miljon löntagare får högre skatt med regeringens 
budgetproposition - den som ska börja jobba och inte har fått sitt första 
jobb, den som fortsätter att jobba mitt i livet och försöker att få 
vardagen att gå ihop och den som tar bilen till jobbet.

Den familj där båda tar bilen och båda använder ROT får ungefär 
10 000 kronor mindre i månaden att leva på med Stefan Löfvens 
politik. Den som vill fortsätta att jobba får det svårare med regeringens 
politik.

Jag är stolt över att lägga fram förslag på denna kammares bord som 
gör det mer lönsamt att arbeta, inom ramen för ansvarsfulla offentliga 
finanser.

Det som Stefan Löfven verkligen satsar på och som han "glömde" att 
tala om är över 150 miljarder i högre skatt på det svenska samhället 
totalt. De skattehöjningar som han lägger på riksdagens bord riskerar 
att strypa jobb och tillväxt och försvåra för Sverige att bryta det nya 
utanförskapet och möta våra utmaningar.

Till och med oberoende bedömare konstaterar att detta riskerar att 
försämra sysselsättningen. Det har Sverige inte råd med.

(Applåder)

anf.6 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Vill Anna Kinberg Batra ha en annan regering så snart 
som möjligt?

(Applåder)



anf.7 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Senast 2018 vill jag leda Alliansen i regeringsställning, 
och det vill jag göra baserat på en ansvarsfull ekonomisk politik, det 
vill jag göra med respekt för riksdagens regler och det vill jag göra på 
ett sätt som inte kastar Sverige ut i kaos och kris nu på en gång.

Det finns det ett parti i den här kammaren som vill. Det såg vi förra 
hösten, och det såg vi i uttalanden som nu åter har upprepats. Det som 
Sverigedemokraterna ser ut att vilja med detta är att få 
uppmärksamhet.

Det jag vill är att kunna bygga Sverige starkt. Då måste man bygga 
reformer som man sedan kan genomföra i regeringsställning och åta 
sig att kunna göra det i regeringsställning. Det kan man inte göra med 
partier som är uttalat för att utlösa kriser, som är instabila i sina 
uppfattningar, som inte har förslag på att bryta det nya utanförskapet 
och som till exempel vill höja bidragen till dem som inte arbetar.

Därför står jag upp för den moderata budgetmotionen och tänker rösta 
ja till den. Jag tänker fortsätta att leda Alliansens arbete för att komma 
tillbaka starkare i regeringsställning.

(Applåder)

anf.8 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Frågan var väldigt konkret och ganska enkel att svara på. 
Som oppositionspolitiker borde det inte vara så svårt att svara ja på 
den, även om jag inte hörde något sådant från Anna Kinberg Batra.

Jag är här som oppositionspolitiker för att företräda mina väljare. Jag 
är här som oppositionspolitiker för att genomföra det. Jag gör vad jag 
kan för att genomföra det som jag lovade mina väljare i valrörelsen. 
Om man inte har den utgångspunkten som oppositionspolitiker har jag 
svårt att förstå vad man gör här över huvud taget.

Herr talman! Som en konsekvens av det anförande som vi hörde från 
Anna Kinberg Batra alldeles nyss förstår jag inte varför hon har så 
svårt att svara ja på frågan, så jag upprepar den en gång till: Vill Anna 
Kinberg Batra ha en annan regering så snart som möjligt?

(Applåder)

anf.9 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Jimmie Åkesson sa i en debatt ganska nyligen att det inte 
var hans uppgift att ta ansvar. Det är där vi skiljer oss åt.

Det är en sak att försöka spela på människors oro på kort sikt och en 
annan att leda landet så att Sverige kan byggas starkare på lång sikt. 
Det tänker jag ta ansvar för att kunna göra. Därför har jag lagt en 
budgetmotion på riksdagens bord som skulle göra Sverige starkare.

Vi har lagt fram gemensamma riktlinjer med allianspartierna, som 
tillsammans skulle kunna bygga Sverige betydligt starkare. Det är inte 
vår avsikt att nu bidra till eller ta initiativ till att kasta Sverige ut i en 
politisk kris mitt i ett antal akuta utmaningar som måste mötas och 
som jag konstaterar att Sverigedemokraterna inte har svar på.

Det räcker inte att vara emot, Jimmie Åkesson. Man måste också vara 
för något som man kan genomföra, till exempel att möta en orolig 



omvärld med Nato och att bryta det nya utanförskap vi nu ser växa 
fram. Det har Sverigedemokraterna inte svar på.

(Applåder)

anf.10 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! 2015 är det år då det avgörs om vi klarar att möta 
klimatutmaningen i tid eller om vår möjlighet som mänsklighet att 
undvika en fullskalig klimatkatastrof rinner oss ur händerna.

Det är inte tid för miljöpolitiska gräl, utan det är tid för ansvar. Alla 
partier borde vara miljöpartier. Därför vill jag ställa en fråga till Anna 
Kinberg Batra om klimatet.

I Mattias Svenssons utmärkta bok Miljöpolitik för moderater, som 
också kan rekommenderas till en och annan miljöpartist, står: Det 
överordnat viktigare är att etablera något slags fungerande prissättning 
på de utsläpp som värmer vår planet. Bara så kan de många processer 
sättas igång som behövs för att reducera utsläppen.

Bara så kan de många processer sättas igång som behövs för att 
reducera utsläppen - det är klokt och en princip där miljöpartister och 
moderater borde kunna mötas. Men när jag läser Moderaternas 
budgetmotion hittar jag inget av detta. Varenda en av de justeringar av 
ekonomiska styrmedel som regeringen föreslår tar Moderaterna bort.

Höjd koldioxidskatt, lastbilsskatt, flygskatt - allt vill Moderaterna 
kasta i papperskorgen. Och inte bara det: Investeringarna i klimatet tar 
man också bort. Med Moderaterna blir det inga nya gröna stadsdelar, 
inga lokala klimatinvesteringar, inga satsningar på kollektivtrafik i 

glesbygd, ingen satsning på biogas från våra gårdar och inga solceller 
på våra tak.

Med precision tar ni bort det som kan rädda klimatet, för att få råd med 
skattesänkningar. Man kan undra vad en moderat miljöminister skulle 
ha sagt i Paris: Klimatet är viktigt - bien sûr - men skattesänkningar är 
viktigare.

Jag vet att Anna Kinberg Batra också har läst Mattias Svenssons bok. 
Därför vill jag fråga: Vilka slutsatser drog du?

(Applåder)

anf.11 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Nu ska vi inte stå här och tala om den enskilda boken 
eller den enskilda författaren - jag har ett signerat exemplar hemma av 
den trevliga boken - utan vi ska tala lite grann om vad Sverige faktiskt 
gör för miljön och klimatet.

Vi kan till exempel tala om transportsektorn, som egentligen är den 
stora skurken när det kommer till fossila utsläpp. Om man menar 
allvar med att göra något åt klimatet borde man till exempel rösta för 
vår högre miljöbilspremiesatsning. Vi lägger 41 miljoner mer än 
regeringen. Man borde hjälpa till i den gröna omställningen i 
transportsektorn. Vi föreslår att också laddhybrider, det vill säga bilar 
som människor nu köper för att ställa om, ska omfattas av 
miljöbilspremien.

Man borde också tala allvar om elförsörjningen. Där vet jag att Gustav 
Fridolin inte riktigt håller med, men jag vill föra en debatt med 
svenska folket om detta med el till konkurrenskraftiga priser och el 



som inte tvingar oss att importera fossila källors el, vilket skulle vara 
alternativet, om man - som Miljöpartiet vill - snabbavvecklar 
kärnkraften.

Nu får Gustav Fridolin se sin dröm i uppfyllelse. Men kvar har vi 
bensinslukande bilar på våra vägar och en stor efterfrågan på att ställa 
om till el.

Jag vill ställa en fråga tillbaka till Gustav Fridolin, eftersom dessa två 
frågor hänger ihop: Hur kan man ställa om till fler elbilar om man 
producerar mindre fossilfri el?

(Applåder)

anf.12 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! En gång i tiden beskylldes miljöpartister för att vilja gå 
tillbaka till jordkulorna. Nu för tiden vill moderaterna gå tillbaka till 
kärnkraftssamhället. Jag skulle nog säga att det är precis lika 
gammaldags.

Vi kan få fler elbilar om vi satsar på att bygga fossilfri, förnybar energi 
som inte är beroende av att plocka upp vare sig uran eller fossila 
bränslen ur våra marker. Vet ni att om Sverige hade haft samma 
utbyggnadstakt för den förnybara energin som Tyskland har redan i 
dag, då skulle det innebära 18 000-25 000 nya jobb i Sverige. Dem 
tackar man nej till om man håller fast vid kärnkrafts- och 
fossilsamhället.

I er budgetmotion stryks miljöinvesteringar. Det finns inget område 
där ni skär så mycket som på miljöområdet. Ni stryker vartenda lite 
tuffare förslag, vartenda ekonomiskt styrmedel som vi föreslår därför 

att ni inte vågar ta klimathotet på allvar, därför att ni inte vågar säga 
till folk som det är: Det här kommer att vara tufft, det här är en riktig 
utmaning, men vi måste göra detta för att ha en bra jord att lämna över 
till våra barn.

(Applåder)

anf.13 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Det återstår väl att se om Gustav Fridolin röstar för vår 
högre satsning på miljöbilspremien. Det svarade han inte riktigt på.

Den förnybara energin växer så det knakar. Vi ser hur priserna på 
solceller går ned, vilket är väldigt bra. Vi har sett hur vindkraften har 
tiofaldigats under Alliansens tid i regeringsställning. Vi har också sett 
hur tillväxt i alla fall i Sverige möjliggör att vi har både 
industriproduktion med bra elförsörjning och minskade utsläpp - det 
hänger liksom ihop.

Om man då, som Miljöpartiet, vill minska arbetstiden, om man vill att 
vi ska jobba mindre, om man har kongressbeslut på att ifrågasätta en 
ekonomi som bygger på tillväxt, då kan man fråga sig hur vi ska ha råd 
att fortsätta investera i förnybar energi - det behöver vi, det ser jag 
fram emot, och det vill jag göra.

Till dess är det så - vad man än tycker om den saken - att ungefär 40 
procent av elen kommer från kärnkraften. Det är därför vi behöver 
den. Annars tvingas vi importera från fossila källor, vilket skulle 
försämra klimatet.

(Applåder)



anf.14 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! I det budgetförslag som Vänsterpartiet och regeringen 
gemensamt lägger fram finns det en lång rad välfärdsreformer. Här 
finns satsningar på ungas psykiska hälsa - mycket välbehövligt. Här 
finns fler anställda på våra fritidshem runt om i Sverige. En 
upprustning av slitna hyresfastigheter får stöd, liksom nytt 
bostadsbyggande.

Det är välfärdsreformer som jag är stolt över. Efter åtta år av borgerlig 
politik, med växande klyftor och krympande resurser till välfärden, 
finns det mycket att reparera. Men vi nöjer oss inte med reparationer. 
Vårt budgetförslag innebär också nya steg i att bygga ut välfärden, 
som avgiftsfria preventivmedel till unga och avgiftsfri öppenvård för 
de allra äldsta.

Det är dessa förslag på en utbyggd välfärd som Anna Kinberg Batra 
och Moderaterna beskriver som bidragscurlande. I stället för att ha 
som ambition att göra välfärden bättre och starkare presenterar ni en 
budget där ambitionsnivån inskränker sig till att man även i 
fortsättningen ska kunna få RUT-bidrag för rena lyxområden som 
bartendrar eller poolrengöring. Det är vad jag kallar bidragscurlande - 
att vi tillsammans ska betala med ett RUT-stöd till bartendern om du 
ordnar ett cocktailparty. Ska vi satsa våra gemensamma resurser på att 
anställa fler på fritis eller på att subventionera poolrengöring?

Nu har decemberöverenskommelsen fallit. Du hotar med att bryta ut 
delar av budgeten för att försöka stoppa dem. Det är många runt om i 
Sverige som undrar: Vilka välfärdsreformer tänker du försöka stoppa i 
riksdagen? Nu är det tid att svara.

(Applåder)

anf.15 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Vi ska behandla budgeten inom de regler som finns. Jag 
har tio budgethöstar bakom mig i den här kammaren, tror jag, varav 
hälften som finansutskottsordförande, och är rätt välbekant med 
processen.

Jag kan vara tydlig: Att som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
gjorde häromhösten riva upp ett fattat riksdagsbeslut om budgeten är 
inte ansvarsfullt, och jag har gett tydliga besked om att jag inte avser 
att göra så.

Däremot vill jag fråga Jonas Sjöstedt varifrån välfärden kommer. Inom 
till exempel just RUT-sektorn får många sitt allra första jobb. Det 
riktiga utanförskapet finns i de grupper som aldrig kommer in på 
arbetsmarknaden, som vi nu ser öka. Dem vill Jonas Sjöstedt klämma 
åt. Den som nu lever av till exempel försörjningsstöd och undrar "Ska 
jag någonsin få mitt första jobb?" hade kanske kunnat få det inom ett 
RUT-företag, som Jonas Sjöstedt nu är där och klämmer åt, hade 
kanske kunnat få ett första jobb om det var rimliga skatter på att 
anställa någon som är ny och oprövad, oavsett om företaget har 
kollektivavtal eller inte. Men det säger Jonas Sjöstedt nej till. Det är 
konkreta förslag som vi har lagt fram.

Jag vill fråga Jonas Sjöstedt hur fler ska kunna få sitt första jobb i 
Sverige med Vänsterpartiets politik.

(Applåder)



anf.16 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Den budget som vi lägger fram tillsammans med 
regeringen ökar sysselsättningen och gör att fler får utbildning. Det är 
bostadsbyggande och välfärdssatsningar. Det ger även privata 
investeringar.

Men, Anna Kinberg Batra, du undvek nogsamt att svara på frågan. Du 
spelar ett politiskt spel. Du hotar att slå sönder viktiga 
välfärdsreformer.

Men det är inte för min skull som du ska svara. Du ska svara, för de 
sjuka som funderar på om den bortre parentesen försvinner. De oroar 
sig. Du ska svara, för dem som har suttit och glatt sig på mötet när 
fritispersonalen har pratat om att kunna få en kollega till och göra mer 
bra saker med barnen. Du ska svara dem som hoppas få arbete med att 
renovera de slitna hyresfastigheterna.

Du spelar ett politiskt spel. Men det handlar om människors liv och 
människors livsvillkor. Du är skyldig dem ett svar. Vilka 
välfärdsreformer tänker ni försöka stoppa?

(Applåder)

anf.17 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Det hör den här övningen till att Vänsterpartiledaren ska 
ha det här tonläget. Men vi som följer debatten här i kammaren eller 
på distans kan ju fundera på om ni litar på Jonas Sjöstedts bedömning 
av regeringens sysselsättningseffekter eller på till exempel 
Konjunkturinstitutet eller andra oberoende bedömare, som tydligt 
bedömer att sysselsättningen minskar. Om man höjer skatterna på 

arbete kraftigt minskar alltså sysselsättningen och tvingar ut dem som 
redan är utanför i ett förlängt och fördjupat utanförskap. Det är den 
stora orättvisan, Jonas Sjöstedt.

Välfärdens resurser - som möjliggör att vi till exempel ökar anslagen 
till hälso- och sjukvård och till social omsorg med över 3 miljarder i år 
och till utbildning med 2,6 miljarder i år - är resurser som kommer 
från att det lönar sig att arbeta. Mitt stora problem med Vänsterpartiet 
är att det är just det som Jonas Sjöstedt är emot.

(Applåder)



anf.18 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! I måndags antog EU en gemensam position rörande 
konflikten i Syrien. Det internationella samfundet måste nu klara av att 
genomdriva två spår parallellt.

Det första är ett säkerhetsspår, som fokuserar på bekämpningen av Isil 
och andra terroristgrupper. Assadregimen bär huvudansvaret för 
konflikten i Syrien och för de massiva övergreppen på civila. Det 
innebär också att i avsaknaden av åtagande från denna regim kan de 
inte vara en partner i kampen mot Isil.

Det andra är ett politiskt spår med en FN-ledd process som ska få slut 
på konflikten och dess grundläggande orsaker baserat på 
Genèvekommunikén från juni 2012. Rysslands agerande bidrar till att 
konflikten eskalerar, och det försvårar dessutom en politisk lösning. 
Samtliga attacker mot andra än Isil och andra än av FN utpekade 
terroristgrupper måste omedelbart stoppas. Vi ser mycket allvarligt på 
uppgifterna om att civila inklusive barn har dödats i ryska flyganfall.

Samtidigt ökar nu EU och dess medlemsstater stödet till humanitär 
assistans i närområdet. Det uppgår i dagsläget till ungefär 4 miljarder 
euro.

Det är dock självfallet så att den främsta lösningen på den globala 
flyktingkrisen är att skapa fred. Här ska EU och samtliga dess 
medlemsländer driva på med sin fulla gemensamma tyngd. Men det 
krävs mer. Alla länder i EU måste också ta sitt ansvar för 
flyktingmottagande i den kris som vi ser i spåren av konflikten i 
Syrien, i Afghanistan och i Irak. Sverige har vunnit delsegrar i Bryssel 
på området, men det återstår ett stort och tungt arbete för att få till ett 
rättvist fördelningssystem i EU. Att majoriteten av mottagandet sker i 

Sverige, Tyskland och Österrike är en ohållbar situation, och den 
måste få sin lösning.

Men det krävs mer ändå. Alla kommuner i Sverige måste också bidra 
utifrån sina förutsättningar. Det duger inte att flera kommuner går på 
knäna medan andra knappt hugger i. Det kommer ett förslag på 
lagstiftning om en rättvis fördelning i Sverige, och det kommer till 
riksdagen inom kort.

(Applåder)

Det krävs mer ändå. I förra veckan sökte 9 363 människor asyl här i 
Sverige. Vi, vårt land, utför nu en av de största humanitära insatserna i 
landets historia. Den kommer att kräva båda humanitet och 
handfasthet. Det statliga schablonstödet till kommunerna ökas med 50 
procent. Lika mycket ökas stödet för asylsökande barns skolgång. Nya 
boenden kommer att vara enkla och grundläggande. De kan också 
inkludera tältläger. Nya lösningar kommer att vara flexibla och 
oortodoxa och fokusera på tak över huvudet, skolgång och ordnat 
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Den inre 
utlänningskontrollen skärps. Arbetet med att avvisa dem som saknar 
asylskäl kommer att intensifieras. Regeringens krisorganisation följer 
självfallet därutöver utvecklingen timme för timme och agerar därefter.

Samtidigt har vi nu börjat reformera etableringsprocessen för en 
snabbare svenskundervisning, starkare valideringsinsatser, utbyggd 
yrkesutbildning och ett snabbspår med parterna. Så kan de som 
beviljas asyl i Sverige - alltifrån högre akademiker till människor som 
har korttidsutbildning - snabbt börja bidra till det samhälle som de nu 
blir en del av.

Regeringen kommer inom den närmaste tiden att samtala med 
oppositionen om att ta fram nya blocköverskridande lösningar i detta 



akuta läge. Jag är redo att lyssna på alla förslag. Nu får ingen 
partiprestige komma före landets bästa. Enade som land står vi inför 
en enormt svår uppgift. Då ska vi också visa på styrkan i ett 
sammanhållet Sverige.

(Applåder)

Nu blir det ännu viktigare att stärka det svenska samhället för alla 
oavsett om man har bott här länge eller om man precis har kommit hit. 
Skolan ropar på fler lärare. Sjukvården och äldreomsorgen ropar på 
fler utbildade kollegor. Näringslivet ropar efter investeringar i järnväg, 
infrastruktur, bostäder och rätt kompetens. I snart ett decennium har 
svaret varit: Vi sänker skatten! Nu är svaret ett annat. Äntligen kan 
regeringen säga: Vi hör er. Nu börjar vi investera!

(Applåder)

I stället för att låtsas att fattigare arbetslösa och utförsäkrade sjuka ska 
skapa jobb investerar vi nu i en ny jobbagenda för Sverige med 
bostadsinvesteringar, fortsatta regelförenklingar och kortare 
byggprocesser så att folk kan flytta dit jobben finns och ungdomar 
flytta dit utbildningen finns. Vi gör investeringar i järnvägsunderhåll, 
klimatomställning och export både så att samhället ska fungera och 
företagare kan expandera. Med ett slut på de utdömda insatserna fas 3 
och etableringslotsar och i stället en början på ett riktigt kunskapslyft 
med 60 000 fler utbildningsmöjligheter kan vi ärligt kräva att alla som 
kan arbeta också ska göra det. Det här är bara början, men det är 
början på vändningen.

(Applåder)

Nu följs de stora orden om svensk skola upp med stora investeringar, 
höjda lärarlöner, fler lärare och större stöd till de skolor som behöver 
det mest. Det är också bara början, men det är början på vändningen.

Nu investerar vi i 4 000 nya undersköterskor i äldreomsorgen. Vi höjer 
kvaliteten i sjukvården. Vi stärker förlossningsvården och arbetet mot 
psykisk ohälsa, och vi gör mammografi och barns läkemedel 
avgiftsfria. Samtidigt tar vi det första steget mot att lön och pension 
ska beskattas lika. Det är så vi börjar bemöta ohälsa, ojämlikhet och 
ojämställdhet. Det här är också bara början. Men, herr talman, det är 
början på vändningen.

(Applåder)

Det kommer inte att vända över en natt, men vändningen måste göras. 
Det går nämligen inte att skattesänka sig till bättre infrastruktur, att 
skära ned för att tro sig skapa bättre skolresultat eller att anställa mer 
personal med mindre pengar. Det går inte. Om Moderaterna inte tror 
mig kan de kanske minnas sina egna ord i den valrörelse där de sa: 
Skattesänkningarnas tid är förbi. Vi behöver snarare skattehöjningar 
för att klara välfärden. Så lät det då.

Om nu alla de fyra borgerliga partierna skulle få igenom de 
skattesänkningar de vill ha motsvarar det nedskärningar gentemot 
regeringens budget på sammanlagt 64 miljarder kronor. Det motsvarar 
finansieringen av KTH, Chalmers, SLU, Uppsala, Lund, Stockholm 
och Göteborg - alla svenska universitet och högskolor inklusive 
forskningsprogrammet och hela studiestödet. Det motsvarar 
anställningen av 42 000 sjuksköterskor och 45 000 grundskollärare. 
Där ligger förslagen på nedskärningar och skattesänkningar.

Sverigedemokraterna vill inte vara sämre. De tänker dessutom rösta på 
Moderaternas budget, för den ligger närmast till hands. 



Sverigedemokraterna vill rycka bort sammanlagt nästan 90 miljarder 
kronor från kommunerna fram till 2019 bara för att de låtsas att 
enorma pengar och resurser skapas av svenska gränser. Jag vill 
påminna om att politik är på riktigt. Politik får riktiga konsekvenser i 
människors vardag.

Herr talman! Sverige befinner sig i en allvarlig situation, och därför 
välkomnar jag nu de blocköverskridande samarbeten som oppositionen 
under de senaste dagarna har gett uttryck för att vilja inleda. Det är 
också regeringens val. Det är samarbete, inte splittring, och det är 
samhällsinvesteringar, inte nedskärningar. Det är vad Sverige behöver, 
vad nuläget kräver och vad regeringen står upp för i denna tid.

(Applåder)

anf.19 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Låt mig först bekräfta att det hedrar statsministern att vi 
åtminstone ska tala om den flyktingsituation som behöver bemötas.

Nu vill jag gå tillbaka till skillnaderna mellan partierna och 
uppföljningen efter valrörelsen, där Stefan Löfven sitter lite grann fast. 
Inför valet sa Stefan Löfven att Bromma flygplats inte skulle stängas - 
det skulle hota jobben. Stockholms Handelskammare hade räknat på 
en jobbeffekt på ungefär 24 000, och Trollhättan är en av de orter som 
skulle skäras av från förbindelser med många delar av landet som inte 
flyger till Arlanda.

Sedan kom valet och regeringsbildningen. Sedan såg vi, senast nu i 
söndags, Gustav Fridolin tala om spåren efter Bromma flygplats. Det 
är ett exempel på löftessvek från Stefan Löfven, och det är ett exempel 
på riksdagsbeslut som har gått Stefan Löfven emot. Två gånger har ju 

Sveriges riksdag riktat tillkännagivanden till regeringen om att följa 
uppmaningen att inte lägga ned Bromma flygplats. Nu vill jag fråga 
statsministern hur det går med detta. Hur leder statsministern 
regeringens arbete i den här frågan? Och, framför allt: Hur respekterar 
han beslut fattade i denna kammare, inför vilken han svarar?

(Applåder)

anf.20 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Precis som Anna Kinberg Batra brukar påpeka finns det 
regler för hur frågor behandlas. Regeringen behandlar 
tillkännagivanden precis som alla andra regeringar.

I det här fallet tycker jag att det är viktigare att diskutera själva 
politiken - innehållet. Man kan tycka mycket om Bromma flygplats 
och om trafik och boenden. En sak har vi dock hört under många år i 
Stockholmsområdet, nämligen att det byggs alldeles för lite. Det byggs 
så lite att vi går miste om en tillväxt som motsvarar ungefär 20 
miljarder kronor. Det gäller alltså detta område; vi talar om 
Stockholmsregionen. Det har näringslivet påpekat under lång tid.

Näringslivet har också påpekat att vi behöver bättre kommunikationer, 
och det håller jag med om. Då kan man vad gäller Bromma fråga sig 
följande: Skulle det finnas en vits med att fundera på att, i stället för att 
ha en halvliten flygplats på ena sidan stan och en halvstor på andra 
sidan stan, ha en stor flygplats som faktiskt blir en internationellt 
gångbar flygplats - och samtidigt bygga bostäder. Går det att göra både 
och?

Jag tycker att det är värt att fundera på frågan, och därför har vi tillsatt 
en person som ser över den. Vi ska få frågan belyst på ett riktigt sätt så 



att vi kan både bygga bostäder och se till att vi har bättre 
kommunikationer. Här ska till fler lägenheter, men det ska också till 
bättre kommunikationsmöjligheter för Stockholmsregionen. Vi ska 
växa, inte krympa. Nu är det slut på den politik som innebar att det 
inte blev några lägenheter byggda. De ska byggas.

Ni säger däremot nej till bostadsinvesteringar, Anna Kinberg Batra. 
Min fråga blir därför: Varför säger ni nej till bostadsinvesteringar när 
de behövs så förtvivlat mycket? De behövs för äldre som ska hit och 
arbeta och för unga som vill flytta hemifrån. Varför säger ni nej till 
bostadsinvesteringar?

(Applåder)

anf.21 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Jag tror att många runt om i landet som följer debatten, 
både privatpersoner och företagare, just blev ganska oroliga för Stefan 
Löfvens besked. Jag förstod det inte. Tydligt var det inte. Tydligt 
ledarskap var det inte, och det är det man har rätt att förvänta sig från 
landets statsminister.

Att leda en regering i ett land som Sverige innebär att ha ett ansvar för 
att genomföra regelförenklingar så att vi får många fler bostäder. Det 
har det inte kommit så mycket av från Stefan Löfven, och det skulle 
det behöva göra. Det innebär också att kunna ge tydliga besked om hur 
Sverige klarar jobben och möter utmaningarna omkring oss. Det är det 
statsministertiteln faktiskt innebär, det vill säga ett ansvar att leda och 
ge tydliga besked. Annars är det bara en titel - som vice 
statsministertiteln.

(Applåder)

anf.22 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Som jag sa tidigare framgår skillnaderna i politiken med 
all önskvärd tydlighet. Ni står återigen där med skattesänkningar och 
nedskärningar, Anna Kinberg Batra, och det är därför ni måste dra ned 
på bostadsinvesteringar. Ni har nämligen inga medel till det, för ni 
sänker hellre skatterna.

Den här regeringen har påbörjat en jobbagenda på riktigt. Vi kräver 
investeringar i bostäder, i järnvägar och i vägar. Vi kräver 
investeringar i nya produkter, varor och tjänster så att företagen 
faktiskt säljer. Det kräver innovation, riskkapital, energi och export. 
Det kräver också jobbkompetens så att människor faktiskt kan få de 
jobb som finns.

Olyckligtvis skär ni ned även på kompetenssatsningarna. Medan vi 
satsar på kompetens och utbildning skär Moderaterna ned på 
kompetens och utbildning. Det kommer att hålla människor kvar i 
arbetslöshet. Det är fakta - läs din egen budget och jämför med vår, så 
ser du det. Men du är välkommen att byta uppfattning, Anna Kinberg 
Batra!

(Applåder)

anf.23 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Ingen partiprestige - jag ser fram emot att se detta 
realiseras.

Det invandringspolitiska kaos vi just nu bevittnar får konsekvenser. 
Det finns ingenting i det Stefan Löfven sa i sitt anförande eller i det 
han har framfört i något annat sammanhang den senaste tiden som på 



något sätt kommer att minska tillströmningen av människor till 
Sverige. Det har kommit nästan 10 000 människor de senaste sju 
dagarna - nästan 10 000 människor. Sannolikt kommer det att öka 
ytterligare.

Det innebär ju, vilket vi har varit inne på tidigare, att det finns ett stort 
hål i regeringens budget. Hur många miljarder den är underfinansierad 
med vet vi inte. Stefan Löfven kanske vet, men jag vet inte. Sannolikt 
är det dock väldigt många miljarder.

Regeringen har redan höjt skatterna med 30 miljarder. Man har i 
praktiken övergett överskottsmålet. Man höjer hemtjänstavgiften, och 
man försämrar ROT och RUT. Generellt gör man det sämre för åtta av 
tio hushåll i landet. Då kan vi fråga oss vad mer man ska göra för att 
finansiera det gigantiska hål den ansvarslösa invandringspolitiken 
innebär. Vad är det som ska stå tillbaka av allt det fina Stefan Löfven 
har stått här och talat sig varm för? Vem ska betala för denna 
ansvarslösa invandringspolitik, Stefan Löfven?

Låt mig avsluta med att citera Stefan Löfven: "Politik får riktiga 
konsekvenser i människors vardag." Det är många människor som 
kommer att märka det nu, Stefan Löfven.

(Applåder)

I detta anförande instämde Sara-Lena Bjälkö (SD)

anf.24 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Låt oss först reda ut en sak. Sverigedemokraterna har 
ända sedan partiet bildades, med rötterna i vit makt-rörelsen och 
nynaziströrelsen, varit emot flyktingar. Det har ni varit från dag ett, 

Jimmie Åkesson. Det spelar ingen roll vilket läge som råder eller hur 
många som kommer. Ni är inte emot ett stort antal flyktingar, utan ni 
är emot flyktingar över huvud taget - punkt.

(Applåder)

Du uttrycker en oro, Jimmie Åkesson. Jag är också orolig. Skillnaden 
mellan dig och mig är att jag gör någonting åt det. Skillnaden är att vi 
agerar mycket tydligt i EU, och som jag sa har vi tagit delsegrar för att 
få en omfördelning mellan länderna i EU. Alla EU:s medlemsländer 
måste ta sitt ansvar. Det har jag jobbat konsekvent med i ett år. Vi är 
långt ifrån framme där vi ska vara, men vi har tagit delsegrar. Vi 
fortsätter att arbeta med det. Det är du emot.

Skillnaden mellan dig och mig är att jag säger att vi ska ha ett delat 
ansvar också i Sverige. Kommunerna måste faktiskt dela på ansvaret. 
Det gäller alla kommuner - även de mer välbärgade, som i dag gör för 
lite. Det är du också emot. Skillnaden mellan dig och mig är att jag 
tillför medel för att kommunerna ska kunna hantera detta på ett vettigt 
sätt, medan du drar bort medel.

Du har ett besked till Sveriges kommuner, och det är att de ska ha 
mindre resurser. I den här situationen som är så svår för myndigheter, 
för kommuner, för landsting och för civilorganisationer hjälps vi alla åt 
och försöker göra vårt bästa. Vi hade för ett par dagar sedan en bra 
samling under titeln Sverige tillsammans.

Jag förnekar inte att det här är en svår situation, men vi gör någonting 
åt den. Det går inte att som Sverigedemokraterna säga: Vi kan blunda. 
De här finns inte. Vi drar bort 90 miljarder kronor från kommunerna så 
får vi se hur det går.
Det är oansvarigt, men det är rätt typiskt för Sverigedemokraterna.
(Applåder)



anf.25 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Jag tror inte att Stefan Löfven tycker att det är bra med 
flyktingar, för människor flyr ju från elände, krig och annat. Det är 
klart att ju färre som kan göra det, desto bättre. Flyktingar som 
begrepp är väl åtminstone ingenting som man är för. Det tycker jag 
verkar rimligt.

Skillnaden mellan dig och mig, säger Stefan Löfven. Ja, skillnaden 
mellan mig och Stefan Löfven är att Stefan Löfven säger: Vi klarar det 
här. Visst, det är en ansträngning. Det kommer att bli jobbigt under en 
tid, men vi klarar det. Jag säger att situationen är fullständigt ohållbar. 
Vi klarar inte det här. Vi har inte varit i närheten av att klara det 
tidigare. Och med den situation som råder nu kommer vi inte att göra 
det.

Skillnaden mellan mig och Stefan Löfven är att Stefan Löfven tar 
pengar från biståndet och från välfärden och lägger dem på bidrag och 
bostäder till invandrare i Sverige. Jag tar pengar från biståndet för att 
lägga dem på riktigt bistånd i flyktingarnas närområde. Det är en 
väsentlig skillnad mellan mig och Stefan Löfven.

(Applåder)

anf.26 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Det är ju för att få färre flyktingar som vi också måste 
arbeta med de kriser som gör att människor flyr. Det är därför som vi 
måste ha ett tredimensionellt perspektiv på detta: Det är det 
internationella, att agera för att kriserna stoppas. Vi måste få stopp på 
blodbadet. Det är också att se till att hjälpa mer därnere på plats. Det är 
EU, att alla EU:s medlemsländer måste ta sitt ansvar. Annars blir 

situationen, precis som jag sa i mitt anförande, ohållbar. Men det är 
också ett gemensamt ansvar härhemma i Sverige.

Men vad gör Sverigedemokraterna egentligen? Jo, ni är tillbaka till att 
dra bort resurser från kommunerna, som behöver resurserna mer än 
någonsin. Flyktingarna försvinner inte, Jimmie Åkesson. De finns där. 
Det är mänskliga tragedier som utspelar sig. Då har vi en skyldighet att 
ta hand om dem som är här. Det kallas för empati. Slå upp det ordet!

(Applåder)

anf.27 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Jag uppskattar stort det engagemang statsministern visar i 
att hitta gemensamma tag för att lösa den mycket besvärliga situation 
som vi står inför i Sverige. Men här finns också min oro, därför att helt 
avgörande för att vi ska kunna lösa situationen är att se till att de 
människor som nu kommer kan komma i arbete.

Vi hör ofta statsministern prata om satsningar på jobb. Han är ju en 
expert på att uppfinna nya ord. Det handlar om katapulter och 
offensiver, men det spelar ingen roll hur fyndig han är i att hitta nya 
ord. Hans politik på det här området blir ju inte ett dugg bättre för det.

Samtidigt som Stefan Löfven småduttar lite här och där med vad han 
kallar näringslivssatsningar på några hundra miljoner höjer han skatten 
på jobb och företagande med 28 miljarder. Eller för att vara konkret: 
Det blir mer än 16 miljarder kronor dyrare att anställa en ung 
människa, samtidigt som han lägger några miljoner på 
exportoffensiver. Storleksskillnaden mellan regeringens så kallade 
satsningar och skattehöjningar är förkrossande.



Regeringen har tidigare, med rätta, kritiserats för att ha svårt att hålla 
sina löften. Men är det något löfte som Stefan Löfven är duktig på att 
hålla är det att höja skatterna mer än vad man har lovat och sedan höja 
ytterligare skatter än de man gick till val på.

Till företagen ger Stefan Löfven några miljoner men tar tillbaka 
miljarder. Stefan Löfven! Kan du förklara för mig hur 28 miljarder i 
höjda skatter på jobb ska kunna ge fler jobb till dem som kommit hit 
som flyktingar från Syrien?

(Applåder)

anf.28 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! De människor som kommer från Syrien, liksom de som 
redan finns här i Sverige, behöver några grundläggande saker. De 
behöver bostäder. En del av dem behöver utbildning. De behöver hjälp 
in i arbete och stöd. Det kan vara praktikplatser. Därför har regeringen 
påbörjat etableringsarbetet på riktigt.

Det är den här regeringen som har infört en mycket tidigare sfi-
utbildning, redan på asylboendet. Det är bra att lära sig svenska 
språket.

Det är den här regeringen som samtalar med arbetsmarknadens parter 
om hur näringslivet och arbetsgivare kan ta emot fler praktikanter, så 
att de kan både lära sig svenska och få en kontakt med arbetslivet.

Det är den här regeringen som har infört validering, så att de som 
kommer hit kan få sin kunskap prövad och dessutom få veta vilken 
eventuell ytterligare utbildning som de behöver.

Det är den här regeringen som ser till att de utbildningsmöjligheterna 
finns. Det är därför vi satsar på kunskapslyftet.

Problemet med Anders W Jonsson och Centerpartiet är att ni sänker 
skatterna så att ni måste dra ned på utbildningen. Hur blir det mer 
arbete när människor inte får rätt till utbildning? Varför är ni i Centern 
så pigga på att dra ned resurserna till exempelvis de regionala 
högskolorna? Varför gör ni det? Är det bra? Varför vill Anders W 
Jonsson skära ned på Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och 
Högskolan i Gävle? Ger det människor bättre förutsättningar att möta 
en situation på arbetsmarknaden? Nej, det ger sämre förutsättningar.

Vi måste investera nu, och då är det inte i skattesänkningar. Jag står 
upp för de skattehöjningar som vi har gjort, innebärande bland annat 
att en människa som tjänar 50 000 kronor i månaden får 30 kronor mer 
i skatt. Jag tror att den människan tar den skattehöjningen, för här 
gäller det att investera. Vi investerar för landets framtid. 
Skattesänkningarna har prövats, och de var fullständigt misslyckade.

(Applåder)

anf.29 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Och Stefan Löfvens jobbpolitik är prövad av 
expertmyndigheter och andra statliga myndigheter och döms ut helt 
och hållet. Den leder till färre arbeten, inte minst för dem som nyss har 
kommit till Sverige.

Det avgörande i den här diskussionen är ändå ensamföretagande, små 
städfirmor, snickeriföretag. Fyra av fem jobb skapas i de företagen, 
inte av Stefan Löfven och Regeringskansliet.



När jag reser runt i Sverige träffar jag inte någonstans en 
småföretagare som kommer fram till mig och säger: Hördu Anders, det 
är alldeles för billigt att anställa. Vi skulle behöva högre skatter. Och 
jag är ganska säker på att ingen har sagt så till Stefan Löfven heller.

I ett läge där vi har många människor som flyr för sina liv hit till 
Sverige och vi vet att avgörande för integrationen är att de kommer i 
arbete kvarstår frågan: Hur kan det bli fler jobb därför att den unge 
killen från Syrien plötsligt ska bli 58 000 kronor dyrare att anställa per 
år?

(Applåder)

anf.30 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Jag måste igen påminna - det känns lite udda att behöva 
göra det nästan en gång i veckan - om att vi hade en situation där 
skatterna sänktes enligt er modell. Möjligheterna för människor att 
komma i utbildning krympte och krympte. 
Ungdomsarbetsgivaravgiften kostade under de åren 110 miljarder 
kronor. Vad blev resultatet av 110 miljarder kronor? Jo, det blev högre 
ungdomsarbetslöshet. Var det värt priset? Hur mycket mer ska ni 
betala för högre ungdomsarbetslöshet?

Ungdomsarbetslösheten blev högre, Anders W Jonsson, för 
näringslivet efterfrågar högre kompetens, inte lägre kompetens. Och 
det går inte att skattesänka sig till högre kompetens, men väl till lägre.

Även om du sänker skatten hur mycket som helst blir den unga 
mannen eller kvinnan inte anställd om företagaren ser att han eller hon 
inte har rätt kompetens. Det gäller att investera i utbildning.(Applåder)

anf.31 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Statsminister Stefan Löfven! Vi har tyvärr långt kvar till 
verklig jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige. Inkomstklyftan 
över en livstid är flera miljoner kronor. Det finns många orsaker till det 
här. En viktig orsak är att kvinnor oftare arbetar deltid. De flesta som 
jobbar deltid i Sverige är kvinnor. Många skulle vilja arbeta heltid om 
de hade möjlighet. Vi ser också att deltidsarbetet ger lägre inkomster 
när man arbetar samt lägre pensioner, ibland riktigt låga pensioner.

Vi tar nu en del steg för att göra någonting åt den här inkomstklyftan. 
Vi har en uppgörelse om att få en mer jämlik föräldraförsäkring. Vi 
skulle gärna gå längre och vidare än den uppgörelsen. Men det är 
också helt nödvändigt att göra någonting i frågan om heltid för att vi 
ska lyckas med det här. Det inser regeringen. I regeringsförklaringen 
2014 slår man fast att heltid ska vara normen på arbetsmarknaden. 
Men man är inte beredd att lagstifta. Det beklagar jag. Det hade nått 
även de privatanställda. Man vill i stället göra det via kollektivavtal i 
Sveriges Kommuner och Landsting. Då når man alla dem som arbetar 
i välfärden.

Men nu verkar Socialdemokraterna lite oklara i Sveriges Kommuner 
och Landsting. Kommer det här verkligen att realiseras? Det vore 
väldigt olyckligt om man inte kunde hålla det man lovar om rätten till 
heltid i kommuner och landsting.

Statsminister Löfven! Du är inte bara statsminister; du är också 
ordförande i det socialdemokratiska partiet. Är det inte så att vi ska 
hålla det här löftet i Sveriges Kommuner och Landsting och att vi 
tillsammans ska se till att alla de som arbetar i välfärden och som vill 
arbeta heltid ska ha möjlighet att göra det? Vi är redo till det. Jag 
hoppas att ni står fast vid löftet.



anf.32 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Jag tackar Sjöstedt för påminnelsen om att jag är både 
statsminister och partiordförande.

Jag är glad att vi lägger fram den första budget där politiken svängts 
om från ett läge där kvinnor konsekvent förlorade, som det var i den 
tidigare regeringens budgetar. Nu kan vi se att kvinnor konsekvent 
vinner på budgeten, och det är jag väldigt stolt över.

Vi gör flera mycket bra saker. Vi ökar inte minst bemanningen i 
äldreomsorgen; inom den finns en av de mest grundläggande orsakerna 
till bristerna på jämställdhet och att exempelvis kvinnor blir 
sjukskrivna i mycket högre utsträckning. Två tredjedelar av de 
sjukskrivna är kvinnor. Det beror på de neddragningar som skett i den 
gemensamma sektorn. Nu investerar vi där. Vi tillför mer personal. Då 
kommer vi också att se till att fler kvinnor kan gå friska från jobbet. Vi 
investerar i förlossningsvården och mammografin. Vi gör många bra 
saker. Vi ska också se till att ha en bättre fördelning i 
föräldraförsäkringen, så att ytterligare en månad knyts till vardera 
förälder. Det kommer att ge ett mer jämställt uttag av 
föräldraförsäkringen och därmed bättre jämställdhet.

Det är självklart så att heltiden ska vara norm också för kvinnor. Det 
som är skillnaden mellan oss, tror jag, är att jag gärna gör detta i 
samverkan med arbetsmarknadens parter, för jag tror mer på de 
lösningar där parterna sätter sig ned och funderar på hur det ska 
fungera. Det kommer att krävas arbetsorganisatoriska diskussioner om 
hur man ska organisera sitt jobb. Vi har redan några bra exempel. 
Nynäshamn har gjort på sitt sätt. Andra kommuner har gjort på ett 
annat sätt. Jag vill gärna låta dem få den friheten.

Ja, vårt ord står fast. Via förhandlingar i Sveriges Kommuner och 
Landsting, där vi nu har majoriteten, ska självfallet heltid erbjudas. 
Men jag måste också ha respekt för att frågan sedan ska lösas praktiskt 
i varje kommun. Det är så det ska gå till.

(Applåder)

anf.33 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag tackar statsminister Löfven för svaret. Jag hoppas att 
det har rätat ut alla de frågetecken som funnits i Sveriges Kommuner 
och Landsting. Vi kommer att göra det vi har lovat. Det är bra, för det 
är alla de som arbetar i välfärden värda.

Jag är stolt över att vi äntligen lägger fram en budget som är 
feministisk. Det var länge sedan Sverige såg en sådan budget; det var 
åtminstone nio år sedan senast. Det blir så mycket bättre, framför allt 
för dem med låga pensioner och för ensamstående föräldrar. För en 
gångs skull är de vinnare i en svensk statsbudget, och det är jag stolt 
över.

Men vi kan gå vidare. Det är skillnad mellan höger och vänster. I 
Stockholms kommun tar man ett steg till. I den här rödgröna 
kommunen ska vi ta bort allmän visstid, säger man där, ta bort den 
otrygghet som finns när man kan gå på vikariat efter vikariat efter 
vikariat.

Stefan Löfven! Är du beredd att göra samma sak i fler rödgröna 
kommuner, att uppmana dina partikamrater att ta bort allmän visstid 
och skapa trygga jobb för dem som jobbar i välfärden?



anf.34 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Jag gläder mig åt att vi har en samsyn kring 
jämställdheten. Den är oerhört viktig. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män är inte bara moraliskt rätt, utan också ekonomiskt smart. Ja, vi ska 
arbeta på vartenda område för att öka jämställdheten i samhället. Jag 
är så stolt över att få säga, var jag än är i världen, att jag leder världens 
första feministiska regering.

(Applåder)

Det innebär inte att allting kommer att vara perfekt från dag ett. Nej, 
det är ett tålmodigt arbete, men vi ska till ett jämställt samhälle.

Självfallet måste missbruket av visstidsanställningar upphöra. Det är 
därför vi nu har ett förslag nationellt som också ska ta hänsyn till 
parternas uppfattning i frågan. Vi ska lösa det. Missbruket av visstid 
måste bort.

(Applåder)

anf.35 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Stefan Löfven tog upp en mycket viktig fråga, nämligen 
bostadspolitik och bostadsbyggande. Det är viktigt för att alla unga ska 
kunna flytta hemifrån och för att de som kommer till Sverige ska 
kunna få en bostad när de väl lämnar tältlägren. Det är viktigt för 
jobben, välfärden och ekonomin. Perspektivet är alltså helt rätt. Det 
byggs för lite. I år byggs det 50 000 lägenheter. Det är för lite, men det 
är ändå mer än de 30 000 som byggdes 2006, när Socialdemokraterna 
senast styrde. De 50 000 är en effekt av de åtgärder som 
alliansregeringen vidtog.

Ett antal organ har granskat hur det ska kunna byggas fler bostäder: 
IFAU, OECD, EU-kommissionen, IMF, Världsbanken, Finanspolitiska 
rådet och regeringens egen expertmyndighet Boverket. Och tänk att 
ingen av dem pekar ut bostadssubventioner som lösningen! Alla, 
inklusive våra egna myndigheter, pekar ut hyresreglering och den 
överreglerade svenska bostadspolitiken som huvudproblemet.

Planekonomin känns igen. I skolboken står det om planekonomi att 
statlig prisreglering leder till brist, köer och svartmarknad. Den 
svenska hyresmarknaden präglas just nu av brist, köer och 
svartmarknad. Priset på en svart lägenhet i Stockholm har aldrig varit 
högre. Det är nio års tid i Stockholms bostadskö att få en lägenhet via 
bostadsförmedlingen. Det tar längre tid att få en bostad via Stockholms 
bostadsförmedling än vad det tog att få en Trabant i gamla DDR.

Vi måste få upp bostadsbyggandet, Stefan Löfven! Det är dags att 
avreglera.

(Applåder)

anf.36 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Jag uppskattar skämtet! Men det är dessvärre så, Jan 
Björklund, att du själv satt i regeringen i åtta år. Det är er politik som 
har lett till att vi är där vi är. Nu tar vi ett krafttag. Det är helt rätt att 
reglerna behöver förenklas. Det är därför vi går vidare med den förra 
regeringens påbörjade arbete med att förenkla reglerna, vilket vi tycker 
var bra. Vi tar nu bort ett led i byggprocessen. Det gäller 
länsstyrelserna. Där tjänar vi fyra och en halv månad, kanske upp till 
ett halvår, vad vet jag.



Men vi vet att det stöd som fanns för byggnationer innan ni tog bort 
det fungerade. Det har utretts och utvärderats av Boverket, och det gav 
resultat. Vad vi gör är inte bara att förenkla regler och korta 
processerna för hantering av bygglovshandlingar, utan också att 
stimulera till att bygga inte minst hyresrätter, för det är hyresrätter som 
behövs. Det behövs små hyresrätter för ungdomar som behöver flytta 
hemifrån och äntligen få börja sitt vuxna liv, men också kanske för 
äldre som behöver en liten bostad.

Om en avreglering av hyressättningen skulle ske nu förstår alla vad 
den skulle leda till. Ifall vi har brist på bostäder i förhållande till hur 
många som vill ha en bostad, vart tror Jan Björklund att hyrorna går 
då, uppåt eller nedåt? Det är så enkelt, och det är så tragiskt att höra att 
det bara finns en lösning för svenska ungdomar, nämligen lägre löner 
och högre hyror. Leder det Sverige framåt? Vi måste investera mer, 
inte minst i bostäder. Det är det näringslivet, ungdomarna och de äldre 
efterfrågar. Vi ska investera och bygga och inte rädas framtiden!

(Applåder)

anf.37 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Det är så typiskt. Jag redogör för ett samhällsproblem 
och föreslår en lösning, och Stefan Löfven tar repliken och repeterar 
samhällsproblemet. Jag vet att det byggs för lite. Det var därför jag 
ställde frågan. Frågan är nu vad vi ska göra åt det. Alla 
expertmyndigheter i Sverige som sysslar med detta och framför allt 
alla internationella organ säger att det inte är subventioner som är 
lösningen.

Regeringen har nu satt upp ett mål för bostadsbyggandet kommande 
år. Det målet ska nås med hjälp av subventioner. Kom ihåg att det i år 
byggs 50 000 lägenheter på grund av alliansens politik. Nu ska 
regeringen tillföra massor miljarder. Vad är målet? Regeringen säger 
att målet är 50 000 per år. Det ska alltså byggas precis lika mycket i 
fortsättningen med subventioner som det görs utan subventioner. 
Varför ska vi då ha subventionerna?

Det behövs mer bostäder än det som byggs nu. Det är poängen. Det är 
dags att liberalisera den svenska bostadsmarknaden. Det är dags att 
lämna de socialistiska lösningarna som svensk bostadspolitik har 
byggt på, under olika regeringar genom årtiondena ska erkännas. Vi 
har alla ett delansvar i det som har varit. Men nu måste blicka framåt. 
Det är dags att liberalisera den svenska bostadsmarknaden.

(Applåder)

anf.38 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Det är helt rätt att vi ska blicka framåt. Det är det som 
görs nu. Det måste innebära att rätt många känner framtidstro med 
regeringen när vi ser byggkranarna. Det kan inte vara så att människor 
nu är rädda. Det är bra att vi ser fler byggkranar. Vi behöver fler 
lägenheter.

Det finns redan utvärderat. Förutom regelförenklingen och kortare 
byggprocesser är det stöd som vi nu har sjösatt prövat sedan förr, och 
det har visat sig fungera. Vad vi säger, Jan Björklund, är att vi behöver 
minst så många bostäder, det är vad vi har uttalat, och helst flera.

Det vi kan ana är att det stöd som vi nu tillskjuter ger plus 15 000. 
Skulle det byggas 50 000 ändå byggs det 65 000. Byggs det 60 000 



ändå så byggs det 75 000. Frågan till Jan Björklund är: Är det bättre 
eller sämre? Jag tycker att det är bättre. Vi måste investera i fler 
bostäder.

(Applåder)

anf.39 Andreas Carlson (KD):

Herr talman! Människor flyr krig och förföljelse i en omfattning som 
vi inte sett sedan andra världskriget. Läget är akut, som statsministern 
var inne på i sitt anförande. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap är läget i landets kommuner mycket hårt ansträngt till följd 
av flyktingkrisen. Många kommuner konstaterar att de inte kommer att 
kunna hantera läget om den nuvarande utvecklingen fortgår. Skola, 
socialtjänst och bostadsförsörjning klarar inte trycket.

Från många kommuner rapporteras att de inte kommer att kunna leva 
upp till lagstiftningens krav. Det innebär i praktiken att utsatta barn 
och familjer riskerar att fara illa. Kristdemokraterna har konstaterat att 
vi behöver vidta åtgärder för att minska söktrycket mot Sverige. Om 
alla flyktingar som söker hjälp ska få ett humant mottagande, om 
samhällsklimatet inte ska hårdna än mer, om vi ska kunna värna ett 
öppet och medmänskligt samhälle kan inte utvecklingen fortgå.

Vi måste förmå andra länder att ta ett större ansvar. Kristdemokraterna 
vill föra en migrationspolitik med både hjärta och hjärna. I det syftet 
har vi bland annat föreslagit ett system med säkra länder för att korta 
handläggningstiden hos Migrationsverket och tillfälliga 
uppehållstillstånd.

Människor som flyr krig och förföljelse blir inte hjälpta av en 
statsminister som flyr verkligheten. Därför frågar jag statsministern: 

Hur ser planen ut för att vända utvecklingen? Är du beredd att införa 
ett system med säkra länder och att införa tillfälliga uppehållstillstånd?

(Applåder)

anf.40 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Strategin är i tre delar. Det finns en helhet i detta som vi 
måste se. Det bästa som vi gör för att människor över huvud taget inte 
ska behöva fly är att angripa orsaken till att de flyr. Det är kriget och 
konflikterna. Det är därför inte minst EU måste vara mycket mer aktivt 
och på tå för att driva på så att framför allt USA och Ryssland tar sitt 
ansvar, sätter sig ned och diskuterar och börjar en dialog som kan leda 
till en förhandling så att vi får stopp på blodbadet. Det är nummer ett.

Nummer två är att se till att vi i den direkta omvärlden stärker stödet 
för de flyktingarna. Jag har nu träffat regeringscheferna från Libanon, 
Irak, Jordanien och också Iran för att diskutera: Hur ser det ut nu 
direkt i omvärlden? Alla vet. Det är samma sak när vi träffar UNHCR 
och hör från Världslivsmedelsprogammet. Det är för lite resurser just 
nu. Det måste till för att färre människor ska tvingas fly.

Sedan har vi EU och Europa som nummer tre. Där har jag jobbat 
målmedvetet i ett år. Vi har fått en framgång såtillvida att vi har kunnat 
omfördela först 40 000 och sedan 120 000. Men jag är inte nöjd med 
det. Vi måste göra mer så att alla medlemsstater tar sitt ansvar. Sedan 
gäller det här hemma att alla kommuner måste ta sitt ansvar. Jag utgår 
ifrån att Kristdemokraterna också kommer att rösta på vårt förslag om 
att alla kommuner ska få ta sitt ansvar.

Mer konkret här hemma är frågan: Vad behöver kommunerna nu? De 
behöver resurser. Då kan vi inte minska kommunernas resurser. Det är 



för högt pris, kära kristdemokrater, att sänka skatten för människor 
som har det hyggligt bra och sedan säga till kommunerna: Nu får ni 
klara er på egen hand bäst ni orkar och gitter. Det håller inte.

(Applåder)

anf.41 Andreas Carlson (KD):

Herr talman! Kristdemokraterna delar uppfattningen att vi behöver 
göra mer för att slå mot rötterna till att vi har en akut flyktingkris. Vi 
vill ställa fler resurser till förfogande för freds- och säkerhetsbevarande 
insatser. Vi vill också omfördela i biståndet för att satsa en halv miljard 
extra på UNHCR:s arbete i närområdet, vilket är oerhört angeläget.

Jag delar också bedömningen att fler kommuner i Sverige behöver ta 
ett ansvar. Därför tycker vi, givet den situation vi är i, att det är rimligt 
att vi inför ett treårigt krav på kommunerna. Men av de förslag som 
statsministern räknar upp saknas det konkreta förslag för hur fler 
länder inom Europa ska ta ett större ansvar.

Våra förslag i Kristdemokraterna är att införa tillfälliga 
uppehållstillstånd och att gå mot ett system med säkra länder. 
Statsministern svarar inte på den frågan. En statsminister som flyr 
verkligheten hjälper inte människor som flyr krig och konflikter.

(Applåder)

anf.42 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Jag står mitt upp i verkligheten varenda dag, Andreas 
Carlson. Jag gör det med precis de tre perspektiv som jag just 
redogjorde för.

Här hemma har jag sagt att vi måste ha en lista med så kallade säkra 
länder. Det är uppenbart att de människor som kommer från västra 
Balkan får sin asyl beviljad i kanske 2-3 procent av fallen. I detta 
ansträngda läge kan vi inte säga att det inte finns någon skillnad här. 
Jag ställer upp på en lista över säkra länder. Den har vi också drivit i 
EU. Nu är den diskussionen på gång, som Andreas Carlson vet om. Jag 
ser fram emot att vi ska kunna fastställa en sådan lista.

När det gäller tillfälligt uppehållstillstånd har Migrationsverket fattat 
beslutet utifrån det regelverk som den förra regeringen var med och 
tog fram. Migrationsverket säger att den bästa etableringen för 
människor som kommer hit där vi vet att konflikten inte löses är ett 
permanent uppehållstillstånd. Det är Migrationsverkets bedömning.

(Applåder)



anf.43 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Det har aldrig varit så lätt för mig att välja fokus för ett 
anförande här i kammaren. Aldrig tidigare har jag heller varit så 
bedrövad över just det. De senaste sju dagarna har det registrerats nära 
nog 10 000 nya asylsökande i Sverige. Det är 10 000 människor på 
bara en enda vecka.

Något liknande har vi aldrig tidigare upplevt i Sverige. Det finns i dag 
inga som helst tecken på att tillströmningen kommer att avta i närtid. 
Tvärtom tyder mycket i stället på att detta är någonting ihållande som 
har skett till följd av att EU:s yttre gräns har kollapsat. Därmed ser vi 
nu också konsekvenserna av ett obefintligt inre gränsskydd.

Från regeringshåll talar man om detta som en utmaning. Man talar om 
att det kommer att innebära vissa ansträngningar. Jag menar att det är 
en väsentligt mer passande beskrivning att tala om kris och katastrof. 
Gränsen för vad vi klarar i detta avseende passerades för länge länge 
sedan. Det yttersta beviset på det är både denna regerings och tidigare 
regeringars kompletta och totala misslyckande när det gäller 
integrationspolitik.

Den krissituation som vi just nu ser riskerar att ställa vårt land inför en 
kollaps. Det är en välfärdskollaps där grundläggande och vitala 
funktioner i samhället inte längre fungerar inom skolan, omsorgen, 
socialtjänsten och liknande. På flera håll varnas det nu för att 
kommunala verksamheter i flera kommuner till följd av denna kris inte 
kommer att kunna leva upp till lagens krav.

Vi kommer också att se en kollaps för sammanhållningen i det svenska 
samhället, alltså det som ger oss social kontroll och social tillit, till 
följd av ökad splittring och ökad segregation.

Herr talman! Jag måste säga att under mina lite mer än 20 år i 
politiken är detta första gången som jag faktiskt känner hopplöshet. 
Man har fullständigt tappat kontrollen, och man har inga som helst 
planer på att ta kontroll. Man pratar en massa. Det är samma floskler 
och samma struntprat som vi har hört i åratal. När vi hade tv-debatten i 
söndags lät det precis likadant som det egentligen har gjort i alla år, 
trots att situationen nu är så radikalt förändrad och trots att varje 
tänkande människa rimligen måste inse att detta inte håller längre.

Herr talman! Om man nu ska se något positivt i detta är det väl i någon 
mening positivt att några få partier nu ändå har börjat röra sig, om än 
med mycket små steg, i rätt riktning. Förslag om temporära 
uppehållstillstånd är bra. Förslag om gränskontroller är bra. Förslag 
om utökat försörjningskrav är bra. Men detta är inte i närheten av vad 
som är tillräckligt. Och det är definitivt inte tillräckligt att bara prata 
och sedan, som till exempel Moderaterna i ett flertal fall, backa från 
sina förslag när det blir skarpt läge och det läggs fram skarpa förslag 
på riksdagens bord. Det är fegt, det är falskt och det är ansvarslöst att 
agera på det viset.

Vi behöver rikta om flyktingpolitiken, så att vi kan fokusera resurserna 
till närområdet där det stora flertalet flyktingar finns. Vi behöver 
kombinera detta med ett stopp för fortsatt asylinvandring till Sverige. 
Vi behöver slå vakt om principen om första asylland. Det är inte 
rimligt att Sverige ska ta emot flyktingar från länder som Tyskland och 
Danmark. Det är inte länder som man flyr ifrån.

Sverige kan och Sverige ska hjälpa flyktingar. Men det behöver inte, 
och det ska inte, ske med den följden att vårt eget samhälle kollapsar. 
Tvärtom kan vi med en ansvarsfull och effektiv flyktingpolitik hjälpa 
flyktingar och samtidigt både upprätthålla och utveckla välfärden i vårt 
eget land. Det är jag helt övertygad om att också övriga partier i denna 



församling förr eller senare kommer att bli varse. Jag är övertygad om 
det. Men frågan är hur mycket man ska hinna förstöra innan man är 
där.

Herr talman! I detta krisläge har vi en borgerlig opposition som inte 
vill regera. Man vill inte heller agera opposition. Man kritiserar 
regeringens politik och regeringens budget i mycket skarpa ordalag. 
Man hävdar att den är skadlig för Sverige, att regeringen har spårat ur 
och så vidare. Men hittills har man inte visat minsta intresse för att 
göra någonting åt denna skadliga politik i praktiken. Vi hörde till och 
med den så kallade oppositionsledaren nyss här hävda att om hon 
skulle få regeringsmakten skulle det uppstå kaos. Det kan man tycka är 
en märklig utgångspunkt.

Tvärtom har man mycket tydligt visat här, inte minst de senaste 
dagarna, att den så kallade decemberöverenskommelsens fall gäller 
bara på papperet. I praktiken tänker man låta Stefan Löfven, Gustav 
Fridolin, Åsa Romson, Jonas Sjöstedt och de övriga genomföra stora 
skattehöjningar och generella försämringar för åtta av tio hushåll i vårt 
land.

Vi har gett borgerligheten åtskilliga möjligheter att agera, att göra 
någonting och att fälla denna socialistiska regering. Vi sa för ett år 
sedan att vi har för avsikt att göra vad vi kan för att fälla varje regering 
som inte tar ansvar i invandringspolitiken. Det gäller givetvis 
fortfarande, herr talman. Vi är här för att företräda våra väljares 
intressen, och vi är här för att göra vad vi kan för att genomföra den 
politik som vi har lovat våra väljare. Har man inte den utgångspunkten 
som oppositionsparti är man inget oppositionsparti. Då är man ett 
stödparti åt regeringen.

Herr talman! Som en konsekvens av detta kommer vi när det blir dags 
för budgetomröstning här i kammaren att i huvudvoteringen, när vårt 

eget budgetförslag sannolikt har fallit, lägga våra röster på 
Moderaternas budgetalternativ. Det innebär att det blir upp till bevis 
för de övriga borgerliga småpartierna, för Centerpartiet, för Folkpartiet 
och för Kristdemokraterna. De kan välja att följa efter - åtminstone 
som borgerlig väljare kan man tycka att det är det naturliga - eller 
också tvingas de förklara för sina väljare varför de föredrar Stefan 
Löfvens socialistiska budget framför en moderat. Det kan jag tänka 
mig att de får ganska svårt att förklara.

Herr talman! Dessutom vill jag här och nu, även om det kan kännas 
lite hopplöst, ge Anna Kinberg Batra och hennes borgerliga kollegor 
ytterligare en möjlighet att få till en förändring.

I en intervju med Dagens Nyheter i augusti 2014 uttryckte den 
nuvarande finansministern en stor indignation över ett sju år gammalt 
löftesbrott från en enskild moderat riksdagsledamot. Finansministern 
menade att det var svårbegripligt att en person som beslagits med lögn 
kunde tillåtas att inneha tyngre förtroendeuppdrag, och hon slog fast 
att man måste kunna lita på människor.

Tyvärr har finansministern inte levt som hon lärt. Inför valet lovade 
Magdalena Andersson väljarna att ROT-avdraget skulle få vara kvar. 
Men i den budget som man har presenterat ser vi kraftiga försämringar 
när det gäller just ROT-avdraget.

I en tv-utfrågning i april 2014 sa den nuvarande finansministern att 
hon självklart står bakom överskottsmålet och att hon har jagat Anders 
Borg i två års tid för att han bröt mot det. I den budgetproposition som 
regeringen nu har lämnat till riksdagen överger man i praktiken 
överskottsmålet.



I augusti 2014 sa den nuvarande finansministern i Sveriges Television: 
Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, och vi ser inget behov av 
att höja bensinskatten.

I den budgetproposition som man nu har presenterat återfinns en 
kraftig höjning av bensinskatten.

Jag skulle kunna stå här och räkna upp en lång rad med denna typ av 
löftesbrott. Dessutom har man från regeringens sida fullständigt tappat 
kontrollen över kostnaderna för migrationspolitiken, och man har lagt 
fram en kraftigt underfinansierad budget.

Herr talman! Med anledning av detta yrkar jag å den 
sverigedemokratiska riksdagsgruppens vägnar i enlighet med 
13 kap. 4 § i regeringsformen att riksdagen ska förklara att 
finansminister Magdalena Andersson och Socialdemokraterna inte 
längre åtnjuter riksdagens förtroende.

(Applåder)

I detta anförande instämde Sara-Lena Bjälkö (SD).

anf.44 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Det var inte så länge sedan som vi i regeringen bjöd in 
till en presskonferens för att förklara att landet står inför en 
krissituation. Vi har inte haft en sådan här flyktingsituation sedan 
andra världskriget. Det är ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i Europa, 
och då gör Sverigedemokraterna som vanligt. De passar på att säga att 
de ska sänka alla regeringar som inte gör som Sverigedemokraterna 
vill. Och inte bara det, utan de ska rikta ett misstroendevotum mot 
landets finansminister för att hon har sagt att ROT-avdraget ska vara 

kvar och sedan låter det vara kvar. Det var precis det som Jimmie 
Åkesson sa, nämligen att Magdalena Andersson hade sagt att ROT-
avdraget ska vara kvar. ROT-avdraget är kvar, och då ska 
Sverigedemokraterna yrka på misstroendevotum.

Ni håller på att göra den här riksdagen till någonting som är långt 
under dess värdighet. Ni påminner mycket om Ny demokrati när de 
var här och härjade. Ni pratar om flyktingkrisen och det svåra läget ute 
i kommunerna. Ja, det är ett ansträngt läge. Jag sa i mitt förra 
anförande att många kommuner går på knäna. Vad gör 
Sverigedemokraterna då? Jo, då vill de dra ned på resurserna till 
kommunerna. Tala om för kommunerna, Jimmie Åkesson, hur det blir 
bättre av att de får mindre resurser när vi vill tillföra mer resurser. 
Passa också på att tala om varför ni ändrade er så kapitalt vad gäller 
vinster i välfärden efter några trerättersmiddagar med lobbyister. Helt 
plötsligt tyckte ni att det var okej med vinster i välfärden i stället för 
att pengarna går till barnen, till de äldre och till de sjuka. Varför är det 
bra med vinster i välfärden?

(Applåder)

anf.45 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det började väl ganska sakligt, men sedan får man nog 
ändå säga att det sista som statsministern sa påminner mer om Ny 
demokrati än vad jag någonsin har gjort. Det är långt under den här 
riksdagens värdighet att argumentera på det sättet här, men det står 
naturligtvis en statsman fritt att argumentera som han vill. Antingen 
gör man det som en statsman eller så gör man det som någonting 
annat, och det är inget som jag bekymrar mig om egentligen.



Om Stefan Löfven på fullaste allvar tror att vi riktar misstroende mot 
finansministern bara på grund av försämringar i ROT-avdraget har 
statsministern inte förstått någonting. Ändå talar han om att han förstår 
att vi befinner oss i en krissituation. Han berättar att han förstår att det 
här kommer att bli väldigt ansträngt framöver och så vidare. Det är ju 
precis det som det handlar om. Stefan Löfven har tappat kontrollen. 
Finansministern har tappat kontrollen över ekonomin.

Vid två tillfällen har jag nu här i kammaren ställt frågan till Stefan 
Löfven om vem som ska betala för den underfinansierade budget som 
man har lagt fram - alla dessa miljarder som måste fram därför att man 
fortsätter att missköta invandringspolitiken - och han har inte svarat. 
Det enda han säger är att det minsann ska vara ordning och reda. 
Javisst, vem tycker inte det? Men hur ska det bli ordning och reda? Jo, 
det ska det bli genom att alla länder i Europa ska ta sitt ansvar. Men 
det spelar ingen roll, därför att det står fortfarande 10 000 nya 
människor här varje vecka och ska ha del av den svenska välfärden, av 
skolan, av vården, av omsorgen, av socialtjänst, av socialbidrag, av 
bostäder och så vidare. Nu ska vi ju ha tältläger i Sverige.

Det är det som är skälet, Stefan Löfven, till den skarpa kritik som vi 
riktar mot Stefan Löfven, hans regering och hans finansminister. Ni 
har fullständigt tappat kontrollen. (Applåder)

anf.46 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Det är märkligt att Sverigedemokraterna inte ser det som 
händer i omvärlden. Människor flyr för livet nu. De flyr undan död. 
Jag besökte ett flyktingläger i Gambela i Etiopien i juli. Jag pratade 
med en kvinna som berättade för mig att hon hade haft åtta barn. Nu 
har hon tre kvar. I Sydsudan hade hon av väpnade grupper tvingats äta 

människokött, därför att de skulle ta bort allt människovärde från 
denna kvinna. Det är det folk upplever nu. Man kommer hit till 
Sverige och söker asyl, och man får sin ansökan prövad. De som har 
rätt får stanna, och de som inte har rätt får åka tillbaka.

Frågan till Jimmie Åkesson kvarstår. Blir det bättre när kommunerna 
får mindre resurser? Det är det som du beskriver som ett problem. Hur 
blir det bättre för kommunerna när de får mindre pengar? Förklara det 
för Sveriges kommuner!

(Applåder)

anf.47 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det Stefan Löfven inte verkar förstå är att vi sparar på 
invandringen och satsar i välfärden. Läs budgeten en gång till så 
kommer du att förstå det.

Stefan Löfven pratade om empati tidigare i dag när vi möttes i ett 
replikskifte. Jag har slagit upp det ordet nu på Wikipedia - jag hade 
tyvärr inte tillgång till något bättre, men jag hoppas att det duger i det 
här sammanhanget. Jag ska bara läsa upp första meningen. "Empati 
(sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra 
personers känslor." Sedan är det en lång artikel där man utvecklar 
begreppet och redogör för olika typer av empati och så vidare. 
Betydelsen har alltså inte förändrats på något sätt från vad jag redan 
visste. Jag tänkte att eftersom Stefan Löfven tog upp det här kanske 
betydelsen hade förändrats på något sätt.

Stefan Löfven verkar bara vara kapabel att hysa empati gentemot de 
personer som kommer till Sverige för att söka asyl. Det är därför han 



tar pengar från de miljoner människor som finns i närområdet och 
lägger på de få som kommer hit. Är det empati?

(Applåder)

anf.48 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Jag kan börja med att ge besked i några frågor som har 
tagits upp. Nej, jag är inte beredd att för Moderaternas del stödja det 
av Jimmie Åkesson framlagda kravet på misstroendeomröstning. Nej, 
jag är heller inte beredd att som sverigedemokrater och 
socialdemokrater gjorde tillsammans häromåret riva upp fattat 
riksdagsbeslut om budgeten som en helhet. Och nej, jag är inte beredd 
att regera eller vara beroende av Sverigedemokraterna. Skälet till det 
är politiskt.

Jag ska nämna ett exempel. Vi har ju mycket riktigt en orolig omvärld. 
Rysslands aggressiva politik har på kort tid ökat spänningarna i vårt 
närområde. Det handlar inte bara om annekteringen av Krim, alltså 
kriget i Ukraina, utan det handlar också om påverkan av till exempel 
olika partier med hjälp av propaganda och att genom att utnyttja 
kontakter som sprider desinformation agera medlöpare till ryska 
intressen.

Sverigedemokraterna skriver i sin försvarspolitiska motion att vi inte 
kan "bortse ifrån hur Ryssland har återbyggt sin militära förmåga". 
Mot den bakgrunden måste jag fråga Jimmie Åkesson varför 
Sverigedemokraterna i den här oroliga tiden i vårt absoluta närområde 
säger nej till att bygga säkerhet med andra, med Nato.

(Applåder)

anf.49 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Om nu Anna Kinberg Batra inte är beredd att göra 
någonting av det här som hon gav besked om i början av sitt anförande 
och sannolikt då heller ingenting av det övriga som jag har undrat om 
kan man fråga sig vad Anna Kinberg Batra gör här över huvud taget. 
Det skulle jag ha undrat om jag hade varit moderat väljare. Är det för 
att prata om Nato? Ja, det är det kanske, så vi kan väl göra det en 
stund.

Jag tror att den svenska militära alliansfriheten har varit någonting 
väldigt bra. Inte bara den förra, borgerliga regeringen utan även 
tidigare rödgröna eller röda regeringar har ägnat sammanlagt 25 år åt 
att montera ned det svenska försvaret. Man trodde nämligen att när 
muren föll fanns det inte längre någon militär hotbild mot Sverige, och 
då tänkte man att man kunde mjölka försvaret och lägga de pengarna 
på saker som är viktigare, till exempel bidrag och bostäder till 
människor som flyttar till vårt land eller på andra saker.

Nu när man har monterat ned försvaret så till den grad att vi i princip 
inte har något försvar, även om man ibland ser några JAS-plan som 
flyger runt - vi har ett mål om ett enveckasförsvar om sisådär åtta tio 
år, men sannolikheten att vi ska nå detta mål är väl inte särskilt hög - 
då kommer man från borgerligheten och säger: Nu måste vi gå med i 
Nato. Jag är inte särskilt konspiratorisk, men man skulle nästan kunna 
ana att det här har varit något slags plan. Vi struntar fullständigt i det 
svenska försvaret så att vi kan nå det högre målet att få gå med i 
kärnvapenpakten Nato.

Jag är inte beredd att göra det. Jag är inte beredd att skicka unga 
svenska män och kvinnor att strida för Turkiets intressen i 
Mellanöstern. Det är inte vad det svenska försvaret ska ägna sig åt. Det 
ska ägna sig åt att försvara Sverige.



Låt oss i stället bygga en stark svensk nationell försvarsförmåga.

(Applåder)

anf.50 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Tack vare att vi moderater deltog i den 
försvarsuppgörelse som slöts i våras fick vi fram dubbelt så höga 
ökningar av försvarsanslagen som finansministern hade föreslagit. Det 
är ett viktigt första steg för att stärka inte minst Sveriges 
incidentberedskap och försvar av vår kust.

Vi har under hela året haft konstruktiva debatter i allianspartierna om 
Nato, som är det instrument som står till buds för att bygga säkerhet 
med andra. På det svarar Jimmie Åkesson egentligen inte med annat 
än att spela på människors oro, nu igen.

Nato fattar beslut med konsensus, och vi i denna kammare beslutar om 
vi vill uppmana svenska män och kvinnor att delta i internationella 
insatser. Det skulle inte ändras. Däremot skulle vi få ett verktyg för att 
bygga säkerhet med andra.

Om man tar oron i omvärlden på allvar måste man vara beredd att 
agera ansvarsfullt. Att kortsiktigt spela på människors oro gör Sverige 
svagare i en orolig omvärld. Att långsiktigt möta oron omkring oss, det 
stärker Sverige, Jimmie Åkesson.

(Applåder)

anf.51 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Är det att spela på människors oro att konstatera att det 
finns oroligheter i vår närhet som gör att vi kanske måste fundera på 
att rusta upp vår försvarsförmåga? För mig är det ganska naturligt. 
Och det ansvarsfulla för en person i en ledande politisk ställning är att 
göra just det, agera utifrån hur det ser ut i vår omvärld.

Det har såväl tidigare socialistiska regeringar som en borgerlig 
regering - under åtta - misslyckats med. Man har mjölkat försvaret på 
resurser eftersom det ändå inte har behövts. Nu plötsligt, eftersom 
några ryska flygplan kom och kränkte vårt luftrum, kom man på att: 
Ojdå, det finns visst ett hot i vår närhet, eventuellt. Då måste vi nog 
upprusta försvaret.

Det är inte seriöst. Det tar väldigt lång tid att rusta upp försvaret. Låt 
oss, i stället för att gå så långt som att göra något så osvenskt som att 
gå med i en militär försvarsallians, rusta upp det svenska försvaret och 
den svenska försvarsförmågan. Det samtalar jag gärna med Anna 
Kinberg Batra om.

(Applåder)

anf.52 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! År 2015 är det år då det avgörs om vi kommer att klara 
av att möta klimathotet i tid eller om mänsklighetens möjlighet att 
hindra en fullskalig klimatkatastrof rinner oss ur händerna. Det här är 
inte en tid för miljöpolitiska gräl. Det här är en tid för ansvar. Alla 
partier måste vara miljöpartier.



Därför vill jag ställa en fråga till Jimmie Åkesson om klimatet, vilket 
inte är alldeles lätt. Om man går in på er hemsida och försöker ta reda 
på vad ni tycker om klimatet får man leta ganska länge, Jimmie 
Åkesson. Under A till Ö hittar man svar på frågor om försvaret, 
frihandel, Ipred, folkomröstningar och deltidsarbetslöshet men inte ett 
ord om klimatet.

Jag fick gå tillbaka till riksdagsdebatter och titta på vad 
Sverigedemokraterna hade sagt där. Jag hittade en klimatpolitik som 
kan sammanfattas i tre delar:

Det existerar inget klimathot. Gång på gång avfärdar 
Sverigedemokraternas miljöpolitiker FN:s klimatpanel och forskarna. 
Ingen auktoritet är stark nog för att inte kunna ha fel i jämförelse med 
Sverigedemokraternas kansli.

Om det ändå finns ett klimathot är det inte vårt fel. Det kanske inte 
handlar om utsläpp. Och om det handlar om utsläpp är just svenska 
utsläpp på något sätt lite finare än andra utsläpp och behöver inte 
minska.

Om det ändå finns ett klimathot och om det ändå är vårt fel är det nog 
inte så farligt. Sverigedemokratiska riksdagsledamöter skriver på sina 
bloggar att de inte har märkt av någon temperaturhöjning, så vad är det 
att orda om.

Det finns andra som har märkt av temperaturhöjningen. Människor har 
fått lämna sina hem på grund av torka. De drabbas av översvämningar, 
skogsbränder och döda marker. Klimathotet är på riktigt. Om vi inte 
tar tag i det spelar inte några andra debatter vi har i den här kammaren 
någon som helst roll i slutänden.

Därför vill jag fråga Jimmie Åkesson: Är det verkligen det 
Sverigedemokraterna vill att Sverige ska framföra på klimattoppmötet 
i Paris?

anf.53 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Miljöpartiet och Gustav Fridolin lovade inte bara att fixa 
den svenska skolan på 100 dagar om de fick makten; i valrörelsen 
lovade de också bättre väder. Jag vet inte om vi har sett särskilt mycket 
bättre väder ännu. Den här sommaren var inte fantastisk. Den förra var 
mycket bättre. Men det kanske tar lite mer än 100 dagar att fixa bättre 
väder - inte vet jag.

Jag vet inte vad Gustav Fridolin har läst, vilka debatter han refererar 
till. Självklart finns det en global situation med ett förändrat klimat. 
Det är alldeles uppenbart. Sedan kan man raljera över huruvida man 
ser det hemma i sin egen trädgård eller inte, men det är inte intressant i 
det här sammanhanget. Det är betydligt intressantare att resonera kring 
hur vi räddar människor som kanske måste flytta från sina hem, från de 
länder där de bor eftersom de kommer att översvämmas och så vidare.

Jag tycker att det är viktigare att fokusera på det än att straffbeskatta 
människor som bor på den svenska landsbygden för att de behöver 
köra bil för att komma till jobbet, handla sin mat, köra sina barn till 
och från skolan eller fotbollsträningen eller vad det nu kan vara.

Alldeles oaktat klimathotet, vems fel klimatpåverkan är, är det tyvärr 
detta debatten handlar om i den svenska riksdagen och andra 
sammanhang. Den handlar om bättre väder, bensinskatt och liknande.

Det enda sättet för att förändra det här är teknisk utveckling. Jag tycker 
att vi ska fokusera på forskning och utveckling. Vi ska fokusera på ett 



förbättrat, förhöjt och effektiviserat klimatbistånd så att de som 
kommer att drabbas av klimatförändring på riktigt kan få hjälp nu med 
resurser för att göra något åt det och förbereda sig för det som väntar.

Vi ska också fokusera på andra saker i Sverige, andra viktiga 
miljöproblem som havsmiljön i Östersjön.

anf.54 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! News flash: Sverigedemokraterna erkänner klimathotet. 
Men de har ingen aning om vad som ska göras åt det. Jag hörde inte ett 
enda konkret förslag på hur vi ska minska utsläppen i Sverige.

Du talar om löften, Jimmie Åkesson. Om jag har förstått det rätt har du 
ett enda löfte till dina väljare: Det ska komma färre flyktingar till 
Sverige. Det är det enda löftet du har. Men om vi tittar på det som gör 
att människor flyr kan vi se att Sverigedemokraterna står fullständigt 
svarslösa. Människor lämnar sina hem på grund av torka, 
naturkatastrofer och krig som växer i resursbristens spår. Men 
Sverigedemokraterna vill inte göra något åt klimathotet.

Du talar väl om bistånd. Men ni är det enda partiet som helt vill ge upp 
enprocentsmålet i biståndet. Hur ska vi få färre människor som flyr, 
med mindre stöd till världen?

När resten av partierna gör upp om hårdare regler för vapenexport 
ställer sig Sverigedemokraterna utanför och säger: Mer svenska vapen 
ut i världen! Hur ska det göra världen tryggare?

Med er politik, Jimmie Åkesson, hade det blivit fler flyktingar i 
världen, inte färre. (Applåder)

anf.55 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Jag är inte säker på att jag har möjlighet att påverka 
antalet flyktingar i världen. Det hade naturligtvis varit fantastiskt om 
jag hade haft det. Men tyvärr har jag inte det. Det är andra som har den 
möjligheten, de som startar krig och liknande.

Vi måste förstå det. Vi måste förstå att vi just nu lever med en global 
flyktingsituation. Fler än 60 miljoner människor är på flykt. De allra 
flesta av dem kommer inte till Sverige och knackar på vår port. Därför 
är bistånd viktigt. Om vi vill hjälpa så många flyktingar som möjligt är 
bistånd helt avgörande för att de ska kunna få hjälp.

På grund av den situation som vi ser just nu har vi, trots att vi i 
grunden inte vill ha enprocentsmålet, i vår budget lagt en biståndsram 
som är över enprocentsmålet.

Precis som vid de flesta tillfällen då jag och Gustav Fridolin har stått 
här och debatterat med varandra, hjälper min politik fortfarande fler 
flyktingar än Gustav Fridolins politik gör. Så är det. Det är väldigt 
enkelt.

(Applåder)

anf.56 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Populistiska partier i de flesta länder har några 
gemensamma drag. De ställer grupper mot varandra. Och oavsett 
vilken fråga man ställer får man alltid samma svar. Dessutom saknar 
de konsekvent förmågan att ta ansvar.

Så är det med Jimmie Åkesson och hans parti. Han blandar gång på 
gång bort korten när någon ställer krav på honom att berätta vad hans 
parti vill göra för att förbättra integrationen och se till att de människor 



som redan finns i Sverige ska komma i jobb snabbare. Så är det alltid 
när man debatterar med Jimmie Åkesson. Frågar man om äpplen 
svarar han päron.

I en debatt mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson i tv för en tid 
sedan var vi nog många som satte kvällsteet i vrångstrupen.

Efter upprepade försök från Annie Lööfs sida hörde vi hur Jimmie 
Åkesson slingrade sig för att slippa svara på frågan: Vad ska vi göra 
för att dessa människor snabbare ska komma in i det svenska 
samhället? Till slut sa han: Jag behöver inte ta ansvar för den politik 
som ni har skapat.

I oktober 2012 fick han samma fråga här i riksdagen, och då svarade 
han: Jag behöver ingen verktygslåda för jag har inte slagit sönder 
någonting. Det är ju ett häpnadsväckande svar från en partiledare för 
ett riksdagsparti, som om politiker som säger sig se problem inte 
skulle behöva avkrävas ansvar.

Jimmie Åkesson, nu kan du inte slingra dig längre. Vad är det mer för 
problem som Sverigedemokraterna inte har orsakat och som man 
därför inte tänker ta ansvar för och komma med förslag till lösningar 
på? Hur här det med klimatförändringar? Hur är det med 
arbetslösheten? Hur är det med de växande sjuktalen, barns och 
ungdomars psykiska ohälsa? Eller är det bara när det handlar om 
flyktingar som har kommit till Sverige, så är ni inte beredda att lägga 
två strån i kors för att de snabbare ska komma in i det svenska 
samhället, få jobb, bostad och utbildning?

(Applåder)

anf.57 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det är ett intressant faktum att Anders W Jonsson nu 
erkänner att man har skapat problem som vi sedan behöver lösa. Jag 
har naturligtvis inga som helst planer på att inte ta ansvar för det. 
Däremot tänkte jag inte göra det på det sätt som ni har gjort. Ni har ju 
komplett misslyckats med den så kallade integrationen. Vi har haft en 
integrationspolitik i det här landet i snart 20 år, och den har bara blivit 
sämre. Hur många miljarder som har rullat i den politiken vill jag inte 
ens tänka på, men ingenting har fungerat.

Då kan man antingen fortsätta att göra ännu mer av samma sak, ännu 
fler subventionerade låtsasjobb, ännu fler - som jag tror att 
Centerpartiet ville ha - skattefria zoner särskilt för människor med 
invandrarbakgrund. Men ville till och med ta hit ytterligare 40 
miljoner invandrare, hörde jag Centerpartiets ledare säga i något 
sammanhang. Man kan fortsätta att göra ännu mer av det som inte har 
fungerat utan som har skapat problemen. Eller också kan man 
konstatera att någonting är fel i grunden. Kan det vara så att problemen 
med integration inte har uppstått av sig själva eller ur tomma intet? 
Kan det vara så att de har orsakats av en felaktig politik? Jag är 
övertygad om det.

Jag är övertygad om att dagens integrationsproblematik är orsakad av 
en ansvarslös invandringspolitik. Vad gör man då? Den första åtgärden 
är väl att man åtgärdar just det, alltså tar ansvar för 
invandringspolitiken.

Om Anders W Jonsson läser vårt budgetförslag kommer han att se att 
vi satsar relativt sett mer pengar än övriga partier på 
svenskundervisning för invandrare. Vi satsar mer på 
samhällsorientering för människor som kommer hit. Vi satsar massor 
med pengar för att skapa jobb, både för svenskar och för invandrare.



Men den integrationspolitik som borgerligheten och socialister i det 
här landet har bedrivit i snart 20 år har inte fungerat. Varför ska vi ha 
mer av den? Det är ansvarslöst.

(Applåder)

anf.58 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Nu står vi återigen här och hör hur Sverigedemokraterna 
helt saknar åtgärder för att se till att de människor som redan finns här 
- det är dem som jag pratar om - ska komma in i samhället, få jobb och 
arbete. Men nästa gång som du, Jimmie Åkesson, går ut i medierna 
och skryter om att Sverigedemokraterna ska bli ett större parti, 
redovisa då också att det finns ett antal samhällsproblem som ni över 
huvud taget inte är beredda att ta ansvar för!

Vi från Centerpartiet ser en lång rad utmaningar som kräver politiska 
svar. Vi har konkreta förslag när det gäller jobb, klimat och miljö. Inte 
minst presenterar vi på punkt efter punkt hur vi ska se till att de 
människor som har kommit till Sverige kommer in i vårt samhälle. Till 
skillnad från Jimmie Åkesson kommer vi aldrig att blunda för 
mänskliga rättigheter. Människor på flykt har rätt till en fristad. Det är 
aldrig naivt, Jimmie Åkesson, att vara medmänsklig. Vad som är naivt 
är att tro att man som ett riksdagsparti kan sitta och rulla tummarna 
utan att komma med konkreta förslag.

(Applåder)

anf.59 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det är ganska tydligt att vi har olika syn.

Jag vet inte hur jag ska tolka det här. Man tillstår att man har skapat 
problem och att man tänker fortsätta att skapa problem. Det är också 
ett besked till väljarna.

Jag räknade upp ett antal åtgärder som jag tror är viktiga för att 
människor som kommer till det här landet ska kunna bli en del av det 
svenska samhället. En nyckel är svenska språket och en annan nyckel 
är förståelse för det svenska samhället. En tredje nyckel är naturligtvis 
jobb.

Samtidigt menar jag att själva problemet någonstans handlar om synen 
på integration. Vi har haft stora invandringsomgångar till Sverige förr, 
men vi har inte haft någon integrationspolitik. Faktum är att 
integrationen fungerade mycket bättre i Sverige långt innan vi hade 
någon integrationspolitik. Kan det vara så, Anders W Jonsson, att 
integrationspolitiken är problemet? Det skulle kunna vara så.

(Applåder)

anf.60 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag vill börja med ett citat:

"Skolsystemets resurser ska användas till att höja kvaliteten i skolorna 
och inte delas ut som vinst. Svensk skola är på väg att förvandlas till 
en miljardindustri

där företag satsar pengar och tar hem vinster som i vilket annat företag 
som helst, bland annat genom lägre lärartäthet och högre andel 



obehöriga lärare, vinster som dessutom kan flyttas utomlands. Men är 
skolan verkligen som vilket annat företag som helst? Vi tycker inte 
det."

Låter det bekant, Jimmie? Det borde det göra. Det är nämligen ett citat 
från ert partis skolpolitiska program. Det var ett exempel på det 
motstånd mot vinster i välfärden som ni gick till val på. Detta 
skolpolitiska program ligger kvar på er hemsida, så jag gissar att det 
fortfarande gäller.

Trots det kan jag konstatera att ni sedan valet har bytt politik 
fullständigt. Nej till vinster i skolan och välfärden har blivit ett ja till 
vinster i skolan och välfärden. Jag tror att jag vet vad det här beror på. 
Det sammanfaller med att ni efter valet har haft en rad möten med 
företrädare för precis dem som blir rika på vår gemensamma välfärd.

Ni har träffat Svenskt Näringsliv, ni har träffat Almega och ni har haft 
direkta möten med riskkapitalisterna. Och nu ska ni rädda vinsterna för 
dem som berikar sig på förskolebarn, flyktingar och äldre. Ni är 
skyldiga väljarna en förklaring. De har rätt att få veta varför ni har bytt 
åsikt. Hur gick det till när ni blev bästa vänner med riskkapitalisterna? 
Hur är det, Jimmie? Varför lurade du väljarna?

Och en annan sak: Kan du garantera att ni inte har fått några pengar 
från dem som vinner på att ni har bytt politik, varken lokalt eller 
centralt och inte heller via några andra omvägar? Dags att svara på de 
frågorna.

anf.61 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Den här diskussionen om synen på hur välfärden ska 
bedrivas och vem som ska utföra den har vi ju haft vid så många 

tillfällen. Det är väl allmänt bekant att just Vänsterpartiet är det som är 
allra mest kritiskt till att någon annan än kommunen, landstigen eller 
staten utför verksamheter inom välfärden i det här landet. Och det kan 
man tycka. Det är en fullt legitim uppfattning. Så har det varit i 
Sverige och i många andra länder där valfrihet och människors frihet 
är ganska begränsad.

Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att det är väldigt bra att vi har 
en sammanhållen skola - för att ta det exemplet. Jag tror att det är 
väldigt bra att antalet friskolor kan begränsas, särskilt i mindre 
kommuner där ett stor antal friskolor riskerar att urholka den 
kommunala skolans resurser. Då kan man få en dålig skola och en 
väldigt bra skola. Jag tror till och med att det kan vara bra med ett 
kommunalt veto som vi har diskuterat i olika sammanhang.

Jag tror att det kan vara bra att man begränsar vinst i någon form, så 
att det inte blir övervinster som till och med kan flyttas till 
skatteparadis i andra delar av världen. Där har jag inte ändrat 
uppfattning, Jonas Sjöstedt. När du påstår det så ljuger du eller så har 
du missförstått någonting väldigt radikalt.

Vad vi däremot har gjort är att vi har räddat hundratusentals människor 
i det här landet från vänsterpartistisk, socialistisk politik som går ut på 
att i princip avskaffa all privat utförd välfärd som hundratusentals 
människor i det här landet i dag är beroende av, uppskattar och vill ha 
kvar. Det är det som vi har gjort. Vi har inte ändrat uppfattning.

(Applåder)



anf.62 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Man märker att det här är en känslig fråga för 
Sverigedemokraterna, lika känslig som när vi diskuterat ert 
ungdomsförbund eller något annat som ni, Jimmie Åkesson, inte vill 
prata om. Det beror på att ni har sagt två olika saker. Du åkte före valet 
runt i Sverige och sa att vinster i välfärden är dåligt. Sedan får 
företagen stå på kö hos er och övertala er, och nu ska ni rädda deras 
vinster genom att fälla de begränsningar som gör att vi skulle kunna få 
ordning och reda i välfärden. Det är vad jag kallar att ljuga för 
väljarna. Det är vad jag kallar att låtsas en sak före valet för att det är 
populärt och sedan visa någonting annat efteråt.

Ni vägrar att svara på frågan om ni fått pengar eller inte. Jag tycker att 
väljarna har rätt att få veta om de betalat för att få era röster. Det säger 
också någonting om er som parti. Ni är beredda att i en handvändning 
sälja ut pensionären och förskolebarnet för att få bli en del av den 
politiska eliten och vara nära storkapitalet. Det är 
Sverigedemokraterna.

anf.63 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det här är så verklighetsfrånvänt att det blir närmast 
komiskt. Jag vet inte vad jag ska svara på det.

Nej, vi har inte fått några pengar från storkapitalet. Nej, vi har inte 
ändrat oss. Och nej, jag har inte sett några köer utanför vårt kansli där 
storkapitalet väntar på att få övertala mig eller någon annan att gå 
deras ärenden. Det är nämligen inte sant. Det har inte skett. Att 
däremot träffa intresseorganisationer, träffa företrädare för olika typer 
av intressen i samhället, är min och andra politikers uppgift. Vi träffar 

givetvis människor som har kopplingar till näringslivet men också 
sådana som har kopplingar till fackförbund, jordbruk, 
landsbygdsfrågor, Europapolitik och vad det nu kan vara.

Men det är naturligtvis våra medlemmar som beslutar vilken politik vi 
ska föra i Sveriges riksdag. Det var precis det jag sa alldeles nyss. Jag 
beskrev tydligt hur vi ser på vinster och privata utförare i välfärden. 
Det är inte det minsta otydligt, och jag tror inte att någon annan än 
Jonas Sjöstedt tror och tycker det.

(Applåder)

anf.64 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor om invandringen. Vi 
vet vad Sverigedemokraterna tycker. Det är poänglöst att bara stå och 
skälla på varandra, utan jag skulle vilja höra hur de resonerar på ett par 
punkter.

Hela er budget, Jimmie Åkesson, bygger på en mycket kraftig 
minskning av invandringen, och det ska ske oerhört snabbt. Ni säger 
att invandringen ska minska med 95 procent. Nu är prognosen 
150 000, vilket är fler än någonsin. Det betyder att fler än 140 000 av 
dem ska avvisas. Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention, och 
vi har skrivit på EU:s skyddsgrundsdirektiv. En mycket stor del av 
dem som nu kommer uppfyller kriterierna i dessa direktiv. Vi har i 
Sverige några regler som skulle kunna tas bort om man ville, och då 
skulle antalet minska något, men huvuddelen uppfyller med största 
sannolikhet skyddsgrunderna.

Vi ska komma ihåg att FN:s flyktingkonvention tillkom efter andra 
världskriget eftersom europeiska länder hade vägrat att ta emot judar 



som flydde undan Förintelsen. Man införde en skyldighet för länder i 
Europa att under vissa kriterier ta emot flyktingar. Ett land kan inte 
vägra det. EU:s skyddsgrundsdirektiv har sin bakgrund i etnisk 
rensning i Bosnien och så vidare. Man införde en skyldighet eller ett 
åtagande för länder i Europa. Huvuddelen uppfyller dessa direktiv.

Vad, Jimmie Åkesson, ska du göra för att stoppa alla de människor 
som uppfyller kriterierna i dessa direktiv?

anf.65 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det är alldeles riktigt att alla de internationella regler och 
avtal som styr flyktingpolitiken och hur vi hanterar flyktingsituationen 
har kommit till utifrån respektive situation. Jan Björklund nämner 
själv Genèvekonventionen och en del andra exempel.

Det är lite det som är poängen här. Det där är anpassat efter en helt 
annan situation. Det där är inte anpassat efter att vår yttre gräns mot 
omvärlden har kollapsat och att vi nu har 10 000 människor i veckan 
som begär att få asyl i Sverige. Då måste man se över hela det 
internationella regelverket och anpassa det efter den nya situationen. 
Det är jag beredd att göra, för det här håller inte längre. Vem som helst 
förstår att det inte kan fortsätta så här.

Man kan tro att det är fråga om en tillfällig topp till följd av kriget i 
Syrien. Det är många som tror det. Jag hör det hela tiden i debatten; 
just nu är det krig i Syrien, och därför kommer det så många. Av de 
10 000 som kommit till Sverige den senaste veckan är inte ens en 
tredjedel från Syrien. De kommer från andra delar av världen. Visst 
har det med Syrien att göra, men framför allt handlar det vi just nu ser 
om att EU:s yttre gräns har kollapsat och vi inte längre har något inre 

gränsskydd. Därför ser det ut som det gör. Människor vill till Sverige. 
Människor vill till Tyskland. Det är därför vi har det som vi har det i 
dag.

Då menar jag att vi måste utnyttja alla de lagrum och ta vara på alla de 
möjligheter som finns för att sätta stopp för asylinvandringen. Vi vill 
ha en folkomröstning om fortsatt asylinvandring så att svenska folket 
kan få säga sitt i den frågan. Men fram till dess behöver vi ha ett stopp.

Om Jan Björklund inte tror att det är möjligt eller om Jan Björklund 
inte vill ha det har jag full respekt för det, men min analys är att vi för 
länge sedan passerat gränsen för vad vi klarar. Nu måste vi göra 
någonting. Det är det ansvarsfulla.

(Applåder)

anf.66 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Jimmie Åkesson höll samma anförande som han alltid 
gör men svarade inte på frågan. Jag vet att du är emot flyktingar, 
Jimmie Åkesson, men som du sa kommer en tredjedel, give or take, 
från Syrien. De har skyddsskäl enligt konventionerna. Sedan kommer 
det ett antal från andra håll i världen som också har skyddsskäl och 
ytterligare ett antal som säkert inte har skyddsskäl, och de kommer så 
småningom att få lämna Sverige.

En tredjedel av de 150 000 är 50 000, de som kommer från Syrien, 
men du ska säga nej också till dem. På vilken grund? Din budget, som 
ska gälla från den 1 januari, om några veckor, förutsätter att hela 
världen omförhandlar Genèvekonventionen, annars kommer Sverige 
att frånträda den. Det är innebörden i ditt besked. Det är oerhört 
dramatiskt. Det har inte ens Viktor Orbáns Ungern gjort. Vi ska lämna 



alla internationella åtaganden för att kunna uppfylla er budget. Det 
kommer inte att ske, det vet du. Er budget är ett enda stort luftslott.

(Applåder)

anf.67 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det är inte så enkelt som Jan Björklund försöker få det 
att låta. Det finns i alla de internationella reglerna en grundläggande 
princip om första asylland. Sverige är väldigt sällan första asylland, 
utan människor tar sig exempelvis via Turkiet, och sedan via land efter 
land efter land, till Sverige. Man flyr inte från Tyskland till Sverige. 
Man flyr inte från Danmark till Sverige. Sverige är i väldigt liten 
utsträckning första säkra land för flyktingar från Syrien eller från andra 
länder i den delen av världen. Det är det som nu är så viktigt.

Men nu har tyvärr Tyskland, Sverige och en rad andra länder kastat 
dessa viktiga och avgörande internationella regler på soptippen och 
bedriver en ansvarslös politik. Tyvärr är det så. Det är grunden.

Vi måste rikta om flyktingpolitiken för att hjälpa flyktingar. Det är 
avgörande för att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt i den 
globala situation vi just nu ser.

(Applåder)

anf.68 Andreas Carlson (KD):

Herr talman! Ni brukar tala om vikten av att värna svensk kultur och 
vårt gemensamma kulturarv, Jimmie Åkesson. Men jag undrar vad ditt 
ord egentligen är värt.

När vi kristdemokrater i riksdagen hade fått med oss en enig allians på 
att bevara en av våra fina kulturtraditioner, rätten att fira 
skolavslutning i kyrkan, röstade Sverigedemokraterna emot. Ni 
stoppade förslaget att vissa konfessionella inslag skulle kunna godtas 
vid skolavslutning eller högtidsfirande i kyrkan. Frågan hade beretts i 
utbildningsutskottet. Det fanns en majoritet för förslaget från 
Alliansen. Men vid slutjusteringen backade ni och stoppade förslaget.

Som ett resultat av Sverigedemokraternas agerande är vi kvar i samma 
osäkra läge vad gäller skolavslutning i kyrkan som vi varit de senaste 
åren. När vi snart närmar oss advent och jul kommer vi att få nya helt 
onödiga debatter om vilka verser i psalmer man ska kunna sjunga, om 
man ska få nämna varför vi firar jul - ja, frågetecknen är flera.

Jimmie Åkesson, vad var det som hände på mötet när ni bestämde er 
för att stoppa förslaget? Varför vill ni inte stödja ett förslag som skulle 
säkra att man kan fira skolavslutning i kyrkan?

anf.69 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det gläder mig att även andra partier än 
Sverigedemokraterna verkar brinna för den frågan. Redan för tio år 
sedan lanserade vi en kampanj som vi kallade för Blomsteruppropet, 
eller något sådant. Vi åkte land och rike runt och pratade om hur 
viktigt det var att bevara den traditionen, som redan då var kraftigt 
hotad på grund av inte minst de krafter som tycker att svensk kultur, 
svenska traditioner och sådant inte är någonting viktigt.

Då hörde jag ingenting från vare sig Kristdemokraterna eller några 
andra borgerliga partier. Men det är bra att man nu har 
uppmärksammat den här problematiken.



Vad som hände i det där sammanhanget kan jag inte svara på. Jag har 
läst om det, precis som Andreas Carlson har gjort, men jag kan inte 
svara på vad som hände i detalj. När man behandlar enskilda 
riksdagsärenden uppstår ofta saker som gör att man av någon 
anledning inte kan stödja ett förslag som kanske är bra i grunden men 
där någon detalj är dålig. Men lägg fram förslaget igen, så ska vi se till 
att fixa det!

(Applåder)

anf.70 Andreas Carlson (KD):

Herr talman! Det är anmärkningsvärt att en partiledare för ett parti som 
Sverigedemokraterna, som säger sig ha brunnit för en fråga i många år, 
inte röstar för förslaget när frågan väl ligger på riksdagens bord och är 
uppe för slutjusteringar i utskottet. Man skulle en gång för alla fatta 
beslut om att reda ut detta och få slut på debatten om vilka verser man 
får sjunga, så att man ska kunna vara i kyrkan och ha lussetåg och så 
vidare. Men vid själva mötet då man ska fatta beslutet backar 
Sverigedemokraterna och stoppar förslaget. Man rullar tillbaka bandet. 
Därför kommer den osäkra situationen att fortsätta nu i advent och jul. 
Man kommer att diskutera vilka verser i psalmerna man ska kunna 
sjunga.

Vad säger du till de barn och föräldrar som nu inte kommer att kunna 
ha samlingar i kyrkan, ha luciatåg, sjunga någon psalm eller få några 
ord av prästen på grund av hur ni har agerat i Sveriges riksdag? Vad 
säger du till dem, Jimmie Åkesson?

anf.71 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Jag säger att Andreas Carlson och hans borgerliga 
kompisar hade regeringsmakten i åtta år, och de gjorde ingenting åt 
den här frågan, trots att vi påpekade problematiken vid åtskilliga 
tillfällen. Det är det jag säger. Jag beklagar det. Nu kommer man, efter 
att man har haft regeringsmakten i åtta år, och vill göra något, och av 
någon anledning går det inte igenom riksdagen. Då säger jag - och det 
är ett löfte: Kom igen, så gör vi det!

(Applåder)



anf.72 Gustav Fridolin (MP):
Herr talman! År 2007 drabbades Syrien av den värsta torka regionen 
hade upplevt. Den varade i tre år, och när kriget bröt ut var är redan 
1 ½ miljon människor på flykt. I den till synes bortglömda konflikten i 
Sudan är 2 miljoner människor på flykt. 300 000 har dödats. I sin 
rapport om läget i Darfur konstaterar FN att miljöproblem, resursbrist 
och torka ger delförklaringar också här. I Östafrika räknade Sida 
tidigare med en allvarlig svältkatastrof varje årtionde. I dag inträffar 
torkan vartannat år. Det är likadant i Palestina, Libanon och på hela 
Afrikas horn. Torkan är inte ensam krigsorsak, men där inget annat 
längre kan gro har extremism, motsättningar och krig desto lättare att 
slå rot.

Klimatförändringarna är inte något avlägset hot i framtiden. Det 
handlar inte bara om våra barn - det handlar om oss. Men 
mänskligheten står inte handlingsförlamad. Vi vet vad som kan göras. 
I de delar av Somalia där bland annat svenskt bistånd nått fram 
behöver inte längre torka betyda svält. Den svenska regeringens bidrag 
till FN:s gröna klimatfond ger styrka till det internationella 
klimatarbetet. Och detta är viktiga signaler inför klimatmötet i Paris.

Sverige bygger broar mellan rika och fattiga länder. När vi förmår leva 
upp till de löften som getts växer förtroende, som ger hopp om att ett 
fungerande och accepterat klimatavtal kan komma på plats. För vi kan 
minska de globala utsläppen, men det går bara om varje enskilt land 
gör sitt. Utsläppens konsekvenser är globala, men varje utsläpp är 
lokalt.

Vi gör nu de nödvändiga investeringarna för att Sverige ska nå upp till 
sina klimat- och miljömål. Vi ska binda samman Sverige med snabb 
järnväg. Vi investerar i tåg som kan gå i tid, i bättre kollektivtrafik och 

i smart infrastruktur. Bilar som går på biogas eller el ska inte vara 
high-tech för miljönörden utan vara tillgängliga för alla.

Klimatsmarta små, billiga hyresrätter ska byggas, och 
miljonprogrammets bostadsområden och skolor ska rustas upp. Ett till 
100 procent förnybart energisystem ska bli verklighet genom 
investeringar i solenergi, vindkraft, energieffektivisering och smarta 
elnät. Bönder ska få stöd att producera biogas till våra bilar, och 
efterfrågan på ekologisk mat ska mötas.

Skatteväxling ska genomföras, så att det som är bra för miljön blir 
billigare och det som är dåligt för miljön blir dyrare. Detta är en politik 
som ger jobb, teknikutveckling och företagande här och nu. Det är 
också en politik som tar klimatansvar för framtiden.

Herr talman! Jag tycker mig se konturerna av en renässans. 
Stämningsläget i världen förändras. Att lösa den globala miljö- och 
klimatkrisen är inte längre en fråga om uppoffring. Hållbarhet är vägen 
till mer attraktiv, coolare, teknologiskt mer avancerad, hälsosam och 
demokratisk framtid när vi äntligen förstår att vår framgång beror på 
vår förmåga att sköta vårt hem - jorden.

Planeten vilar på en egg. Vart ska vi titta - mot en återvändsgränd eller 
mot en hållbar framtid? Så uttryckte miljöprofessor Johan Rockström 
det i årets populäraste sommarprogram. Han beskriver hur det vi gör i 
dag och det vi inte gör har effekter långt in i framtiden. Det är en insikt 
att ha med sig när man arbetar med politik, och den gäller inte bara 
miljöpolitik.

Inom det område som jag ansvarar för i regeringen, skolpolitiken, blir 
det särskilt tydligt. En nedskärning nu får sina största konsekvenser 
när dagens barn lämnar skolan och inte har möjlighet att bygga sin 
framtid, skaffa ett jobb och saknar makt över sitt liv. Det är likadant 



med en investering i skolan. I dag kan den tyckas vara en kostnad i 
budgettabellen, men när våra barn får den tid de behöver med sina 
lärare, blir mötta och lyssnade till, får känna respekt och lära sig 
respektera andra, lära sig saker, börja tro på sig själva och kan växa till 
att bli de vuxna de vill vara, betalar den sig om och om igen, mänskligt 
och samhällsekonomiskt.

När vi säger "skolan" tänker vi gärna på byggnaden, platsen dit vi 
gick. Men när tanken för oss vidare minns vi i stället vad vi kände när 
vi gick dit - vännerna, en lärare som trodde på oss - och i grunden är 
det just detta som skolan är. Eleven måste känna tillit till läraren och 
mötas av höga förväntningar som uppfattas som ärliga. Eleven måste 
våga ta plats i klassrummet, prova, göra fel för att göra om och prova 
igen, och bara läraren kan bygga en sådan miljö. Det är detta som gör 
lärarjobbet så utmanande, fantastiskt och unikt.

En sak är sann oavsett vilka barn vi pratar om - små eller stora, barn 
som kan stava redan i förskoleklassen eller barn som aldrig läst en bok 
före sin första skoldag, barn som är pojkar och barn som är flickor, 
barn som är nyanlända och barn som är gammalanlända - det är i 
relationen mellan lärare och elev som lärandet uppstår. Därför handlar 
regeringens investeringar så mycket om hur den relationen kan stärkas. 
Lärare ska ha bra möjligheter att klara sitt uppdrag, och elever ska ha 
bra möjligheter att göra sitt jobb.

Tänk på dig själv! När du är stressad, är du då som bäst på att se andra, 
att sätta dig in i en annans situation och förstå hur en annan människa 
tänker? Nej. Lärare i dag är en av våra mest stressade yrkeskårer, och 
just de egenskaper som är allra viktigast för läraryrket är bland de 
första vi tappar när vi blir stressade. Därför investerar regeringen i 
lärarkåren. Fler ska anställas i de tidiga åren, så att lärarna får mer tid 
för sitt arbete. En läsa-skriva-räkna-garanti tas fram, så att lärarna får 

större makt att sätta in särskilt stöd när de ser att en elev behöver det. 
Två nationella prov har tagits bort, och de kvarvarande digitaliseras, så 
att lärarna får mer tid för lärandet. Lärares löner höjs. Rektor stärks i 
sitt pedagogiska ledarskap.

Ska eleverna kunna prestera bra måste de må bra, men den psykiska 
ohälsan ökar bland unga. Var femte flicka drabbas ofta av ängslan, oro 
eller ångest. Det är inte något som bara händer, utan det är resultatet av 
hur samhället förändras. Ett av de vanligaste skälen till att unga känner 
oro är att de oroar sig för skolresultat och för om de kommer att kunna 
få ett jobb i framtiden. Den höga ungdomsarbetslösheten fortplantar 
sig till oro på grundskolorna.

Andra oroar sig över sin familjs ekonomiska situation. När barn växer 
upp i fattigdom märks det i deras oro, och det märks i skolan. Det är 
inte lätt att som lärare nå fram till en elev som oroar sig för sina 
föräldrar. Därför är investeringarna för jämlikhet - för att stärka de 
familjer som har det tuffast, sluta utförsäkra sjuka föräldrar, ge också 
arbetslösa eller ensamstående föräldrar möjlighet att ställa upp som de 
vill för sina barn - också investeringar för att förbättra skolans 
möjligheter att lyckas med varje elev.

En majoritet av eleverna i Sverige tycker att det är roligt att gå till 
skolan. De har förtroende för sina lärare. Nio av tio lärare och elever 
möter varandra med respekt. Men att de allra flesta känner på det sättet 
räcker inte. Ett barn som utsätts för mobbning är inte en siffra i 
statistiken, utan det är en ung människa som fråntas sin rätt att växa, 
utvecklas och känna tillit.

Lärandet och skolmiljön hör ihop. Bryts självkänslan ned blir det inga 
bra skolresultat. Elever har rätt att få koncentrera sig på sin utbildning. 
Man ska inte behöva vara rädd för vad som händer på rasten.



Det är sannolikt inte fler som upplever mobbning i dag än tidigare, 
men för dem som är utsatta finns det inte längre något slut. I skenbart 
skydd av nätets anonymitet fortsätter kränkningarna på kvällar och 
helger. Samtidigt tar sig mobbningen nya uttryck. Så kallad bötning, 
en form av utpressning, sprider sig på högstadieskolor. Många utsatta 
berättar inte för någon av skam och rädsla för ytterligare kränkningar.

Vi vuxna behöver ta del av den värld som våra unga befinner sig i. Det 
är det långsiktiga, systematiska och närvarande arbetet som avgör om 
en skola lyckas. Därför är regeringens investeringar i fler lärare och 
mer tid för lärarna att göra sitt jobb också en investering i en bättre 
arbetsmiljö i skolan.

På skolor som lyckas i arbetet mot kränkningar och för studiero är ofta 
elevhälsan en motor. Från nästa år investerar regeringen 200 miljoner i 
elevhälsa. Det är pengar som ska leda till ökad tillgänglighet och stärkt 
kvalitet. Det är särskilt viktigt för dem som upplever mest utsatthet i 
skolan i dag - unga tjejer, unga hbtq-personer och unga med 
funktionsnedsättning.

Lärare behöver tid för att se kränkningar men också verktyg för att 
handla när de ser. Ett av de nationella skolutvecklingsprogram som nu 
inrättas handlar om att ge lärare och rektorer verktyg för att bygga 
trygghet och studiero. Det är inget tomtebloss, en tillfällig satsning, 
tills vi vänder blicken åt ett annat håll. Det handlar om att se eleverna. 
Det är en långsiktig och systematisk investering så att lärare och 
rektorer får kontinuerlig utveckling och kan lära av varandra om 
sådant som normkritisk pedagogik och hur vi arbetar effektivt mot 
diskriminering och kränkningar.

Herr talman! Det kan låta högstämt, men det är inte min mening. Det 
är ett konstaterande. Vår framtid avgörs av två saker: hur vi klarar att 
möta klimathotet och vilken skola vi ger våra barn. Då handlar det inte 

om någon annan någon annanstans någon annan gång. Det handlar om 
oss. Det är vi som måste agera utifrån vår kunskap. Vi har verktygen 
och metoderna. Vi avgör hur framtiden formas genom de beslut vi 
fattar eller väljer att inte fatta i dag.

(Applåder)

anf.73 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! I januari 2014 förklarade Gustav Fridolin att anledningen 
till att tågen inte gick i tid var att ägaren staten hade "mjölkat SJ på 
pengar". Detta var efter att SJ under de senaste åren då hade delat ut 
drygt 200 miljoner kronor till ägaren. Gustav Fridolin beskrev den 
politiken som en "spark i magen på alla oss som har stått och frusit på 
en perrong".

Nu har Miljöpartiet fått regeringsmakt och genast bestämt att SJ ska 
dela ut 1,7 miljarder i en extrautdelning. Det är alltså mer än sju 
gånger så mycket. Utan att gå närmare in på klimatfrågan konstaterar 
jag att det mig veterligen inte har blivit varmare på några perronger 
sedan sist.

Då beskrev Gustav Fridolin det som en spark i magen på alla 
tågresenärer. Nu undrar jag om Gustav Fridolin kan berätta: Vad är en 
lämplig beskrivning av Miljöpartiets agerande i regeringsställning?

anf.74 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Tack, Anna Kinberg Batra, för frågan! Jag är särskilt 
tacksam för den eftersom jag förutsätter att den ger en öppning för en 



diskussion med Moderaterna från regeringens sida om hur vi ger SJ ett 
utökat samhällsuppdrag. Nu är det ju så att vi har att styra SJ utifrån de 
principer som är fastlagda och följda av alliansregeringen. Vi vill - och 
vi har det i vår regeringsplattform - utöka SJ:s samhällsuppdrag och ge 
SJ ett nytt samhällsuppdrag. Det skulle kunna innebära att man styr SJ 
på ett annat sätt än enligt de principer som gällt tidigare, som bland 
annat reglerar vilket kapital som ska finnas i bolaget.

När frågan kom upp på bordet var det avgörande för oss att säkerställa 
att SJ kan klara sin investeringsplan och att inte kapitalförändringar i 
bolaget på något sätt förändrar SJ:s pågående investeringar. Men det är 
också viktigt att klart uttala att detta inte ändrar möjligheterna för 
regeringen att senare agera för att SJ ska ha det kapital som behövs för 
att kunna trafikera höghastighetsbanorna. I de delarna har vi fått 
säkerställanden både från SJ:s ledning och från regeringen, som vi 
ingår i.

anf.75 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Att ta 200 miljoner var alltså att sparka i magen. Att ta 
sju gånger så mycket är att ta ansvar i Gustav Fridolins värld.

Jag undrar om det är likadant i fråga om Akademiska Hus. Miljöpartiet 
uttryckte före valet att ägardirektiven skulle förändras så att det 
framgick att det statliga fastighetsbolaget skulle tillhandahålla 
studentbostäder eller vara skyldigt att upplåta sin mark för det. Men i 
regeringsställning plockar Miljöpartiet i stället ut 6 ½ miljard från 
Akademiska Hus och ger till annat som prioriteras i regeringsställning.

Det har kommit fyra propositioner hittills från den miljöpartistiske 
bostadsministern, bland annat om modernare lantmäterisammanträden. 

Men när det gäller att förenkla detaljplaner och faktiskt möjliggöra 
studentbostäder säger Miljöpartiet nej. Hur blir det fler bostäder 
genom att man plockar ut 6 ½ miljard ur Akademiska Hus och med 
Miljöpartiet i regeringsställning?

(Applåder)

anf.76 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Jag tycker nog att man ska kunna avkräva en ledare för 
det största oppositionspartiet, som aspirerar på att vara 
oppositionsledare, viss logik i resonemangen.

Du talar om ägardirektiven för flera av de statliga bolagen. Regeringen 
har att agera utifrån de ägardirektiv som i de allra flesta fall är fastlåsta 
av riksdagen. I den riksdagen äger regeringen inte majoritet. Av den 
anledningen vill vi ha breda samtal. Jag uppfattar din fråga som att 
Moderaterna nu är öppna för den typ av samtal om olika ägardirektiv, 
till exempel för SJ, som vi har pratat om och som de tidigare inte varit 
öppna för.

Sedan var det detta med logik. Det är ju ni som plockar bort 
investeringen i nya klimatsmarta, små och billiga hyresrätter som 
vanligt folk har råd med. Den vill ni ta bort. Ni vill fortsätta att ha en 
bostadsmarknad där bara den som har rätt kontakter eller tillräckligt 
fet plånbok kan hitta en lägenhet. Ni plockar bort detta för att ha råd 
med skattesänkningar. Bryr ni er verkligen om bostadsbristen får ni gå 
tillbaka och lägga fram ett annat budgetförslag för riksdagen.

(Applåder)



anf.77 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Jag ställde en fråga till statsministern tidigare vad gäller 
den underfinansierade budget som regeringen har lagt fram. Jag fick 
väl inget svar - det var kanske inte så oväntat - av statsministern. Men 
nu har vi ytterligare en regeringsföreträdare här som kanske kan svara.

Framöver är det kanske 10 000 människor varje vecka eller fler som 
ska ha del av välfärd och liknande. Det är ingenting som man 
egentligen har tagit höjd för i sin budget. Därför är den att betrakta 
som underfinansierad. Nu befinner sig Miljöpartiet i regeringsställning. 
Det är någonting nytt för Miljöpartiet. Man har tidigare framfört fluff-
fluff och en allt-till-alla-retorik. Det fungerar inte längre, för nu måste 
man också ta ansvar för vad man tycker. Då undrar jag helt enkelt, herr 
talman: Vem ska betala för den underfinansiering som finns i 
budgeten? Vad är det som ska stå tillbaka? Ska det drabba bilister på 
landsbygden? Vem får betala?

anf.78 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Vi har varit tydliga med detta: När Migrationsverkets 
prognoser kommer får vi återkomma med vilken finansiering som är 
möjlig och nödvändig för att möta de människor som nu flyr Asads 
oljebombningar, svällande och brinnande flyktingläger och IS terror. 
Vi tycker nämligen att Sverige ska ta ansvar och erbjuda en fristad. Vi 
ska också erbjuda en möjlighet för de människor som kommer att göra 
vårt land till sitt. Därför är de replikväxlingar som Jimmie Åkesson har 
haft med flera företrädare om Sverigedemokraternas obefintliga politik 
för etablering och för att människor som kommer ska få en möjlighet 

att vara med och arbeta, bidra och bygga det land som vi har 
intressanta.

Sverige har tagit ansvar vid svåra flyktingkatastrofer förr. Under 
Balkankrisen tog vi emot många människor som flydde från kriget i 
Jugoslavien, mitt under vår svåraste ekonomiska kris, precis efter att 
man kommunaliserat skolan. Det var svårt. Det var en stor utmaning. 
Men, vet du vad, när vi nu tittar på de människor som kom ser vi att de 
i stor utsträckning har arbete och högskoleutbildning. De jobbar, bidrar 
och bygger det land som också Jimmie Åkesson ska företräda som 
vald ledamot i Sveriges riksdag.

Jag vill därför ställa en motfråga till Jimmie Åkesson. Flera gånger 
under förmiddagen har vi hört att nu kommer det för många. När 
uttryckte Sverigedemokraterna att nu är flyktingmottagandet lagom? 
Vid vilket tillfälle var det den sverigedemokratiska linjen? Var det när 
ni bildades och sprang runt och heilade på era möten? Var det när er 
justitieministerkandidat sprang runt med järnrör på gatorna i 
Stockholm? Var det för ett par månader sedan, innan flyktingkrisen i 
Syrien sökte sig in också i Europa?

När sa Sverigedemokraterna att vid det här tillfället är det ett lagom 
stort flyktingmottagande?

(Applåder)

anf.79 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Man kan ställa motfrågor, men det kan man väl kanske 
göra när man svarat på den fråga man fick. Gustav Fridolin gjorde inte 
det, och det hör väl i och för sig till vanligheterna i de här 
sammanhangen att man inte svarar på frågor.



Så mycket svar fick vi dock att Gustav Fridolin säger att när 
Migrationsverkets prognos kommer så kommer man, om det behövs, 
att hitta finansiering för detta. Min fråga var egentligen inte om det 
kommer att behövas och om man i så fall ska hitta finansiering - det är 
väl underförstått att man måste - utan min fråga var hur och var man 
ska hitta denna finansiering.

Detta svarar inte Gustav Fridolin på, utan han påstår att det har man 
inte ens en idé om. Men det måste man väl ändå ha. Den här 
prognosen kommer i princip när som helst. Då måste man ta ansvar för 
det. Stefan Löfven har varit ute och talat om att man räknar med 
ungefär 150 000 i stället för hälften så många. Ni måste väl ändå ha en 
idé om vad det kostar, och ni måste väl ändå ha en idé om var de 
pengarna ska tas ifrån.

Svara nu på detta, Gustav Fridolin: Varifrån ska ni ta pengarna? Vem 
ska betala?

anf.80 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Vi ska också i ett svårt läge, med en stor utmaning och 
den största humanitära insatsen på mycket länge i svensk historia, se 
till att följa sunda statsfinansiella principer. Det är självklart för vår 
regering. Det har vi gjort med svåra frågor tidigare, och det kommer vi 
att göra också den här gången. Det här är människor som behöver få 
en fristad och tak över huvudet och som kan komma in och bidra till 
att bygga vårt land starkt.

Jag noterar att den fråga som jag ställde till Sverigedemokraterna, efter 
att i ett par timmar har hört Sverigedemokraterna säga att just nu är det 
för många, inte fick något svar. Sanningen är nämligen den att 

Sverigedemokraterna aldrig har tyckt att det har varit lagom många 
flyktingar. De tycker att en människa som flyr är en för många och har 
nu en nära-noll-princip: Ingen människa ska vi hjälpa i 
Sverigedemokraternas Sverige.

Sanningen är ju den att oavsett om det kostar eller är en investering för 
Sverige så säger Sverigedemokraterna samma sak i den här frågan som 
man gjorde när man heilade på sina möten.

(Applåder)

anf.81 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Under de senaste veckorna har vi sett den verkliga 
kraften i civilsamhället. Enskilda människor och frivilligorganisationer 
har gått samman på ett sätt som verkligen har fått mig att bli rörd och 
känna mig stolt över att vara svensk.

När miljontals människor flyr undan krig, terror och förtryck har 
civilsamhället stått upp för öppenhet, humanism och medmänsklighet. 
Människor har gett till välgörenhet som aldrig förr. Vi har sett hur 
medmänskligheten lever djupt i den svenska folksjälen.

Men just i det läget väljer Miljöpartiet i regeringsställning att slopa 
avdragsrätten för gåvor till hjälporganisationer. Det här är ett svek mot 
människors vilja att hjälpa, ett svek mot de organisationer som just nu 
gör heroiska insatser för att mätta hungriga magar och värma kalla 
kroppar.

De berörda organisationerna har själva sagt att regeringens beslut 
kommer att slå undan benen på framför allt de mindre aktörerna. 
Sammantaget kommer Röda Korset, Läkare Utan Gränser med flera att 



förlora minst lika mycket pengar som regeringen säger sig få in till 
statskassan genom att slopa avdragsrätten, det vill säga 250 miljoner 
kronor. 250 miljoner! Det är alltså dubbelt så mycket som regeringen 
lägger på klätterställningar och andra renoveringar på landets 
skolgårdar i årets budget.

Min fråga till Gustav Fridolin blir därför: Är det verkligen viktigare 
för Miljöpartiet att bygga några klätterställningar på enstaka skolor än 
att hjälpa medmänniskor i nöd?

(Applåder)

anf.82 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Låt mig först säga att jag verkligen delar den stolthet 
över den humanitära insats Sverige och svenska folket nu gör som 
Anders W Jonsson ger uttryck för. Jag kan också notera att 
Centerpartiet, Miljöpartiet och regeringen i många delar ser samma 
utmaningar och ser att vi måste möta dem samlat och tillsammans. Jag 
är glad över att kunna ha fortsatta samtal om det.

När det gäller den fråga som Anders W Jonsson tar upp får jag ärligt 
erkänna att jag inte riktigt har sett den verklighet som Anders W 
Jonsson beskriver. När jag som barn skramlade bössa för Rädda 
Barnen eller när jag under de senaste veckorna har volontärat i 
församlingar som erbjuder en fristad för de människor som flyr, har jag 
liksom aldrig mött en enda frivillig kraft eller en enda människa som 
har lagt en peng i bössan som har sagt: Vänta lite! Får jag skatteavdrag 
för det här?

Det är ju inte skatteavdraget som gör att människor är beredda att 
ställa upp för sina medmänniskor med pengar om man har det eller 

med tid om man har det, utan det är ju för att man faktiskt tror på 
solidaritet, empati, medmänsklighet och ett land som håller samman.

De pengar som vi sparar genom den reform som Anders W Jonsson tar 
upp kommer att dubbelkompenseras via minst lika mycket mer än 
planerat i stöd till de flyktingläger som UNHCR ansvarar för direkt vid 
krisen i Syrien och via minst lika mycket i direkt stöd till det svenska 
civilsamhälle som nu sluter upp och möter flyktingkrisen.

Pengar kommer alltså att gå ut i systemet, därför att de som gör jobbet, 
de som kavlar upp ärmarna och verkligen ställer upp nu behöver de 
resurser som finns tillgängliga.

anf.83 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Det som är fullständigt obegripligt är att i ett läge där vi 
verkligen behöver att frivilligorganisationer och civilsamhället ställer 
upp, då går regeringen och Miljöpartiet in med beskedet att man drar 
tillbaka 250 miljoner, vilket enligt organisationerna är mer än 250 
miljoner i deras verksamhet.

250 miljoner kronor betyder väldigt mycket. Röda Korset har något 
som de kallar för matpaket till människor på flykt i Syrien. Det kostar 
77 kronor och innehåller ris, bönor, olja och salt så att det räcker till en 
person i månad. Miljöpartiets politik innebär alltså en minskad 
möjlighet för Röda Korset motsvarande mat för 3,2 miljoner 
människor i en månad.

För oss i Centerpartiet är det så självklart att stötta och främja enskilda 
människors engagemang. Då är det också en självklarhet att man ska 
göra det man kan för att stötta dessa organisationer. Men för Gustav 
Fridolin går klätterställningar före medmänsklighet.



anf.84 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Nej, Anders W Jonsson, nu ska vi faktiskt hålla ordning 
på siffrorna. Det är de facto så att i den budget som regeringen har lagt 
på riksdagens bord ökar stödet till UNHCR:s arbete för flyktingar som 
flyr direkt från krisen i Syrien. Stödet ökar också kraftigt till 
civilsamhället, till de frivilligorganisationer, idrottsföreningar och 
andra som ställer upp i den kris som vi nu ser och gör den humanitära 
insatsen.

Det går alltså inte att påstå att det här beslutet minskar stödet eller 
resurserna, för det finns dubbelt upp i den budget som regeringen har 
lagt.

Jag har full respekt för att Centerpartiet tycker att det här 
skatteavdraget är bra, men jag måste än en gång erkänna att jag inte 
har mött de givmilda, solidariska och empatiska människor som ger av 
sina pengar och sin tid men först ställer frågan: Får jag dra av det här 
på skatten?

Jag tror inte att det är drivkraften för den solidaritet vi ser i Sverige i 
dag.

(Applåder)

anf.85 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! I dag är du, Gustav Fridolin, intervjuad i Dagens Nyheter 
om att ni vill samarbeta blocköverskridande med borgerliga partier om 
att införa nya skatteavdrag, till exempel genom en utvidgning av RUT-
systemet.

I artikeln framskymtar också att Miljöpartiet är bekymrat över att 
framstå som ett parti till vänster. Jag tror inte att ni ska vara så 
bekymrade; risken är inte så stor. Om Gustav Fridolin vill kan jag 
skriva ett intyg på att ni inte är det.

Jag ser inriktningen med skatteavdrag som bekymmersam. Det är ju 
det vi har provat i åtta år, och vi vet bägge att arbetslösheten har ökat. 
Det har varit en ganska dyrbar politik men inte särskilt framgångsrik.

Jag tror att det långsiktigt stora bekymret för att få ned arbetslösheten 
är att vi har för låga investeringsnivåer i Sverige, både privat och 
offentligt. Det måste också sägas. Men kloka offentliga investeringar 
gör också att man får mer privata investeringar.

Ser inte Gustav Fridolin problemet med att utvidga skatteavdragen 
ännu mer, att de urholkar skattesystemet och skattebaserna, att de ofta 
blir orättvisa? Vi kan se hur dagens RUT-avdrag framför allt går till 
välavlönade människor som bor i de rikaste kommunerna, men de 
används lite av personer med låga inkomster. Det ökar den 
ekonomiska orättvisan i samhället. RUT-avdragen är inte heller 
särskilt ekonomiskt effektiva, om man tänker sig en produktiv 
ekonomi som satsar på det som faktiskt utvecklar samhällsekonomin.

Jag skulle vilja höra om Gustav Fridolin tycker att det är fel att vi är 
överens i budgeten om att faktiskt begränsa - även om det är för lite - 
RUT-avdraget, det vill säga ta bort poolrengöring och bartendrar. Är 
det inte rimligt att man ska betala själv för sådant?

anf.86 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att se att när människor kommer 
till Sverige och vi i enlighet med våra internationella förpliktelser ger 



människor en fristad från förföljelse och den solidaritet som det 
svenska folket och frivilligorganisationer visar för att detta ska vara 
möjligt, att vi också måste se hur vi kan säkerställa att de människor 
som kommer hit får samma möjligheter som de som tidigare flydde 
krisen på Balkan eller Pinochets diktatur. Det är inte bara fråga om att 
få en fristad utan också att få en väg in i arbete, bostad, skola och 
möjligheten att göra vårt land till sitt.

När man tar den diskussionen är det vettigt med en dos politisk 
prestigelöshet. Man måste titta på alla de förslag som finns på borden 
och se vilka konsekvenser de kan få. Låt mig besvara Jonas Sjöstedts 
konkreta fråga. Jag tror att den begränsning av RUT som vi gör, som 
berör 1 procent av RUT-avdragen och som innebär att man inte kan få 
RUT-avdrag för bartender i hemmet eller poolrengöring, är rimlig.

Men det finns en hel del andra förslag som rör branscher som kan leda 
till att vi kan använda resurser under längre tid, att vi reparerar snarare 
än köper nytt, att vi har en ekonomisk utveckling som bygger mer på 
tjänster än ständig prylkonsumtion. De öppnar också för nya 
förstajobb in på arbetsmarknaden. Jag ser de förslagen, och jag tycker 
att de är värda att ta till vara.

Miljöpartiet stod för en del sådana förslag för ett par år sedan. Vi 
föreslog just ett avdrag för reparation av cyklar och andra prylar i 
stället för att vi ständigt ska hamna i situationer där vi köper nytt så 
fort något går sönder. Det är orimligt att när något går sönder är det 
nästan alltid billigare att köpa nytt än att reparera. Det är vettigt om vi 
kan sänka de kostnaderna och samtidigt öppna arbetsmarknaden för att 
fler människor med låg utbildning eller som inte ännu har 
svenskkunskaper kommer in på arbetsmarknaden.

anf.87 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag kan ha sympati för synen att vi ska reparera saker och 
ha en växande tjänstesektor. Det är viktigt av klimatskäl. Men det finns 
erfarenhet av dessa frågor. Det finns länder som har sänkt 
beskattningen för frisörer och reparatörer. Men folk går och klipper sig 
när de blir långhåriga. Det är väl det som är grejen - inte att de ska få 
stöd för att göra det.

Kvar står argumenten att dessa lösningar har provats, och det har 
kostat mycket pengar för statskassan. Men arbetslösheten har stigit. 
Det är ekonomiskt ineffektivt att göra dessa saker. Det är dessutom 
orättvist. All erfarenhet av RUT-avdraget visar att det sker en 
omfördelning från dem som har minst till dem som har mest. Det 
skapar också många otrygga jobb. Vi vet att satsningar på välfärd och 
byggande kan skapa minst lika många arbetstillfällen, höja 
produktiviteten i samhället och skapa säkra och trygga anställningar på 
ett helt annat sätt.

Jag förstår helt enkelt inte prioriteringen.

anf.88 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Först och främst ska jag erkänna att jag tycker att 
jämförelsen med att klippa sig var lite märklig. Det är väl en sak att 
prata om frisörtjänster och en annan sak att prata om en pryl som har 
gått sönder. Då står man inför valet om man behöver prylen att 
antingen reparera den eller köpa en ny.

Jag tycker att det är en fullständigt orimlig ekonomisk logik att det 
alltid är billigare att plocka upp naturresurserna ur marken och 



tillverka en helt ny pryl i stället för att reparera den och använda den. 
Där har vårt skattesystem gått helt bananas fel.

Det finns många skillnader mellan vänsterpartister och miljöpartister. 
Jonas Sjöstedt illustrerar en skillnad tydligt.

När vänsterpartister ser att en inriktning på den ekonomiska politiken 
inte är uppskattad sågar man varenda liten detalj och vartenda förslag 
och säger att det är fel. När vi miljöpartister ser att en inriktning inte 
har lett dit vi vill säger vi att det är dags att ompröva, att det behövs 
mer investeringar, att skatterna behöver justeras så att det går att göra 
mer investeringar, men vi kullkastar inte vartenda förslag som kommit 
från de borgerliga partierna.

(Applåder)

anf.89 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Gustav Fridolin ska inte tro på Jonas Sjöstedt. Han har 
fel. Miljöpartiet framstår som ett vänsterparti.

Nu skulle jag vilja resonera om en annan sak. Politik är att vilja, men 
när man hamnar i regeringsställning blir politik också att välja. Man 
kan inte göra allt man vill samtidigt.

Miljöpartiet grundades i början av 80-talet efter Harrisburgolyckan. 
Partiet är grundat i ett kärnkraftsmotstånd. Sedan har man blivit mer 
och mer medveten om klimateffekten, som ju inte kärnkraften orsakar 
utan orsakas av andra energikällor. Ibland blir man tvungen att välja 
vad som är viktigast, nämligen att bekämpa kärnkraft eller att bekämpa 
koldioxidutsläpp.

Jag kan gratulera Gustav Fridolin eftersom några reaktorer nu ska 
stängas. Det är vad ni har velat. Men nu har jag läst den promemoria 
om effektreserver som Miljödepartementet har skickat ut. Med 
anledning av att kärnkraftverk stängs skriver Åsa Romsons 
departement att det blir följande resultat: I Sverige kommer en 
växande del av elproduktionen från sådana förnybara energikällor som 
vindkraft och solenergi. Det innebär en ökning av sådan elproduktion 
som är ojämn över tiden. Samtidigt kan det bli aktuellt att stänga 
kärnkraftverk. Detta kommer att öka osäkerheten kring 
elförsörjningen.

Slutsatsen är att vi måste bevara effektreserven.

Effektreserven är två stora oljekraftverk från gammal tid i Sverige som 
finns i Stenungsund och Karlshamn. Det är de som nu ska bevaras 
därför att kärnkraften stängs ned. Är det god klimatpolitik att behålla 
oljekraftverk för att kunna stänga kärnkraftverk?

anf.90 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag inte har varit miljöpartist 
ända sedan Harrisburgolyckan, men så länge jag har varit miljöpartist 
har jag varit med om att vänsterpartister beskyller mig för att vara 
borgerlig och liberaler beskyller mig för att vara vänster. Det visar väl 
någonstans att vi har kursen klar - varken höger eller vänster utan 
framåt.

Med det sagt, herr talman, är det inte någonsin vettig klimatpolitik att 
gräva upp olja, kol eller fossilgas ur marken och förbränna den. Det 
mesta av den kända oljan, kolen och gasen som mänskligheten har 
hittat måste ligga kvar i marken för att vi ska klara klimathotet. Men 



det är inte heller vettig klimatpolitik att tro att bara för att vi i stället 
gräver upp uran löser vi klimatproblemet. Precis som konstateras i 
land efter land är lösningen att bygga ett helt förnybart energisystem.

Sverige har kanske världens bästa förutsättningar att bygga ett 
hundraprocentigt förnybart energisystem. När vi nu kan se 
förutsättningarna för att bygga mer förnybart blir jag av två skäl lite 
förvånad över Folkpartiet. Det ena skälet är att när ni nu lämnar 
Alliansen så snabbt vill ni ha stora subventioner för att bygga kärnkraft 
i Sverige. Räknar vi ihop de subventioner som finns i den 
folkpartistiska budgeten vill ni använda 10 miljarder skattekronor för 
att bygga ny kärnkraft.

Om vi tittar på detta marknadsekonomiskt - det brukar folkpartister 
och liberaler tycka om att göra; där brukar vi kunna mötas i en vettig 
diskussion - ser vi att de kärnkraftsäventyr som några få länder i 
Europa har haft har visat att det hade varit billigare att använda 
pengarna till att bygga förnybart. Det hade blivit mer el av den 
förnybara elproduktionen än av kärnkraften.

Det andra skälet är att anledningen till att svenska kärnkraftverk nu har 
svårt att bära sig är att det har kommit nya internationella 
säkerhetsföreskrifter efter Fukushimaolyckan. Om vissa av de svenska 
kärnkraftverken ska drivas vidare måste stora investeringar göras för 
att nå upp till säkerhetskraven.

Tycker Jan Björklund att vi ska driva kärnkraftverk i Sverige som inte 
lever upp till de internationella säkerhetskraven?

anf.91 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Alla som lyssnade på Gustav Fridolin hörde att han 
överskred tiden men undvek nogsamt att besvara frågan. Jag ställer 
den därför en gång till:

Är det klok klimatpolitik att behålla gamla oljekraftverk därför att man 
vill stänga kärnkraftverk?

anf.92 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Det beror väl på om oljekraftverken är igång eller inte. 
Det intressanta är att vi kan bygga ut den förnybara 
energiproduktionen på ett sådant sätt att vi därigenom bygger ett helt 
förnybart energisystem som inte är beroende av att plocka upp olja, 
kol, fossilgas eller för den delen uran ur våra marker. Det tycker jag är 
ett vettigt alternativ för oss, på samma sätt som flera andra länder har 
gjort.

Jan Björklund hade mycket tid kvar i sitt anförande. Han hade nästan 
en minut på sig att svara på den fråga jag ställde, men han valde bort 
den.

Tycker Folkpartiet på riktigt att Sverige ska ha kärnkraftverk som inte 
lever upp till de internationella säkerhetsföreskrifterna?

Fukushimaolyckan har ställt nya krav på den internationella 
kärnkraften. De skulle innebära stora investeringar i de reaktorer som 
ägaren nu enligt marknadsekonomiska principer väljer att ställa av. 
Tycker Folkpartiet att de ska drivas vidare med lägre säkerhetskrav? 
Den frågan får hänga obesvarad. (Applåder)



anf.93 Andreas Carlson (KD):

Herr talman! Gustav Fridolin talar om miljön. Han talar om att ta 
ansvar för klimatet. Det ska Sverige göra; det ansvaret ska Sverige ta.

Vi har en nästan helt koldioxidfri elproduktion, och det finns ett brett 
stöd i den här kammaren för att gå mot en koldioxidfri fordonsflotta. 
Men jag vill tala om en del av vår miljö som Gustav Fridolin inte 
nämnde särskilt mycket: våra öppna landskap och vår landsbygd, som 
just nu genomgår en kris.

Varje vecka lägger fem mjölkbönder ned i Sverige. De svenska 
mjölkbönderna kan inte få avsättning för sina produkter. Deras 
djurhållning är bättre och deras kostnader högre än i Danmark och 
Tyskland.

För att ge rättvisa villkor och rädda mjölkproduktionen och våra öppna 
landskap måste bönderna kompenseras. Därför avsätter vi 
kristdemokrater ett kraftfullt mjölkpaket i vår budget - 1 miljard i vår 
budget ska gå till att rädda produktionen i Sverige och återställa 
rättvisan de kommande åren.

Regeringen gör i jämförelse nästan ingenting. Är det Gustav Fridolins 
uppfattning att det är bra om andelen tysk mjölk och holländsk ost 
ökar i Sverige? Är det verkligen Fridolins mening att det vore rätt för 
miljön om det svenska jordbruket nöttes ned och bort?

Jag tror inte att det är rätt. Vi kristdemokrater tror inte att det är rätt. Vi 
behöver trygg, god mat producerad med omtanke på svenska gårdar. 
På så sätt tar vi ansvar för oss själva och våra behov och för vår miljö, 
som vi är satta här att förvalta.

Varför, Gustav Fridolin, vill du inte göra mer för att vara med och 
rädda de svenska mjölkbönderna?

anf.94 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Jag gör gärna mycket mer för att se till att rädda den 
svenska jordbruksnäringen, mjölkproduktionen och jordbruket.

Vi vet, för att titta på det här i ett globalt perspektiv, att för att vi ska 
klara klimatförändringarna kan inte den globala köttkonsumtionen 
fortsätta att öka som den gjort. Vi måste öka andelen vegetariskt i ett 
globalt perspektiv. Men vi vet också, och det är minst lika viktigt, att 
Sverige med sina goda jordar inte kan klara att vara nettoimportör av 
kött och mjölk och andra jordbruksprodukter. Med våra goda jordar 
borde vi snarare, just för klimatets skull, exportera. Vi borde snarare 
vara en av dem som förser jorden med mer animaliska produkter och 
jordbruksprodukter - även om den globala köttproduktionen borde 
minska. Så ser klimatsammanhanget och klimatsambanden ut.

Ja, jag vill alltså gärna stötta svenskt jordbruk. Jag vill gärna stötta 
svenska mjölkbönder. Det är anledningen till att det i den budget som 
ligger på riksdagens bord finns med en sänkning av dieselskatten, en 
kompensation av dieselskatten, för svenska bönder. Jag tror att alla 
som lyssnar på den här diskussionen vet att när man går till den 
positionen att en miljöpartist väljer att lätta på de ekonomiska 
styrmedlen för vem det än vara månde, då är man i just den kris som 
Andreas Carlson och Kristdemokraterna beskriver. Då måste man ta 
till krafttag.

Detta är såklart inte den långsiktiga lösningen. Det är någonting vi kan 
göra här och nu, akut, för att se till att de ekonomiska marginalerna för 
våra mjölkbönder blir bättre. Långsiktigt måste vi göra mer.

Statsministern var tydlig i sin regeringsförklaring med att Sverige till 
exempel måste mätta behovet av och efterfrågan på ekologisk mat. Det 
är ganska märkligt att vi har en sådan stor efterfrågan på ekologisk mat 



i Sverige som inte kan mötas av den svenska jordbrukssektorn. Med 
rätt landsbygdsprogram och med rätt politik kommer vi att kunna möta 
detta och därigenom få bättre lönsamhet på svenska jordar.

(Applåder)

anf.95 Andreas Carlson (KD):

Herr talman! Vi är ganska långt från den situation som Gustav Fridolin 
önskar sig - att vi skulle exportera yoghurt och ost. I dag är det så att vi 
importerar mer än hälften. Fortsättningen som vi nu ser är förödande 
om inte regeringen gör mer än att kompensera för dieselskatten, som 
man också höjer kraftigt under mandatperioden.

Vi vill också kompensera bönderna för deras kostnader för diesel och 
drivmedel, men det är inte tillräckligt att gå fram med det som enskild 
åtgärd. Därför vill vi också satsa en kraftfull mjölkmiljard de 
kommande åren som bättre möter de utmaningar som Fridolin 
beskriver men som han inte har tillräckliga redskap för i den 
regeringsbudget som vi har fått presenterad på riksdagens bord.

Ska jag därför tolka ditt svar, Gustav Fridolin, som att du i framtiden 
hellre ser svenska barn dricka tysk mjölk i skolorna eftersom din 
politik inte stoppar utvecklingen att fem bönder i veckan lägger ned?

(Applåder)

anf.96 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Jag tycker med förlov sagt att Andreas Carlson ska tolka 
mindre och lyssna mer. Jag var ganska tydlig med att vi är beredda att 

göra mer för att stödja den svenska jordbruksproduktionen, beredda att 
göra mer för att inte svenska mjölkbönder ska gå omkull, beredda att 
göra mer för att vi faktiskt ska ha en levande landsbygd och producera 
mat i det här landet. Jag tror inte att någon som faktiskt lyssnade, till 
skillnad från Andreas Carlson, kunde missa det.

Nej, jag tycker inte att man ska dricka tysk eller holländsk eller någon 
annan importerad mjölk i svenska skolor. Jag tycker att det var ett 
mycket dåligt beslut som den förra regeringen fattade när man 
beslutade att flytta kommunernas upphandlingsstöd, dit kommunerna 
kunde vända sig för att få stöd i fråga om upphandlingsreglerna, till 
den myndighet som avrått kommunerna från att ställa krav. Man gav 
kommunerna rådet: Ställ inga krav! Ta bara det billigaste, oavsett vad 
det innebär!

Av den anledningen har vi ändrat den här strukturen. Vi har startat en 
ny upphandlingsmyndighet, och vi ska se till att det blir ett starkare 
stöd till kommunerna för att de faktiskt ska kunna köpa mat som är 
producerad enligt de djurskydds- och miljökrav som vi ställer i 
Sverige.

(Applåder)



anf.97 Anders W Jonsson (C):
Herr talman! När jag reser runt i Sverige för att träffa folk får jag se 
mycket av vårt vackra land. Jag ser vindkraftverken, som har blivit 
fler. Jag ser skogar och lantbruk som producerar mat och biobränslen. 
Jag beställer lunch av ungdomarna på restaurangen vid torget i staden 
som jag besöker. Jag passerar snabbköp och sjukhus där tegelpannorna 
numera trängs med solceller. Jag träffar snickaren hemma i byn som är 
på väg att sätta in ett fönster. Och jag kan, herr talman, inte låta bli att 
tänka att det är för märkligt att allt det här är sådant som regeringen 
vill höja skatten på.

Ingenting är så viktigt för att Sverige ska kunna hantera framtidens 
utmaningar som just jobben. Vill vi bedriva en effektiv miljö- och 
klimatpolitik, vill vi se till att människor som flyr till Sverige kan 
komma in i det svenska samhället, vill vi se till att det finns livskraft i 
hela landet, vill vi ha en god välfärd och skola, ja, då behöver vi 
människor som arbetar och bidrar.

För att fler ska få möjligheten att ha ett jobb att gå till krävs det en 
politik för småföretagen. Det är nämligen där, hos småföretagen, som 
fyra av fem nya jobb skapas. Det är inte hos Stefan Löfven i 
Regeringskansliet.

I förra veckan presenterade vi i Centerpartiet vår första egna budget på 
ett decennium. Vi kallar den Sveriges jobbskaparbudget av just den 
anledningen att det är en budget som från första till sista sidan handlar 
om hur fler jobb kan skapas i Sverige.

Eftersom fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen spelar det 
faktiskt roll om det blir dyrare att anställa. Det spelar roll om 
regelkrånglet ökar. Det spelar roll om det blir högre trösklar och 

stängda dörrar till arbetsmarknaden. Det är därför vi i Centerpartiet 
föreslår att man ska göra precis tvärtom.

Herr talman! Med en ansvarsfull allianspolitik som gett bättre villkor 
för jobbskapande företag kan vi konstatera att Sverige har klarat 
krisåren bra. Svensk konkurrenskraft är god, och det är inte svårt att i 
det krishärjade Europa hitta länder som bara kan drömma om de 
statsfinanser som vi har i Sverige.

Vi befinner oss samtidigt i ett läge där konkurrensen från omvärldens 
ekonomier ökar, där svenska jobb och företag utmanas och där vi 
behöver föra en politik som inte raserar grunden för vår goda ekonomi. 
Det är därför som fler måste ha råd att anställa. Det är därför som vi 
måste öppna fler vägar in på arbetsmarknaden, och det är därför som 
regeringens politik med 28 miljarder i höjda skatter inte är rätt politik.

Medan regeringen lägger fram en budget som höjer skatten på allt som 
rör sig lägger Centerpartiet fram en framåtsyftande budget som höjer 
skatten på miljöförstöring och sänker skatten på jobb och företagande.

Herr talman! Bland det som rör sig och som regeringen följaktligen 
vill beskatta finns dessutom de snurrande vindkraftverken. De 
producerar i dag mer än tio gånger så mycket energi som när 
Centerpartiet tog plats i regeringen 2006. Bland det som ska beskattas 
finns också solceller och biobränslen.

Att införa skatt på vind- och solel och höja skatter på förnybara 
bränslen vill alltså en regering göra där Miljöpartiet ingår. 
Bortförklaringarna till detta har varit många. Gustav Fridolin skyller 
på EU. Man skyller på Norge. Men faktum kvarstår. Regeringen har 
misslyckats i sina förhandlingar, och det har blivit tydligt att 
Miljöpartiets gröna visioner inför valet har blivit till röd 
skattehöjarpolitik. Miljöpartiet har svikit miljön, klimatet och väljarna.



Sol- och vindskatten är inte första gången som Stefan Löfvens 
regering misslyckas vid förhandlingsbordet. Samma sak skedde vid 
förhandlingarna om EU:s klimatmål till 2030 där kraven på 
utsläppsminskningar blev alldeles för låga.

Snart stundar ännu en viktig förhandling, nämligen den i Paris. Då 
måste ett globalt klimatavtal ingås och världens länder enas. Ansvaret 
vilar tungt på regeringen. Förlorad mark måste återtas. Det räcker inte 
med ett resultat som kan försvaras här i kammaren. Det krävs ett 
resultat som gör att vi kan se våra barn och barnbarn i ögonen.

Herr talman! I september i år anlände en helt vanlig trebarnsfamilj till 
Malmö. Det var mamma, pappa och tre döttrar mellan fyra och sju år. 
Ankomsten till Malmö var inte särskilt dramatisk. De klev av ett tåg 
från Köpenhamn. Men tacksamheten över att vara i säkerhet gick det 
inte att ta miste på, för vägen från krigets Syrien hade varit kantad av 
faror: en bruten fot i Turkiet, två timmar i en båt över dödens hav till 
Grekland, fem dagar på järnvägsstationen i Budapest, bil, tåg och en 
vandring genom Danmark. De ville till Sverige. Många vill till 
Tyskland. Miljontals drömmer om Europa.

Redan i slutet av 2014 uppskattade man att mer än 202 000 människor 
mist livet under konflikten i Syrien. Mer än 12 miljoner människor, 
mer än hälften av landets befolkning, är på flykt.

Vi har ett ansvar att hjälpa de människor som kommer hit. Alla länder i 
Europa står inför dessa utmaningar. Ingen ska kunna ducka för att ta 
ansvar i denna svåra situation. Sverige kan inte göra mindre, men 
andra länder måste göra mer. Vi måste inom EU föra en politik som 
gör att mänskliga rättigheter och asylrätten kan försvaras.

Vi har också ett ansvar för att se till att integrationen i Sverige kan bli 
bättre. Hur ska vi klara ett bra flyktingmottagande? Hur ska vi få fram 

tillräckligt med bostäder? Hur ska nya människor i vårt land snabbt 
kunna få jobb?

Centerpartiet tar ansvar. Därför lägger vi fram jordnära, konkreta 
förslag för en bättre integration. Vi lägger fram förslag om att flytta 
medel från Arbetsförmedlingen till organisationer och föreningar som 
hjälper till och stöttar nyanlända. Vi lägger fram förslag om att 
kommunerna ska få verktyg för ett bra mottagande. Vi lägger fram 
förslag om snabb validering så att läkare och sjuksköterskor kan bidra 
till välfärden i stället för att sitta sysslolösa på asylboenden.

Herr talman! Vi ser att dagens arbetsrätt reser murar runt svensk 
arbetsmarknad. Det drabbar främst de unga och de nyanlända som 
ännu inte fått sitt första jobb. Det är inte de ungas fel, och det är inte 
de nyanländas fel. Det är arbetsmarknadens fel, och den måste 
reformeras.

Vi ser att bostadsmarknaden är formad för en helt annan tid och bidrar 
till att unga och nyanlända drabbas av trångboddhet och bostadsköer. 
Det är inte de ungas fel, och det är inte de nyanländas fel. Det är 
bostadsmarknadens fel, och den måste reformeras.

Herr talman! Jag ska avsluta mitt anförande där jag började, för inget 
är så viktigt som jobben om vi ska klara integrationen eller någon 
annan av de stora samhällsutmaningar som vi står inför. Därför behövs 
vid sidan av sänkta kostnader för jobb och företagande reformer i både 
arbetsmarknadspolitiken och bostadspolitiken. Allt detta, och ganska 
mycket därtill, utgör Centerpartiets budgetmotion, Sveriges 
jobbskaparbudget. Det är vårt budgetförslag som från första till sista 
sidan skapar fler jobb i fler och växande företag.

(Applåder)



anf.98 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Det var en lite märklig upplevelse att höra om 
Centerpartiets bravader på det finanspolitiska området. Det vi tog över 
i fjol var ett kraftigt budgetunderskott, och det är det vi arbetar med 
nu. Samtidigt som vi ökar investeringarna får vi se till att ta bort det 
budgetunderskott som Centerpartiet var med och bidrog till.

Låt oss tala skatter ett litet tag. Det är helt uppenbart att Sverige 
behöver mer investeringar. Jag kan inte tolka det som en skattechock 
att en människa som tjänar 50 000 kronor i månaden får 30 kronor mer 
i skatt. Jag kallar inte det en skattechock.

Under de åtta år som ni drev er skattesänkarpolitik blev det 
motsvarande nedskärningar, men Sverige har behov av investeringar. 
Det är investeringar som gör Sverige starkt. Bostäder, infrastruktur, 
vägar, forskning och klimat kräver investeringar. Då krävs det 
skatteintäkter.

Centerpartiet slår till och med Moderaterna när det gäller att fortsätta 
att sänka skatter. Samtidigt säger ni att ni ska investera och göra det 
ena och det andra. Det går inte ihop. Då landar vi åter i ett gigantiskt 
budgetunderskott.

Ni måste välja väg, och det har ni gjort. Ni fortsätter att sänka 
skatterna mer än något annat parti. Samtidigt visar ni vad ni vill när ni 
sänker insatserna i skolan med 3 ½ miljard kronor, sänker insatserna i 
sjukvården och omsorgen och sänker insatserna på miljöområdet. Det 
blir facit när man fortsätter att sänka skatter och inte inser att landet 
behöver investeringar. Tänk om!

(Applåder)

anf.99 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Stefan Löfvens frågor visar tydligt skillnaden i 
nyckelfrågan i svensk politik: Hur ser vi till att få mer resurser till den 
gemensamma välfärden?

Stefan Löfven tror att om man bara höjer skatterna tillräckligt mycket 
får vi in pengar till vård, skola och omsorg. Ingenting kan vara mer fel. 
Framför allt visar resultatet av åtta års alliansregerande att det inte är 
den vägen man ska gå.

Vi lyckades under våra åtta år göra stora skattesänkningar samtidigt 
som 300 000 fler människor hade ett arbete att gå till 2014 jämfört 
med 2006. 300 000 fler människor kom i arbete. Det ledde till att 
statsskulden var lägre 2014 än 2006. Inte minst ledde det till att det 
fanns 99 miljarder, nästan 100 miljarder, mer till kommunsektorn.

Att kommunsektorn hade större resurser, mer än 100 miljarder mer, 
2014 än 2006 handlade delvis om att vi kunde höja statsbidragen till 
kommunerna. Men framför allt handlade det om att vi såg till att fler 
människor var i arbete.

Att nu, som regeringen gör, föreslå gigantiska skattehöjningar med 28 
miljarder på jobb och företagande kommer att få en enda effekt, och 
det är att det blir svårare för inte minst de svenska småföretagen. Ska 
vi fortsätta att ha starka finanser i den offentliga sektorn och kunna 
bekosta vård, skola och omsorg måste fler människor komma i arbete. 
Med insikten om att fyra av fem jobb skapas i småföretagen är det där 
vi måste sätta in stöten.



anf.100 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Ja, det är riktigt; det är i små och medelstora företag. Det 
är av det skälet som exempelvis de, entreprenörerna och 
ensamföretagarna behöver mer riskvilligt kapital. Det är den 
strategiska fråga som regeringen nu lyfter fram. Kan de inte utveckla 
de nya idéerna, varorna och tjänsterna blir det inga jobb. Man måste så 
för att kunna skörda. Det borde Centerpartiet förstå.

Fler människor måste komma i arbete. Det är hela nyckeln. Jag har 
därför satt upp ett tufft mål för att få ned arbetslösheten. Det är helt 
avgörande.

Landet har en växande befolkning. Då funkar det inte att tro att man 
inte måste göra mer för att människor ska komma i jobb. Det går inte 
att säga till kommunsektorn: Vi får en växande befolkning, men ni får 
inte mer resurser. Då blir det färre människor, exempelvis i 
äldreomsorgen. Det fungerar inte.

anf.101 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Den avgörande frågan är hur vi kan få mer resurser till 
den gemensamma välfärden.

Historien ger oss rätt. Det är inte genom höjda skatter som 
kommunsektorn har fått nästan 100 miljarder mer att röra sig med 
under de gångna åtta åren, utan det beror på att 300 000 fler människor 
kom i arbete under våra åtta år.

Orsaken till att de 300 000 människorna kunde komma i arbete och få 
ett jobb att gå till var en smart näringspolitik och dessutom 

skattesänkningar som gjorde det mer lönsamt att starta företag och att 
gå till jobbet.

Effekten av den politiken är uppenbar; den leder till att vi får betydligt 
mer resurser för offentlig sektor. Ökad sysselsättning ger mer pengar 
till vård, skola och omsorg. Det är så ekvationen ser ut.

Det är därför det är så allvarligt med den politik som Stefan Löfven 
står för, därför att kraftigt höjda skatter kommer att leda till färre 
människor i jobb och därmed mindre pengar till vård, skola och 
omsorg.

(Applåder)

anf.102 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Jag ställde inledningsvis en ganska enkel och konkret 
fråga till den så kallade oppositionsledaren, det vill säga 
moderatledaren i denna församling: Vill man ha en annan regering så 
snart som möjligt?

Vi har ytterligare tre borgerliga småpartier i Sveriges riksdag i dag, 
och Centerpartiet är ett av dem. Vi har gett den borgerliga så kallade 
oppositionen ett antal tillfällen att göra något åt den socialistiska 
regeringen och den politik som även den borgerliga Alliansen tycker är 
skadlig för Sverige.

Hittills har man inte velat göra någonting, utan tvärtom har vi hört här 
i dag att man själva tycker att det skulle skapa kaos om man fick 
makten, vilket är väldigt märkligt.



Nu ger vi ytterligare möjligheter. I dag har vi väckt 
misstroendeförklaring mot Sveriges finansminister. Vi har också 
meddelat att vi kommer att rösta för den moderata budgeten här i 
kammaren när tillfälle ges vid huvudvoteringen i samband med att 
budgeten hanteras.

Min fråga till Anders W Jonsson är: Vill man ha en annan regering så 
snart som möjligt? Kommer Centerpartiet att stödja initiativen för att 
byta regering?

anf.103 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Ingemar Stenmark sa en gång: Det är svårt å förklar' för 
den som int' begrip'. Jag ska ändå försöka förklara för Jimmie 
Åkesson.

Han står undrande inför att Centerpartiet inte vill inleda ett samarbete 
med Sverigedemokraterna om en gemensam budget för att fälla den 
nuvarande regeringen. Men Centerpartiet och Sverigedemokraterna är 
ju de två partier som står absolut längst ifrån varandra.

Sverigedemokraterna vill fördubbla restaurangmomsen. Centerpartiet 
vill tvärtom. Vi behöver fler jobb, inte färre. Sverigedemokraterna 
röstar i Europaparlamentet gång på gång på det sätt som Putin vill. 
Centerpartiet gör tvärtom.

Vi vill se till att det ska vara billigt att anställa unga. 
Sverigedemokraterna tycker precis tvärtom, att man ska göra det 
dyrare att anställa unga genom att höja ungdomsarbetsgivaravgiften.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att se till att de människor som finns 
här i dag och som har flytt från sina hemländer snabbt kommer i 
arbete. Sverigedemokraterna tycker precis tvärtom.

I sakfråga efter sakfråga tycker Centerpartiet precis tvärtom jämfört 
med Sverigedemokraterna. Det, Jimmie Åkesson, är svaret på varför 
Centerpartiet inte kommer att inleda någon form av samarbete och 
ännu mindre göra sig beroende av er i några budgetdiskussioner.

Frågan är nästan lika bisarr som om Jonas Sjöstedt skulle säga: Varför 
vill Centerpartiet inte samarbeta med Vänsterpartiet? Det beror på att 
vi har helt olika politik. Vi tycker tvärtom, och därmed finns heller inte 
förutsättningar för att skapa ett regeringsunderlag. Svårare än så är det 
inte.

Det är därför, Jimmie Åkesson, som Centerpartiet inte kommer att 
stödja ert misstroendevotum mot finansministern, och det är därför vi 
inte på något vis kommer att bidra till att ni får inflytande i svensk 
politik.

(Applåder)

anf.104 Jimmie Åkesson (SD):

Herr talman! Det var också ett sätt att under hela två minuter inte svara 
på den konkreta frågan, som var om man vill ha en annan regering så 
snart som möjligt. Det svarade inte Anders W Jonsson på. Jag tolkar 
det ändå som att man inte vill det.

Någon gemensam budget har jag inte stått här och föreslagit i det här 
läget. Det är något man i så fall får förhandla sig fram till. Däremot har 



jag sagt att vi kommer att rösta på den moderata budgeten. Det är 
Anders W Jonsson inte beredd att göra, tror jag att han säger här nu.

Frågan är: Varför föredrar man en socialistisk budget som har tagits 
fram av Jonas Sjöstedt, Åsa Romson, Gustav Fridolin och Stefan 
Löfven framför den budget som läggs fram av Anna Kinberg Batra? 
Förklara det för mig, förklara det för Centerpartiets väljare, Anders W 
Jonsson!

anf.105 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Svaret från Centerpartiet har varit klart hela tiden: Vi vill 
senast 2018 se en ny regering i det här landet, en alliansregering med 
ett starkt stöd här i kammaren och ett starkt centerparti som vårt 
alternativ.

Det är också därför som vi väljer att driva en hård centerpolitik, och 
det är därför vi lägger fram en gemensam budget som vi också 
kommer att rösta på. Men vi är inte beredda att göra att som 
Sverigedemokraterna föreslår, nämligen hitta gemensamma punkter, 
ett nytt regeringsunderlag och ett nytt parlamentariskt läge för att 
kunna försätta Sverige i en politisk kris.

Detta är inget sällskapsspel, Jimmie Åkesson. Detta handlar om 
sakpolitik, och på de flesta sakpolitiska områden tycker Centerpartiet 
och Sverigedemokraterna precis tvärtemot varandra. Därför kommer 
vi att göra allt som står i vår makt för att minimera 
Sverigedemokraternas inflytande här i parlamentet.

(Applåder)

anf.106 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! År 2015 avgörs det om vi i tid klarar att möta 
klimatutmaningen eller om vår möjlighet som mänsklighet att hindra 
en fullskalig klimatkatastrof glider oss ur händerna.

Det här är inte tiden för miljöpolitiska gräl, utan det här är tiden för 
ansvar. Alla partier måste vara miljöpartier. Jag vill därför ställa en 
fråga till Anders W Jonsson om klimatet.

Utifrån den centerpartistiska budgeten noterar jag att vi drar åt samma 
håll när det handlar om järnvägsunderhåll, vindkraft och möjligheten 
att bygga ett förnybart energisystem. Där finns en god grund för 
fortsatt samarbete. Det jag inte kan förstå är varför Centerpartiet skär i 
miljöskyddet och klimatpolitiken i sitt budgetförslag.

Jag har läst den centerpartistiska budgetmotionen. Den innehåller 
nedskärningar på byggande av klimatsmarta hyresrätter och nya gröna 
stadsdelar, nedskärningar på klimatrustning av miljonprogrammets 
bostäder och skolor, nedskärningar på lokala klimatinvesteringar, 
nedskärningar på miljövård och, om några år, till och med 
nedskärningar på stödet till solceller samt nedskärningar på sanering 
av förorenade områden.

Flera av investeringarna vill Centerpartiet avskaffa helt. Vad pengarna 
ska gå till är tyvärr uppenbart. Centerpartiet är ett av de borgerliga 
partier som har föreslagit de allra största skattesänkningarna. Man vill 
sänka skatten med totalt 128 miljarder kronor.

Jag har inget principiellt emot skattesänkningar. Det finns en hel del 
skatter man kan sänka, men först måste man klara att möta de 
utmaningar vi står inför. Där är klimathotet den allra allvarligaste.



Jag vill därför fråga Anders W Jonsson: Hur kan ni prioritera 
skattesänkningar före klimatåtgärder?

anf.107 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Precis som Gustav Fridolin har upptäckt är klimatfrågan 
oerhört viktig för Centerpartiet. Det har varit så under väldigt lång tid. 
Under regeringsåren var det en av de frågor som vi prioriterade absolut 
högst.

För oss handlar dock klimatpolitik inte bara om prat utan väldigt 
mycket om resultat. När vi ser tillbaka på vad vi kunde åstadkomma 
under våra år i regeringen är vi faktiskt ganska stolta. Vi har tio gånger 
så mycket vindkraft i dag som vi hade 2006. Vi har fyra gånger så 
mycket icke-fossila bränslen som driver våra fordon framåt som vi 
hade då. Vi har en stark framväxt av biobränsle, som i dag till och med 
har passerat de fossila bränslena.

I dag när EU:s kommissionär kommer hit berömmer han Sverige. 
Sverige är ett föregångsland vad gäller att klara omställningen. 
Internationella bedömare säger att om alla länder vore lika långt 
framme som Sverige skulle det inte vara något problem. Det är mycket 
tack vare de insatser som Centerpartiet gjorde i regeringsställning 
under de åtta år som vi hade ansvaret.

Sedan är det så här: Om man ska bli framgångsrik i miljö- och 
klimatarbetet handlar det, Gustav Fridolin, inte om storleken på 
miljödepartementets budget, utan det handlar om de resultat som man 
faktiskt kan åstadkomma.

Det som gör mig mycket orolig är följande faktum. En av de första 
frågor som regeringen hade att ta tag i för förhandlingarna med Norge. 

Där misslyckades man kapitalt, och resultatet blir nu att vi i Sverige 
får en skatt på förnybar energi, en skatt på sol- och vindkraft. Ja, ni 
hörde rätt: Under Miljöpartiets ledning i regeringen accepterar Sverige 
en skatt på förnybar energi. Det gör mig, herr talman, mycket orolig 
för hur regeringen kommer att kunna lyckas i förhandlingarna i Paris.

anf.108 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Stödet till solceller åttafaldigas. Den skatt som Anders 
W Jonsson pratar om är relevant bara för anläggningar som är större 
än en 50 meters simbassäng. Alla mindre anläggningar, 
bostadsrättsföreningar och villaägare, kommer att få bättre villkor i 
dag att till exempel sälja sitt överskott till nätet. Under alliansåren 
minskade skatternas miljöstyrande effekt kraftigt.

Men med det sagt: Jag vill inte på något sätt frånta Anders W Jonsson 
hans stolthet över Sveriges resultat - Sverige gör mycket - och jag är 
lika resultatfokuserad som Anders W Jonsson.

Men frågan kvarstår: Hur blir det mer av klimatsmarta hyresrätter om 
ni skär bort stödet till klimatsmarta hyresrätter? Hur blir det bättre 
resultat för miljonprogrammets klimatrustning om ni skär bort 
klimatrustningen av miljonprogrammet? Hur blir det bättre resultat 
med lokala klimatinvesteringar om ni avskaffar stödet till lokala 
klimatinvesteringar? Hur blir det mer resultat på miljövårdens område 
om ni skär bort stödet till miljövård? Då blir ju resultaten sämre! 
Skattesänkningar är bra, men de kan väl inte rädda miljön, Anders W 
Jonsson?



anf.109 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Jag blir förvånad över Miljöpartiet, som tidigare hade 
stora visioner för både miljö- och klimatpolitiken. Men nu när man har 
hamnat i Regeringskansliet handlar det enbart om hur stort 
utgiftsområde som miljödepartementet disponerar över. Det är den helt 
avgörande frågan.

För oss i Centerpartiet handlar det om vilka större förändringar vi kan 
göra. Under våra år i regeringen har vi visat på oerhört tydliga resultat, 
och vi vill gå vidare. Vi har lagt fram ett förslag om grön 
skatteväxling, där man gör det dyrare att skita ned men samtidigt 
billigare att anställa.

Svaret på det från Miljöpartiet, som tidigare också var ett parti som 
försvarade och drev frågan om grön skatteväxling, är att vi nu ska 
börja lägga skatt också på förnybar energi. Det är fullkomligt 
obegripligt hur Miljöpartiet efter ett år i Regeringskansliet helt har 
tappat sina visioner på det här området. Det gör mig besviken.

anf.110 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Under dina repliker, Anders W Jonsson, har du lyckats 
säga både att det är omöjligt att jobba med Vänsterpartiet och att det är 
så bra att ni har byggt ut den förnybara energin så mycket. Jag vill bara 
i all stillhet påminna om att det var en uppgörelse mellan 
Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna som lade 
grunden för den utbyggnaden. Men det var inte det jag tänkte fråga 
om.

Centerpartiet har länge velat sänka en undersköterskas lön. Ni har 
krävt lägre ingångslöner. Nu vill ni också inskränka hennes rätt att 

strejka, hennes rätt att säga ifrån och ta en konflikt för lön och 
arbetsvillkor som är goda.

Om Centerns förslag att inskränka rätten till sympatiåtgärder blir 
verklighet är det just undersköterskorna och andra i den offentliga 
sektorn som kan drabbas hårdast. Det är de som kommer att få svårast 
att försvara sig och sina arbetsvillkor. Det är de som kommer att få se 
sina löner och arbetsvillkor försämras. Centerns förslag om att 
inskränka strejkrätten kommer inte heller att leda till fler jobb utan 
bara till sämre villkor för alla som arbetar.

I Finland regerar Centerpartiet, och man kan se hur centerpolitik kan 
fungera i praktiken. Där har ert systerparti tagit ifrån 
undersköterskorna en del av deras semester och en del lönetillägg. 
Man har gjort ett ingrepp rakt in i den fria förhandlingsrätten. För en 
månad sedan stod Finland stilla i strejk i protest mot Centerpartiets 
ingrepp i den fria förhandlingsrätten. Det är en föraning av vad vi 
skulle kunna få uppleva om ni gör allvar av era stämmobeslut att 
inskränka arbetstagarnas rätt till konflikt.

Samtidigt är ni inte speciellt tydliga med hur ni vill inskränka 
strejkrätten. Men, Anders W Jonsson, nu har du två hela minuter att 
berätta för Sveriges undersköterskor hur du vill beskära dem på rätten 
att ta konflikt för sina arbetsvillkor.

anf.111 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Jag kan börja med att dementera: Centerpartiet tycker 
inte att vi ska sänka lönen för undersköterskor.

Vad Centerpartiet har sagt vad gäller strejkrätten är att vi måste ha en 
proportionalitet gentemot de åtgärder som vidtas framför allt mot den 



enskilda ensamföretagaren - där vill vi se förändringar. Det har jag 
förståelse för att Jonas Sjöstedt inte ser.

Det grundproblem som vi har i Sverige är att vi under en lång rad år 
har byggt upp mycket stora murar runt den svenska arbetsmarknaden. 
Det har självklart till viss del känts skönt för dem som befinner sig 
innanför. Men de som har fått betala priset för detta, Jonas Sjöstedt, är 
alla hundratusentals som lever i utanförskap och aldrig har fått 
chansen att komma in. Väldigt många av dem är ungdomar. Sverige 
har en hög ungdomsarbetslöshet. Inte minst är väldigt många av dem 
nyanlända till Sverige.

Vi är beredda att vidta åtgärder för att se till att minska murarna runt 
den svenska arbetsmarknaden, för att öka chansen för de här 
människorna att komma in. Lönesättning är självklart en sak för 
arbetsmarknadens parter. Däremot kan man hitta andra vägar in. Detta 
är en av de riktigt stora utmaningar som Sverige står inför, inte minst 
med tanke på den flyktingsituation som vi har nu.

Vi är beredda att vända varje blad för att se till att fler människor får 
ett jobb. Men det är uppenbart att det för Vänsterpartiet är viktigare att 
slå vakt om de rättigheter som man har om man befinner sig innanför 
murarna.

anf.112 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Det finns ingen motsättning mellan goda arbetsvillkor 
och många arbetstillfällen. Det är en omhuldad borgerlig myt att det är 
på det sättet.

Det är inte heller så att vi får mer konflikter med goda villkor för att ta 
konflikter på arbetsmarknaden. Vi har ganska få konflikter i Sverige. 
Det bygger på att löntagarna har en rättighet och en styrkeposition.

Ni är unika i och med att ni vill begränsa rätten att ta konflikt för sina 
arbetsvillkor. Men ni är inte tydliga. Hur, Anders W Jonsson, vill ni 
inskränka strejkrätten? Jag tycker att du är extremt otydlig. Vilka lagar 
ska ändras? Vilka ska omfattas? Hur kommer undersköterskan att 
påverkas? Kommer hon att ha samma rätt att ta till konflikt på 
arbetsmarknaden när det faktiskt behövs för att försvara 
arbetsvillkoren?

anf.113 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Detta är en av de riktigt stora utmaningar som det 
svenska samhället står inför. Hur ska vi se till att de människor som 
saknar utbildning och befinner sig långt från den svenska 
arbetsmarknaden kan komma in?

Här krävs ett flertal åtgärder. Ett sätt är förstås att se till att man har 
låga skatter för människor som står utanför. Men något annat helt 
avgörande är hur vi ser på arbetsrätten och de murar som vi har byggt 
upp runt arbetsmarknaden.

Centerstämman tog nyligen ställning för att något man ska titta på är 
detta med proportionalitet. Där kommer vi att återkomma med förslag 
på hur det kan se ut i detalj. Men vi kommer aldrig att vika från vårt 
mål, nämligen att se till att fler människor - inte färre - kommer in på 
arbetsmarknaden. Det var länge sedan det var så angeläget att 
åstadkomma just det som i den situation som vi nu står inför.

(Applåder)



anf.114 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman, ledamöter! Vi befinner oss i ett allvarligt och osäkert 
politiskt läge. Det är ett läge som ställer krav på oss som politiska 
ledare. Vi behöver kanske påminna oss själva om att när vi fattar 
beslut och när vi blockerar beslut påverkar vi människors livsvillkor.

Vi har ett ansvar för att inte genom plötsliga utspel och oansvariga ord 
och handlingar skapa politisk oro och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt 
som vi har den här debatten är Alliansens partiledare ute i foajén och 
ger olika bud om hur det ska se ut för Sveriges statsbudget nästa år. Så 
kan det inte se ut om man ska vara ett seriöst regeringsalternativ.

Vad innebär det att ta ansvar? Det innebär att inte försöka sabotera för 
sina politiska motståndare utan i stället vara konstruktiv och söka 
politiska lösningar, att inte skapa osäkerhet genom att vara otydliga 
med vad vi vill eller hur vi tänker handla utan ge raka besked och att 
inte ställa utsatta grupper mot varandra genom att beskriva flyktingar 
som gökungar. Men framför allt innebär det att inte ducka för de 
verkliga utmaningar som vi står inför.

En av dessa utmaningar är den bostadsbubbla som en rad institutioner 
nu varnar för. En bred uppgörelse om en avtrappning av ränteavdragen 
skulle kyla ned en överhettad bostadsmarknad. Vi vet att det är allvar. 
En krasch skulle kunna få katastrofala följder både för Sveriges och 
för många svenskars ekonomi. Glädjande nog är det nu fler partier som 
ansluter sig till vårt förslag om en stegvis och tydlig avtrappning av 
ränteavdragen. Men ännu finns det partier som säger nej, inte för att de 
tvivlar på att det är rätt åtgärd - det tror jag inte att de gör - utan för att 
de är oroliga för vad det skulle betyda för deras opinionssiffror. I det 
här allvarliga läget har vi inte råd med den typen av populism.

Därför föreslår vi - och vi uppmanar regeringen att kalla till detta - 
samtal mellan partierna för att få till stånd en bred och långsiktig 
överenskommelse om en avtrappning av ränteavdragen. Att sluta en 
sådan uppgörelse vore att ta ansvar för Sveriges ekonomi.

En annan utmaning är att så stora antal medmänniskor nu söker skydd 
i vårt land undan krig och förföljelse. Det är en utmaning; det ser vi 
alla. Men vi har klarat av det hittills tack vare en väl fungerande 
offentlig förvaltning och fantastiska insatser från frivilliga svenskar. 
Att ta emot 1 000 eller 2 000 flyktingar om dagen är en utmaning 
också för ett så väl fungerande samhälle som det svenska. Vi vet att 
stora utmaningar lika gärna kan leda till skärpta motsättningar som till 
att föra människor samman. Hittills har vi sett många exempel på det 
senare. Om vi vill att det ska fortsätta så behöver vi visa de människor 
som nu öppnar sina hjärtan att vi inte accepterar att andra passar på att 
fylla sina plånböcker.

Vi ska ha ordning i flyktingmottagandet. För mig betyder det hårdare 
tag mot dem som skor sig på andras olycka - inte mot dem som söker 
skydd undan krig och förföljelse. Det är inte okej att företag begär 
3 500 kronor per dygn för att ta hand om ensamkommande 
flyktingbarn eller att de tar ut mer än varannan krona av omsättningen 
i vinst. Vänsterpartiet och regeringen är överens om att välfärden inte 
ska drivas av vinstintresse. Men vi måste göra vad vi kan redan nu för 
att minska utrymmet för profitörerna. En anledning till att priserna 
pressas upp är bristen på boenden. Ett skäl till denna brist är att 
omkring 10 000 flyktingar som har fått uppehållstillstånd sitter fast på 
flyktingboenden. De behöver få komma till en kommun för att börja 
sitt liv i Sverige, och de nya asylsökande som nu kommer behöver 
deras platser på förläggningarna.



Att alla kommuner tar sin del av ansvaret och tar emot flyktingar är 
lösningen för de människor som nu förvägras möjligheten att börja 
lära sig svenska och skaffa sig ett arbete. Därför var det så glädjande 
att höra om hur flera hundra Vellingebor i söndags tog varandra i 
handen och bildade en kedja runt kommunhuset för att kräva att deras 
kommun ska ta sin del av ansvaret för de människor som söker skydd. 
Jag tror att även du, Anna Kinberg Batra, innerst inne inser att de 
rikaste moderatledda kommunerna i vårt land måste börja ta emot 
flyktingar.

För att klara de utmaningar som vi står inför och som väntar oss i 
framtiden behöver vi göra vårt samhälle starkare och mer 
motståndskraftigt, och vi behöver bygga bort bostadsbristen. Vi vill 
göra det genom att minska klyftorna och bygga ut välfärden. Andra 
vill i stället sänka skatten för dem som tjänar mest. Det är ett vägval. I 
det förslag till budget som vi har förhandlat fram med regeringen har 
vi fått igenom viktiga välfärdsreformer som förstärkt primärvård för 
kvinnor med låg inkomst och en kompetenshöjning inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. Vi är också överens om reformer som 
minskar klyftorna, såsom höjd grundnivå i föräldraförsäkringen och 
slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Det är en budget som 
innebär att vi bygger ut människors välfärd.

Vi fogar också nya byggstenar till välfärdsbygget som avgiftsfri 
mammografi för alla kvinnor, avgiftsfri tandvård för unga och 
avgiftsfri primärvård för de allra äldsta. Det är en budget som tar sig 
an de utmaningar som vi står inför. En sådan utmaning är den växande 
psykiska ohälsan bland unga. Särskilt utsatta är unga tjejer. Var tredje 
tjej i gymnasiet känner oro eller ångest i sin vardag. Därför stärker vi 
psykiatrin och ungdomsmottagningarna.

Jag är nöjd både med budgeten i dess helhet och med vårt bidrag till 
denna budget. Jag ser fram emot att riksdagen ska anta den senare i 
höst och göra verklighet av våra satsningar på alltifrån pedagogiska 
utemiljöer på fritidshem och skolor till kollektivtrafik på landsbygden. 
Samtidigt är jag otålig och vill gå vidare. Det finns så mycket vi 
behöver göra ytterligare, inte minst när det gäller klimatet, bostäderna 
och investeringarna.

Efter att de borgerliga partierna rev upp decemberöverenskommelsen 
handlar det nu mycket om politisk taktik. Vem gör upp med vem, och 
hur? Men för mig handlar det om vilken färdriktning Sverige ska ha 
som land. Om regeringen fortsätter att samarbeta med Vänsterpartiet 
vet vi vad vi får. Vänsterpartiet är att lita på. Vi springer inte omkring 
där ute i foajén och pratar om att vi kan göra på ett annat sätt i nästa 
års budget. Vi står vid vårt ord. Vi är tydliga med vad vi vill, och vi 
sätter inte utsatta grupper mot varandra. Det blir minskade klyftor och 
utbyggd välfärd när vi är med och samarbetar. Om regeringen väljer 
att samarbeta med borgerliga partier blir resultatet i stället sänkta 
skatter för dem som tjänar mest och nedskärningar i välfärden.

Det moderna Sverige, det land som vi har växt upp i, har präglats av 
att vi har haft mindre klassklyftor än andra länder och en relativt väl 
fungerande välfärd som har hjälpt människor när de behöver hjälp. Det 
är viktiga tillgångar för vårt land. De är en viktig del av förklaringen 
till den tillit som vi känner till varandra. Det är en tillit som i sig 
kanske är vår dyrbaraste tillgång eftersom den gör att vi vågar utgå 
ifrån att även den som vi inte känner faktiskt vill oss väl.

Jag är övertygad om att det vore ett misstag att äventyra denna tillit 
genom att låta klyftorna växa och välfärden förfalla, särskilt i en tid av 
stora utmaningar som fordrar ett starkt och motståndskraftigt samhälle.

Herr talman! Med dessa ord vill jag tacka för ordet. (Applåder)



anf.115 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Jag kan hålla med Jonas Sjöstedt om en sak, nämligen att 
vi har en orolig omvärld och att det är viktigt att vi slår vakt om 
välfärden och tilliten här i Sverige. Men sedan går våra åsikter isär om 
vad man gör åt detta.

Jag vill ställa en fråga till Jonas Sjöstedt. I regeringens budget, som 
Jonas Sjöstedt har varit med och förhandlat om och står bakom, 
överges målet om minst 20 000 poliser. Vänsterpartiet har dessutom 
gjort sig känt för att vilja mildra straffen och släppa ut dömda 
brottslingar tidigare än i dag - och detta i ett samhälle där vi tyvärr har 
sett tunga kriminella uppgörelser. I till exempel Göteborg beskriver en 
polisman hur de inte kan vara närvarande på det sätt de skulle behöva. 
Det innebär att kriminella får vara mer eller mindre ostörda. Vi 
moderater har i vår budgetmotion föreslagit 1 000 fler poliser och 
skärpta straff.

Jag vill fråga Jonas Sjöstedt: Hur ökar vänsterpolitiken tryggheten 
eller tilliten i samhället?

anf.116 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag vill tacka Anna Kinberg Batra för denna mycket 
viktiga fråga. Man kan ibland få ett intryck av debatten av att de 
allvarliga våldsbrotten i Sverige ökar. Det gör de dessbättre inte. De 
går ned. Det gäller till exempel antalet mord. Men det är aldrig en 
ursäkt för att inte göra allt man kan för att bekämpa den tunga 
organiserade kriminaliteten.

Jag tror att det är viktigt att se att lösningarna är komplexa. Vi ska ha 
tillräckligt många poliser, men de måste arbeta på rätt sätt. De måste 

arbeta nära socialtjänst och nära de människor som bor i ett område. 
De måste arbeta nära Skattemyndigheten. Det är då man är riktigt 
framgångsrik.

Det finns goda exempel. Ta Södertälje, som har plågats av mycket tung 
kriminalitet - precis den sorts kriminalitet som Anna Kinberg Batra 
berättar om. Det var när man slöt sig samman, när polisen blev ännu 
mer närvarande, när Skattemyndigheten gick på dem som tjänade 
pengar på den tunga kriminaliteten och som aldrig åkte fast och när 
socialtjänsten gick in och aktivt punktmarkerade ungdomar som var i 
riskzonen för att rekryteras till de kriminella gängen som utvecklingen 
faktiskt vände i Södertälje.

Jag tror att det är den typen av lösningar vi måste titta på. Det finns en 
rad internationella erfarenheter som visar att det sällan påverkar 
kriminaliteten att bara höja straffen. Ibland kan det vara nödvändigt att 
skärpa straffen, och vi har varit öppna för det till exempel när det 
gäller vapenlagstiftningen och bestämmelserna om grova vapenbrott. 
Det kan nämligen ge polisen ytterligare befogenheter att ingripa när 
man misstänker att grova vapenbrott kan begås. Annars är det dock 
någonting som passar bra i talet om hårdare tag men ofta inte hjälper 
de människor som faktiskt är utsatta för kriminalitet.

Till skillnad från vad som skedde under de borgerliga åren kommer vi 
inte att lämna Sveriges förorter i sticket. Vi kommer inte att låta 
servicen utarmas och ungdomarna gå arbetslösa. Det är också viktigt 
för att skapa den framtidstro och de möjligheter unga människor 
förtjänar och som gör att de står emot att dras in i kriminella 
handlingar.



anf.117 Anna Kinberg Batra (M):

Herr talman! Den öppenhet för skärpta straff Jonas Sjöstedt talar om 
vore ju en nyhet i jämförelse med till exempel raderna av 
tillkännagivanden från riksdagens justitieutskott och denna kammare 
till förmån för just hårdare straff när det gäller brott inom ramen för 
grov organiserad brottslighet. Här finns det ett antal tillfällen då vi har 
haft riksdagsmajoritet för hårdare straff men där regeringen av någon 
anledning valt att inte återkomma.

Det finns enligt studier 55 områden i Sverige där kriminella nätverk 
har tagit över. Då är det bra med myndighetssamarbete, men det räcker 
inte, Jonas Sjöstedt. Att ha samverkan mellan myndigheter räcker inte 
mot grov organiserad brottslighet. Jag får inget svar på frågan varför 
målet om 20 000 poliser ska överges eller frågan varför det skulle vara 
att säkra tryggheten och tilliten i samhället att säga nej 1 000 fler 
poliser i just de här områdena. Det är Jonas Sjöstedt som lämnar 
förorten i sticket.

anf.118 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag tror att populism är farligt, Anna Kinberg Batra, och 
jag tror att populism i sådana här komplexa och svåra utmaningar är 
extra farligt.

Det är så enkelt att säga att några poliser till och lite hårdare straff 
löser allt. Sedan kan man titta på forskning och erfarenheter och se att 
verkligheten är betydligt mer komplicerad än så. Ibland måste man ta 
till sig att verkligheten är mer komplicerad. Hur får vi kriminella att 
inte bli ännu mer kriminella när de hamnar i fängelse? Hur ger vi dem 
i stället en väg ut ur kriminaliteten? Hur skär vi av vägarna för 

nyrekrytering till de kriminella gängen samtidigt som vi låter våra 
poliser ha de redskap de behöver för att bekämpa tung brottslighet?

Polisyrket är ett svårt och viktigt arbete. Poliserna har min fulla 
respekt för det viktiga arbete de utför i Sverige. Men har de inte stöd 
av en samhällsutveckling som gör att det finns framtidstro hos de 
människor som riskerar att rekryteras till de kriminella gängen gör vi 
deras arbete så mycket svårare. Det är där vi skiljer oss åt, Anna 
Kinberg Batra.

(Applåder)

anf.119 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! 2015 är det år då det avgörs om vi klarar av att möta 
klimathotet i tid eller om vår möjlighet som mänsklighet att undvika 
en fullskalig klimatkatastrof glider oss ur händerna. Detta är inte tiden 
för miljöpolitiska gräl, utan det är tiden för ansvar. Alla partier måste 
vara miljöpartier, och därför vill jag fråga även Jonas Sjöstedt om 
klimatet.

Frågan handlar om företagens engagemang för miljön. De nya 
lösningar som behövs för att möta klimathotet växer ju fram hos 
företag som tar klimathotet på allvar. De lösningar vi redan känner till 
måste produceras, komma ut på marknaden och konkurrera ut 
gårdagens fossilprodukter. Kraften i den ekonomiska omvandlingen 
måste användas för att möta klimat- och resursproblemen. I stället för 
"mer, mer, mer" behövs det bättre lösningar, smartare produktionssätt 
och mindre energi- och råvaruförbrukning.

Därför behövs det ekonomiska styrmedel, och där är två typer av 
företag särskilt viktiga. Den ena typen är innovationsföretag, som i 



framkanten av utvecklingen kan finna lösningar. Den andra typen är - 
faktiskt - några av de mest traditionella företag vi har, nämligen jord- 
och skogsbruk. Det är där framtidens drivmedel, energi och 
byggmaterial tillverkas.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om en bra budget 
som ligger på riksdagens bord, men Jonas Sjöstedt har gjort klart att 
han skulle vilja införa en del nya skatter. När jag studerar vilka skatter 
Vänsterpartiet vill införa blir det tydligt för mig att det är skatter som 
riskerar att slå mot just de innovationer av gröna näringar vi behöver. 
Förmögenhetsskatt skulle effektivt försvåra kapitalförsörjningen till 
små, snabbväxande innovationsföretag. Arvsskatt hindrar 
generationsskiften i jordbruk, skogsbruk och andra familjeföretag.

I dessa delar är jag rädd att skattepolitiken ni företräder skulle vara 
skadlig för miljön, Jonas Sjöstedt. Vi kräver gärna av andra att det ska 
finnas en miljökonsekvensanalys av alla beslut, och jag vill därför 
fråga om Vänsterpartiet har gjort en analys av vad arvsskatt, 
förmögenhetsskatt och er övriga skattepolitik skulle göra för 
företagens möjligheter att bidra i klimatarbetet.

anf.120 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Tack för frågan, Gustav Fridolin. Jag sa i ett tidigare 
replikskifte att vi kunde utfärda ett intyg på att Miljöpartiet inte är ett 
vänsterparti, och du kan få en guldstjärna och ett blått band på det 
intyget också.

I Sverige i dag är det så att 40 procent - det är osäker statistik - av 
förmögenheten finns hos den rikaste procenten av befolkningen. 85 
personer i världen äger mer än vad halva mänskligheten gör. Alla som 

tycker att det är rimligt röstar emot en förmögenhetsskatt, och alla som 
tycker att det är orimligt inser att det här finns utrymme att bidra mer 
till samhällsutvecklingen.

Det är samma sak med arvsbeskattningen; i de flesta länder runt om i 
världen har man någon form av arvsbeskattning. Jag inser dock att vi 
måste se till att en sådan inte förhindrar generationsskiften i jordbruk 
eller småföretag. Man kan ha olika modeller för det, och vi är helt 
öppna för en diskussion. Att inte vilja bekämpa denna bisarra 
anhopning av förmögenheter hos allt färre människor tycker jag dock 
är illa.

Vi kan göra mycket mer, och jag ska ge exempel på saker där vi är helt 
öppna för att vidareutveckla vår politik tillsammans. Vi skulle vilja ha 
ett högre klimatmål i Sverige och ett eget klimatmål när vi åker till 
Paris, i stället för att ducka bakom EU:s ganska svaga klimatmål. Vi 
skulle vilja ta bort CDM-åtgärder som en del av de svenska 
klimatåtgärderna. Vi ska göra läxan på hemmaplan - vi kan bli mycket 
grönare.

Vi skulle vilja komma ihåg kolbiten från i fjol och inse att en av de 
viktigaste saker vi kan göra är att inte sälja Vattenfalls kolgruvor utan 
faktiskt avveckla dem. Jag vet att du tycker som jag i det fallet, Gustav 
Fridolin. Genom att investera i solel, vilket vi delvis har börjat med, 
kan vi skapa en helt ny bransch i Sverige - vi kan se hur den finns i 
Tyskland men inte i Sverige.

Vi borde också ta bort subventioner för miljöförstörande verksamhet, 
till exempel nedsättningar i koldioxidbeskattningen, samtidigt som vi 
hjälper svenskt jordbruk och svenskt fiske att ställa om till 
miljövänliga bränslen. Det är att ta klimatfrågan på allvar. Vi är redo. 
Är ni?



anf.121 Gustav Fridolin (MP):

Herr talman! Jag tycker att många av de förslag Jonas Sjöstedt förde 
fram är bra. En hel del är, precis som Jonas Sjöstedt konstaterar, sådant 
vi nu jobbar för tillsammans.

Jag tror också att jämlikhet är viktigt för att nå klimat- och miljömålen, 
men en av anledningarna till att jag aldrig kommer att vara socialist är 
att jag någonstans inte tror att man kan driva en politik utifrån att man 
har en princip som leder till en absolut sanning i varje fråga. Det är på 
något sätt så Vänsterpartiet ofta argumenterar, till exempel nu när vi 
tar upp arvsskatten och förmögenhetsskatten.

Vi har provat dessa saker i Sverige, och en del av det har Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet varit med och avskaffat tillsammans - just för att vi 
såg att de effektivt slog undan möjligheten till kapitalförsörjning och 
innovationsföretag. Förmögenhetsskatten blev en skatt enbart för dem 
som inte planerade bort sina skatter utan ville använda dem till att få 
företag att växa i Sverige. Arvsskatten var skadlig för 
generationsskiften i jord- och skogsbruksföretag, det vill säga precis 
dem vi behöver för att klara klimathotet.

anf.122 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag är övertygad om att jämlika samhällen är bättre på så 
många sätt än de ojämlika samhällena. Våra samhällen går åt fel håll. 
Det är en liten, liten grupp - den rikaste procenten - som kontrollerar 
förmögenheterna, och det är ett hinder för klimatomställningarna. Om 
vi lever som Carl Bildt allihop, och flyger oftare än vi är på marken, 
förstör vi den här planetens klimat på nolltid. Men som någon sa till 
mig: Oj, vilken vecka det skulle vara den vecka vi höll på!

Det är inte rimligt att kräva att vanliga människor ska ställa om sina liv 
genom att köpa miljöbilar och sätta upp solpaneler samtidigt som den 
rikaste delen av samhället kan fortsätta förstöra så oändligt mycket 
mer. Det kommer inte att funka. Klimatfrågan handlar i grunden om en 
jämlik fördelning av alltför knappa ekologiska resurser. Då kan du inte 
ge världens alla Carl Bildt ett fribrev, Gustav Fridolin, utan då behöver 
du en förmögenhetsskatt och en arvsskatt.

anf.123 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Med mer än 60 miljoner på flykt i världen har vi i 
Sverige och EU ett särskilt ansvar att ta. Det handlar om att ge dem 
som söker det en fristad här, och dessutom en väg in i samhället.

Jobbet är nyckeln till en fungerande integration. Det är därför vi i 
Centerpartiet hela tiden har prioriterat att korta vägen från krig och 
flykt till jobb och bostad.

Det är ingen tvekan om att Vänsterpartiet i diskussionen är tydligt med 
att Sverige ska erbjuda flyktingar en fristad. Men problemet, som jag 
ser det, är hur man ser på integrationen och möjligheten för dem som 
kommer att faktiskt få ett jobb.

I den budget som Vänsterpartiet lägger fram tillsammans med 
regeringen är prioriteringen tydlig: Höj skatten på jobb och 
företagande. Bara det minskar ju ganska drastiskt möjligheten för 
nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Men som om det inte 
vore nog vill Vänsterpartiet att det inte ska gå att hitta ett deltidsjobb, 
eftersom man straffar den som är asylsökande med att omedelbart då 
ta bort etableringsersättningen. Den som är ny i Sverige kan därmed 
inte längre vara säker på att det skulle löna sig att arbeta.



Dessutom vill Vänsterpartiet gå ännu längre än så. När man läser om 
Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitik, som vi tidigare har diskuterat, 
blir det tydligt att ni kraftigt vill försvåra möjligheten till tillfälliga 
anställningar.

Vänsterpartiet vill alltså för det första göra det dyrare att anställa 
genom höjda skatter på jobb och företagande, för det andra göra det 
mindre lönsamt för nyanlända att jobba genom att ta deras ersättning 
från första dagen och för det tredje höja trösklarna in på 
arbetsmarknaden genom att stoppa de tillfälliga anställningarna.

Min fråga till Jonas Sjöstedt blir därför: Hur kan en sådan politik leda 
till att de som nyss har kommit till Sverige snabbare kommer i jobb?

anf.124 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag ska först uttrycka min samsyn med Centerpartiet i 
den grundläggande frågan. Jag är övertygad om att Centerpartiet, 
Annie Lööf och Anders W Jonsson kommer att stå upp för en human 
flyktingpolitik och att ni inte kommer att börja vackla i frågan, som 
tyvärr en del andra borgerliga partier gör. Det tycker jag känns bra i 
det här läget.

Sedan är då frågan varför vi vill ha en annan politik än den som ni 
bedrev under åtta år där skattesänkningar och marknadsreformer 
ansågs höja sysselsättningen. Ja, det enkla svaret är att det inte 
funkade. Provar man någonting inte bara ett år, två år och fem år utan i 
åtta år och det inte funkar utan arbetslösheten blivit högre, då är det 
dags att tänka nytt.

Centerpartiet verkar tro att om någonting misslyckas rejält ska man 
göra det ännu mer för att det ska lyckas. Jag tror att logiken är den 
omvända, att man måste prova någonting annat i stället.

Ta de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Ni är ju den 
ståndaktige tennsoldaten här som står kvar. De andra borgerliga 
partierna har sagt att det var ett stort slöseri med pengar. Vi får fyra 
gånger så många jobb om vi använder de pengarna i till exempel 
välfärden än vad vi får genom att strö ut dem som en allmän 
subvention till unga människor som redan har ett arbete. Det är svaret.

Vi är helt enkelt övertygade om att vår politik som ökar 
investeringarna, både de offentliga och privata, ger fler arbeten än en 
sådan här enkel skattesänkarpolitik.

Det är modigt av borgerliga politiker att tala om etablering. Faktum är 
att ert förhastade beslut att lägga etableringen på Arbetsförmedlingen 
och ha ett system med lotsar faktiskt kapsejsade. Det gick under i 
dåligt skött hantering och delvis kriminalitet. Det har gjort 
etableringen sämre.

Jag tror att vi måste ha ett helt annat samhällsansvar för etableringen 
av de nyanlända i Sverige. Och det är ju ingen tillfällighet att 
regeringen har fått överge den struktur som ni försökte skapa på det 
området.

Marknaden är bra på många sätt, men för att ta hand om människor på 
flykt tror jag att marknaden är väldigt dålig.



anf.125 Anders W Jonsson (C):

Herr talman! Då ska jag börja med att berätta en sak för Jonas 
Sjöstedt. Vår politik var inte misslyckad. Mer än 300 000 fler kom i 
arbete under våra år. En avgörande del av dem var faktiskt människor 
som inte var födda i Sverige. Det var en framgångsrik politik. Det är 
därför vi väljer att gå vidare på det spåret.

Vi vet att fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Därför gör vi 
det inte dyrare att anställa. Vi vet att alla jobb räknas. Och det måste 
löna sig att jobba. Därför kan man inte göra som ni föreslår och rycka 
bort etableringsersättningen första dagen någon får ett deltidsjobb. Vi 
vet att trösklarna till den svenska arbetsmarknaden redan är för höga. 
Det drabbar ungdomar och det drabbar nyanlända. Därför vill vi sänka 
dem.

På samtliga dessa tre punkter väljer Vänsterpartiet att driva den rakt 
motsatta politiken. Och det är tyvärr, herr talman, inte en politik för att 
nyanlända snabbt ska komma i jobb. Det är inte en politik som gör 
vägen kortare från krig och flykt till jobb och bostad.

anf.126 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Normalt mäter man arbetslöshet och sysselsättning i 
procent. Jag förstår varför borgerligheten inte gör det, därför att då ser 
det lite sämre ut, men det är det rimliga sättet att mäta det hela på.

Jag ger Anders W Jonsson rätt i att vi behöver en ännu mer offensiv 
småföretagarpolitik. Jag skulle gärna se över de sociala villkoren för 
småföretagare. Många oroar sig över pension, föräldrapenning och 
andra saker. Vi vill ta bort sjuklöneansvaret helt de första två veckorna. 
Så det kanske finns några beröringspunkter.

Hur fungerar en modern, komplex internationaliserad ekonomi? Löser 
man de utmaningar man står inför genom poolrengöring?

Det handlar om sådant som investeringar, investeringsnivåer i 
samhället. Det handlar om sådant som att ha efterfrågan så att 
företagen kan sälja sina produkter. Det handlar om att satsa på sådant 
som ökar konkurrenskraften, som utbildning och transporter. Ingenting 
av det där löses med bidrag för poolrengöring. Någon gång måste 
Centerpartiet faktiskt ta in det.

(Applåder)

anf.127 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Under våren och den höst som varit än så länge har jag 
besökt en lång rad äldreboenden, hemtjänstverksamheter, LSS-
boenden och annat i Sverige. Det har varit både kommunala och 
sådana som har drivits i privat regi.

Jag har talat med många äldre, vårdtagare och anhöriga i de här 
sammanhangen. Och det är en sak som har förvånat mig, för jag hade 
lyssnat på Jonas Sjöstedt innan och förväntat mig att de som var på 
privata boenden skulle klaga och säga: Det här är fel. Det är 
vinstdrivande och något galet med detta. Det är stora kvalitetsbrister 
här. Men vet du vad, Jonas Sjöstedt? Det är ingen som jag har pratat 
med på ett enda boende som har tagit upp frågan om driftsformer? Det 
är ingen som har tagit upp frågan om vinst och som är upprörd över att 
företaget går med vinst. Det är en debatt som förekommer här i 
kammaren.

Vad människor pratar om där är naturligtvis om maten, att man är 
kritisk till maten, att man vill komma ut och gå eller så. Men det är 



precis lika vanligt på kommunala som privata boenden. Tvärtom visar 
väl undersökningarna att det är en större nöjdhet i genomsnitt i de 
privata verksamheterna. Jag funderar på varför Jonas Sjöstedt är så 
besatt av den här frågan när vanliga människor inte är det.

De företag som jag har besökt har en sak gemensam, och det är att de 
nu hotas av regeringens politik, därför att Vänsterpartiet driver på 
kraftigt. Men de har också en annan sak gemensam: De styrs nästan 
alla av kvinnor.

Att män tjänar pengar i Sverige är okej, men när kvinnor tjänar pengar 
ska det förbjudas. Det är er politik. Ni kallar er vänsterfeminister, men 
när det kommer till kritan är ni mycket mer vänster än feminister. 
Sverige behöver mer feminism, men Sverige behöver inte socialism.

(Applåder)

anf.128 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Det är roligt att höra Jan Björklund prata feminism. Det 
sker alltför sällan. Jag skulle önska att det inte bara handlade om 
direktörer som är kvinnor när du pratar feminism utan kanske mer om 
undersköterskor och andra.

Vem är det som gör jobbet i välfärden? Jo, det är alla undersköterskor 
och sjuksköterskor, alla de som arbetar varje dag i den. Jag är helt 
övertygad om att de som arbetar i privata verksamheter gör ett minst 
lika gott arbete som de som arbetar i offentliga verksamheter. De 
kämpar varje dag för att ge äldre människor en bra omvårdnad. De har 
yrkesstolthet. De har kunnande. Jag har ingenting ont att säga om dem. 
Men jag vill ge dem goda arbetsvillkor.

Frågar man Kommunals medlemmar, och det har Kommunal gjort, 
vem de vill jobba för svarar fler att de vill jobba för kommunen. Och 
det kanske finns en orsak till det. Vi kan se att det man tjänar pengar 
på i den vinstdrivna välfärden är hur många anställda man har. Det är 
nämligen det som kostar i välfärden. Och ska man göra mycket vinst 
får man ha mycket färre undersköterskor; det är så det ser ut. Då får de 
som finns kvar springa snabbare, ha fler delade turer eller arbeta mer 
deltid. Det där är ett reellt problem, Jan Björklund.

Vi menar att de som arbetar i välfärden är värda goda arbetsvillkor, 
oavsett om det är i den privata eller den offentliga välfärden. Vi vet att 
andelen otrygga anställningar är större där vinstintresset kommer in, 
och vi menar att man har rätt att ha en trygg anställning.

Allt är inte bra i det offentliga, och vi gör satsningar för att få det att 
bli bättre. I budgeten görs en stor satsning på utbildning. Många som 
arbetar i äldreomsorgen behöver både grundläggande yrkesutbildning 
och fortbildning. Men framför allt gör vi en stor satsning på att man 
ska få fler arbetskamrater.

Vi har kommit överens med regeringen om att 5 000 fler ska arbeta i 
äldreomsorgen. Det är för att vi gör ett val. För oss är det viktigare att 
man har arbetskamrater och en god arbetsmiljö än att sänka skatten för 
dem som tjänar mest, vilket är Folkpartiets linje.

anf.129 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Vet du vad, Jonas Sjöstedt? Nästan alla jag pratar med ur 
vårdpersonalen på de privata institutionerna har förut jobbat i det 
kommunala. Och nästan undantagslöst säger de att det blivit bättre. De 
har bytt medvetet. De blev inte tvingade att byta. Det var ingen som 



tvingade dem att jobba i privat verksamhet, Jonas Sjöstedt. De valde 
själva. Och de trivs, trivs ännu bättre och vill inte byta tillbaka.

Det betyder inte att allt är frid och fröjd överallt eller att det ena är 
dåligt och det andra bra. Det kan vara ungefär lika bra eller lika dåligt i 
båda verksamheterna. Men din huvudgrej är att förbjuda privata 
verksamheter. Du hävdar att du inte vill förbjuda dem utan bara vill 
förbjuda vinst. Men ursäkta, det finns inga verksamheter som kan 
bedrivas i det privata om förluster är tillåtna men vinster förbjudna! Ett 
företag går med vinst ibland och förlust ibland. Det måste man få 
jämna ut över tiden. Om vinster förbjuds finns det inga privata företag. 
Du är besatt av att politiker ska styra. Människor ska inte få välja 
själva. Det är det som är problemet.

(Applåder)

anf.130 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Problemet med Jan Björklunds resonemang är förstås att 
det är fel. Vad gäller skolan är Sverige unikt genom att tillåta 
obegränsade vinstuttag. Du, Jan Björklund, var den som rev ned den 
svenska skolan genom privatiseringen och uppdelningen, så du vet 
mycket om det här. I många länder finns det skolor som inte är 
offentliga men finns ändå. I Jan Björklunds värld skulle de inte 
existera, eftersom de inte får ta ut vinst. Men tänk om det är så att 
människor vill utbilda barn därför att de brinner för att utbilda barn? 
Tänk om det faktiskt är så att människor vill bedriva sjukvård och 
äldreomsorg därför att de tycker att det är viktigt? Har tanken inte 
slagit dig, Jan Björklund, att det faktiskt är så det går till i samhället i 
stora delar av världen och att det fungerar på det viset?

Om det finns privat verksamhet som fungerar väl, och det gör det 
självklart, skulle den då inte fungera ännu bättre om alla pengar gick 
till vården? Då skulle man få fler arbetskamrater och mer tid. Det är 
väl ännu bättre än att ta en del av de pengar som vi betalat i skatt och 
ge dem till ett riskkapitalbolag som kanske inte ens skattar i Sverige? 
Jag menar att argumenten inte håller.

(Applåder)

anf.131 Andreas Carlson (KD):

Fru talman! Höjningen av hemtjänsttaxan drabbar de sämst ställda 
pensionärerna, främst kvinnor. Det är ett förslag från en feministisk 
regering att de fattigaste och de äldsta ska drabbas hårdast, och allra 
hårdast slår det mot kvinnorna.

Kristdemokraterna var i Alliansen med och sänkte skatten fem gånger 
för alla pensionärer. En garantipensionär hade 2014 ca 1 800 kronor 
mer i disponibel inkomst varje månad jämfört med när Alliansen 
tillträdde. Nu genomför regeringen med stöd av Vänsterpartiet förslag 
som ger effekten att de sämst ställda pensionärerna med hemtjänst 
sammantaget får mindre kvar. Enligt Socialdepartementets egna 
kalkyler kommer ca 78 000 personer med hemtjänst att få högre 
avgifter.

Vi kristdemokrater avvisar den här höjningen i vårt budgetalternativ. 
Vi vill fortsätta att sänka skatten för pensionärer. Vi säger nej till 
särskild löneskatt för äldre och vill i stället införa ett dubbelt 
jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder. Vi har dessutom en 
äldreboendegaranti, ett omvårdnadslyft, en nationell demensplan och 
ett måltidslyft, förutom det vi gör med det förslag som jag tog upp om 



en nationell hemtjänsttaxa. Vi avvisar det bestämt, eftersom det slår så 
hårt mot de allra fattigaste pensionärerna.

Min fråga är ganska enkel, Jonas Sjöstedt. Hur kan du ge stöd till en 
budget som gör det sämre för de sämst ställda pensionärerna?

(Applåder)

anf.132 Jonas Sjöstedt (V):

Fru talman! Att hemtjänsttaxans nivå höjs tycker jag är dåligt. Det var 
någonting som vi fick gå med på i budgetförhandlingen. Jag hade 
hellre låtit bli det. Men det är frivilligt. I Sveriges största kommun, 
Stockholm, där äldreomsorgen sköts med det yttersta ansvaret hos en 
vänsterpartist, låter vi bli att göra den där höjningen.

Detta är dock inte den stora förändring som sker för de äldre. Den slår 
inte heller mot de sämst ställda pensionärerna; snarare är det de med 
medelpension som påverkas mest. I själva verket är det mindre än 1 
procent av pensionärerna som får det sämre. Jag hade önskat att jag 
kunnat säga att det inte var någon. Det kan jag inte säga, men det är så 
fördelningen ser ut. Vad beror det på? Jo, beror det på att våra och 
regeringens satsningar är så mycket större än den förändring som 
justeringen av hemtjänsttaxan innebär. Vi sänker skatten, och vi börjar 
med dem som har lägst pensioner, oftast kvinnor, så att de ska få mer 
kvar i plånboken. Vi höjer bostadstillägget, vilket når precis samma 
grupp: kvinnor som arbetat i hela sitt liv men har alltför låga 
pensioner. Vi genomför avgiftsfri sjukvård för dem som fyllt 85, en 
kvarts miljon svenskar, många med mycket låga pensioner. Vi gör en 
stor satsning på bemanning och utbildning i äldreomsorgen.

Jag håller med om att höjningen av hemtjänsttaxan är en 
skönhetsfläck. Jag hade hellre varit utan den. Men varje räknekunnig 
person ser att är det någonting den här budgeten gör är det att lyfta 
köpkraften och den ekonomiska standarden för en förkrossande 
majoritet av de pensionärer i Sverige som har lägst pension. Det borde 
Kristdemokraterna jubla över.

(Applåder)

anf.133 Andreas Carlson (KD):

Fru talman! Möjligen kommer jag att göra Jonas Sjöstedt besviken 
genom att inte jubla, men det värsta är väl att de som faktiskt drabbas 
av förslaget om höjning av hemtjänsttaxan inte jublar särskilt mycket 
över att bli inbuntade i det som beskrivs som bara 1 procent. Det 
handlar om 11 000 personer, som möjligen tittar på debatten här i 
kammaren och kanske nästan får känslan: Lite spill får man räkna med 
- det är bara 1 procent.

Detta gäller de allra fattigaste pensionärerna, och det är dem som vi 
kristdemokrater alltid har värnat och alltid har satsat hårdast på genom 
fördelningspolitiskt riktiga insatser som stärkt dem som har det sämst 
ställt. Du medger att du inte tycker att det här förslaget är särskilt bra, 
Jonas Sjöstedt, och det hedrar dig. Men hur kan Vänsterpartiet ge stöd 
åt en budget som gör det sämre för dessa 11 000 personer, de sämst 
ställda pensionärerna?

(Applåder)



anf.134 Jonas Sjöstedt (V):

Fru talman! Det ska jag gärna berätta! Den här budgeten som helhet är 
motsatsen till det som de borgerliga i Alliansen gjorde under åtta år. 
Det är kvinnor som vinner. Det är ensamstående mammor och 
pensionärer med låg pension som äntligen är vinnare när en 
statsbudget läggs fram i Sverige. Det är de som arbetar i välfärden och 
de som behöver välfärden som är vinnare när vi gör en budget som går 
igenom riksdagen.

Det här är jag stolt över. Det är inte en perfekt budget. Jag tror väl 
knappast att det existerar perfekta budgetar i den värld vi lever i. Men 
det är en budget som definitivt minskar orättvisorna, både mellan män 
och kvinnor och mellan rika och fattiga. Vi gör stora satsningar mot 
barnfattigdom. Det satsas på kulturen och välfärden. Vi bygger ut 
infrastrukturen. Jag är stolt över den här budgeten och står för den, 
trots att det finns några mindre skönhetsfläckar i den.

(Applåder)



anf.135 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Nästan 10 000 människor - så många har sökt asyl i 
Sverige den senaste veckan. Bakom siffrorna döljer sig människor av 
kött och blod. Många av dem har flytt över havet och riskerat sina liv 
för att slippa krig och terror. De har gjort det som vi alla skulle göra i 
den situationen: försöka skapa en bättre framtid för våra barn.

Jag tror inte att vi kan föreställa oss den desperation och den utsatthet 
som människor känner. Man blir oerhört påverkad av de här 
människoödena. Framför allt blir man påverkad av dem som aldrig 
nådde fram, som aldrig fick chansen att ge sina barn den där nya 
framtiden. Medmänsklighet och ödmjukhet men också beslutsamhet 
och ansvar tycker jag att vi alla här inne ska ha med oss i en svår tid 
fylld av mycket oro.

Vi liberaler är beredda att ta ansvar och göra det vi kan för att nå en 
bred enighet här i riksdagen om de åtgärder som kan komma att 
behövas på grund av flyktingkrisen. Våra ingångar i detta är att 
Sverige ska ha en humanitär utgångspunkt och värna asylrätten. 
Folkpartiet liberalerna tror inte på taggtråd.

Däremot tror vi att fler länder behöver ta ett större ansvar för att 
hjälpa. Och precis som att alla EU-länder måste ta ansvar måste 
Sveriges alla kommuner också vara beredda att göra det. Det är ett 
oerhört tryck i dag i vissa delar av Sverige, och det är inte rimligt att 
några mer välbemedlade kommuner inte tycker sig ha möjlighet att 
hjälpa till.

Vi vill också medverka till att beslut om asyl ska ges snabbare, så att 
de som får avslag också snabbare kan lämna Sverige. Vi måste nu 
koncentrera insatserna till de människor som verkligen har skyddsskäl.

Flyktingmottagandet i Sverige kommer också att innebära stora 
integrationsutmaningar, ännu större i framtiden än vad vi redan har. 
För oss liberaler är saken given: Integrationen börjar på jobbet.

Det räcker inte med att ha öppna dörrar in till Sverige. Dörrarna till 
svensk arbetsmarknad måste också öppnas. Integrationsutmaningen 
ligger framför allt inte i dem som kommer hit med en akademisk 
examen i bagaget, utan utmaningen handlar om dem som inte ens har 
en ordentlig skolgång av typen grundskola från sitt eget land.

Tror man att integrationen börjar på jobbet behöver man öppna 
arbetsmarknaden för fler typer av jobb som i dag prisas bort av höga 
ingångslöner och höga skatter. Jag välkomnar Miljöpartiets signal i 
dag på morgonen i frågan. Min förhoppning är att alla partier nu är 
beredda att sätta sig ned och ta ansvar för att gemensamt finna 
lösningar i den svåra situation som vårt land står inför.

Fru talman! För oss är målet med politiken att människor ska ha mer 
av frihet. Ett mål måste då vara att Sverige ska ha världens bästa 
välfärd. Det handlar om skola, jämställdhet, vård och omsorg. Det 
finns bara ett recept för att nå världens bästa välfärd. Det är ekonomisk 
utveckling och ekonomisk tillväxt. Det är inte fler skatter eller höjda 
skatter som Sverige behöver för att trygga välfärden. Det är fler som 
arbetar och betalar skatt till staten.

Det är genom att fler jobbar som ekonomier växer. Det är så välfärden 
kommer fler till del. Det behövs ett perspektivskifte i svensk politik. Vi 
måste ha mål. Statsministern har infört några olika mål. Det är inte fel 
att ha mål. Men målen måste mäta rätt saker. Det är då de styr i rätt 
riktning.

Att vi ska ha lägsta arbetslöshet i EU år 2020 är ett felaktigt satt mål. 
Vi bör byta ut det mot ett sysselsättningsmål, att vi ska skapa fler jobb. 



Vi måste ha mål som bygger på Sveriges framgångar och inte på andra 
länders misslyckanden. Det räcker inte att ta bort bortre parentesen och 
att fler kommer att förtidspensioneras så att vi sänker arbetslösheten. 
Sverige får ingen ekonomisk utveckling av det. Det är fler riktiga jobb 
som vi behöver och fler människor som har riktig sysselsättning.

I Folkpartiet liberalernas budgetförslag prioriterar vi jobben, skolan, 
bostäder, äldreomsorg och det svenska försvaret. Vi behöver i Sverige 
genomgripande strukturreformer och liberaliseringar på flera områden. 
Det handlar om en liberaliserad arbetsmarknad med en modern 
arbetsrätt som gör det lättare att byta jobb och att få jobb. Det handlar 
om en liberaliserad bostadsmarknad med mindre regleringar, friare 
hyressättning och sänkt flyttskatt som ökar rörligheten. Det handlar om 
en liberaliserad energimarknad som inte har så otroligt mycket 
synpunkter på exakt vilka kraftverk som finns utan mer försöker 
bekämpa koldioxidutsläppen. Det behövs en kunskapsskola där man 
fortsätter att bygga på det som Alliansen påbörjade för bättre 
matchning, till exempel en ny yrkesskola. Det är så vi skapar 
konkurrenskraft, tillväxt och välfärd.

Fru talman! Det måste löna sig att utbilda sig, och det ska löna sig att 
jobba. Det är rätt i sak, men det är också det bästa vi kan göra för att 
värna välfärdssamhället. Vi ska exportera varor och tjänster, men vi 
ska inte exportera våra talanger. De ska helst vilja stanna kvar i 
Sverige.

Utbildning och jobb ska inte bara löna sig för män och i 
mansdominerade yrken. Det ska också löna sig i kvinnodominerade 
yrken. Det handlar om förskolechefer, förstelärare, gymnasielärare, 
enhetschefer inom äldreomsorgen och mellanchefer i socialtjänsten. 
Det är de som jobbar i kvinnodominerade akademikeryrken men tar på 
sig lite mer ledningsansvar som är den grupp i Sverige som har den 

längsta utbildningen men är mest felavlönad och mest högbeskattad. 
Det vi kan ändra på är inte direkt lönerna. Det gör parterna. Det vi kan 
ändra på är marginalskatterna. De slår till väldigt hårt för kvinnor i de 
kvinnodominerade akademikeryrkena. Marginalskatterna måste 
sänkas.

Fru talman! Sverige står inför stora samhällsutmaningar på både lång 
och nu också kort sikt. Jag är bekymrad över att den politiska 
situationen i vårt land nu riskerar att drivas mot ännu mer polarisering. 
Jag är inte bekymrad över tuffa debatter. Jag kan delta i dem själv. Det 
är inga problem. Men när debatten är slut måste vi tillsammans klara 
av att samla oss och fatta beslut och ta ansvar. Jag märker en ökad 
rädsla för att göra detta. Det är olyckligt, och det är en ny situation i 
vårt land.

Det behövs mer samförstånd i svensk politik också över 
blockgränserna i viktiga politiska frågor. Det gäller i synnerhet mellan 
allianspartierna och Socialdemokraterna. Förutom de samtal om 
flyktingpolitik som nu inleds i veckan borde det handla om klimat- och 
energipolitik och fortsatt analyserande av säkerhetspolitiken i det nya 
läget då partier byter positioner och vi har nya situationer i riksdagen. 
Det handlar om vinster i välfärden, som vi har diskuterat här, 
ekonomiska frågor om trösklar på arbetsmarknaden, hyresreglering 
och ränteavdrag.

Fru talman! Ett blocköverskridande samarbete fungerar säkert i viss 
utsträckning med nuvarande regeringskonstellation. Men jag vill gärna 
säga att min bedömning är att ett blocköverskridande samarbete i fler 
frågor skulle underlättas om statsministern är beredd att genomföra en 
regeringsombildning där Miljöpartiet tillåts lämna regeringen och där 
man hakar av Vänsterpartiet i det täta samarbete som finns. Ett antal av 
de uppgörelser som har gjorts mellan Socialdemokraterna och de två 



andra partierna försvårar både i sak och genom att det sänker 
förtroendet för vad man håller på med. Det handlar om vinster i 
välfärden, Bromma flygplats och allt vad det nu kan vara.

Fru talman! Låt det stå fullständigt klart: Jag vill att Sverige får en 
alliansregering efter nästa val. Det kan bli 2018. Det kan bli tidigare. 
Det vet vi inte. Då ska Sverige ha en alliansregering. Före det valet ska 
Alliansen presentera gemensamma politiska utgångspunkter. Men jag 
tänker inte medverka till att Sverige får en inrikespolitisk kris redan nu 
inom några månader.

Fru talman! Jag tänker inte stå och utlova en politisk kris om tolv 
månader. Det är inte ansvarsfullt. Jag vill att Sverige ska ha en 
alliansregering. Det blir nästa gång. Vi arbetar för det när Sverige går 
till val. Men att stå och utlova kriser i förväg är inte ansvarsfullt.

Fru talman! Politisk konfrontation har sin tid, samförstånd har sin. De 
kriser Sverige nu står inför kräver att vi samarbetar. Den situation vi 
nu befinner oss i kan snabbt urarta till ett inrikespolitiskt kaos som vi 
just nu inte har råd med. Det ankommer på riksdagens partier att nu ta 
ansvar och undvika det. Vi är beredda.

(Applåder)

anf.136 Statsminister Stefan Löfven (S):

Fru talman! Jan Björklund säger att det kommer att krävas mer av 
samarbete för Sveriges bästa. Jag kan inte annat än instämma. Det är 
så läget är, inte minst nu. Sverige behöver fler partiledare som är 
beredda att säga att de tar ansvar i en sådan här situation.

Jag har sedan jag blev partiledare för Socialdemokraterna talat om att 
blockpolitiken är förödande för Sverige. Den är helt enkelt inte bra. 
Jag välkomnar det besked som Jan Björklund nu lämnar här i Sveriges 
riksdag. Jag tycker dock inte att när man bjuder in till samarbete ska 
börja med att utesluta en del av krafterna.

Så till min fråga, för debatten måste självfallet ändå pågå. Regeringen 
byter nu inriktning på Sverige. Nu lämnar vi skattesänkningar och 
nedskärningar. Vi börjar investera. Vi investerar inte minst i skolan och 
i vuxenutbildningen.

Där har Sverige en viktig uppgift att i den globala ekonomin se till att 
höja vår kompetensnivå. Det måste ske ända från de tidiga åldrarna 
och upp genom hela utbildningssystemet och in i arbetsmarknaden så 
att alla människor kan hänga med i globaliseringen.

Nästa år investerar vi 5 miljarder i skolan. Den största satsningen är 
höjda lärarlöner. Vi bedömer att ca 60 000 lärare kan få 3 000 kronor 
mer i månaden. Det är en bra satsning. Där har vi en samsyn med 
Folkpartiet, vilket jag tycker är bra.

Men skolsatsningen i sin helhet från Folkpartiet blir lite 
bekymmersam. Ni vill nu skära ned på skolan med 1,2 miljarder 
jämfört med regeringens budget. Ni skär också ned på 
vuxenutbildning.

Min fråga är: På vilket sätt blir skolan bättre av det, Jan Björklund? 
Hur höjer vi kompetensnivån i Sverige med att skära ned på 
skolsatsningar?



anf.137 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Till att börja med ställer jag inga krav på att Stefan Löfven 
ska sparka ut vare sig det ena eller det andra partiet. Jag tänker inte 
väcka något misstroendevotum, som andra gör, mot Fridolin eller 
någon annan. Men jag ger rådet att om man vill ha mer samförstånd på 
allvar underlättar det om Socialdemokraterna och Alliansen talar med 
varandra. Det handlar bland annat om skillnader i synen på ekonomisk 
tillväxt. Jag är till exempel beredd att skriva under på vartenda ord 
som Stefan Löfven säger om kärnkraft, det vill säga det som han sa 
innan han blev partiordförande. Det är många frågor som vi skulle 
kunna enas om.

Men när det handlar om att Sjöstedt kom och krävde förbud för vinster 
i välfärden, när det handlar om att ni fick backa undan från 
friskoleuppgörelsen och när det handlar om Miljöpartiet och Bromma 
flygplats, Förbifarten och annat är detta inte bara fel i sak. Ni går ifrån 
det som vi tidigare har varit överens om, och det tär på förtroendet. 
Och det är precis som jag sa förra hösten, nämligen att det försvårar 
framtida samarbete. Hur väl samarbetet ska lyckas hänger också på hur 
ni agerar.

Vi har en mycket ambitiös utbildningsbudget. Men jag noterar att vi 
gör lite olika prioriteringar. Vi tycker till exempel att det är viktigare 
att höja kvaliteten i högskolan än att nu omedelbart bygga ut antalet 
platser ännu mer. Vi har redan en mycket omfattande och utbyggd 
högskola, och nu minskar söktrycket eftersom ungdomskullarna 
minskar. Vi har för låg kvalitet på högskolan.

Vi satsar mer på lärarlöner i vår budget än vad Stefan Löfvens regering 
gör. Men sanningen, Stefan Löfven, är att det är ett jätteunderkännande 
för arbetsgivarna att staten måste gå in och betala lönerna. Det är väl 
det yttersta tecknet på att kommunaliseringen av skolan helt har 

misslyckats att staten måste gå in och sätta löner därför att 
arbetsgivarna inte klarar av det? Vi båda borde dra den slutsatsen. Som 
gammal facklig man måste du tycka att det är besvärande att staten 
måste göra det. Men det är det yttersta underkännandet av 
kommunerna att staten måste gå in och vara arbetsgivare.

(Applåder)

anf.138 Statsminister Stefan Löfven (S):

Fru talman! Jag tror att vi delar uppfattningen att staten måste ta ett 
större ansvar. Det är det vi gör, och det är därför som staten behöver 
skjuta till mer resurser till skolan. Men då är det fel att dra bort 
resurser från skolan. Det är nämligen det som ni gör. Det blir mindre 
resurser, och det blir mindre resurser inte minst till förskolan. Vi 
behöver göra mer tidiga insatser eftersom det bästa som vi kan göra 
för de små barnen är att ge dem bra tidiga insatser. Då blir det lättare 
för dem genom hela skolan.

Även fritidspedagogiken riskerar att bli lidande här därför att ni 
prioriterar skattesänkningar i stället för att satsa på skolan, och det är 
inte bra.

Då är frågan vad som ska bort här. Ska det vara färre pedagoger på 
fritis, eller ska vi ha större barngrupper i förskolan? Är det detta som 
är prioriteringen när ni absolut vill sänka skatterna i stället för att 
investera?



anf.139 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Jag tror att Stefan Löfven har en felaktig uppfattning om 
hur kommuner fungerar. Jag har varit kommunalråd i tolv år i den 
största kommunen. Det är inte så att vi sitter där och ger något litet 
bidrag till något och att det sedan blir precis på ett visst sätt. Detta går 
in i en stor kommunal budget, och sedan använder kommunen den. 
Det är förmodligen på olika sätt i olika kommuner. Någon behöver 
ytterligare en fritidspedagog, och någon annan behöver förstärka 
någon annanstans. Detta ger en helt felaktig syn på hur detta fungerar.

Svenskt utbildningsväsen kostar 230-240 miljarder varje år. Jag tror att 
ni har några hundra miljoner mer än vad vi har. Man kan inte tro att 
det är den avgörande skillnaden. Det är klart att det inte är.

Däremot konstaterar jag att kommunerna inte klarar av att sköta 
skolan. Hur mycket pengar du än stoppar in i den påsen funkar det 
inte. Sedan Göran Persson kommunaliserade skolan har resultaten 
sjunkit oavbrutet. Det är dags att återförstatliga den svenska skolan.

(Applåder)

anf.140 Jimmie Åkesson (SD):

Fru talman! Jag har ställt ett antal frågor här, och egentligen en mycket 
konkret fråga, till Jan Björklunds kollegor bland de så kallade 
oppositionspartierna inom Alliansen. Nu har Jan Björklund redan 
föregripit min fråga och gett svar på den. Han har inga som helst 
avsikter att fälla någon regering eftersom han gör precis samma analys 
som Kinberg Batra, nämligen att om allianspartierna skulle få makten 
skulle det uppstå kaos. Jag tycker fortfarande att det är mycket 
konstigt att resonera på det sättet.

Jan Björklund säger också att han nu inte bara är stödparti till Stefan 
Löfven. Nu ger han också råd. Han är alltså både stödparti och 
rådgivare till Stefan Löfven. Jag vet inte om det var detta som 
Folkpartiets väljare hade förväntat sig när de lade sin röst på Jan 
Björklunds parti. Det är mycket möjligt.

Låt mig, när Jan Björklund ändå har svarat på frågan om han snarast 
vill byta regering, fråga: Varför är det bättre med en socialistisk 
budget, med stöd av Jonas Sjöstedt, Åsa Romson, Gustav Fridolin och 
inte minst statsminister Stefan Löfven, än en moderat budget?

anf.141 Jan Björklund (FP):

Fru talman! En moderat budget är bättre än en socialistisk budget; det 
lovar jag. Problematiken med detta ligger i att dagen efter att den har 
röstats igenom tvingas vi bilda en regering mellan Alliansen och 
Sverigedemokraterna eftersom det är denna konstellation som har 
vunnit budgetomröstningen. Det är då det spricker direkt.

Det är inte så att Jimmie Åkesson röstar på Moderaternas budget 
därför att han delar de uppfattningar som finns i Moderaternas budget. 
Jimmie Åkessons budget är totalt annorlunda än Moderaternas budget. 
Jimmie Åkesson röstar på Moderaternas budget för att han vill ställa 
till kaos. Det är det som är bakgrunden. Det är inte så att du, Jimmie 
Åkesson, delar den syn som vi liberaler har på en lång rad 
samhällsområden. Du har totalt motsatt syn. Du vill göra detta nu bara 
för att du vill ställa till kaos. Det är detta som är bakgrunden. Det vill 
inte jag. Jag tycker att det är ansvarslöst agerat i denna situation.

Självklart föredrar jag en borgerlig budget framför en socialistisk 
budget. Men jag föredrar inte Sverigedemokraternas politik, och det är 



detta som blir styrande i detta. Det är en sak att votera här den ena 
dagen. Men sedan ska en regering också fungera efteråt, och det gör 
den inte.

Jag vill ha en alliansregering i Sverige - tvivla inte på det - men det 
bygger på att Alliansen samlar ett tillräckligt antal mandat i denna 
kammare, och det gör vi inte nu. Det var en effekt av förra årets val.

Det är fullt möjligt att det blir ett val före 2018, eller också blir det 
2018. Jag kommer att jobba dag och natt för att det ska bli en 
alliansregering, men inte tillsammans med Sverigedemokraterna.

(Applåder)

anf.142 Jimmie Åkesson (SD):

Fru talman! Alla dessa vackra ord från talarstolen om samförstånd och 
om att vi måste hitta gemensamma lösningar och så vidare gäller 
egentligen inte, utan det är bara prat från Jan Björklunds sida. Det 
beklagar jag.

När det gäller huruvida det finns möjlighet att bilda en regering mellan 
oss och allianspartierna har jag inte tänkt så långt, och jag vet inte vad 
Jan Björklund känner till som jag inte känner till om förutsättningarna 
för det. Vi har aldrig talat om det. Det är kanske det som man ska göra. 
Man ska kanske ta sina egna ord om diskussioner, samtal och 
överenskommelser på allvar och faktiskt göra det. Jag tror att det är 
precis det som väljarna förväntar sig av oss som finns här i Sveriges 
riksdag. Men det tycker uppenbarligen inte Jan Björklund, även om 
han påstår att det är så han vill ha det.

Vad är det som är så mycket mer ansvarsfullt än att rösta fram en 
moderat budget? Varför är det mer ansvarsfullt att rösta fram en 
socialistisk budget, Jan Björklund?

anf.143 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Jag kommer att rösta på Folkpartiet liberalernas budget. 
Jag kommer inte att rösta på någon socialistisk budget. Jag säger detta 
igen: Jag föredrar naturligtvis också en moderat budget framför en 
socialdemokratisk, även om jag anser att Folkpartiets är den bästa. 
Men det handlar inte om det. Det handlar om att när den väl har röstats 
igenom får Sverige en ny regering, och det regeringsunderlag som har 
röstat igenom den kommer inte att fungera eftersom Jimmie Åkesson 
har en helt annan uppfattning om hur politiken ska bedrivas. Jimmie 
Åkesson röstar på Moderaternas budget bara för att jäklas. Det ska 
ställas till ett kaos eller ett nyval där Jimmie Åkessons parti hoppas bli 
större. Då blir det ännu svårare att styra Sverige. Det lovar jag. Det är 
det som du är ute efter, Jimmie Åkesson. Du är inte ute efter att 
Sverige ska få en liberal politik. Det är inte därför som du röstar på 
liberala budgetförslag. Du gör det för att du vill ställa till kaos, och det 
vill inte jag.

(Applåder)

anf.144 Gustav Fridolin (MP):

Fru talman! Ni vet vad jag ska säga, och jag vet vad Jan Björklund 
kommer att svara. Låt mig därför i stället fråga följande: Kan 
folkpartiledaren lämna ett folkpartistiskt förslag för klimatet som inte 
handlar om kärnkraft?



anf.145 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Det kan jag absolut göra. Det europeiska samarbetet är 
otroligt viktigt, och det var tur att Miljöpartiet förlorade i 
folkomröstningen om EU.

(Applåder)

Det viktigaste arbetet för klimatet, förutom de frågor som avgörs här 
hemma, gör vi på internationell nivå. Men Sverige är ett mycket litet 
land i det stora hela. Vi har en klimatneutral energiförsörjning, 
åtminstone tills Gustav Fridolin har fått sätta tänderna i den. Det gör 
att vi tillsammans i Europa måste ta itu med de stora utmaningarna. Vi 
är det parti i Sverige som är beredda att ge ännu mer power till EU-
organen när det gäller bland annat denna typ av frågor. Gemensamma 
problem i Europa måste vi lösa gemensamt.

anf.146 Gustav Fridolin (MP):

Fru talman! Man får vara glad att Livsmedelsverket eller några andra 
inte sätter bästföredatum på partier, för när folkpartiledaren skulle 
nämna ett folkpartistiskt förslag för klimatet som inte handlade om 
kärnkraft fick han gå tillbaka till 1994.

Jag är glad att vi är överens om att EU behöver starkare muskler när 
det gäller klimatet. Mitt parti har gjort den resan. Redan från allra 
första dagen i EU-parlamentet röstade miljöpartister för att man till 
exempel skulle ha miniminivåer på koldioxidskatt och annat i EU.

Men om jag ställer frågan så här då: Kan folkpartiledaren nämna ett 
folkpartistiskt förslag för att i Sverige minska de svenska 
klimatutsläppen som inte handlar om kärnkraft?

anf.147 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Från alliansregeringen lade vi fram förslagen på 
höghastighetståg i Sverige. Det är klart att mer kollektivtrafik och 
snabbgående och modern trafik är en viktig del, men ska vi ha mer 
tågtrafik och mer elbilar måste vi faktiskt också ha elektricitet, Gustav 
Fridolin. Höghastighetstågen kan liksom inte stanna på rälsen så fort 
det inte blåser. Det är det som är problemet med din energipolitik. Det 
går till sist inte att komma runt detta. Det finns ingen enskild fråga 
under överskådlig tid där Sveriges egna beslut kommer att påverka 
klimatet så mycket som just energiförsörjningen. Sverige är ju ett 
föredöme i världen. Vi släpper inte ut någon koldioxid därför att vi har 
så mycket vattenkraft och kärnkraft och nu också en del förnybart. 
Men ska man lägga ned kärnkraften landar man i tysk kolkraft, rysk 
gas eller någonting annat. Det är det som är problemet med er 
klimatpolitik. Ni vill väl, men den är inte trovärdig i verkligheten.

(Applåder)

anf.148 Jonas Sjöstedt (V):

Fru talman! Den svenska militära alliansfriheten har tjänat oss väl, och 
den tjänar oss väl. Den har inneburit att vi har kunnat stå utanför krig 
och konflikter, och framför allt är den basen för en självständig och 
aktiv utrikespolitik där Sverige kan vara tydligt som nation när 
nationers rättigheter kränks så som vi ser i Ukraina under den ryska 
aggressionen från Putin men också i Turkiet där Erdogans styre 
använder det råa våldet mot den kurdiska befolkningen. Den ger oss en 
röst. Den ger oss trovärdighet.



Jan Björklund är den som är allra mest för Nato i den svenska 
riksdagen. Han är kanske också den politiker som är allra minst kritisk 
till USA:s utrikespolitik. Du var en av påhejarna av USA:s invasion i 
Irak som har fått förödande konsekvenser för regionen. Jag har aldrig 
hört dig kritisera USA:s stöd till latinamerikanska diktatorer. Men trots 
att du försöker vara den tuffaste sheriffen i stan och är för Nato mest 
av alla tycker jag att det brister. Jag tycker inte att du är någon riktig 
Natoanhängare, Jan Björklund. Jag tycker att det saknas någonting här.

När vi säger att Nato innebär en försvarsförpliktelse som i sin tur 
innebär att man kan tvingas försvara andra som blir angripna, som 
Turkiet, säger du: Nja, det är väl sådär med det kanske. När vi påpekar 
att Nato bygger på kärnvapen och att Natoländer har kärnvapen på sitt 
territorium säger du: Det kan vi slippa. Du vill ha alliansfrihetens 
fördelar utan att erkänna att du har övergett den.

Sedan innebär Natomedlemskapet en förväntan på att man lägger 2 
procent av bruttonationalprodukten på det militära försvaret. Det är en 
upprustning på mellan 35 och 40 miljarder kronor per år, alltså enormt 
mycket pengar.

Är du den tuffaste sheriffen i stan, Jan Björklund? Är du beredd att dra 
upp 40 miljarder och lägga in i försvarsbudgeten? Och varifrån ska 
pengarna tas? Det är också en berättigad fråga.

anf.149 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Tänk att Jonas Sjöstedt aldrig någonsin nämner oron för 
Ryssland och Putin. Aldrig någonsin. Det är ett raljerande utan like 
över västvärldens militära allians som tryggade demokratin i Europa 
under hela efterkrigstiden när den hotades av kommunismen. Aldrig 

någonsin finns det från Sjöstedts sida någon problematisering av vad 
Putin gör. Försök någon gång i nästa replik att säga något kritiskt om 
Putin! Vi kommer att lyssna noga.

Det är det här som är bakgrunden, Jonas Sjöstedt. Ryssland beter sig 
inte längre som vi hoppades att Ryssland skulle göra och som de 
gjorde under Jeltsin. Det var stökigt i Ryssland när de skulle gå från 
planekonomi till marknadsekonomi, men de var på väg åt rätt håll när 
det gällde demokratisering och att involveras i västvärlden. Nu går det 
åt fullständigt fel håll. Det är därför vi måste öka vår trygghet.

Jag tycker att det försvarsbeslut som regeringen och mina borgerliga 
bröder och systrar har enats om är otillräckligt, men det spelar ju ingen 
roll om man lägger på ännu mycket mer pengar, för det finns ingenting 
som tillnärmelsevis skulle stärka Sveriges trygghet och säkerhet så 
mycket som ett Natomedlemskap. Norge och Danmark har hela 
västvärldens försvarskapacitet i ryggen om de utsätts för hot. Vi har 
bara oss själva. Och Jonas Sjöstedt tycker att det vi har är för mycket.

Vi måste förstå detta. Vi lever i ett nytt Europa sedan några år tillbaka, 
och gradvis har det förvärrats. De baltiska staterna tackar sin gud för 
att de hann gå med i Nato innan Ryssland blev riktigt elakt. Ukraina 
har nu skickat in en medlemskapsansökan. Det är såklart för sent, för 
nu finns det sannolikt ryskorienterade trupper i Ukraina där det pågår 
ett krig. Nu vill man gå med, och man ångrar att man inte gjorde det 
tidigare.

Nato ger ökad säkerhet och trygghet för oss. Nato löser inte alla 
världens problem, Jonas Sjöstedt, men det löser några viktiga problem, 
och det är därför vi bör delta.

(Applåder)



anf.150 Jonas Sjöstedt (V):

Fru talman! En evighet är en kort tid i Jan Björklunds värld. Han 
påstår att jag aldrig någonsin har kritiserat Putin, men under min 
senaste replik som varade en minut och 45 sekunder gjorde jag det.

Jag tycker att det är Jan Björklund som låter sig styras av Putins 
politik. Han älskar nog upprustning och konfrontation - det är hans 
världsbild som bekräftas att det är på det sättet. Jag tycker inte att 
Putin ska få styra vår politik. Tillfälliga saker i omvärlden ska inte 
innebära att man omprövar en politik som har varit långsiktigt 
framgångsrik. Världen behöver mer än någonsin länder som står upp 
för mänskliga rättigheter oavsett om det handlar om Ryssland, 
Ukraina, Turkiet eller något annat land.

Men, Jan Björklund, frågan är ändå: 2 procent av bnp förväntas i 
militära utgifter. Inte ens du som vill spendera allra mest kommer upp i 
de nivåerna. Tycker du, ja eller nej, att Sverige ska öka sina 
försvarsutgifter till 2 procent av bruttonationalprodukten? Och var ska 
i sådant fall pengarna tas ifrån? För det är väldigt mycket pengar.

anf.151 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Vi ökar försvarsanslagen i vår budgetmotion, men inte till 
den nivån. Jag kan berätta att huvuddelen av Natoländerna inte heller 
uppfyller det kravet, utan de ligger ungefär på svensk nivå eller något 
högre. Det är riktigt att USA kräver detta av andra länder, men Norge 
gör det inte heller.

Men vi behöver öka försvarsanslagen. Jonas Sjöstedt har alltid röstat 
för att de ska sänkas, och det menar jag är fel väg.

Jonas Sjöstedt brukar säga att man går i Vita husets ledband om man är 
med i Nato och att man inte har någon egen utrikespolitik längre. 
Ursäkta, men vi kan ta Norge som exempel. De är medlemmar i Nato, 
och de har en mycket självständig utrikespolitik. Men när det gäller 
det här om att alla europeiska statsöverhuvuden och alla europeiska 
länder skulle gå i USA:s ledband måste jag säga: Herregud, Jonas 
Sjöstedt, har du aldrig träffat en fransman?

(Applåder)



anf.152 Andreas Carlson (KD):
Fru talman! Människor flyr krig och förföljelse i en omfattning som vi 
inte har sett sedan andra världskriget. Människor tvingas lämna allt för 
att söka skydd. De lämnar sina hem i förhoppningen om att hitta ett 
nytt. Flera har här i dag redan talat om den akuta flyktingkrisen som vi 
är mitt i. Som vi tidigare har konstaterat: De människor som flyr krig 
och förföljelse blir inte hjälpta av en regering som flyr verkligheten. Vi 
behöver en migrationspolitik med både hjärta och hjärna, som säkrar 
att vi kan hjälpa både i dag och i morgon. Det ska vi göra. Men vi 
behöver också en migrationspolitik som lättar på trycket på det 
svenska asylmottagandet. Vi behöver en politik som inte bara 
välkomnar människor hit utan som också välkomnar människor hem. 
För det krävs reformer som gör det lättare att gå från bidrag till arbete 
och som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi behöver en 
politik som satsar på att människor som har för avsikt att leva sitt liv 
här också tillägnar sig den viktigaste nyckeln till ett hem, nämligen det 
svenska språket.

Kristdemokraterna har flera konkreta förslag i vårt budgetalternativ. Vi 
vill ersätta permanenta uppehållstillstånd med tillfälliga, vilket skulle 
kunna minska trycket på Sverige och sätta press på andra länder att ta 
ett större ansvar. Genom att fler tar ansvar blir det ett bättre 
mottagande för de asylsökande.

Vårt förslag innebär att beslutet ska omprövas en gång efter tre år. Den 
som då har fortsatta skyddsbehov eller har hunnit etablera sig på 
arbetsmarknaden får stanna.

Vi vill införa ett system med säkra länder för kortare 
handläggningstider på Migrationsverket.

Vidare vill vi öka drivkrafterna för unga och dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att ta sitt första jobb. Människor som etablerar sig på 
arbetsmarknaden ska få tjäna sin första halvmiljon skattefritt. Det 
gäller såväl personer upp till 25 år som nyanlända. För 
långtidsarbetslösa vill vi införa ett dubbelt jobbskatteavdrag. Vi vill 
sänka arbetsgivaravgiften för unga under 22 år. Och vi värnar om den 
viktiga tjänstesektorn genom att bygga ut RUT och bibehålla ROT och 
är för jobbskapande reformer som regeringen delvis vill rasera eller 
motsätter sig helt.

Det här är förslag som inte bara välkomnar människor hit utan också 
hem.

På skolområdet vill vi göra en särskild satsning på att utbilda lärare i 
svenska som andraspråk. Vi vill införa sfi med barntillsyn och sfi med 
yrkesinriktning.

Fru talman! När vi kristdemokrater talar om hemmets betydelse på 
detta sätt är det inget nytt i grunden. Vi har talat om behovet av en 
gemenskap för att vårt samhälle ska hålla samman. Vi har talat om 
familjer som Sveriges grundsten. Ibland har vi talat om de sakerna 
som om de vore åtskilda från varandra. Men i verkligheten är de 
oskiljaktiga - hem, familj och gemenskap.

Ett hem är inte bara en plats där man kastar in sina saker. Vi är knutna 
till vårt hem just genom våra familjer och den gemenskap vi har 
upplevt där. Och den bär vi med oss vart världen än tar oss. Känslan av 
eller längtan efter att ha ett hem är universell. Samhällsgemenskapen 
är i grunden det goda som gör att människans liv inte är ensamt, 
fattigt, brutalt eller kort.

Därför vill jag berätta om mitt hem. Det är inte Stockholm, även om 
jag har en lägenhet här. Mitt hem ligger där Västgötaslätten möter 



Småland. Det är en liten gård som har förvaltats i sju generationer, 
utanför samhället Mullsjö i Jönköpings län. Där föddes jag in i en 
gemenskap som mötte mig redan som barn. Mina föräldrar gjorde vad 
de kunde för att lära mig att skilja rätt från fel. Jag gavs förutsättningar 
som jag önskar att varje barn i Sverige skulle få.

I det lokala innebandylaget, Mullsjö AIS, förstod jag vikten av att 
arbeta som ett lag och att alla behövs när man ska uppnå ett mål. Det 
gav mig och mina kompisar självrespekt och respekt för andra, vilket 
jag är tacksam för.

Fru talman! Här i Stockholm talas det inte om landsbygdens 
utmaningar och om krisen för de svenska mjölkbönderna på samma 
sätt som där jag kommer från. Här blir det något abstrakt. Men där är 
det en av oss, en av de våra, som riskerar att behöva gå ifrån gård och 
grund, som kan tvingas lägga ned på grund av beslut som vi tar eller 
inte tar i den här salen.

Jag känner ingen bonde som vill producera mjölk på samma sätt som i 
Tyskland eller Danmark. Låt oss därför kompensera Sveriges bönder 
för de strikta regler och extra kostnader som vi här i kammaren har 
lagt på dem. Vi kristdemokrater vill satsa 1 miljard de kommande åren 
för att rädda svensk mjölk, bevara svensk landsbygd och våra öppna 
landskap. När man vet vilka som drabbas och hur gemenskaperna 
spricker talar man på ett annorlunda sätt i de frågorna.

Fru talman! Hemma talar man inte heller på samma sätt om 
familjepolitiken som i den här kammaren. Här talas det om 
föräldraförsäkringen som om den vore ett verktyg för politiker att 
realisera just sina idéer om jämställdhet. Men hemma är 
föräldraförsäkringen ett sätt att ge barnen ett gott välkomnande in i sin 
första och viktigaste gemenskap - familjen. Den är ett sätt att ge 
barnen tid, närhet och kärlek.

Det viktigaste där är att man finns där för barnet. Hur man gör det och 
vem som tar ut flest föräldradagar är underordnat. Men när regeringen 
klampar in och tvångskvoterar föräldraförsäkringen låter det 
annorlunda i Mullsjö och på många andra platser i vårt land än det gör 
här. Man undrar hur det ska gå för dem av oss som är egenföretagare, 
som inte bara kan lämna sitt företag i flera månader. Varför ska barnen 
i de familjerna få mindre tid med sina föräldrar?

Man undrar också hur det ska gå för familjer där den ena föräldern 
kanske är utan jobb och familjen är beroende av en lön. Ska de tvingas 
skjuta på sin barnlycka för att klåfingriga politiker skapar 
försäkringssystem som är anpassade för att fixa till jämna staplar. När 
man ser hur detta drabbar gemenskapen talar man på ett annorlunda 
sätt i dessa frågor.

Man talar inte heller om civilsamhället på samma sätt som det ibland 
görs i de politiska kretsarna. Här blir civilsamhället ofta bara 
ytterligare en del eller en förlängning av staten. Politiker vill styra och 
ställa med riktade bidrag och satsningar så att civilsamhället gör 
politikens bud. Men hemma är civilsamhället något vi gör 
tillsammans. Killarna och tjejerna spelar innebandy, inte i första hand 
för att det är bra för staten utan för att det är kul och ger en 
gemenskap.

Idrotten och civilsamhället står för enorma sociala insatser som aldrig 
får underskattas. Vi vill därför se ett ökat stöd till idrotten. Men vi vill 
inte öronmärka pengarna som regeringen gör. Det leder nämligen bara 
till ökad byråkrati. Civilsamhället behöver stödjas men inte likriktas. 
Man talar annorlunda om föreningarna när man själv har vuxit upp i 
dem.

Fru talman! Politiken har sina gränser. Den ska inte genom riksdagen 
kommendera folk att börja tala om varandra i termer av vi. Politiken 



kan inte skapa ett hem åt människor. Gemenskap växer fram ur delade 
erfarenheter och i det vardagliga mötet med vår nästa, inte genom 
lagstiftning.

Hem, familj och gemenskap - vi kristdemokrater förstår hur de är 
bundna till varandra. Tyvärr gör inte regeringen det. Och det, fru 
talman, kommer att få konsekvenser.

(Applåder)

anf.153 Jimmie Åkesson (SD):

Fru talman! Andreas Carlson är sist ut av de borgerliga småpartierna 
att få samma fråga som hans kollegor inom den borgerliga alliansen 
har fått i dag.

Under dagen har jag dessutom noterat att Andreas Carlsons 
partiordförande, Ebba Busch Thor, har sagt att man vill se en 
gemensam alliansbudget nästa år. Det är ett steg i rätt riktning. Det 
talas om att borgerligheten är beredd att fälla regeringen senast i valet 
2018. Ordet senast betyder att någonting skulle kunna hända redan 
före 2018. Vad det skulle vara vet jag inte, men det här skulle kunna 
vara ett sätt att fälla den socialistiska regeringen.

Då är min ganska enkla fråga till Andreas Carlson: Varför vänta ett år? 
Möjligheten finns redan nu. Varför låta de socialistiska partierna 
förstöra landet ännu mer under ett års tid? Varför inte fälla regeringen 
redan i höst?

anf.154 Andreas Carlson (KD):

Fru talman! Jag tycker att det är en god ordning att man röstar på sin 
egen politik. Kristdemokraterna har lagt fram en budget i år. Det är en 
budget som vi är stolta över, en budget som innehåller satsningar på 
jobb och företagande. Det är en oerhört viktig nyckel för att vi ska 
kunna välkomna människor hit men också välkomna människor hem.

I mitt anförande redogjorde jag för några förslag i vår budget. Vi 
kommer att rösta på vår budget. Vi har inget annat besked än det som 
har getts tidigare. Vi kommer att rösta på Kristdemokraternas budget.

Det vore en konstig ordning om man nu skulle börja rösta på andra 
partiers politik, även om det säkert finns många goda förslag också i 
Moderaternas budget. Men vi kommer att rösta på vår budget.

anf.155 Jimmie Åkesson (SD):

Fru talman! Vi kommer också att rösta på vår budget. Men det är när 
den faller som det blir skarpt läge för vårt parti, för Kristdemokraterna 
och för de övriga oppositionspartierna i den här församlingen.

Vi har ett parlamentariskt läge där regeringen inte har majoritetens 
stöd i Sveriges riksdag. Det finns ingen socialistisk majoritet i 
Sveriges riksdag. Ändå kommer de borgerliga partierna sannolikt att 
välja att släppa igenom den socialistiska budgeten.

Det gör man med märkliga förklaringar. Man gör det genom att man 
hänvisar till att det annars skulle uppstå kaos. Jag förstår inte hur man 
kan tycka att det skulle uppstå kaos för att man röstar för sin egen 
politik eller för den politik som man tillsammans med ett antal andra 
partier trots allt har gått till val på. För mig är det väldigt märkligt.



Men varför vänta ett helt år med att fälla den socialistiska regeringen 
och i skarpt läge faktiskt åstadkomma en förändring?

anf.156 Andreas Carlson (KD):

Fru talman! Jimmie Åkesson, jag har inga andra besked än det som 
mina allianskollegor tidigare har sagt. Vi kommer att hålla ihop. 
Alliansen är oerhört viktig för Kristdemokraternas inflytande över 
svensk politik. Under två mandatperioder visade vi hur vi kunde få 
igenom kristdemokratisk politik i Sverige, och det kommer vi att 
fortsätta att driva. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans i 
Alliansen. När det blir dags att lägga fram en alliansgemensam budget 
får vi komma överens i Alliansen och sedan återkomma.

Det skulle bli en väldigt knepig ordning om vi helt plötsligt skulle 
börja rösta på andra partiers politik. Vi har lagt fram en budget som vi 
är stolta över. Vi kommer att rösta för den, försvara och fajtas för den. 
Vi kommer i aktiv opposition verka för att få genomslag för den 
politik som vi för.

Som vi har varit inne på under debatten i dag kommer vi tillsammans 
med övriga allianspartier också att föra samtal med regeringen om den 
akuta flyktingkris som vi är mitt inne i. Vi fortsätter att ta ansvar. Det 
kommer Kristdemokraterna att göra, och vi kommer att rösta för vår 
budget.

(Applåder)

anf.157 Gustav Fridolin (MP):

Fru talman! Amnesty har publicerat en ny rapport där det visas 
ytterligare några bilder på vad kriget i Syrien innebär. Bilderna visar 
människor som får bosätta sig i underjordiska bunkrar för att rädda sig 
från flygbombningar, svält, törst, oljefatsbomber mot skolor och 
sjukhus, moskéer och torgmarknader. Sedan finns det också fysiska 
bilder som aldrig kommer att försvinna från näthinnan: kroppsdelar 
spridda över olika torg och barn utan huvuden. Det är det helvete som 
människor flyr från.

Samtidigt fortsätter IS förföljelse av kristna, yazidier, kurder, kvinnor, 
shiamuslimer och alla som inte faller deras militanta logik i smaken. 
Kriget sprids ut till flyktinglägren där pojkar värvas till barnsoldater 
och flickor gifts bort.

Sverige ställer då upp via stöd direkt till flyktinglägren, via en fristad 
till människor som kommer till vårt land. Det är inte alltid lätt, men det 
var det inte heller när vi gav en fristad till dem som flydde från 
Pinochets diktatur eller folkmordet på Balkan. Men vi kan göra det, 
och gör vi rätt vet vi att de människor som kommer i dag snart är med 
och bygger Sverige.

I detta arbete har jag alltid sett Kristdemokraterna som en 
värderingsmässigt allierad. Jag har själv arbetat nära kristdemokrater i 
arbetet för flyktingar. Här i riksdagen har vi tillsammans agerat i och 
med olika regeringar för en human flyktingpolitik. Vi har också arbetat 
rent praktiskt i församlingar där man hjälper människor på flykt. 
Kristdemokraterna säger nu att de har lagt om delar av sin 
flyktingpolitik. Andreas Carlson redovisade flera gånger att man vill 
minska trycket på Sverige.



Jag vill då ställa frågan: Betyder det att Kristdemokraterna tycker att 
Sverige ska hjälpa färre? Det gäller inte att fler ska göra mer, för där 
tycker vi lika. Alla EU:s länder måste göra sitt för att ta ansvar för de 
människor som kommer, så att vi kan hjälpa fler. Men är det 
Kristdemokraternas politik att Sverige ska göra mindre, att vi i den 
kris som vi nu ser i världen ska ge hjälp till färre flyktingar?

anf.158 Andreas Carlson (KD):

Fru talman! Tack, Gustav Fridolin, för din fråga! Du började med att 
beskriva situationen, och den är fruktansvärd. Det är en oerhörd 
tragedi som utspelas för våra ögon. Därför har vi kristdemokrater sagt 
att vi från svensk sida måste vara beredda att göra mer. Vi måste slå 
mot roten till att människor flyr. Därför presenterar vi i vårt 
budgetalternativ satsningar på att förlänga de utbildningsinsatser som 
görs med hjälp av det svenska försvaret. Men vi måste också vara 
beredda att ytterligare stärka vårt arbete inom de freds- och 
säkerhetsbevarande insatserna på plats.

Vi har exemplifierat detta. I talet under Almedalsveckan presenterade 
vi förslaget att man skulle ställa JAS-plan till förfogande, om vi skulle 
få en förfrågan - detta för att slå mot rötterna. Givetvis behövs då en 
förfrågan från den internationella koalitionen. Kristdemokraterna anser 
att vi ska vara beredda att göra det.

Vi gör också en omfördelning i vår biståndsbudget. Vi vill stärka 
anslaget till UNHCR med ytterligare en halv miljard med tanke på den 
oerhörda tragedi och stora flyktingström som vi nu ser. Vi måste stärka 
arbetet med att bekämpa rötterna genom att delta i biståndsarbetet på 
plats i den akuta situationen.

Men om frågan var om vi från Sverige ska hjälpa färre är svaret nej. Vi 
måste se till att fler länder tar ett större ansvar. Där har vi presenterat 
förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och säkra länder. Det finns 
säkert också andra förslag som vi kan genomföra här i Sverige och 
som i praktiken skulle göra att vårt ansvar leder till att andra länder 
blir pressade att ta ett större ansvar. Fler måste vara med och ta ansvar 
i Europa.

(Applåder)

anf.159 Gustav Fridolin (MP):

Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att Sverige ska göra mer 
tillsammans med internationella samfundet i den direkta situationen 
och att fler EU-länder ska göra mer. Den svenska regeringen har 
konsekvent drivit detta, och det har fattats inte mindre än två beslut på 
EU-nivå som är historiska jämfört med hur EU tidigare har agerat i 
flyktingsituationer. Fler kan göra mer.

Anledningen till att fler ska göra mer är ju att vi ska kunna hjälpa fler. 
Jag har svårt att se hur fler EU-länder skulle hjälpa till om Sverige 
minskade sin hjälp till flyktingar. När ni kom med era förslag i 
Almedalen sa er partiordförande Ebba Busch Thor att hon trodde att 
det skulle innebära att färre flyktingar söker sig till Sverige och att hon 
trodde att det skulle vara bra.

Det är någonting helt annat än vad jag hört från kristdemokrater under 
alla år som jag har jobbat med dem i flyktingpolitiken och som jag hör 
direkt från kristdemokratiska gräsrötter i de församlingar som jag 
möter.



Jag vill återigen fråga: Innebär Kristdemokraternas politik att Sverige 
ska ge skydd till färre flyktingar?

anf.160 Andreas Carlson (KD):

Fru talman! Jag bevarade Gustav Fridolins fråga i mitt tidigare inlägg.

Jag konstaterar att vi står inför en akut flyktingkris som är större än 
den kris som vi såg under andra världskriget. Då är det oerhört viktigt 
att vi ser till att andra EU-länder tar ett större ansvar. Det är också 
viktigt att vi tar de signaler på allvar som jag tidigare redogjorde för i 
mitt replikskifte med statsministern.

Om vi ska fortsätta att värna öppenhet och medmänsklighet måste vi 
också se till att vi både välkomnar människor hit och välkomnar 
människor hem. Därför behöver vi en migrationspolitik med hjärta och 
hjärna som ser till att vi klarar av att hjälpa människor till ett arbete. 
Därför tycker jag att det är så oansvarigt av regeringen att lägga fram 
förslag som slår mot jobb och företagande. Jobben och företagen är 
den största integrationsmotorn, och den vill vi i Kristdemokraterna 
arbeta för att värna. Därför kommer vi att rösta på vår budget.

Partiledardebatten var härmed avslutad.

Sveriges riksdag
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Telefon: 08-786 40 00

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/


DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015:

“ Björklund visar vägen

I vissa lägen är politik en övning i självbehärskning. Just nu är en 
sådan situation. Flyktingkrisen kräver sinnesnärvaro inom alla partier.

Onsdagens partiledardebatt i riksdagen blev en uppvisning i varierande 
förmåga till denna dygd. Inom Sverigedemokraterna råder visserligen 
en annan logik. Maximal medial effekt är partiledningens mål. Ord-
förande Åkesson, vars självsäkerhet har nått nya höjder i samband med 
flyktingkatastrofen, utförde två drag för att uppnå sitt syfte.

Under sitt anförande riktade SD-ledaren en misstroendeförklaring mot 
finansminister Magdalena Andersson (S). Dessutom deklarerades att 
partiet tänker lägga sina röster på Moderaternas budget när avgörandet 
sker senare i höst. Bägge upptågen är slag i luften, men fullföljs för att 
genera Allianspartierna: Nå, vill oppositionen inte sätta stopp för den 
socialistiska regeringens äventyr?

Kristdemokraterna ger intrycket av att de låter sig stressas av detta 
spel. Partiledaren Ebba Busch Thor förklarade – från sin position på 
läktaren, eftersom hon saknar stol i riksdagen – att hon vill lägga en 
gemensam Alliansbudget redan nästa höst.

Förr eller senare måste frågan besvaras. Hur tänker de borgerliga 
agera? Livet efter DÖ (Decemberöverenskommelsen) ter sig ovisst. 
Det finns inte längre något ”förbud” mot att Alliansen går ihop och 
röstar på samma budget, vilket kan lägga krokben för regeringen 
Löfven. Jimmie Åkesson blir tungan på vågen.

Men varför uttalade Busch Thor sitt hot vid just detta tillfälle? 
Dessutom utan att först prata med sina kolleger i Alliansen? De har 
sänt signalen att de inte vill skapa större osäkerhet i ett svårt läge.

Ebba Busch Thor kunde inte motstå tillfället att vrida om kniven ett 
varv, som om KD:s revolt mot DÖ på helgens riksting inte var nog. 
Vinsten av utspelet blir att hon kan framställa sig själv som extra 
oppositionell.

Men det sker på övrigas bekostnad, och borgerligheten ter sig dess-
utom splittrad. Centern, Moderaterna och Folkpartiet framstår som 
obeslutsamma, fastän de har all rätt till betänketid. Både Moderatleda-
ren Anna Kinberg Batra och Folkpartiets Jan Björklund visade sin 
irritation över tilltaget.

Hur långt Kinberg Batras självkontroll sträcker sig är oklart. Enligt 
henne är Busch Thors fråga för tidigt väckt. Hon har lovat så mycket 
som att Alliansen inte ska skjuta budgeten i sank i höst. Däremot ska 
dess beståndsdelar ”behandlas” i riksdagens utskott. Vad som är tänkt 
att bli resultatet är än så länge osagt.

Det vore inte fel av partierna i Alliansen att gå ihop och revidera vissa 
poster i Stefan Löfvens budget. Avskaffandet av sjukförsäkringens 
bortre parentes borde till exempel leva farligt. Att partierna någon 
gång under de kommande åren måste lägga ett gemensamt förslag till 
ekonomisk politik är också självklart, om de planerar att gå till val 
tillsammans.

Kruxet är att Alliansen och S–MP-regeringen strax ska sätta sig vid 
förhandlingsbordet för att avhandla flyktingkrisen. Situationen kräver 



fattning. Särskilt om de borgerliga vill göra avtryck i de långsiktiga 
förutsättningarna för integrationen behövs ett djupare samarbete över 
blockgränsen. Det blir inte lätt. Partiernas förslag för fler jobb och 
bostäder är betydligt mer svårförenliga än deras skilda uppfattningar 
om till exempel uppehållstillstånd och kommunveton.

Ebba Busch Thor kommer knappast att vara den som axlar ansvaret, 
hennes motiv är att rädda KD:s skinn. Sannolikt inte heller Anna 
Kinberg Batra. Moderatledarens ton under riksdagsdebatten var strids-
lysten. Annie Lööf (C) är föräldraledig och hennes vikarie Anders W 
Jonsson intar en avvaktande hållning.

Jan Björklund är den ende av partiledarna som på allvar har öppnat för 
nya uppgörelser. Under debatten i riksdagen talade han om ödmjukhet 
och ansvar. ”Det behövs mer samförstånd inom svensk politik”, kon-
staterades under Folkpartiledarens anförande. Ambitionen är rätt.

Hans motkrav är att Stefan Löfven hakar av sig Miljöpartiet. Språk-
röret Gustav Fridolin protesterade mot problemformuleringen i ons-
dagens DN: Jag är inte Jonas Sjöstedt, Miljöpartiet har tvärtom en del 
gemensamma intressen med de borgerliga. Titta på rutavdraget.

Om det räcker för ett meningsfullt samarbete är tveksamt. Det skadar 
inte att försöka.

DN “

DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015
”Tillfälliga uppehållstillstånd löser inte akut 
flyktingkris”

“M måste våga leda. Vår partiledning målar upp en övergång från 
permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd som migrations– och 
integrationspolitikens stora åtgärd. Men detta riskerar att med-
föra fler problem än lösningar. I stället måste partiet formulera en 
politik som vågar vara systemkritisk, skriver Rasmus Törnblom, 
Mufordförande.

I dag börjar Moderaternas partistämma. Den akuta flyktingkrisen och 
det växande utanförskapet måste adresseras kraftfullt. I de här frågorna 
står mitt parti inför ett vägval: Att följa efter och anpassa sig eller våga 
leda debatten.

Partistyrelsen föreslår partistämman att överge permanenta uppehålls-
tillstånd som huvudregel. Det är en enkel förändring att peka på om 
man väljer att anpassa sig efter opinionsläget och följa efter andra par-
tier. Men det är en obetydlig och kontraproduktiv förändring. Modera-
terna borde istället bestämma sig för att stå ut och formulera en politik 
som i grunden gör upp med höga trösklar och bidrag som håller 
Sverige tillbaka och ställer människor utanför arbetsmarknaden.

Under hösten har flyktingströmmarna till Europa och Sverige tilltagit 
allt mer, samtidigt har integrations- och migrationsfrågorna kommit 
högst upp på agendan i den svenska debatten. Moderaterna har presen-
terat flera nya integrations- och migrationspolitiska förslag till parti-
stämman. Flera av förslagen är bra och kommer att stärka såväl inte-
grationen som etableringen i Sverige. Samtidigt är det uppenbart att 
inget parti i grunden orkar ifrågasätta de offentliga system som uppen-
bart behöver reformeras.



Syftet med Moderaternas förslag behöver vara att fortsatt värna Sveri-
ge som ett land att komma till för jobb, studier, kärleken eller undan 
krig och förföljelse. För att kunna göra det krävs att Sverige blir betyd-
ligt mycket bättre på att göra arbetsmarknaden öppen för många och 
samtidigt återupprättar idén om det egna ansvaret för sitt liv och sin 
etablering i Sverige. Utgångspunkten kan inte vara att du ska finansie-
ras när du kommer hit utan att du ska bidra.

Just det här är problemet när partiledningen målar upp en övergång 
från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd som migrations- och 
integrationspolitikens stora åtgärd. Vi borde våga leda utvecklingen 
och erbjuda en sammanhållen politik med avgörande reformer för en 
friare arbetsmarknad, striktare bidragsregler och hållbara välfärdssy-
stem. En övergång till tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att medföra 
fler problem än lösningar:

Osäkerheten i att kanske inte få stanna i Sverige är direkt motverkande 
till att du med stort engagemang ska ta dig an din integration och eta-
blering i Sverige. Istället för att sätta det egna ansvaret i fokus spelar 
en konflikts plötsliga slut större roll för om du får stanna i Sverige. 
Övergången riskerar att göra Sverige till ett väntrum snarare än en fri-
stad att bygga ett nytt liv på för de som flyr. Varför ska inte den egna 
ansträngningen vara avgörande?

De tillfälliga uppehållstillstånden ska omprövas efter tre år. Är hem-
landets konflikt avslutad så upphör uppehållstillståndet för alla utom 
de som har kommit i arbete. Med vår stelbenta arbetsmarknad tar det 
för de allra flesta betydligt mer än tre år att komma i arbete. Det inne-
bär alltså att personer som under tre år fullföljt utbildningsinsatser, lärt 
sig svenska och kommit långt i etableringen i Sverige kommer att 
skickas tillbaka till ett land i ruiner. Det är såväl ologiskt som ekono-
miskt slöseri.

Kostnaden för migrationen fortsätter att öka och behöver tryckas till-
baka. Att i det läget dubblera Migrationsverkets arbetsuppgifter genom 
att behöva ompröva uppehållstillstånden efter tre år är knappast det 
effektivaste sättet att hantera skattepengar på.

Att försöka möta den del av opinionen som i första hand efterfrågar en 
mer begränsad invandring är en ökenvandring för ett parti som om-
famnat globalisering och öppenhet i decennier. Det borde istället vara 
tid för Moderaterna att formulera en politik som vågar vara system-
kritisk. Det många människor just nu efterfrågar är att vårt parti ska 
ifrågasätta gammal lagstiftning, stelbenta myndigheter och ett om-
fattande offentligt välfärdssystem som inte klarar dagens utmaningar.

Moderaterna måste våga lyfta på varje sten, och erbjuda konkreta och 
tydliga lösningar för hur det svenska samhället ska hålla ihop. Vara 
partiet som allra främst sätter människan före systemen och möter 
frihet med ansvar. Som vågar peka på problemen med en arbetsmark-
nad som stänger stora grupper ute och en bostadsmarknad som sedan 
länge slutat möta efterfrågan på bostäder.

Sveriges alltför generösa offentliga ersättningssystem fanns långt före 
flyktingkatastrofen och är den huvudsakliga anledningen till kostnads-
ökningarna – inte människorna som flyr. När problemen nu aktuali-
seras tycks det hos alldeles för många politiker vara viktigare att värna 
systemen än att inleda en modernisering.

Här har Moderata Ungdomsförbundet tre förslag:

1 Krav på motprestation och tidsgränser i ersättningarna. För att stärka 
drivkrafterna till integration behöver bidragen och ersättningarna ses 
över. Den som har uppehållstillstånd och inte arbetar eller deltar i åt-
gärder för att komma närmare jobb och utbildning borde inte få någon 
statlig eller kommunal ersättning.



Detta bör gälla alla som inte saknar arbetsförmåga på grund av sjuk-
dom, ålder eller psykisk nedsättning. Dessutom behöver offentliga 
ersättningar till människor som inte arbetar prövas utifrån förutsätt-
ningarna att komma närmare jobb. Med tidsgränser i exempelvis för-
sörjningsstödet behöver den som får ersättning ta sig närmare anställ-
ningsbarhet för att behålla nivån på ersättningen.

2 Gör de första 500 000 kronorna skattefria. Det första jobbet och den 
första inkomsten i Sverige är avgörande för etableringen. Vi vill göra 
de första 500 000 kronorna som tjänas i Sverige skattefria. Det skulle 
innebära att alla som gör sina första anställningsår i Sverige snabbare 
kan etablera sig, få råd med en hyra och bli självständiga.

3 Alla kommuner ska ha beredskap. Var man hamnar när man kommer 
till Sverige spelar stor roll för möjligheterna till jobb och integration. 
Alla kommuner bör ha beredskap att ta emot flyktingar, men fördel-
ningen bör i huvudsak utgå från sysselsättningstillväxt snarare än 
kommunens storlek.

Partistämman är ett utmärkt tillfälle att definiera och slå fast en 
integrationspolitik utifrån våra idéer och övertygelser. Att våga leda 
och hitta egna svar om stärkta drivkrafter och eget ansvar. Här krävs 
skattesänkningar för små och vanliga inkomster, krav på motpresta-
tioner och ersättningssystem som uppmuntrar eget ansvar.

Övergången till tillfälliga uppehållstillstånd hjälper inte i den rikt-
ningen. När färre äger möjligheten att själva få avgöra om de får 
stanna i Sverige och när kostnaderna ökar förstärks bilden av männi-
skor som hjälplösa och migrationen som kostsam. Det vore helt fel väg 
för Moderaterna att välja.

Rasmus Törnblom, 

Förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet “

DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015

“M-väljare flyr till SD och C

Moderaterna tappar just nu väljare till både Centern och Sverige-
demokraterna. Dessutom förlorar partiet stöd bland högutbildade 
och kvinnor, enligt DN/Ipsos undersökning.

I dag, torsdag, inleder Moderaterna sin stämma i Karlstad och för 
partiledaren Anna Kinberg Batra blir det första tillfället att på allvar 
sätta avtryck genom en ny inriktning på M-politiken. Stämman ska 
bland annat ta ställning till det som Moderaternas arbetsgrupper sedan 
i våras mejslat fram i form av nya förslag på allt från integration till 
ekonomisk politik och äldrevård.

Förslagen har portionerats ut det senaste halvåret men hittills har 
smakbitarna av den nya politiken inte lett till något lyft för Moderater-
na i opinionen – tvärtom.

DN/ Ipsos mätningar för 2015 visar att M har en nedåtgående kurva 
och att tappet tagit fart de senaste månaderna. Det andra kvartalet i år 
hade M ett sammanvägt väljarstöd på 26 procent medan siffran sjunkit 
till 23 procent det tredje kvartalet. Nedgången är statistiskt säkerställd 
och partiets opinionssiffror är nu i nivå med valresultatet.

– Det kan bero på att det under en längre tid varit oklart vart Modera-
terna är på väg under den nya ledningen. Känslan är att de inte riktigt 
bestämt sig, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos.



DN/Ipsos senaste kvartalsrapport visar också att Moderaterna har flera 
skäl att oroa sig för hur partiet just nu uppfattas av väljarna. M tappar 
väljare i två riktningar och det i en takt som ser ut att öka för varje 
månad som går.

Störst är förlusten till Sverigedemokraterna. Sedan valet har M tappat 
8 procent av sina väljare till SD och det är särskilt under det senaste 
kvartalet som flödet från M till SD tagit fart på allvar. Det samman-
faller med den tid då flykting- och invandringspolitiken seglat upp som 
den allra viktigaste för svenska väljare.

– Det finns en ganska stor opinion som vill se en mer restriktiv flyk-
tingpolitik och den opinionen har fångats upp av Sverigedemokraterna. 
Samtidigt är Moderaterna splittrade i frågan. Det finns delar av partiet 
som vill se hårdare tag och andra delar som vill se en öppen och gene-
rös flyktingpolitik, säger David Ahlin.

Moderaterna förlorar också väljare till den borgerliga allianskollegan 
Centerpartiet. Sedan valet har 4 procent av M-väljarna övergett partiet 
till förmån för C, och även i det här fallet är tappet störst de senaste 
månaderna. I den senaste förtroendemätningen fick dessutom C-leda-
ren Annie Lööf högre siffror än Anna Kinberg Batra.

– Partiledaren har alltid betydelse men det är ännu svårt att veta i 
vilken utsträckning Annie Lööf som person påverkat att moderatvälja-
re nu går till Centern, säger David Ahlin.

Enligt DN/Ipsos tappar M i första hand väljare i åldersgruppen 30–44 
år och över 60. Tappet är 5 procentenheter i bägge grupperna och är 
statistiskt säkerställt.

Nedgången är särskilt stor bland högskole- och universitetsutbildade. 
Framför allt är det kvinnliga väljare som går över från M till C. Tappet 
till Sverigedemokraterna är precis tvärtom – där är det männen som 
dominerar.

– Man kan säga att Moderaterna sitter i lite av en rävsax. Det handlar 
om väljargrupper som efterlyser två olika svar på vart partiet är på väg, 
säger David Ahlin.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

“Fakta. Moderatstämman
Moderaterna håller partistämma i Karlstad den 15-18 oktober.
284 motioner har inkommit till stämman.
De hetaste frågorna väntas bli migrations- och integrationspolitiken 
samt hur Moderaterna ska agera efter att Decemberöverenskommelsen 
(DÖ) fallit.
Decemberöverenskommelsen innebar att den största partikonstella-
tionen i riksdagen skulle få trösta fram sin statsministerkandidat och 
även få igenom sin budget.
Efter att en majoritet på Kristdemokraternas riksting i fredags röstat 
nej till överenskommelsen följde Moderaternas partistyrelse snabbt 
efter. Detsamma gjorde Centerpartiet och Folkpartiet.
Innan KD spräckte sexpartipakten har det funnits en växande intern 
kritik inom Moderaterna mot att oppositionspartierna skulle släppa 
fram en politik där Vänsterpartiet fått stort inflytande över 
regeringens ekonomiska politik.
Partiledaren Anna Kinberg Batra håller två tal under stämman: ett 
längre stämmotal på lördag och ett inledningsanförande kl 11.00 på 
torsdagen. “
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DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015

“ Trycket ökar på Kinberg Batra

Analys. Moderatstämman avgör inte bara partiets kurs i invand-
ringspolitiken utan också sannolikheten för en regeringskris. Anna 
Kinberg Batras ledarskap står inför en svår prövning, både som 
M-ledare och oppositionsledare.

Sverige är i ett nytt politiskt läge sedan Alliansen hoppat av Decem-
beröverenskommelsen. Avhoppet har skapat sin egen dynamik som 
inget parti kan kontrollera.

Det märktes tydligt under riksdagens partiledardebatt när Kristdemo-
kraternas nya partiledare Ebba Busch Thor satte Moderatledaren, 
Folkpartiledaren och den vikarierande Centerledaren på pottan. Hon 
ställde sig utanför kammaren och berättade att hon vill lägga en ge-
mensam Alliansbudget redan nästa år.

Det skulle sannolikt leda till en regeringskris, eftersom Sverigedemo-
kraterna har sagt att partiet kommer att rösta på det budgetalternativ 
som inte ger Miljöpartiet ett avgörande inflytande över migrationspoli-
tiken. Alltså Alliansens förslag.

Trots konsekvenserna informerade KD-ledaren inte sina allierade 
innan hon gjorde utspelet. Anna Kinberg Batra kunde inte dölja sin 
irritation. Folkpartiet och Centern uttryckte förvåning och tog avstånd 
från hela idén. KD:s utspel resulterade i att Alliansen splittrades.

Moderatledaren befinner sig i ett oerhört svårt politiskt läge, som leda-
re för Moderaterna och oppositionen. Anna Kinberg Batra är svensk 
politiks viktigaste person just nu, hon kan avgöra om den kommer att 
kännetecknas av samarbete eller hård konflikt.

Det politiska systemet i Sverige skakar samtidigt som världen befinner 
sig i ett allt sämre säkerhetspolitiskt läge. Ryssland blir allt mer 
aggressivt. Europa är på väg in i en flyktingkris som vi enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR bara sett början av och kriget i Syrien har kom-
mit ännu längre från fred under de senaste veckorna. Vissa svenska 
kommuner och landsting slår larm om att de inte klarar mottagandet av 
nyanlända många veckor till, med nuvarande regler och ambitions-
nivåer.

I liknande kristider brukar de svenska politiska partierna gå samman. 
Så var det under finanskrisen på 90-talet. Moderaterna gick med på att 
höja skatterna och Socialdemokraterna accepterade att skära ner i sko-
lan och vården. Allt för att försöka ta landet ur krisen så gott man 
kunde, tillsammans.

Anna Kinberg Batra har bjudit in regeringen till samtal om flyktingkri-
sen. Regeringen kontrade med en egen inbjudan, och på fredag ska det 
bli ett första möte. Men frågan är om Moderaterna förmår att göra upp.

Anna Kinberg Batra har tillbringat ett halvår med att försvara Decem-
beröverenskommelsen, i fredags kastade hon in handuken så snabbt att 
hon inte ens hann sms:a statsministern och berätta det innan hon 
skickade ut ett pressmeddelande.



Hon jagas av hätska interna kritiker, som stressas av väljartappet till 
Sverigedemokraterna och vill se hårdare invandringspolitik och tuffare 
opponerande. Tappet till SD syns tydligt i DN/Ipsos undersökning.

M-ledningen har stegvis gjort eftergifter till kritikerna. Det började 
med ett förslag om att ge tillfälliga uppehållstillstånd till asylsökande i 
stället för permanenta, sedan kom krav på snabbare avvisning för 
asylsökande för en grupp av säkra länder och senast krav på gränskon-
troller och en skrotad Decemberöverenskommelse.

Under tiden har de Moderater som vill ha en liberal invandringspolitik 
blivit allt mer kritiska. Det är troligen en av de viktigaste förkla-
ringarna till att M blöder till Centern, som DN/Ipsos också visar.

Moderaterna kan inte vara båda grupperna till lags. Invandringspoli-
tiken står överst på den politiska dagordningen nu. Antingen försöker 
partiet ta tillbaka väljare från SD eller så försöker man ta dem från 
Centern och de partier som står bakom regeringen Reinfeldts gamla 
migrationspolitik. Det är svårt att hitta en mittenposition i en så pola-
riserad fråga.

Moderatstämman i Karlstad kan bli ett historiskt vägval för partiet. 
Anna Kinberg Batras ledarskap kommer att utsättas för sin hittills 
svåraste prövning. Den allt överskuggande frågan är: ska Moderaterna 
bli mer invandringskritiskt och öka konfliktnivån med regeringen, eller 
ska partiet göra upp med Stefan Löfven om hanteringen av flykting-
krisen?

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015

”Vi måste vinna väljare utanför 
borgerligheten”

“Moderaterna ska öka satsningen på att vinna väljare från par-
tier utanför Alliansen. – Det finns ett antal potentiella väljare som 
kan tänka sig Moderaterna men som i dag inte röstar på oss, 
säger partisekreterare Tomas Tobé (M).

Hans-Olov, Bahar, Isabelle och Lennart. Det är namnen på de fyra 
potentiella väljartyper som Moderaterna vill försöka locka till sig 
genom att rikta politiska förslag som passar just dem. Lite krasst 
motsvarar de fyra en stor del av den svenska väljarkåren: unga, äldre, 
medelålders, högutbildade, LO-medlemmar, välfärdsarbetare och 
personer med invandrarbakgrund. Det som skiljer ut dem är att ingen 
röstar på något av allianspartierna.

– Traditionellt har vi varit väldigt inriktade på Socialdemokratiska 
väljare. Men det vi ser i det nya landskapet är att vi behöver vinna 
väljare från tre partier: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Miljöpartiet, säger Tomas Tobé.

Satsningen kan ses som ett sätt för M att fortsätta bredda partiet och 
orientera sig mot mittenväljarna – alla ska med. Tomas Tobé fram-
håller att Moderaterna just nu gör en omprövning på flera politik
områden och att helgens partistämma ska fatta beslut om en rad nya 
förslag. Det handlar bland annat om migrations- och integrations-
politiken – en högaktuell fråga där den nya M-ledningen vill skärpa 
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tonen och till exempel införa tillfälliga uppehållstillstånd. Tomas Tobé 
konstaterar att M tappat en hel del väljare till SD den senaste tiden.

– Men jag tror att de väljare som gjort en markering genom att gå till 
Sverigedemokraterna kommer tillbaka till Moderaterna när det är dags 
att välja regering, säger han.

Moderaterna har redan presenterat de förslag som partistämman ska ta 
ställning till men hittills har det inte synts i opinionen.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser. I grunden har inte väljarna 
uppfattat de politiska förslagen. Efter Moderatstämman blir politiken 
mer på riktigt, säger Tomas Tobé.

Han understryker att M måste göra mer för att locka till sig väljare från 
partierna utanför Alliansen.

– Det är inte svårt för oss att attrahera väljare från Centern eller Folk-
partiet. Det här är en viktigare utmaning om vi vill uppnå ett regerings-
skifte. Det är helt centralt att Moderaterna bidrar till att vinna väljare 
från andra partier – det vill säga inte inom borgerligheten, utan att se 
till att attrahera väljare till borgerligheten.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015:

“ Kritiker: Dags att lägga fram 
alliansbudget

Förra veckan var han mobbad och utstött av sina egna. Men efter 
Decemberöverenskommelsens fall står den moderata riksdags-
ledamoten Finn Bengtsson plötsligt nära sin partiledning. Nu krä-
ver han att M-ledaren Anna Kinberg Batra ändrar sig och tar 
initiativ till en gemensam alliansbudget i höst.

– Vi har förlorat tio månader av passivitet där vi haft ett mentalt filter 
av att inte få står bakom vår ekonomiska politik. Då är det hög tid att 
vi tar igen den förlusten, säger den 59-årige professorn och överläka-
ren.

När DN träffade honom i riksdagen efter onsdagen partiledardebatt 
kastade han hela tiden ett öga på sin mobiltelefon. Den moderata 
partiledningen höll möte och Finn Bengtsson hade fått order om att 
vara tillgänglig.

– Jag är så att säga stand-by, förklarar han.

Han blev utfrusen i början på året när han och en handfull andra mode-
rata riksdagsledamöter riktade kritik mot Decemberöverenskommelsen 
(DÖ) som innebar att Alliansen med dagens majoritetsförhållanden 
skulle släppa fram en rödgrön statsminister och budget.

Men efter att Kristdemokraternas riksting i fredags röstat bort DÖ är 
tongångarna annorlunda. Finn Bengtsson har plötsligt Anna Kinberg 
Batras öra – men nu kräver han att hon ändrar sig igen.
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M-ledaren har bestämt avvisat en gemensam alliansbudget i höst, men 
Finn Bengtsson tycker att det finns tid att ändra sig.

– Vi har en månad på oss att förhandla fram en sådan budget. Eftersom 
vi fick ett sådant bifall förra året finns det en god chans att vi får det 
även i år, säger Finn Bengtsson.
Han syftar på att Sverigedemokraterna i den slutliga budgetomröst-
ningen då röstade på Alliansens budget i stället för sin egen. Därmed 
bröt SD den praxis som brukar gälla i budgetomröstningar.

– Om vi visar handlingskraft och tar fram en alliansbudget tror jag att 
den väljaropinion som talat väldigt starkt för Sverigedemokraterna 
kommer att brytas, säger han.
Bengtsson har inga problem med att i så fall låta SD fälla regeringens 
budget för andra året i rad, något han tror i förlängningen skulle leda 
till en renodlad S-regering eller en borgerlig regering redan före års-
skiftet.
Men har du inga betänkligheter med att SD i så fall skulle bli ett 
stödparti till de borgerliga?

– De är ju redan ett stödparti med alla de tillkännagivanden, över 
hundra stycken, som lämnats till regeringen.
Men moderatledaren Anna Kinberg Batra avvisar förslaget om en 
gemensam alliansbudget i höst.

– Vi har lagt fyra olika motioner på riksdagens bord. Vi har varit 
tydliga alla fyra att vi kommer att rösta på våra fyra olika motioner. 
Det är inte aktuellt att ändra på det nu, utan de ligger på riksdagens 
bord och ska behandlas nu inom ordinarie regler och praxis, säger 
Kinberg Batra.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015:

“ Hårda tongångar om flyktingfrågan i 
riksdagen

Samarbete eller konfrontation – riksdagens partiledardebatt 
visade att de politiska partierna väljer olika vägar för att hantera 
den pågående flyktingkrisen.

Flyktingkrisen dominerade riksdagens partiledardebatt på onsdagen 
och det var stundtals hårda tongångar mellan deltagarna. Moderatleda-
ren Anna Kinberg Batra menade att det nu är uppenbart att situationen 
är ohållbar och att regeringen inte tar sitt ansvar för att lösa krisen. 
Hon varnade också för att det vi ser nu är bara början på en utveckling 
som kommer att fortsätta.
– Ingen ska tro att det finns en snar lösning, sade Kinberg Batra.

Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson var mycket 
kritisk mot regeringens politik i flyktingfrågan och menade att den 
riskerar att gräva djupa hål i statskassan.
– Vem ska betala för denna ansvarslösa invandringspolitik, undrade 
Åkesson.

Statsminister Stefan Löfven framhöll å sin sida att det nu krävs sam-
arbete över blockgränsen för att lösa flyktingkrisen. Han välkomnade 
att de borgerliga partierna öppnat för överläggningar, som startar på 
fredag.
– Jag är redo att lyssna på alla förslag. Ingen partiprestige får komma 
före landets bästa, sade han.
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Efter debatten underströk statsministern att den situation vi har i dag, 
med dels ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, dels den största flykting-
krisen sedan andra världskriget, inte kommer att försvinna på några 
månader eller ens år. Att KD i ett sådant läge flaggar för en gemensam 
alliansbudget som skulle kunna leda till regeringskris beskriver han 
som oansvarigt.

– Därför är det välkomnande att både Centern och Folkpartiet är så 
tydliga i sina besked. Då vet vi att vi fortsätter att ha ordning och reda 
och att vi kan påbörja samtal över blockgränsen. Blockpolitik är skad-
ligt för Sverige, sade Stefan Löfven.

FP-ledaren Jan Björklund efterlyste mer samförstånd och mindre kon-
frontation.

– Jag vill få en alliansregering men jag tänker inte medverka till att 
Sverige får en politisk kris om några månader, sade Björklund.

Efter debatten underströk han att han är orolig över det politiska kli-
matet och den polarisering han upplevt på senare tid, inte minst efter 
att Decemberöverenskommelsen föll i fredags.

– Jag har inget emot en tuff debatt, men när den är slut måste man 
ändå kunna samlas och fatta gemensamma beslut. Jag tycker att vi i 
det här läget behöver ett gemensamt ansvarstagande över blockgränsen 
och det handlar i första hand om flyktingkrisen, sade Jan Björklund.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

DN TORSDAG 15 OKTOBER 2015

“ Busch Thors budgetutspel upprör övriga 
alliansledare

KD-ledaren Ebba Busch Thor vill snarast se en gemensam allians-
budget. Det beskedet gav hon i samband med riksdagens parti-
ledardebatt på onsdagen – utan att i förväg informera de andra 
alliansledarna. – Jag är förvånad, säger folkpartiledaren Jan 
Björklund till DN.

I fredags försökte Kristdemokraterna rycka åt sig initiativet inom 
borgerligheten genom att på rikstinget rösta bort Decemberöverens-
kommelsen. Men de tre andra borgerliga partierna följde snabbt efter.

Mitt under pågående riksdagsdebatt på onsdagen sökte KD-ledaren 
Ebba Busch Thor, som inte deltog i debatten eftersom hon saknar 
riksdagsplats, upp journalister i riksdagens kammarfoajé.

Hennes budskap var att Kristdemokraterna anser att det ”inte är 
uteslutet” att man lägger en gemensam alliansbudget nästa år.

– Det är min uppfattning att vi snarast bör se när vi kan gå fram med 
en gemensam alliansbudget, säger Ebba Busch Thor till DN.

Men då skulle ju SD ta chansen och fälla regeringens budget nästa 
höst?
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– Hur andra partier väljer att agera i en sådan situation, det kan inte jag 
styra över och det är inte min uppgift att säga åt dem hur de ska agera.

Är inte det ett oansvarigt agerande?

– Det är upp till statsministern och regeringen att söka tillräckligt stöd 
för sin budget.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra var inte i förväg informerad om 
KD-ledarens utspel – trots att de fyra alliansledarna i tisdags hade 
möte om det nya politiska läget sedan Decemberöverenskommelsen 
fallit.

– Det är inte ett gemensamt alliansbesked. Vi är redo att lägga en 
gemensam alliansbudget senast 2018. Vi hade ett långt möte senast i 
går. Men vi förhandlar inte om vägen dit vare sig genom Twitter eller 
massmedia utan det får stå för Ebba Busch, säger Anna Kinberg Batra.

Men utesluter du det?

– Vi ska kunna lägga en gemensam budget, för vi är redo att regera och 
ta ansvar när vi kan bära regeringsansvar. Det är inte aktuellt nu, så 
frågan är för tidigt väckt.

M-ledaren visade tydlig irritation över KD-ledarens agerande.

– Vi står ju här och diskuterar det här i stället för att diskutera jobb och 
tillväxt och varför Sverige behöver byta regering, säger Kinberg Batra.

Visste du om att hon skulle säga det här?

– Nej.

I slutet av den över fem timmar långa partiledardebatten beskrev 
folkpartiledaren i talarstolen Jan Björklund Busch Thors utspel som 
oansvarigt.

– Jag blev förvånad, sade Björklund efteråt.

Samma ord använde Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W 
Jonsson för att beskriva KD-ledarens agerande.

– Jag blev förvånad eftersom det inte var något jag hade hört tidigare, 
säger han.

Medan M, C och FP kritiserade KD ser statsminister Stefan Löfven (S) 
en annan spricka i borgerligheten – å ena sidan FP och C som säger 
att de står fast vid sina budgetar och inte vill göra några ändringar i 
regeringens budget, å andra sidan KD och M som han inte anser ger 
klara besked.

– Folkpartiet och Centern står upp för ordning och reda i svensk 
politik. Det hedrar de två. Sedan har vi två partier som dessvärre inte 
kan ge något besked, men det är upp till dem, säger Löfven.

Mats J Larsson  matsj.larsson@dn.se “
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DN FREDAG 16 OKTOBER 2015”

“ I väntan på ny kurs

Ett år har passerat. Men trots den politiska turbulensen är det egent-
ligen bara två tunga beslut som har fattats under Anna Kinberg Batras 
styre: dels att ingå i  Decemberöverenskommelsen (DÖ) och dels att 
skrota den efter att Kristdemokraterna sagt upp avtalet.

Utöver det har hennes första tid gått åt till att förhålla sig till det rein-
feldtska arvet. En sysselsättning som direkt efter valet var en nödvän-
dighet, men som i dag övergått till att bli en belastning.

M-ledaren brottas – precis som många andra av hennes kolleger just 
nu – med låga förtroendesiffror. Sifos mätningar visar att Annie Lööf 
(C) i dag har större förtroende än Kinberg Batra – även bland de 
moderata väljarna. Bara 5 procent av partiets väljare uppger att de har 
mycket stort förtroende för sin partiledare.

Att förutsättningarna är svåra råder det inga tvivel om. Fredrik Rein-
feldt tog över Moderaterna i ett läge där det hade gått så dåligt att han 
fick mandat att genomföra förändringar. Kinberg Batras sits är den 
omvända: hon tar över efter en historiskt framgångsrik period för 
partiet – och klev rakt in i baksmällan. Detta i en tid av flyktingkris 
och med oklart parlamentariskt läge.

Men att situationen är svår kan inte vara skäl att inte göra någonting.

På torsdagen inleddes Moderaternas partistämma i Karlstad. Efter att 
åhörarna fått ta del av en reklamsnutt där Kinberg Batras röst hördes 

framföra några välmejslade meningar klev partiledaren ut på scenen – 
och upprepade precis samma fraser. Ordagrant.

Greppet är symtomatiskt: Kinberg Batra tar inte ut svängarna – hon 
följer och repeterar manus. Men vad är det egentligen hon säger?

I sitt anförande poängterade M-ledaren att det finns en rad fallgropar 
för ett parti som går från regeringsmakt till opposition. Risken är att 
partister fastnar i det som varit, inte utvecklar den egna politiken eller 
vill genomföra alla förändringar på en gång, menade partiledaren. 
Men hon glömde en punkt: risken att inte säga någonting alls.

En sak var Kinberg Batra dock tydlig med när hon talade inför sina 
partimedlemmar: Allianssamarbetet ska vårdas och utvecklas. Men 
också den uppgiften har försvårats sedan Reinfeldts dagar. Ebba Bush 
Thor (KD) tycks ha bestämt sig för att med sina utspel göra Krist-
demokraterna till Oppositionspartiet – även om det sker på bekostnad 
av Allianskollegerna.

Om Kristdemokraterna i dag leds av en person som inte drar sig för att 
göra ansvarslösa utspel för egen vinning råder motsatsen i M. Kinberg 
Batra är försiktig. Och det är i sig inte fel. Dock måste eftertänksam-
heten fyllas med tydligare politiska budskap. Att väljarna inte känner 
större förtroende är sannolikt en konsekvens av att de faktiskt inte vet 
vad hon vill.

Det som Kinberg Batra har lyckats förmedla under sin första tid som 
ledare är att hon är tydlig med att hon ”vill vara tydlig”. Men förkärle-
ken för just den meningen gör det ännu mer påtagligt hur vaga svaren 



på de skarpa frågorna är. Inte heller blir det bättre att hon upprepar 
kravet på att politiska motståndare måste vara ”konkreta”.

Gamla Moderaterna profilerade sin politik i motsats till Socialdemo-
kraterna. Nya Moderaterna formade delvis sin identitet efter social-
demokratins spegelbild. Men det var tio år sedan. Vad vill Kinberg 
Batras moderater?

Riskminimering är inte en politisk övertygelse.

DN/Ipsos mätning som presenterades på torsdagen visar att 8 procent 
av de moderata väljarna har lämnat partiet för Sverigedemokraterna 
efter valet. Samtidigt har 4 procent förlorats till Centern. Det är två 
väldigt olika väljargrupper som efterfrågar olika saker.

Och hur ska då partiet bemöta detta? Genom att vinna väljare utanför 
Alliansen, säger partisekreterare Tomas Tobé (DN 15/10). Närmare 
bestämt från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokra-
terna. Men vilken politik är tänkt att locka de väldigt olika väljarna – 
samtidigt?

Detta är de stora partiernas förbannelse. Och Tobés strategi illustrerar 
också problemet med att inte vilja göra sig till ovän med någon: risken 
är att ingen heller blir nöjd. Dagens Moderatledning är så mån om att 
inte göra fel att det inte heller finns utrymme för att göra rätt.

Helgens stämma är därför viktig för Kinberg Batra. Det är dags för 
partiledaren att välja väg för sitt parti. Annars är risken att det väljer åt 
henne – och utan henne. DN

DN FREDAG 16 OKTOBER 2015”

“ Dags att skaka av sig besvikelsen

Läget är akut. Men påståendet att det saknas sätt att förbättra 
integrationen stämmer inte.

Det är ingen liten resa Sverige har gjort. De senaste veckornas invand-
ring är bara en av många rekordnoteringar genom åren.

På 1940-talet var 99 av 100 svenskar födda i Sverige. När förra årets 
statistik sammanställdes var 16,5 procent födda utanför landets grän-
ser. Det är om den utvecklingen Andreas Johansson Heinö berättar i 
”Farväl till folkhemmet” (Timbro).

Att mycket har förändrats över tid är självklart. Men när man guidas 
genom de politiska årtiondena blir det också uppenbart hur mycket 
som upprepas:

I en intervju 1980 fick invandrarminister Karin Andersson (C) frågan 
hur många flyktingar som Sverige kunde ta emot ”utan att spricka”. I 
valrörelsen 2014 frågade SVT:s ”Agenda” partiledarna hur mycket 
invandring Sverige ”tål”.

Såväl i början av 90-talet som i dag mötte ett främlingsfientligt riks-
dagsparti en antirasistisk motrörelse. Och både då och nu tycks kravet 
på handlingskraft få politiker att stämma upp till sång.

Kulturminister Birgit Friggebo (FP) tog 1992 ton till ”We shall 

overcome”. På måndagens konferens ”Sverige tillsammans” tyckte 
regeringen att ”Halleluja”-gospel var en lämplig programpunkt.



Allra tydligast är den politiska återanvändningen om man följer ut-
vecklingen av socialdemokratins styvmoderliga relation till invandrar-
politiken, som den brukade heta.

1974 beslutade Palmeregeringen att frågorna inte längre skulle hante-
ras av en enskild minister. I stället föll ansvaret på arbetsmarknads-
minister Anna-Greta Leijon – ”mest för att ingen annan verkade in-
tresserad”, som Johansson Heinö skriver. Hösten 2014 valde nytill-
trädde statsministern Stefan Löfven att ta bort integrationsministern – 
och lade ansvaret på arbetsmarknadsministerns redan fulla bord.

Och precis som 1998 och 2002 gick Socialdemokraterna 2014 till val 
utan en integrationspolitik.

Men till skillnad från början av 2000-talet, då flera borgerliga partier 
erbjöd ett offensivt alternativ, följde de den här gången S-exemplet. I 
Alliansens valmanifest nämndes knappt integration.

Väljarna har rätt att vara besvikna.

Och det är där vi står i dag. Mitt i besvikelsen. Och i en flyktingkris.

Tidigare upprepades ofta att man inte får tala om invandring i det här 
landet. I dag repeteras i stället det uppgivna budskapet att det saknas 
idéer om hur integrationen kan förbättras.

Men retoriken har halkat efter verkligheten. Det är lätt att slentrian-
skälla på partierna, men faktum är att flera av dem nu har gjort seriösa 
försök att ta fram den politik som saknades i valrörelsen.

För att ta några exempel: Kristdemokraterna har gett beskedet att man 
vill sänka etableringsersättningen och göra de första 500 000 intjänade 

lönekronorna skattefria. Centern föreslår att nyanlända barn ska gå 
intensivkurser i svenska. Moderaterna vill att lärlingsanställningar 
utökas till att även omfatta nyanlända. Folkpartiet har sagt ja till 
kommuntvång för flyktingmottagande. Flera parter är också överens 
om att tillfälliga uppehållstillstånd bör införas.

Regeringen har i sin tur infört vad den kallar snabbspår in i arbete för 
nyanlända och Miljöpartiet meddelade i veckan att partiet arbetar på 
ett eget åtgärdsprogram.

Detta är enbart några av de många förslag som lagts fram.

Det finns invändningar mot vart och ett av förslagen. Men det är också 
det som är poängen; det finns äntligen sakfrågor – i stället för symbol-
politik – att utgå från.

Det innebär att läget inte bara är mer akut än på länge när Stefan 
Löfven och Anna Kinberg Batra i dag möts för att diskutera hur flyk-
tingkrisen bäst hanteras. Det finns också bättre förutsättningar för att 
komma överens om nödvändiga reformer.

Statsministern har därmed inte bara chansen att visa på politiskt 
ledarskap, utan också att göra upp med ett destruktivt arv.

För precis som Johansson Heinö konstaterar efter att ha betat av 
epokerna i svensk integrationspolitik: socialdemokratin har en "mindre 
fin invandrarpolitisk tradition av att bemöta svåra utmaningar med 
semantik och symbolpolitik”.

Det kan inte vara ett alternativ den här gången.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se Ledarskribent “
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”Digitaliserad välfärd minskar kostnaden 
för flyktingkrisen”

“Skattehöjningar inte självskrivna. SKL menar att kommunal-
skatterna måste höjas kraftigt, bland annat på grund av ökade 
kostnader för flyktingar. Sådana varningar har kommit på skam 
förr. Och i dag finns stora möjligheter att förbättra välfärden och 
sänka kostnaderna med hjälp av smart digitalisering, skriver 
Stefan Fölster, Reforminstitutet.

Flyktingvågen riskerar att användas som svepskäl för stora skattehöj-
ningar. Såväl finansdepartementets som kommunernas samarbetsorga-
nisation SKLs räkneverk flaggar för väsentliga fördyringar. Dessa sägs 
legitimera stora höjningar av kommunala och statliga skatter. Det finns 
dock ett mycket bättre alternativ. Sverige bör använda krisen som häv-
stång för att komma ikapp i välfärdens digitala eftersläpning.

Enligt regeringens höstbudget väntades 300 000 flyktingar samman-
taget fram till 2019. En mer realistisk bedömning i dagsläget är att det 
kan bli det dubbla eller mer. Därför kommer regeringen redan i vår-
propositionen diskutera behovet av statliga skattehöjningar.

SKL påstår i sin nyligen presenterade prognos att ökade kostnader för 
flyktingar, tillsammans med fler äldre och fler statliga pålagor skulle 
kräva att kommunalskatten höjs från knappt 32 kronor per hundralapp 
i lön i genomsnitt till 34 kronor på bara tre år, och mycket mer där-
efter. Kombinationen av statliga och kommunala skattehöjningar 

skulle utsätta Sverige för en betydligt större skattechock än vad som 
skedde i samband 1990-talskrisen för att sanera skenande underskott.

Så kallade ”nödvändiga” skattehöjningar har dock kommit på skam 
förut. Under 1980- och 1990-talen publicerades en strid ström av ut-
redningar och debattinlägg med budskapet om långsiktigt nödvändiga 
skattehöjningar till följd av en ökande andel äldre. Verkligheten gick 
dock åt motsatt håll. Från mitten av 1990-talet till i dag har det sam-
lade skatteuttaget av BNP minskat från 52 till 45 procent. Ändå har 
välfärdstjänsterna mer personal. Det gick ihop genom att avbetala på 
statsskulden för att få lägre räntekostnader, genom att få fler i arbete, 
och genom att en del välfärd kunde organiseras bättre.

Även nu finns stora möjligheter att förbättra kommunal välfärd och 
sänka kostnader, denna gång genom smart digitalisering. Dessa förblir 
dock tomma löften utan konkreta idéer och en hävstång för genom-
förande. Här är några exempel på digitalisering med stor kostnads-
påverkan.

1 Kostnader i äldreomsorgen kan sänkas med en tredjedel per äldre 
genom digital teknik, enligt ett par nya studier. Det kan åstadkommas 
genom en kombination av att låta äldre koppla upp sig i videosamtal 
med läkare och anhöriga, digital nattbevakning, internetbaserad terapi 
och andra hjälpmedel.

2 Offentlig förvaltning kan också sänka sina kostnader avsevärt. 
Försäkringskassan lyckas till exempel sänka sina kostnader per ärende 
som hanteras med mer än 4 procent per år samtidigt som kvaliteten 
ökar, allt tack vare en genomtänkt utbyggnad av ärendehantering på 
nätet. I genomsnitt har andelen automatberedda ärenden utan inbland-



ning av handläggare ökat med cirka 10 procentenheter till ungefär en 
tredjedel. Så kan många myndigheter och kommuner också göra med 
sina förvaltningsärenden.

3 Arbetet med nyanlända måste använda sig av smartare digitala verk-
tyg. Idag skall en nyanländ registreras i rätt ordning hos minst ett 
femtontal aktörer, statliga myndigheter, kommunala verksamheter, 
bank och försäkringar. Allt detta bör kunna göras med en digital 
registrering. Migrationsverket har hittills försummat många möjlighe-
ter att sänka kostnader med digitalisering. Med en smart digital upp-
handling kan också kommuner placera ensamkommande barn väsent-
ligt bättre och billigare än vad som sker nu när man går genom dyra 
mellanhänder.

4 En nyanländs kunskap skall valideras och mycket nytt läras ut. I 
princip bör en nyanländ redan från första dagen kunna använda en 
enkel läsplatta för att börja lära sig svenska och kunskap om det 
svenska samhället. Nya ”digitala lärare” kan också underlätta lärares 
arbete väsentligt i den allmänna skolan. Till kommuner där resultaten 
har rasat som mest är det ofta också svårt att rekrytera erfarna lärare. 
Digitala lärare bör då bli ett viktigt komplement. Distansutbildning via 
nätet i specialämnen kan också hjälpa dessa skolor, som av outgrund-
lig anledning enligt skollagen inte får köpa in sådana.

Allt detta är ändå bara axplock av vad som är möjligt med dagens 
teknik. Med nästa generation IT-teknik finns ännu mycket mer. De 
första företagen börjar nu installera smarta digitala kundtjänstdatorer 
som förstår tal, kan ställa följdfrågor och som lär sig av tidigare er-
farenheter. Efter ett par månader kan de normalt hantera de flesta 

kundtjänstärenden utan att hänvisa till en handläggare. Det kan leda till 
ytterligare stora besparingar i många förvaltningar.

Erfarenheter hittills tyder dock på att offentliga verksamheter ofta kör 
fast i sina försök att införa smarta digitala verktyg. De bromsas av 
revirstrider mellan myndigheter, snåla IT-investeringar och politisk 
detaljstyrning. En snårskog av utredningar, kommissioner och delega-
tioner har mest slutat i frustration. Till exempel har statliga myndig-
heter harvat i femton år med e-legitimation utan att lyckas till banker-
na tröttnade och lanserade Mobilt BankID. Ett annat exempel är att det 
största hindret mot digitalisering av äldres sjukvård är att kommuner 
och landstingen oftast är oförmögna att komma överens.

Om skattehöjarmyten får fotfäste kommer många av digitaliseringens 
möjligheter också framöver att försummas. Det är inte ens säkert att 
skattehöjningar verkligen förbättrar verksamheterna. I en tidigare 
studie visade IFAU att de kommuner som fick extra tilldelningar av 
statsbidrag i huvudsak hade låtit pengarna gå till en svällande förvalt-
ning.

I stället bör politiken ställa krav på sina verksamheter att åstadkomma 
en digital effektivisering med 4 procent per ärende eller insats och år. 
Det är ett realistiskt krav och det räcker för att undvika den befarade 
utgiftsexplosionen.

För myndigheter, kommuner och landsting kan ett sådant effektivise-
ringskrav i sin tur legitimera att man ställer motkrav till politik om 
nödvändiga regeländringar och investeringsbudgetar. I huvudsak 
kräver framgångsrik digitalisering dock att en verksamhet inte förlitar 



sig på en IT-avdelning på armslängdsavstånd, eller att innovationer 
tränger upp från golvet.

De mest framgångsrika digitala förnyarna har ett starkt lednings-
engagemang och skapar en ledningsnära, men fritänkande, nyckel-
funktion som fingranskar verksamhetens processer och hur de kan 
digitaliseras. I USA bildades till exempel efter en rad IT-fiaskon ett US 
Digital Service som med starkt stöd från presidenten har mandat att 
stjälpa om statens IT-system, och lyckas till synes väl. Flera länder 
som Australien, Nya Zeeland och Israel har liknande goda erfaren-
heter. Även kommuner och landsting borde inrätta liknande centralt 
placerade digitaliseringscentra.

De digitala verktygen och tekniken finns. Erfarenheten om hur man 
snabbar på införanden finns. Med ett fyraprocentskrav får politiken 
också en tydlig hävstång för handling. Gör inte flyktingar till alibi för 
slentrianmässiga skattehöjningar.

Stefan Fölster, chef för tankesmedjan Reforminstitutet “

DN FREDAG 16 OKTOBER 2015:

“ M-vägval avgör om det blir regeringskris

Analys Karlstad. Nålstick men inget klubbslag. Det är moderat-
ledarens erbjudande till otåliga partikamrater som vill byta rege-
ring. Men frågan är om det räcker för dem. De kommande veckor-
na kan bli de mest dramatiska i svensk politik på många år.

Moderaterna har nu samma funktion för svensk politik som mitt-
brickan kan ha i ett parti Othello. Den bricka som moderatledaren 
lägger kan få hela spelplanen att skifta färg.

Anna Kinberg Batra har sagt upp Decemberöverenskommelsen (DÖ) 
och hennes kurs är långtifrån tydlig. Hon vill samarbeta med rege-
ringen om flyktingkrisen och samtidigt gå i hårdare opposition. 
Kinberg Batra vill absolut inte samarbeta med Sverigedemokraterna. 
Men det kan sluta där ändå.

Decemberöverenskommelsens fall har skapat stora förväntningar i 
partiet på en hårdare oppositionspolitik. I nya förslag till Moderat-
stämman skriver partistyrelsen att det kan bli aktuellt att rikta miss-
troende mot statsministern eller enskilda statsråd om riksdagens 
tidigare beslut inte respekteras.

Alliansen med stöd av SD har redan drivit fram över 100 tillkänna-
givanden, och fler är på väg, som framgår av artikeln här intill.



M-ledaren säger att hon inte vill kasta in landet i kris och att hon inte 
är beredd att ta initiativ till misstroendevotum mot statsministern nu. 
Men frågan är om hon kontrollerar händelseförloppet.

”Allianspartierna säger sig inte vara beredda att fälla budgeten eller att 
nu fälla regeringen. Men det kan inte uteslutas att dynamiken ändå 
utvecklas i den riktningen, i vart fall gällande delar av budgeten. 
Tecken på en sådan rörelse kan möjligen redan skönjas”, skriver förre 
försvarsministern Sten Tolgfors (M) på sin blogg.

Regeringen Löfven har styrt sitt första år med en borgerlig budget. 
Fälls också nästa budget är det svårt att se hur han ska kunna fortsätta. 
Då är regeringskrisen här.

Debatten inom KD och M om vad som ska komma efter DÖ spretar 
och verkar delvis vara byggd på önsketänkande. Många tror att de kan 
få tillbaka en alliansregering utan att behöva gå till nyval, trots att de 
borgerliga backade nästan tio procentenheter i 2014 års val. Om en 
borgerlig regering ska kunna bildas behövs stöd i en statsministerom-
röstning från något eller några andra partier. En del vill ha det från SD. 
Det är förstås möjligt och skulle helt ändra det politiska landskapet, 
som i Othellopartiet. Det är däremot svårt att se att S skulle stödja en 
regering Kinberg Batra.

En hotande regeringskris är dramatisk och ovanlig, men skulle den 
inträffa nu så sker den samtidigt med en annan kris som är ännu större.

Sverige har ända sedan 1995 varit med i Europasamarbetet. Den euro-
peiska unionen är viktig för vår lagstiftning och en rad viktiga politik-
områden, och är ett fundament i svensk säkerhetspolitik.

Nu svajar hela denna union under trycket av en flyktingkris som bara 
ser ut att ha börjat. Det är en större påfrestning än finanskrisen varit. I 
Tyskland ökar kritiken mot förbundskansler Angela Merkel för att hon 
för en allt för generös flyktingpolitik. Hon har gradvis stramat åt, men 
kritiker kräver mer. Samtidigt blir världsläget sämre för var vecka.

De kommande veckorna kan bli de mest dramatiska i svensk politik på 
många år. Och i EU pågår kampen om unionen kan hålla samman och 
bevara sina människorättsideal.

Här hemma ska regeringen, Vänsterpartiet och den borgerliga opposi-
tionen i dag ha ett första möte om flyktingkrisen. Statsminister Stefan 
Löfven har signalerat att han är öppen för det mesta, han talar om 
okonventionella lösningar och att allt är på bordet.

Socialdemokraterna skulle sannolikt kunna acceptera såväl tillfälliga 
uppehållstillstånd som tillfälliga gränskontroller. Det bär Miljöpartiet 
starkt emot, men det är ändå tveksamt om de ställer någon kabinetts-
fråga. Värdet av en bred uppgörelse i flyktingkrisen överskuggar de 
obekväma besluten.

Nästa vecka kommer Migrationsverkets nya prognos. FN-organet 
UNHCR har sagt att vi bara sett början av flyktingkrisen. I så fall kan 
Sverige vänta flera hundra tusen asylsökande nästa år. Det kommer att 
ställa den politiska diskussionen i ett nytt läge.

Moderatstämman kan avgöra om svensk politik ska gå mot samarbete i 
krisen eller mot ökad polarisering och konflikt
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“Fakta. Budgetprocessen

I september lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) rege-
ringens budgetproposition till riksdagen som innehåller förslag om hur 
statskassan ska fördelas på 27 olika utgiftsområden för kommande år. 
Inom områdena finns 500 anslag – en summa pengar som kan gälla till 
exempel maxtaxa i barnomsorgen eller vägunderhåll.

Riksdagen fattar beslut om budgeten i två steg. Ett första sker i novem-
ber och handlar om hur stora statens totala utgifter och intäkter ska 
vara – ramverket. I nästa steg beslutar man hur pengarna ska fördelas 
inom varje område utifrån ramarna.

Budgetförslaget behandlas sedan av utskotten i riksdagen som lämnar 
förslag för hur pengarna ska fördelas inom sina områden.

Den 17 december är utskottens förslag klara och riksdagen klubbar 
igenom budgeten.

Riksdagen kan dock sätta hinder i vägen för regeringen. Efter 
rambeslutet kan oppositionspartierna ta ett initiativ i utskotten och 
bryta ut enskilda förslag och därmed fälla regeringens budget om man 
får majoritet i riksdagen.

DN “
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“ Partiet kräver hårdare opposition

Moderaterna är fast beslutna att fortsätta sätta käppar i hjulet 
för regeringens politik. I höst väntar attacker mot regeringens 
budget och inför nästa år ligger en hel lista på nya tillkänna
givanden och väntar.

När Moderaterna på torsdagen inledde sin partistämma i Karlstad 
konstaterade M-ledaren Anna Kinberg Batra att det råder höst i ett 
Sverige som börjat tvivla på framtiden. Oavsett årstid och framtidstro 
innebär helgens stämma att Moderaterna måste staka ut en väg som 
tillfredsställer både väljarna och de egna medlemmarna.

Sedan Decemberöverenskommelsen föll i fredags har kraven på att 
Moderaterna tydligare ska agera som ett oppositionsparti ökat, och den 
pågående stämman lär påminna Anna Kinberg Batra åtskilliga gånger 
om att det är precis det som partimedlemmarna förväntar sig.

Moderatledaren har redan flaggat för att regeringen måste räkna med 
att höstbudgeten kan stöta på patrull under behandlingen i riksdagen – 
något som inte skulle ha skett om Decemberöverenskommelsen 
fortfarande gällt.

– Vi tänker inte fälla regeringen och kasta Sverige in i ett politiskt kaos 
på det sätt som Sverigedemokraterna vill. Men ni kommer att se att vi 
är en aktiv opposition och agerar ansvarsfullt. Vad som händer då 
återstår att se, säger Anna Kinberg Batra.



Hon vill inte säga något om vilka frågor hon vill påverka under 
höstens budgetbehandling.

– Riksdagen behandlar tusentals förslag varje år. Där har vi ofta 
alliansgemensamma förslag och vi återkommer till dem, säger hon.

Moderaternas möjligheter att åstadkomma förändringar i regeringens 
budget bygger på att det finns en gemensam linje mellan allians-
partierna och att även Sverigedemokraterna i slutändan röstar med de 
borgerliga. Anna Kinberg Batra vill också tona ner förväntningarna på 
hur stora förändringar hennes parti kan åstadkomma.

– Vi ska föra en aktiv och ansvarsfull oppositionspolitik och rösta för 
vår budgetmotion men det blir nog så att regeringen vinner.

Samtidigt förbereder sig Moderaterna och övriga allianspartier för att 
driva igenom en rad förslag mot regeringens vilja. DN har samman-
ställt vilka gemensamma motioner som allianspartierna lagt fram i 
riksdagen den här hösten. Sammanlagt handlar det om 42 stycken med 
ämnen som spänner från allt mellan ålafiske som kulturarv till infra-
strukturinvesteringar. Tyngdpunkten ligger inom brott och straff, 
utbildning och trafikpolitik.

Målet är att motionerna ska resultera i tillkännagivanden från riks-
dagen och att regeringen på så sätt ska tvingas att driva igenom den 
borgerliga politiken. För att få majoritet för sina förslag krävs att något 
mer riksdagsparti ansluter sig till allianspartiernas motion.

– Det är en mångfald av förslag och en signal om att Alliansen vill 
fortsätta att lägga förslag tillsammans, säger Jessica Polfjärd, grupp-
ledare i riksdagen för Moderaterna.

Regeringen har redan över 100 tillkännagivanden att hantera. Modera-
terna utesluter inte att det kan bli aktuellt att rikta misstroendeförkla-
ringar mot regeringen om den inte följer riksdagens beslut när det 
gäller tillkännagivandena. Det gäller både statsministern och enskilda 
statsråd.

Men Anna Kinberg Batra vill i nuläget tona ner hotet om misstroende
förklaringar.

– Det är inte aktuellt nu men det är ett instrument som finns om 
statsministern eller något enskilt statsråd underlåter att följa beslut som 
riksdagen fattat, säger hon.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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DN FREDAG 16 OKTOBER 2015:

“ Moderaternas oro är på allvar

Den som kommer till Karlstads kongresscenter möts av Anna Kinberg 
Batra. Överallt. Partiledarens ansikte tapetserar väggarna, utan någon 
tillhörande text. Den som vill hitta ett skämt om förnyelse utan inne-
håll kan förstås göra det här, men låt oss inte vara sådana.

På några få ställen sitter en annan affisch. Det är stämmans ”Historie-
hörna” som marknadsför två kommande boksigneringar: En med Ulf 
Adelsohn. Och en med Fredrik Reinfeldt.

Det går fort att bli arkiverad.

Moderaterna söker en ny ton. Exakt vilken hänger fortfarande i luften, 
men tydligt är att den går i moll. När Anna Kinberg Batra gör entré 
sker det med en välproducerad film i mörka toner, där hon ackompan-
jerad av lågmäld pianomusik förkunnar att ”det är höst i ett Sverige 
som börjar tvivla på framtiden”.

Analyschefen Per Nilsson utvecklar senare på ett bakgrundssemi-
narium: Andelen svenskar som tycker att utvecklingen går åt fel håll är 
högre än på mycket länge, och det har varit tondövt av Moderaterna att 
tidigare vifta bort det med framstegsoptimism.

Med adress Hans Rosling förklarar Nilsson att för de 100 miljoner som 
dog i spanska sjukan var det en ringa tröst att deras lidande bara var ett 
”hack i kurvan”. Människor lever sina liv i de där grafikbollarna. Man 
måste ta deras oro på allvar.

Som DN visade i torsdagens tidning tappar M för tillfället väljare åt 
primärt två håll: Till Centerpartiet och till Sverigedemokraterna. Hur 
man som partistrateg ska möta det är en delikat fråga – en batong i ena 
handen, och en närproducerad blomma i den andra?

Även för ett bredbent parti är det svårt att stå på alla stolar samtidigt. 
Det är lätt att ta Moderaternas oro på allvar.

Över tid är det ändå inte till Annie Lööf som de stora väljarandelarna 
försvunnit, även om centerpartisterna verkar tro det.

Migrationspolitiken blir stämmans stora strid, deklarerade Moderata 
ungdomsförbundet redan när partiledningen i våras signalerade en mer 
restriktiv inriktning. Bråk blir det nog, men att det skulle vara de gene-
röst orienterade ungdomarna som avgår med segern framstår mindre 
och mindre troligt för varje bekymrat kommunalråd som anländer till 
Karlstads kongresscenter.

Den stora frågan är nog snarare om C har beredskap för att ta emot 
tusentals nyanlända Muf-liberaler när den här helgen är över.

Viktor Barth-Kron viktor.barth-kron@dn.se “
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DN FREDAG 16 OKTOBER 2015:
“Alla dörrar hålls öppna inför 
flyktingsamtal

Regeringen och oppositionen möts i dag för att diskutera flykting-
frågan. Samtidigt planerar Sverigedemokraterna en annonskam-
panj utomlands – för att avskräcka människor från att komma 
hit.

I SVT:s partiledardebatt i söndags öppnade både statsminister Stefan 
Löfven och moderatledaren Anna Kinberg Batra för samtal om flyk-
tingkrisen. Redan dagen efter kom en inbjudan från Regeringskansliet 
till samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.
Men vid lunchtid på torsdagen försökte Sverigedemokraterna stjäla 
uppmärksamheten. På en hastigt sammankallad presskonferens be-
rättade partiledningen att partiet prioriterar ner riksdagsarbetet fram-
över. I stället ska riksdagsledamöterna dela ut flygblad och träffa folk 
på gator och torg.
Den välfyllda partikassan ska användas till två kampanjer. Det handlar 
dels om att bilda opinion för en folkomröstning om invandringen, dels 
om en annonskampanj i länder som Libanon och Turkiet för att av-
skräcka människor från att söka sig till Sverige.

– Vi kommer att arbeta utomparlamentariskt med ett massivt kam-
panjande och signalpolitiska åtgärder som inte den svenska regeringen 
vill göra, men som till exempel Danmark har gjort, säger partiledaren 
Jimmie Åkesson.
Inför samtalen har representanter för regeringen varit noga med att inte 
stänga dörren helt i någon fråga. Miljöpartiet har dessutom öppnat för 
ett utbyggt rutavdrag, för att underlätta så kallade enkla jobb. Man-

övern kan dessutom göra det lättare att prata med allianspartierna som 
föreslagit liknande förändringar.
Miljöpartiet, som är liberalt i migrationsfrågor, utesluter inte heller att 
tillfälliga uppehållstillstånd införs.

– Det är inte så man för en politisk diskussion, att man tittar på de and-
ras förslag och kryssar över. Då har man till sist inget att diskutera, 
sade Gustav Fridolin till DN i onsdags.
Just tillfälliga uppehållstillstånd är en av de frågor som Moderaterna 
vill diskutera med regeringen.

– Vi behöver tala både om flyktingmottagande och om fler vägar in på 
arbetsmarknaden. När det gäller flyktingmottagande har vi föreslagit 
att regeringen ska införa tillfälliga gränskontroller så att vi vet vilka 
som kommer hit och behöver mest hjälp. Vi har föreslagit tillfälliga 
uppehållstillstånd som Tyskland har som också ger effektivare be-
handling. Det är några av de förslag vi har med oss, säger partiledare 
Anna Kinberg Batra.
Dagens möte sker på nivån under partiledarna. Inom S-ledningen tror 
man att samtalen kan få betydelse för den fortsatta politiska utveck-
lingen under hösten.

– Agnarna kommer nog sållas från vetet ganska snabbt, säger en S-
källa.

Inom S finns en rädsla för att Moderaternas inre problem gör det svårt 
för Anna Kinberg Batra att sluta en uppgörelse. Ett avgörande datum 
blir Migrationsverkets prognos som kommer på torsdag. Innan dess 
kommer inget avgörande att ske, uppger källor på båda sidor 
blockgränsen.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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DN FREDAG 16 OKTOBER 2015:

”Samarbete över blockgränsen det logiska i 
dagens svåra läge”

“Den tidigare statsministern Ingvar Carlsson beskriver dagens 
parlamentariska läge som det allvarligaste någonsin i Sverige.Nu 
måste partierna samarbeta. – Det handlar inte om politik, utan 
matematik, säger Carlsson i en DN-intervju.

Sedan Ingvar Carlsson lämnade politiken 1996 har han varit sparsam 
med att uttala sig om dagspolitik. Nu när Decemberöverenskommel-
sens fall kastat in Sverige i ännu en politisk kris gör den tidigare stats-
ministern ett undantag i Dagens Nyheter.

– Den här intervjun är lite annorlunda, för den är mer principiell. Det 
kan vara värdefullt att dela med sig av de erfarenheter vi hade. Många 
unga i dag har inte upplevt något annat än blockpolitik, säger Ingvar 
Carlsson.

Den tidigare S-ledaren är bekymrad och säger att han aldrig upplevde 
ett lika komplicerat parlamentariska läge under sina nästa 40 år i 
toppolitiken.

– Jag tycker att det här är det allvarligaste parlamentariska läget sedan 
demokratins genombrott i Sverige. Det som partiledarna ska försöka 
klara ut är en svårare situation än vad tidigare partiledargenerationer 
har haft, säger Ingvar Carlsson.

Inte ens kronkrisen 1992, då svensk ekonomi utsattes för hårda på-
frestningar samtidigt som det saknades en tydlig majoritet i riksdagen, 
går att jämföra med dagens situation.

– Vi hade Ny demokrati då, men Sverigedemokraterna är som jag ser 
det ett mycket värre parti. Det är ännu mer nödvändigt att hålla rent. 
Där har partierna tagit ställning och det är ett bra besked, säger Ingvar 
Carlsson.

Den tidigare statsministern har aldrig varit någon vän av blockpolitik 
och anser att den svåra situationen kräver seriösa diskussioner mellan 
regeringen och de borgerliga partierna.

Efter Decemberöverenskommelsens fall menar Ingvar Carlsson att 
partiledarna i Alliansen inte längre har något val.

– Det finns två möjligheter. Antingen så gör man upp med Sverige
demokraterna eller så gör man upp med Socialdemokraterna. Det finns 
inga andra alternativ, säger han.

– Det logiska är då ett samarbete över blockgränsen, det sade jag och 
Bengt Westerberg redan efter valet 2014. Det är mitt svar i dag också. 
Vill man inte bryta löftet att Sverigedemokraterna inte ska få inflytan-
de måste man åstadkomma ett samarbete över blockgränsen. Det hand-
lar inte om politik utan matematik.

Vi träffar Ingvar Carlsson i det så kallade Bjälkrummet i Cephalus
huset, den delen av riksdagskvarteren där Socialdemokraterna har sitt 



riksdagskansli. Nu är det ett konferensrum, men när Ingvar Carlsson 
var oppositionsledare mellan 1991 och 1994 var det hans tjänsterum.

Det var under den tiden som Carlsson gjorde upp om två krispaket 
med den borgerliga regeringen. Som statsminister var han med om att 
sluta stora uppgörelser om skatterna, energipolitiken, Öresundsbron 
och EU, överenskommelser som i dag väcker respekt bland opinions-
bildare både till höger och vänster.

– I efterhand kan det framstå som lätt. Men det var oerhört svårt, det 
var tungt och det var verkligen motvind. Det finns lägen då partier 
måste låta landets bästa gå före, då man inte bara kan se till partiet 
utan måste se till ett vidare ansvar. Det är vad som behövs nu, säger 
Ingvar Carlsson.

God personkemi mellan partiledarna underlättar, menar Ingvar 
Carlsson, men det är inte nödvändigt för att nå ett lyckat resultat.

– Det är bra om man har bra personkemi, det hade jag med Olof 
Johansson och Bengt Westerberg. Jag hade det inte med Bildt, men vi 
kunde göra upp ändå. Personkemin får inte hindra det som är viktigt 
för landet.

Den tidigare Folkpartiledaren Bengt Westerberg har vid flera tillfällen 
sedan valet 2014 argumenterat för att Socialdemokraterna och Mode-
raterna bör regera tillsammans.

Ingvar Carlsson aktar sig noga för att föreslå några särskilda konstella-
tioner. Han tycker också att partierna ska vara försiktiga med att i ett 
tidigt skede låsa sig vid en viss samarbetsform.

– Jag skulle rekommendera att man inte bestämmer sig nu på en gång. 
Börja med sakfrågorna och se var det finns möjlighet att skapa en 
majoritet. Ibland är det bättre att börja med enstaka frågor och sedan 
bygga ut samarbetet. Det är dumt att låsa sig från början, säger Ingvar 
Carlsson och fortsätter:

– Det finns ingen enkel given modell. Man ska vara väldigt pragmatisk 
för hur man träffas, med vilka man förhandlar och hur man förhandlar. 
Det är rådet jag skulle ge i nuläget, att man inte låser sig på förhand 
utan samtalar.

En invändning mot breda överenskommelser är att skiljelinjerna i 
politiken skulle försvinna, vilket anses gynna Sverigedemokraterna. 
Ingvar Carlsson ger inte mycket för det argumentet.

– Jag hade inte det minsta problem att hålla ideologin vid liv när jag 
förhandlade med Carl Bildt. Det var samma sak med Bildt. Vi rubba-
des inte en tum i våra grundvärderingar, säger han.

Ingvar Carlsson är bekymrad över följderna om partiledarna inte 
lyckas hitta en lösning för det parlamentariska läget.

– Det är ett fruktansvärt läge ute i världen. Det är oroligt i Europa. 
Sverige är fortfarande ett bra land att bo i, det är något att bygga vidare 



på. Det ansvaret måste partierna känna nu. Då kan ingen få helt vad 
man vill. Så enkelt och så svårt är det, säger han.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “

“ Fakta. Ingvar Carlsson

Ingvar Carlsson började jobba som sekreterare åt Tage Erlander 1958 
och valdes in i riksdagen 1965.

Fyra år senare blev han statsråd för första gången.

Efter mordet på Olof Palme 1986 blev Ingvar Carlsson statsminister. 
Han var statsminister 1986–91 och 1994–96.

Under hans tid som statsminister och oppositionsledare slöts flera 
blocköverskridande uppgörelser. Skattereformen, Öresundsbron, 
beslutet om EU-ansökan, krispaketen och överenskommelsen om det 
nya pensionssystemet är beslut som Carlsson var delaktig i. “

DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

“En tvivelaktig gränsvakt

De historiska besluten uteblev under det EU-toppmöte om flyktingkri-
sen som avslutades natten till fredagen. Klart är däremot att fokuset 
har förändrats, från rättvis fördelning av asylsökande till hur de ska 
hindras från att ta sig in i unionen. Nyckeln i strategin heter Turkiet.

Lika tydligt är att detta reser humanitära och moraliska frågor.

Mötet i Bryssel var i grunden enigt om en aktionsplan. Turkiet är det 
stora transitlandet för flyktingar, dels för att det gränsar till inbördes-
krigets Syrien, dels för att afghaner och irakier har relativt lätt att ta sig 
dit. Medan 400 000 människor i år har tagit sjövägen över till Grek-
land har turkiska myndigheter bara stoppat 50 000.

EU vill ha slut på trafiken, och dessutom att Turkiet ska ta emot dem 
som skickas tillbaka. Nya läger ska upprättas. Förhoppningen är att 
den turkiska arbetsmarknaden ska öppnas för flyktingarna.

Spaniens gränser är i praktiken redan stängda. Överenskommelser 
finns med nordafrikanska länder om polissamarbeten och gemensam 
patrullering av havet. Väldigt få flyktingar tar sig numera igenom 
staketet.

Turkiet är en annan sak, inte bara för att Grekland vägrar kontrollera 
gränser tillsammans med sin gamla arvfiende. President Recep Tayyip 
Erdogan kan ställa helt andra krav än Marocko på motprestationer från 
EU.

mailto:jens.karrman@dn.se
mailto:jens.karrman@dn.se


Bryssel har erbjudit en miljard euro i stöd, fast det är egentligen 
pengar som flyttas från andra bidrag till Turkiet. Erdogan vill ha tre 
miljarder, och hänvisar till att de turkiska kostnaderna för flyktingarna 
redan är långt högre än så.

Visumtvånget till EU ska bort, och fort ska det gå. Tanken på att öppna 
unionen för 75 miljoner turkar, i ett läge där många länder snarare vill 
begränsa tillträdet för migranter, väcker dock motstånd.

Erdogan vill också starta om de sedan åratal djupfrysta förhand-
lingarna om turkiskt EU-medlemskap. Medan EU kan tänka sig att 
diskutera lite energipolitik, vill Turkiet öppna centrala kapitel om 
rättsväsende och demokrati. Kravet vållar rysningar från Frankrike till 
Cypern.

Självklart ska EU ge ekonomiskt stöd till ett land som härbärgerar över 
två miljoner syriska flyktingar. Turkiets politiska krav uppvisar dock 
ett besvärande mönster.

Den alltmer auktoritäre Erdogan har på senare år blivit tämligen 
ointresserad av EU-medlemskap. Varför skulle han lämna över makt 
till Bryssel? Men en omstart i processen skulle ge hans system legi-
timitet. Visumfriheten blir ett bevis på att Turkiet är lika bra som andra 
kandidatländer. Han vill också ha in sitt land på listan över säkra län-
der, dit det är ofarligt att skicka tillbaka asylsökande som fått nej. Ett 
sådant Turkiet kan det inte vara något större fel på.

Fast det är det. Sedan parlamentsvalet 2011 har allt gått åt fel håll. 
Yttrandefriheten är satt på undantag. Kritiska journalister får sparken, 
medierna trakasseras av myndigheter. Att ”förolämpa” presidenten är 
ett brott som ger fängelse.

Rättsstaten är i fara. Erdogan har stoppat en stor korruptionsutredning 
av ministrar och andra i hans närhet, och tagit kontroll över stora delar 
av den juridiska apparaten. Hans mål är att skriva om författningen 
och kraftigt utöka sina egna befogenheter. Den militära offensiven mot 
kurdgerillan PKK är en del av kampanjen inför nyvalet den 1 novem-
ber, som ska säkra den nödvändiga majoriteten.

Statsminister Stefan Löfven sa efter EU-toppmötet att samarbetet med 
Turkiet utgår från förväntningar om fördjupad demokratisering. Nå, 
Erdogan har diametralt motsatt idé. Och han sitter på kranen: Jag hjäl-
per er att hejda flyktingströmmen, om ni hjälper mig.

”Vi klarar det inte utan Turkiet”, säger förbundskansler Angela Merkel 
som på söndagen besöker Erdogan. Hon väckte beundran när hon 
öppnade inte bara sitt hjärta utan Tysklands gränser för flyktingarna. 
Följden blev att landets magnetism ökade, vilket har skapat en rekyl 
bland väljare och i det egna kristdemokratiska partiet. När prognoserna 
talar om 1,5 miljoner flyktingar i år ökar pressen.

Inom EU finns fortfarande stora meningsskiljaktigheter om flykting-
mottagningen. Fördelningen enligt nationella kvoter har knappast 
kommit i gång, och östeuropéerna är lika hårda motståndare som förr. 
Många länders ledare ser förstärkningen av Fästning Europa som 
nödvändig inrikespolitik.

Sannolikt kommer flyktingtrycket mot EU att bestå. Det är en illusion 
att tro att politiska eftergifter till Turkiet är lösningen.

DN 17/10 2015 “



DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

“ Borgs recept höll inte

Under avsnittet ”En politik för fler i arbete” i Moderaternas skuggbud-
get finns en beskrivning av den just nu tyngsta posten i partiets politik. 
Förslaget om ett nytt så kallat förstajobbetavdrag, à 9 miljarder kro-
nor, är tänkt att hjälpa unga och nyanlända att få in en fot på arbets-
marknaden.

Men det framgår egentligen inte hur denna innovation ska fungera. 
Budgetmotionen innehåller ingen ordentlig varudeklaration.

Partiledaren Anna Kinberg Batra och skuggfinansminister Ulf Kristers-
son brukar hävda, aningen svävande, att den nya skattereduktionen ger 
tredubbel effekt för låginkomsttagare. Men det är inte mycket till 
ledtråd. Samma progressiva logik gäller ju jobbskatteavdragen, och i 
beräkningar från riksdagens utredningstjänst är det svårt att skönja 
skillnaden.

Så vad är nytt? Och vaddå ”första jobbet”? Gäller inte den föreslagna 
skattesänkningen alla som har jobb? Jo, är svaret på den frågan. Är det 
inte i så fall Anders Borgs gamla skattesänkningar med ett nytt namn? 
Nja, det här fungerar visst lite annorlunda. Hur? Det är oklart. Men på 
vilket vis ska det hjälpa alla arbetslösa ungdomar och invandrare?

Ledningen har inte kunnat ge särskilt bra svar, vilket har lagt fantasi-
lösheten och bristen på nya impulser i öppen dager. Förstajobbetavdra-
get, som alltså var ett desperat försök att klä den gamla ledningens 

politik i nya kläder, förebådade kanske partistyrelsens nederlag på 
stämman i Karlstad på fredagen.

Ombuden röstade emot ledningens linje på punkten om las, lagen om 
anställningsskydd. Partiet rör sig nu mot en gammal ståndpunkt, att 
arbetsrätten ska reformeras. Anna Kinberg Batra ärvde Fredrik Rein-
feldts och Anders Borgs linje. ”Rör ej” hörde till kärnan i deras 
konfliktminimerande projekt.

Kinberg Batras dilemma har varit att bevara detta arv men också att ge 
ny energi åt partiet. Hennes uppgift är knivig. Men sannolikt gjorde 
ombuden henne en tjänst i frågan om jobben.

Som DN rapporterade på torsdagen rör sig arbetsmarknadens parter 
framåt vad gäller las. Det behövs. I och med skiftet i Moderaterna kan 
nu Alliansen tala med en röst för förändringar i arbetsrätten.

Ett jobbskatteavdrag till? Nej, andra reformer är sannolikt det som 
krävs för att sänka ungdomsarbetslösheten och för att fler nyanlända 
ska kunna hitta försörjning.

Carl Johan von Seth carljohan.vonseth@dn.se “
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DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

“ Glömska, rädsla och likgiltighet

I Förintelsemuseet på Milanos järnvägsstation ges nu flyktingar 
tak över huvudet. Historien upprepar sig inte. Men i dagens Euro-
pa hörs ekon ur det förgångna.

Likgiltighet är det ord som är inristat på väggen vid ingången till 
Milanos minnesmärke över Förintelsen, en plattform under den stora 
järnvägsstationen varifrån judar deporterades till Auschwitz och andra 
koncentrationsläger.

Det vibrerar när tågen startar ovanför, och hela plattformen inger 
vibrationer av obehag.

Liliana Segre undkom att deporteras men hennes far Alberto mördades 
i Auschwitz. Hon föreslog ”likgiltighet” som det lämpligaste ordet att 
hälsa besökarna med när Binario 21, som minnesmärket heter, öpp-
nades 2013.

Ingen hade brytt sig när judar från och med 1943 forslades genom 
Milanos eleganta avenyer till centralstationen. De lastades av från 
lastbilar och packades in i trävagnar avsedda för att transportera sex 
hästar men använda för 80 dödsdömda människor.

När Roberto Jarach, som är vicechef för Binario 21, blev tillfrågad om 
han kunde hjälpa till i Milanos flyktingkris flög det ordet genom hans 
huvud. Medan hundratals desperata flyktingar dagligen samlades i 

Milanos centralstation – öppnad under fascistdiktatorn Benito Musso-
linis tid – var ”likgiltighet” utesluten.

”Jag gick genast hit ner och mätte upp utrymmet”, säger Jarach. 
”Dessa människor vet knappt var de är.”

I några månader har nu tältsängar ställts fram varje kväll till vänster 
om huvudingången. Allt som allt har 3 500 personer fått tak över 
huvudet, mest eritreaner men också syrier och afghaner, som ingår i 
den största strömmen av flyktingar och migranter sedan andra världs-
krigets slut.

Barnen får leksaker och kritor. Vuxna får ett par nya skor, och en hög 
av trasiga sandaler vittnar om hur uppskattade de är. Provisoriska 
duschar har ordnats i toaletterna. Den dag jag var där hade 38 flykt-
ingar tillbringat natten på plattformen. De kommer på kvällen från 
stationens stora hall, där kommunen och en organisation som heter 
Progetto Arca har inrättat en mottagningscentral. De sover nära Lik-
giltighetsväggen. De reser vidare nästa morgon, vanligen norrut till 
Tyskland.

Det finns ingen direkt analogi mellan situationen för dagens miljoner 
flyktingar och judarna som deporterades från Milanos Binario 21. 
Dessa människor flyr från krig, i regel inte från målinriktad utplåning. 
De är offer för svaga stater, inte för en övermäktig. Deras situation 
avspeglar krisen för en religion, islam – dess motvilliga anpassning till 
moderniteten – inte en blodtörstig ideologis våldsdåd.

Men ekot hörs, inte minst i ordet likgiltighet.



Ungerns likgiltighet med dess självpåtagna lilla övning i fördomsfull-
het: försvaret av Europa som en kristen klubb. Storbritanniens lik-
giltighet där premiärministern talar om ”svärmar”, utrikesministern om 
”desperata migranter som härjar” och inrikesministern om hot ”mot 
kittet i samhället”. Likgiltigheten hos ett Europa som inte kan förmå 
sig att upprätta adekvata legala vägar till flyktingstatus och hejda 
människosmugglingen som har lämnat 3 000 döda i Medelhavet i år.

Så har vi likgiltigheten hos ett USA som verkar ha glömt sin roll som 
fristad för flyktingar av alla slag. Likgiltigheten hos en värld som inte 
vill erkänna att mer än 4 miljoner syrier, nu i Turkiet, Jordanien och 
Libanon, behöver kraftfullt ekonomiskt bistånd och hjälp med utbild-
ning i tio år framåt.

”Det är en trend, inte en kortvarig avvikelse”, säger David Miliband 
som är ordförande för International Rescue Committee.

Om initiativet i ledningen för Milanos Binario 21, där man tar strid 
mot likgiltigheten, upprepades gång på gång i hela EU med dess mer 
än 500 miljoner invånare skulle effekten bli dramatisk. En fjärdedel av 
Libanons befolkning består nu av syriska flyktingar. De som når EU 
utgör mindre än 0,5 procent av unionens befolkning.

Judarna hör ett annat eko från sin belägenhet i Europa för drygt hundra 
år sedan. De var för det mesta marginaliserade. Som rabbin Julia 
Neuberger nyligen påpekade i en predikan i West London Synagogue 
kom cirka 150 000 judar, många på flykt från pogromer, till Storbritan-
nien mellan 1881 och 1914. En protestorganisation som kallade sig 
British Brothers’ League förklarade då att Storbritannien inte fick bli 
”avstjälpningsplats för Europas avskum”.

Låter det bekant?

Gårdagens ”avskum” blir ofta en förnyelsens livgivande injektion. 
Churchill röstade emot invandringslagen från 1905 som var utformad 
för att stävja den judiska invandringen, med hänvisning till att ”fri 
invandring och asyl” hade medfört ”stora vinster” för Storbritannien.

Europa överflödar av småsinthet, fördomar och glömska. I fråga om 
Syrien ligger USA inte långt efter.

Jarach, vars judiska släkt kom till Milano i slutet av 1800-talet, får 
hjälp av Adhil Rabhi som har invandrat från Marocko. De visade mig 
Binario 21 och förklarade hur varje lastvagn fylldes med judar och 
sedan kopplades till en hiss som lyfte upp den till markytan.

Ingen såg judarna. Ingen ville se dem. Likgiltighet dödar. Något Syrien 
demonstrerar.

Översättning: Margareta Eklöf Copyright: New York Times

Roger Cohen  brittisk-amerikansk journalist och författare. “



DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

”Effektivare med stöd på plats än slantar i 
pappmugg”

“Helhetsperspektiv krävs. Vår biståndsorganisation kan med 
projekt i Rumänien ge stor utväxling på skänkta pengar. Att ge 
pengar i Sverige gagnar en del familjer, för andra riskerar det att 
leda till social katastrof. Vi måste bryta de strukturer som håller 
den romska minoriteten i beroendeställning, skriver Rickard 
Klerfors, Hjärta till hjärta.

Tiggeriet i Sverige kan och bör upphöra men inte genom förbud eller 
andra tvångsåtgärder. Lösningen på den nya utsattheten för EU-med-
borgare finns framför allt i dessas hemländer. Precis som fattigdoms-
migrationen upphörde från Sverige när vi fick ökat välstånd kommer 
den att göra det från bland annat Rumänien och Bulgarien, förutsatt att 
de grupper som nu i desperation migrerar, kan finna försörjning hem-
ma. Insatserna för att förändra situationen i fattigdomsmigranternas 
hemländer behöver förstärkas. Jag vet att det går att förändra för-
hållandena. I och med att vår organisation i Rumänien samverkat med 
kommuner och organisationer i olika projekt med extern finansiering 
från bland annat EU, blir i dessa projekt, varje krona som vi satsar 
betydligt mer värd för insatserna på plats.

I en kommun i Rumänien har vi, under ett års tid, bidragit till att 115 
familjer har fått äganderätt till sina bostäder, att i princip alla barn som 
inte börjat i skolan eller som hoppat av den i förtid har fått komma in i 
eller tillbaka till skolan. Dessutom har man erbjudit alla vuxna upp till 
65 års ålder att lära sig läsa, skriva och räkna.

Vi står i startgroparna för ett projekt som kommer att främja den eko-
nomiska utvecklingen. De lokala grönsaksproducenterna kommer att 
få stöd för att starta en förening. Genom samarbete kring inköp och en 
organiserad avsättning för produkterna kan varje producent fortsätta 
att vara sin egen men får samtidigt del av fördelarna av att samarbeta.

Rumänien är nettoimportör av livsmedel. Det är inte klokt, i ett land 
med enorma arealer med bördig jordbruksmark och ett klimat som är 
lämpat för odling. Vi har även bidragit till starten av ett socialt företag 
som har sex personer permanent anställda och vid toppar anställer man 
ytterligare ett tjugotal personer.

Alla dessa projekt, kommer när de är genomförda, ha kostat organisa-
tionen jag arbetar för, Hjärta till Hjärta, 300 000 kr men värdet av 
insatserna blir drygt 8 000 000 kr. Varje svensk krona blir därmed värd 
27 kronor. Vi har lånat ut pengar räntefritt till kommunen eftersom de 
inte hade medel att ligga ute med. I de flesta av den här typen av pro-
jekt, med extern finansiering bland annat från EU, måste man ligga ute 
med pengar för att sedan i efterskott få tillbaka dem. I ett av projekten 
har vi beslutat att stå för egeninsatsen som ligger på 10 procent. Utan 
våra insatser riskerade projekten att inte kunna genomföras eller bli 
enbart delvis förverkligade.

Projekten sker i den vita delen av ekonomin vilket innebär att de som 
arbetar betalar skatt och inkluderas i det sociala välfärdssystemet med 
bland annat sjukförsäkring och intjänande av pension.

Många av de insatser som gjorts för fattigdomsbekämpning och inklu-
dering av den romska minoriteten i Rumänien har dessvärre fått 
mycket marginella effekter. Reglerna för projekten, finansierade bland 
annat av EU, är många gånger inte anpassade till förhållandena eller 
målgruppens förutsättningar och möjligheter. I ett lokalsamhälle be-
hövs en lösningsorienterad problembeskrivning. Innan olika insatser 



genomförs behöver man ha en tydlig bild över hur problematiken ser 
ut, men man måste också identifiera vilka potentiella lösningar som 
finns. Vad finns det för resurser lokalt? Vilka erfarenheter och kun-
skaper finns hos målgruppen?

Jag kan inte hålla med om att det skulle vara effektivare att skänka 
några kronor i en pappmugg än att kanalisera dem till samhällsom-
daning. Tidvis har det i vår svenska debatt hävdats att det mest effek-
tiva biståndet är det som ges direkt till mottagarna och att remitterade 
pengar från rumänska medborgare som gästarbetar eller tigger i andra 
delar av Europa ger barnen möjlighet att gå i skolan, förbättringar av 
bostäderna mm. Det stämmer för en del av familjerna i fråga men i 
andra fall leder mellangenerationens frånvaro till sociala katastrofer.

Det är av största vikt att se tiggeriet i ett helhetsperspektiv. Det finns 
negativa effekter av fenomenet. Nyligen såg jag, i Rumänien, ett 
exempel som var fruktansvärt. Fyra syskon varav det äldsta var 12 år 
hade lämnats ensamma av föräldrarna som rest till Sverige. Ingen 
granne eller släkting tog hand om syskonen. Barnen svalt och borg-
mästaren anmälde fallet till länets barnavårdsnämnd. Barnen blev 
snabbt omhändertagna och fick plats på ett barnhem. Efter det har man 
lyckats finna en familjehemsplacering för syskonen. Den biologiska 
mamman är nu tillbaka i Rumänien och försöker återfå vårdnaden för 
barnen.

Vi bör ge akt på att hur vi agerar i Sverige får konsekvenser i Rumäni-
en. Jag hoppas att ingen vill se en ökning av liknande fall som det jag 
beskrivit ovan.

Jag anser att det är upp till var och en att agera på det sätt man finner 
lämpligt. Det är inte fel att ge några slantar i en pappmugg till en väd-
jande medmänniska eller att bidra till organisationernas insatser på 

plats i hemländerna – eller att göra bådadera. Min jämförelse handlar 
om vilka effekter de olika typerna av hjälp kan leda till.

Det förekommer också olika grader av utnyttjande av personer som 
tigger i Sverige. Hitintills verkar dessa fall, tack och lov, ha varit 
undantag. De fattiga i Rumänien, många av dem från den romska 
minoriteten, behöver komma ut ur de strukturer som kvarhåller dem i 
utanförskap, fattigdom, misär och i en underdånig beroendeställning.

Jag anser att vi ska agera med värdighet gentemot alla som kommer 
till vårt land - genom härbärgen, soppluncher, duschmöjligheter och så 
vidare – men detta löser inte den grundläggande problematiken. Hat-
brott och övergrepp mot migranterna i Sverige är helt oacceptabla och 
vårt samhälle borde agera kraftfullt emot dessa. Men värdighet här 
handlar också om att svensk lagstiftning ska respekteras. Det är orim-
ligt att vi som samhälle fortsätter se en utveckling av parallella världar 
– ett välfärdsland med kåkstäder och skriande utsatthet.

Vi behöver också inse att dimensionerna på problematiken i hemlän-
derna är enorma. 25 procent av Rumäniens invånare lever under lan-
dets fattigdomsgräns. Det innebär att landet har cirka 5 miljoner in-
vånare som i dag lever i fattigdom. Idag är det kanske 5 000 migranter, 
främst från Rumänien och Bulgarien, som befinner sig i Sverige.

Låt oss ta ett modigt beslut. Låt oss bli en generation av européer som 
står upp för de grundläggande värderingarna om Frihet, Jämlikhet och 
Broderskap. Låt oss en gång för alla göra upp med fientlighet, rädsla, 
hat och rasism. Låt oss bryta de strukturer som kvarhåller den romska 
minoriteten i en underdånig beroendeställning. Alternativet är kata-
strofalt och kan innebära demokratins och rättsstatens undergång.

Sverige kan bättre, Rumänien kan bättre, Europa kan bättre!

Rickard Klerfors, biståndsorganisationen Hjärta till hjärta “



DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

”Tyvärr, ni kommer inte in, det är fullt”

“Jimmie Åkesson vill ha ett totalt stopp för asylinvandring till 
Sverige. Flyktingar är inte välkomna hit. Han vill att Sverige ska 
lämna EU och den fria rörligheten inom unionen. Det säger 
Åkesson i en intervju med DN:s Karin Eriksson, på dagen ett år 
efter att han sjukskrev sig från posten som SD:s partiledare. – Det 
blev väldigt hastigt allting. Jag var väck rent fysiskt och psykiskt.

I början av september chockades världen av en bild av 
flyktingkatastrofen i Medelhavet: 3-årige Alan Kurdi, en pojke från 
Kobane i Syrien, livlös på en turkisk strand.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger att han 
reagerade på bilden ”som de allra flesta”.

– Det gör ju ont i hela kroppen att se det där. Så klart. Samtidigt som 
jag är politiker och känner att jag inte kan ta min utgångspunkt från en 
bild. En ögonblicksbild av verkligheten kan inte påverka hela min 
politiska analys. Tvärtom. Min analys är att människor i hög grad dör 
på vägen till Medelhavet på grund av den signalpolitik som vi driver 
här med till exempel permanenta uppehållstillstånd till alla från Syrien 
och fri vård och fri tandvård. Det är sådant som lockar människor att ta 
stora risker för att få ett bättre liv.

Det är den sortens generositet eller öppenhet som gör att pojken ligger 
där på stranden?

– Ja. Så skulle man kunna uttrycka det om man är krass.

Jimmie Åkesson tar emot på tjänsterummet i riksdagen. På en vägg 
hänger ett stort fotografi av partiledaren tillsammans med kungafa-
miljen.

Formellt är han numera en del av etablissemanget. Politiskt består iso-
leringen.

Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som inte deltar i över-
läggningar med regeringen om flyktingkrisen. I torsdags meddelade 
partiledningen att den ska storsatsa på kampanjer mot invandringen. 
Partiet ska annonsera i utländsk press för att avskräcka flyktingar från 
att komma till karga Sverige. Åkesson själv ska ut på valrörelselik-
nande turné i landet för en folkomröstning.

Att svenska folket enligt DN/Ipsos septembermätning blivit mer posi-
tivt till att ta emot flyktingar – det beror enligt Sverigedemokraternas 
ledare på tidningarnas kampanjjournalistik.

– Det är inte så konstigt om det faktiskt påverkar opinionen. Det är väl 
därför som ni gör det, säger han.

Världen upplever den största flyktingkatastrofen sedan andra världskri-
get. Då vill ni ha en nollvision för asylsökande?

– Invandring till Sverige är inget bra sätt att hjälpa 60 miljoner flyk-
tingar på. Det är tvärtom ett väldigt dyrt och ineffektivt sätt. Den ab-
soluta merparten för att inte säga alla som söker asyl i Sverige har ju 



inte Sverige som sitt första säkra land. De kommer från Tyskland och 
de kommer från Danmark. Och dit kommer de från andra länder. 
Någonstans måste man ju vårda principen om första asylland, och rikta 
om flyktingpolitiken så att vi riktar resurserna mot att hjälpa dem som 
är i närområdet.

– De andra sju partierna verkar ha som utgångspunkt att detta att 
hjälpa flyktingar är att integrera dem i Sverige. Av de 60 miljoner 
flyktingar som finns i världen är det ganska få som funderar särskilt 
mycket över hur de ska kunna integreras i Sverige. De vill överleva 
och ha mat och tak över huvudet och och mediciner och att barnen ska 
ha utbildning. Det löser man bäst i närområdet.

De här människorna som är på flykt, om du fick prata till dem, vad 
skulle du säga?

– Jag har pratat med ganska många. Jag var ju själv i Jordanien för 
något år sedan och diskuterade med flyktingfamiljer. Jag frågade hur 
de ser på att ta sig till Europa. Det var försvinnande få av dem som jag 
samtalade med som ens hade övervägt det. Samtidigt som man kan 
konstatera att resursbristen är total i de här lägren.

De som kommer vandrande till Sverige – vad är ditt budskap till dem?

– Mitt budskap är att ”i Sverige har vi ingen möjlighet att ta emot er”. 
Jag kan inte se att vi kan ge dem något annat budskap. Det vi ska göra 
är att möjliggöra för människor att bli kvar i närområdet så att de kan 
få sina basala behov tillgodosedda där.

Är vi så fattiga att vi inte har den möjligheten?

– Jag tror inte att det handlar om att vi är fattiga. Det handlar mer om 
kapacitet. Det talades redan för några år sedan om att våra mottag-
ningssystem håller på att kollapsa. Sedan har man ju stärkt upp Migra-
tionsverket med ytterligare resurser. Och nu är vi nära en kollaps igen. 
Jag tror inte att det är, som det hävdas i debatten, en tillfällig topp.

I ert förslag vill ni minska asylinvandringen till Sverige med 95 pro-
cent.

– Det blir en konsekvens av den politik som vi vill föra med inte minst 
återupprättade gränskontroller. Att det finns lagrum i utlänningslagen 
för att säga nej till människor som flyr med särskilda skyddsbehov, det 
vill säga från väpnade konflikter. Signalpolitiken är också viktig. Då 
menar jag att resultatet blir att de allra flesta av de asylsökande som vi 
ser i dag, och som inte har Sverige som första säkra land, de kommer 
inte heller att komma in i Sverige.

Enligt gränspolisens chef Patrik Engström skulle en tillfällig inre 
gränskontroll inte påverka möjligheten att söka asyl. ”Kommer du 
fram till en gräns och säger att du vill söka asyl, så ska ansökan prö-
vas”, säger han i polistidningen.

Åkessons svar är att hänvisa till första säkra land:

– En flykting som kommer till Europa ska pröva sin asylsökan i det 
första EU-land en flykting når. Detta påtalas även i det internationella 



regelverk vi omfattas av. Avsteg från det urholkar asylrätten, säger 
Åkesson.

Hur ska det gå till rent praktiskt att upprätta gränskontroller?

– Ja, man får ju upprätta gränskontroller. Det raljeras väldigt mycket i 
debatten om att vi ska bygga taggtråd och så. Men vi har ju haft gräns-
kontroller tidigare. Den stora skillnaden är att vi har en bro som man 
kan ta sig över. Vi har ett transportörsansvar och principen om första 
asylland. Det borde inte vara särskilt komplicerat att tala om för 
människor som kommer att ”tyvärr, ni kommer inte in i vårt land för 
här är det fullt”.

Talar du om en permanent lösning?

– Den tillfälliga lösningen är ju den som Schengen möjliggör, där 30 
dagar är det som man har rätt att göra. Samtidigt skulle man ju med 
inte alltför god vilja kunna hävda att Schengen har fallit. De där reg-
lerna gäller inte längre. Ett antal länder har upprättat inre gränskon-
troller och sannolikt kommer flera av dem att behålla dem i mer än 30 
dagar för att det är nödvändigt. Jag tror inte att det räcker med 30 
dagar utan vi behöver nog ha gränskontroller under längre än så.

Hur lång tid?

– Det är rimligt att vi som suverän stat har permanenta gränskontroller 
och ett permanent gränsskydd. Jag tycker inte att det är det minsta 
konstigt. Vi är ju motståndare till den fria rörligheten inom EU.

Blir det dags för er att lyfta frågan om EU-utträde tydligare igen?

– Ja, det tror jag, det gör vi ju också emellanåt. Ofta låter det i debatten 
som om EU är något slags förening som man slutar betala medlemsav-
giften till och så är man inte med längre. Men EU är i hög grad en 
uppsättning av olika avtal. Vissa är bra. Vissa är väldigt dåliga. Det är 
de dåliga som vi vill förhandla bort. Det står i grundlagen i dag att vi 
är medlemmar av den Europeiska unionen, det vill vi ta bort. Sverige 
ska vara en suverän stat. Men det är klart att vi ska ha ett handelssam-
arbete med andra länder i vårt närområde.

Till slut hamnar man i frågan: Ja eller nej till EU-medlemskap?

– Då säger jag nej. Om man nu vill göra det så enkelt för sig. Men jag 
vill ändå problematisera. Kan vi återgå till EES-avtalet så är det ett 
steg i rätt riktning. Det är bättre än att vara fullvärdig medlem i EU.

Jag tänkte citera en politiker i ett grannland som sagt att ”vi måste 
tillsammans bära ett ansvar för människor i nöd” och ”vi kan inte tro 
på att lösningen är att stänga gränserna”. Vad säger du?

– Man ska kanske inte stänga gränserna. Vi ska ha fortsatt handel med 
andra länder. Man ska kunna komma till Sverige och man ska till och 
med kunna invandra till Sverige.

Den som sa detta var Petteri Orpo som är inrikesminister i Finland och 
kommer från Sannfinnländarna. Ett parti som du hyllat. Det var när 
han försvarade att Finland ökat sitt flyktingmottagande.



– I så fall har han fel.

Nio miljarder i bistånd har ni öronmärkt. En ganska stor del ska gå till 
FN:s flyktingorgan UNHCR – varför?

– Det finns ju ingen som är bättre på att hantera flyktingkriser och 
flyktinghjälp än UNHCR. De är bäst i världen på det. De har möjlighet 
att ta sig in i Syrien till exempel. Även Unicef och en del andra organ 
gör fantastiska insatser och hjälper betydligt fler flyktingar än vad 
Stefan Löfven och Gustav Fridolin någonsin kommer att göra, hur 
många miljarder de än lägger på invandring till Sverige.

UNHCR:s egna företrädare har underkänt ert sätt att resonera. Europa-
chefen Vincent Cochetel har sagt till DN att ”Europa måste visa soli-
daritet när flyktingarna står på vår tröskel”.

– Fast det där resonemanget bygger ju någonstans på att vår pengapåse 
är oändlig och outtömlig. Om man inte har ansvar för Sveriges stats-
finanser så kan man ju tycka att man ska göra både och. Men när det 
kommer till praktisk handling och till verkligheten så är faktum nu att 
regeringen tar miljarder från biståndsbudgeten och lägger på invand-
ringen i Sverige. Man måste ändå välja.

Men om UNHCR nu är världsmästare på att hantera flyktingar, borde 
inte de med förlov sagt vara de som vet bäst?

– Nu ställer man ju ofta frågor utifrån sin egen agenda, vilket jag utgår 
från att även DN har gjort när man pratat med Europachefen för 
UNHCR. Vill man ha mer pengar så man kan klara det mest basala för 

miljoner människor, eller ska vi lägga alla de pengarna i stället på att 
några få ska kunna invandra till Sverige? Ställer man den ledande 
frågan får man förmodligen det svar som jag skulle ge.

Sverigedemokraterna har anklagats för att bryta mot internationella 
avtal om asylrätten. Jimmie Åkesson hävdar att det internationella 
samfundet måste anpassa regelverken efter ny tid.

– Jag menar att man måste göra skillnad på människor som flyr undan 
förtryck, politiskt förtryck eller religiöst förtryck, och människor som 
flyr undan väpnade konflikter. I det första fallet är det enskilda indivi-
der som flyr och behöver hamna i exil. I tider av väpnade konflikter är 
det ju massflykt av miljoner människor. Genèvekonventionen är inte 
anpassad, ingenting av det internationella regelverket är anpassat, efter 
det som vi nu ser. Jag hävdar att vi ser en ny folkvandringstid där 
miljoner människor kommer att försöka ta sig från den fattiga världen 
till den rikare.

Det är ju ingen som sätter sig i en båt i Medelhavet och landar direkt 
på en svensk strand. Betyder det att Sverige med sitt geografiska läge 
inte blir en del av flyktingströmmarna?

– Om det blir ett krig i Baltikum så skulle vi ju vara det. Eller i Norge 
eller i Danmark. Man har ju med automatik ett större ansvar för sitt 
närområde. Så är flyktingkonventionen skriven. De allra flesta kommer 
inte att fly hundratals mil. De kommer att fly till första säkra plats. 
Därför har man ett större ansvar att hjälpa flyktingar i sitt eget närom-
råde.



Att Sverigedemokraternas partiledare diskuterar flyktingfrågor med 
självförtroende är ingen nyhet. Men i intervjusituationen märks en 
skillnad mot förra hösten: Ögonkontakten.

Den som ställde frågor till Åkesson runt valet 2014 kunde möta ett 
blankt ansikte.

I dag är det på dagen ett år sedan han meddelade partikamraterna att 
han skulle vara sjukskriven på obestämd tid. Han säger till DN att han 
mår bra numera, och att han fått möjlighet att lära känna sig själv på 
ett nytt sätt.

– Att man går runt i flera år och har en mystisk huvudvärk som man 
har svårt att förstå ... Man hittar på alla möjliga sätt att försöka bli av 
med den. Och sedan inser man att den hade att göra med att man be-
hövde vila.

Enligt Åkesson var det en kombination av yttre och inre tryck som 
ledde till sjukskrivningen. Han hade ägnat hela valåret åt att turnera 
runt i Sverige.

– Mitt uppe i en mandatperiod, mitt uppe i den mest intensiva perioden 
med valkampanj, går man inte och tänker så mycket på hur man mår. 
Man har förbaskat roligt till att börja med. Det är jättekul att träffa alla 
dessa människor. Det är när man landar efteråt som man liksom … 
Min psykolog har beskrivit det som posttraumatisk stress. Du kan inte 
släppa det, ditt huvud och din hjärna är inställd på att träffa fientliga 
journalister till och med när man ligger och sover. Eller att någon ska 

kasta en sten mot dig. Det är jättesvårt att koppla bort det när kroppen 
är inställd på strid.

Hur mycket betydde trycket från medierna?

– Det är inget nytt men det blev en extrem situation när du har medier-
na och alla andra partier … alla är emot dig … Jag var inte ensam på 
något sätt, men i det sammanhanget blir jag en symbolmänniska som 
man kan säga vad man vill om. Man förlorar nästan sin mänskliga 
värdighet i väldigt mångas ögon. Det blir ett tryck som man inte 
funde-rar så mycket över där och då. Men efteråt.

Hur långt i förväg skrev du brevet på Facebook?

– Inte speciellt långt i förväg. Vi hade partiledardebatt här. Efteråt 
kände jag att jag inte kunde vara kvar. Så jag ställde in allt och åkte 
hem och tänkte att jag får vila ett par dagar och se hur det känns. 
Sedan skulle jag vara med i tv i Expressen. Och någon dag före det att 
jag skulle flyga till Stockholm så kände jag att ”jag kan inte, det går 
inte”. Och då började jag formulera det här. Sedan tror jag att det kom 
ut ungefär efter ett dygn.

– Det blev väldigt hastigt allting. Jag var väck rent fysiskt och 
psykiskt. Hade jag satt mig på ett flyg tillbaka till Stockholm så vet jag 
inte hur det hade slutat. Jag är glad att jag inte gjorde det.

Att acceptera att du var sjuk – hur var det?



– Jag hade svårt att acceptera det. Nu har jag inte det, nu har jag kun-
skaper. Men jag har inte känt mig sjuk, jag har bara känt mig konstig 
och trött. Men det är klart att jag märkte väldigt mycket skillnad på 
mig själv efter ett halvårs vila.

När Sverigedemokraterna den 2 december i fjol skakade om svensk 
politik med beskedet att partiet skulle fälla regeringens budget, satt 
partiledaren hemma och tittade på tv. Hela strategin utformades efter 
hans sjukskrivning. Det var, säger han, medierna som drev fram den.

– Det var medierna som började ställa frågor. Det var väl ingen i parti-
ledningen som då på allvar övervägde att rösta för Alliansens budget. 
Den diskussionen fanns inte vad jag minns precis efter valet. Men 
någonstans mognade det där fram. Naturligtvis diskuterade jag det 
med gruppledaren i riksdagen, inte på regelbunden basis, men vid ett 
antal tillfällen.

Vad tänkte du när du satt där vid tv:n och tittade på presskonferensen?

– Det var första gången egentligen som jag tittade på politik på tv. Jag 
hade verkligen försökt avskärma mig så mycket som möjligt. Men det 
här kunde man liksom inte missa. Så jag tittade på det och sedan titta-
de jag på den presskonferens som Stefan Löfven och Gustav Fridolin 
hade sent på kvällen. Det var nog första gången sedan valet som jag 
kände liksom att … jag tror att jag skrev det till någon, om det var 
Mattias, möjligtvis… att nu är jag nästan lite tänd, det är jättekul det 
här, ja, jag vill vara med. Så kände jag.

”Give ’em hell”, har du skrivit i ett sms.

– Det var lite skämtsamt till Björn Söder när han frågade en sista gång 
om jag höll med.

Snett emot kungabilden på arbetsrummet sitter en anslagstavla med 
olika klipp och kort. Ett fotografi föreställer en ung Jimmie Åkesson. 
Han tror att det är taget på Björn Söders studentrum i Lund. Partileda-
ren och den tidigare partisekreteraren har känt varandra sedan 90-talet. 
Det var de som byggde upp partiet tillsammans med Mattias Karlsson 
och Richard Jomshof.

Karlsson och Jomshof är i högsta grad en del av den nuvarande parti-
ledningen, som gruppledare respektive partisekreterare. Men Björn 
Söder är, enligt SD-källor, på väg ut.

Åkesson kan inte låta bli en ironisk suck när DN ger honom möjlig-
heten att kommentera sprickan.

– Men vad snällt av dig. Jag älskar att kommentera den typen av saker 
inom partiet, säger han.

– Vi är ju fyra personer som har jobbat väldigt tätt ihop i femton års 
tid. Det gör vi fortfarande på olika sätt. Vi sitter alla fyra i verkställan-
de utskottet. Sedan har det funnits någon idé om att vi alltid i alla 
sammanhang har varit överens om precis allting. Så är det inte. Så har 
det aldrig varit och så är det inte nu heller. Men någon djupare konflikt 
vet jag inte om det finns. Den finns i vissa enskilda frågor.

Är det viktigt att ha Björn Söder kvar i verkställande utskottet?



– Vem som ska sitta i partistyrelsen eller i verkställande utskottet, det 
bestämmer medlemmarna. Men jag tycker att det är viktigt att sam-
arbetet i partistyrelsen och verkställande utskottet fungerar.

Fungerar det med Björn Söder?

– Det har gjort det i en väldig massa år. Och jag tycker väldigt mycket 
om Björn som jag betraktar inte bara som en kollega utan också som 
en personlig vän sedan lång tid tillbaka.

Turerna runt ungdomsförbundet SDU har skakat om Sverigedemokra-
terna. Beslutet att utesluta SDU-ledarna Gustav Kasselstrand och 
William Hahne följdes av en total brytning med förbundet för några 
veckor sedan.

– När jag åker runt i landet eller när partisekreteraren åker runt i landet 
och pratar med medlemmar så är den samlade bilden ett massivt stöd 
för partiledningens linje, säger Åkesson.

Det kom ett avhopp i partiet häromdagen. En riksdagsledamot som 
talade om att det frodas en oerhörd rädsla och att det var en protest 
mot partiledningens maktmetoder. Detta riktades inte mot dig utan mot 
Mattias Karlsson och Richard Jomshof.

– Jag delar inte den bilden alls och jag vill påstå att det är ganska få i 
det här huset eller i partiet i övrigt som delar den bilden.

Margareta Larsson som ledamoten heter är också din svärmor, hon är 
mamma till din sambo. Hur mycket visste du om hennes kritik?

– Den kritiken har jag aldrig hört henne framföra i något annat sam-
manhang. Den kom som en överraskning för mig. Det finns en fråga 
som många ställt sig på Twitter och ganska raljant. Om jag ställer den 
på allvar: Hur blir det på släktmiddagarna nu?

– Ja, det är väl i och för sig en privatsak hur det blir på våra släktmid-
dagar nu. Och jag tror kanske att man ska hålla det som en privatsak 
också. Det är väldigt många som har raljerat över det faktum att min 
svärmor ens sitter i riksdagen. Men hon sitter ju inte i riksdagen för att 
hon är min svärmor. Tvärtom är hon min svärmor för att hon var 
engagerad i partiet och på så sätt möjliggjorde att jag träffade mitt livs 
kärlek. Att jag har en relation med min sambo, det är ju min privatsak. 
Och vem som är hennes mamma, det är inte politiskt intressant.

Vad betyder det för Sverigedemokraterna att Decemberöverenskom-
melsen är upplöst?

– Det är den bara på pappret. Lyssnar man på debatten blir det ganska 
tydligt att de borgerliga partierna tänker fortsätta följa den. Åtminstone 
i närtid. Och det tycker jag är ett viktigt besked. Jag har väldigt svårt 
att förstå hur de på ett trovärdigt sätt ska kunna förklara för sina välja-
re varför de föredrar en socialistisk budget framför en moderat budget, 
när de faktiskt har chansen att välja.

Det var Kristdemokraterna som sa upp Decemberöverenskommelsen. 
Är det de som står er närmast?

– Om man nu måste tala i sådana termer, så är de det. Om man tittar 
strikt på migrationsfrågan är det små steg. Men de små stegen är ju 
väldigt stora steg för dem. Det är något som vittnar om att man har 
börjat glida åt vårt håll.



Decemberöverenskommelsen uppstod ju efter Sverigedemokraternas 
besked om att ni ska fälla varje regering som verkar för en ökad in-
vandring. För att det villkoret ska vara uppfyllt – vad krävs?

– Vårt bud till Stefan Löfven då var ju att öka inte invandringen mer. 
Det hade räckt då.

Och nu ett år senare?

– Jag skulle vilja påstå att varje steg i riktningen mot en restriktiv 
politik är intressant att diskutera. Men man måste också förstå att vi 
står inför en kollaps i delar av välfärden i dag. Det vittnar man om i ett 
antal kommuner nu. Så om jag fick bestämma alldeles själv skulle jag 
sätta stopp för asylinvandring och sedan arrangera en folkomröstning 
så att svenska folket får tycka till. Men det får man prata om. Jag kan 
inte säga att ”det här och det här och det här krävs”. Varje steg i rätt 
riktning är ändå ett steg i rätt riktning.

Vad skulle krävas för åtgärder?

– Just nu så är det ett stopp för asylinvandring. Jag har väldigt svårt att 
se hur vi ska kunna hantera den här situationen annars.

Men då är det i praktiken mer långtgående krav än bara ”inte ökad 
invandring”?

– Ja, det är klart. Det vi formulerade på en presskonferens för ett år 
sedan är ju något slags utgångspunkt för inriktningen. Men för att 
regeringen ska få reda på hur långt man behöver gå, så måste man 
fråga oss.

Vad är din prognos – hur länge kommer det här kaoset att pågå?

– Tills vi har 51 procent. Som det ser ut nu. Men så blir det väl inte. 
Jag tror att partier kommer att förstå, som man har gjort på lokal nivå, 
att vi inte är här tillfälligt. Vi finns med nu som en kraft att räkna med i 
svensk politik. Jag förstår att man förhåller sig med viss försiktighet 
till ett nytt parti. Men nu har vi suttit i riksdagen i fem år. De andra 
partierna har börjat förstå att vi är en del av den politiska vardagen. 
Man anpassar sig till vad vi tycker och förändrar sina förslag i mycket 
högre utsträckning än vad som kanske syns utåt. Så förr eller senare så 
lossnar det där.

Du är den partiledare som suttit längst i de etablerade partierna. Hur 
länge tänker du sitta?

– Ja, jag kandiderar ju för en period till.

Finns det något mål för vad du ska ha uppnått innan du kliver av den 
här politiska scenen?

– Jag har ju engagerat mig för att förändra samhället och det har jag 
inte gjort än. Nu är vi tredje största parti och vi slåss om att vara det 
största partiet, kanske, i nästa val. Så länge det går åt det hållet är det 
roligt. Ingenting har varit gratis. Tvärtom är det ju nu som vi ska börja 
skörda frukterna av det som vi har sått och då vill jag vara med på det 
också.

Karin Eriksson “



“Åkesson om …

… flyktingkatastrofen
”Min analys är att människor i hög grad dör på vägen till Medelhavet 
på grund av den signalpolitik som vi driver här.”
… flyktingströmmen
”Mitt budskap är att ’I Sverige har vi ingen möjlighet att ta emot er’.”
… medietrycket
”Din hjärna är inställd på att träffa fientliga journalister till och med 
när man ligger och sover.”
… budgetkravet
”För att regeringen ska få reda på hur långt man behöver gå, så måste 
man fråga oss”
… svärmors avhopp
”Det är väl i och för sig en privatsak hur det blir på våra släktmiddagar 
nu.”
… framtiden
”Det är ju nu som vi ska börja skörda frukterna av det som vi har sått 
och då vill jag vara med på det också.”
Fakta. Året som gått.

17 oktober
Åkesson meddelar på Facebook att han är sjukskriven för utbrändhet. 
Gruppledaren Mattias Karlsson går in som vikarierande partiledare.
2 december
Sverigedemokraterna gör klart att de vill fälla varje regering som 
lägger förslag för att öka invandringen. Det innebär att de lägger sin 
röst på alliansens budget och utlöser en regeringskris.

3 december
Löfven uppger att han tänker utlysa nyval i slutet av december.
27 december
Hotet om nyval blir avblåst. Regeringen och alliansen gör upp om 
Decemberöverenskommelsen – ett avtal om minoritetsstyre.
10 januari
Anna Kinberg Batra blir ny partiledare för Moderaterna.
26 januari
Richard Jomshof utses till ny partisekreterare efter Björn Söder.
28 januari
FP lanserar ett nytt integrationspolitiskt program med skärpta krav 
och comeback för språktestet.
27 mars
Åkesson gör comeback i SVT-programmet ”Skavlan”.
27 april
SD utesluter SDU-ledarna Gustav Kasselstrand och William Hahne.
9 maj
Åkesson håller sitt första stora tal efter sjukskrivningen, på 
Långholmen i Stockholm.
25 juni
EU:s toppmöte säger nej till kommissionens förslag om tvingande 
flyktingkvoter för alla EU-länder.
1 juli
Åkesson talar i Almedalen och anklagar övriga riksdagspartier för 
hyckleri.



4 augusti
SD kampanjar i tunnelbanan mot tiggeri – med ursäkter på engelska 
riktade till utländska turister.
28 augusti
Sverigedemokraterna når rekordnivån 17,8 procent i DN/Ipsos.
3 september
Bilden på den döde flyktingpojken Alan Kurdi sprids över världen.
10 september
Alla partier utom Sverigedemokraterna deltar i överläggningar om 
flyktingkrisen.
23 september
EU-ledarna enas om att stärka bevakningen av EU:s yttre gräns samt 
fördelning av kvotflyktingar.
12 september
SD klipper banden till dåvarande SDU sedan Jessica Ohlson valts till 
ny ledare.
27 september
DN/Ipsos redovisar en kraftig om- svängning i synen på flykting
mottagandet. 44 procent anser att Sverige bör ta emot fler flyktingar.
30 september
Riksdagsledamoten Margareta Larsson – Jimmie Åkessons svärmor – 
blir politisk vilde.
9 oktober
Decemberöverenskommelsen röstas ned på KD:s riksting. Övriga 
allianspartier följer efter.

15 oktober
SD lanserar kampanj för att folkomrösta om flyktingmottagandet.
16 oktober
Alla utom SD deltar i överläggningar om flyktingkrisen.
Fakta. Sverigedemokraterna
1988. Partiet bildas av ett antal personer med rötterna i nationalistiska 
och rasistiska organisationer som Nysvenska rörelsen, 
Framstegspartiet och Bevara Sverige Svenskt.
1989. Anders Klarström som tidigare varit aktiv i nazistiska Nordiska 
rikspartiet blir partiledare.
1995. Mikael Jansson tar över partiledarskapet.
2005. Jimmie Åkesson blir ny partiledare.
2006. Stora framgångar i kommunvalen i södra Sverige.
2010. Partiet får 5,7 procent och kommer in i riksdagen.
2012. SD inför ”nolltolerans” mot rasism, extremism och ideologisk 
avvikelse. Den så kallade järnrörsskandalen briserar.
2014. SD blir riksdagens tredje största parti med 12,9 procent av 
rösterna. Åkesson blir sjukskriven för utbrändhet. Partiet utlöser en 
regeringskris genom att rösta för alliansens budget.
Fakta. Jimmie Åkesson
Född: 17 maj 1979.
Bakgrund: Studier i statsvetenskap och ekonomisk historia i Lund.
Politisk karriär: Gick med i Sverigedemokraterna 1995. Suppleant i 
partistyrelsen 1997. Ordförande för ungdomsförbundet SDU 1998, 
ledamot i Sölvesborgs kommunfullmäktige samma år. Partiledare från 
2005. Riksdagsledamot 2010.
Familj: Sambon Louise Erixon, en liten son.
Bor: Villa i Sölvesborg, övernattningslägenhet i Stockholm.



Ordlista.
Genèvekonventionen
FN:s flyktingkonvention. Skapades efter andra världskriget. Definierar 
flyktingen som en person som känner välgrundad fruktan för att ut
sättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa 
eller politiska uppfattning.
Kvotflykting
En person skickas i en organiserad överföring som en del av 
flyktingkvoten till ett asylland. Kvotflyktingen behöver inte gå igenom 
en byråkratisk tillståndsprocess.
Asylsökande
En person som själv söker sig till ett land och uppger sig vara i behov 
av skydd, men inte har fått ansökan avgjord.
Principen om första land
Asyl ska sökas så fort som möjligt efter att flyktingen lämnat sitt 
hemland – i det första säkra asyl- land som flyktingen kommer till. 
Flyktingen kan skickas till- baka.
Dublinförordningen
Den som söker asyl inom EU ska söka i den medlemsstat som han 
eller hon först anländer till, från tredje land. I praktiken har den satts ur 
spel under flyktingkrisen.
Schengensamarbetet
Uppstod 1985 då Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike och 
Västtyskland undertecknade Schengenavtalet om avveckling av inre 
gränskontroller mellan länderna.
Transportörsansvar
Transportören kan få ersätta staten för kostnader för en utlännings resa 
från Sverige, om det visar sig att han eller hon saknat pass eller 
tillstånd att resa in i landet.

DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

“ Orealistiskt att kräva flyktingstopp

Analys. Jimmie Åkesson (SD) kräver ett totalt stopp för männi-
skor som söker sig hit för att be om asyl. Det skulle kräva att 
Sverige sade upp både FN-konventioner och EU-medlemskap. 
Och dessutom införde gränskontroll i Nordkoreaklass.

Finland har de senaste åren tagit emot kring 3 000 asylsökande per år. 
Det invandringskritiska partiet Sannfinländarna har kritiserat det hårt 
och sagt att det är alldeles för många.

Nu sitter Sannfinländarna i regeringen i Helsingfors. Finland väntas 
enligt den senaste prognosen ta emot 30 000–35 000 asylsökande 
2015. Tio gånger så många som innan invandringskritikerna kom till 
makten alltså.

Det visar hur svårt det är för ett EU-land att minska invandringen när 
världen står i brand.

Sverigedemokraterna säger på sin hemsida att partiet värnar asylrätten. 
Den ståndpunkten har partiet uppenbarligen lämnat nu. SD har priori-
terat ner riksdagsarbetet för att driva en kampanj mot det man kallar 
asylinvandringen ute på gator och torg.

Men att inte ta emot någon asylsökande alls här är ett verklighetsfrån-
vänt krav. Det går inte att hindra människor från att söka sig hit med 
mindre än att vi befäster gränserna helt.



Därmed finns förstås politiska åtgärder som kan påverka hur många 
människor som söker sig hit, om man vill det. Det går att införa till
fälliga gränskontroller. De skulle kunna hindra människor från att ta 
sig in i Sverige utan papper. Men de skulle inte hindra människor från 
att söka asyl här.

Tillfälliga uppehållstillstånd kan påverka, men sådana har redan Tysk-
land, och dit söker sig ändå många flyktingar.

Jimmie Åkesson leder en kampanj för en folkomröstning om invand-
ringspolitiken. En sådan skulle samtidigt bli en omröstning om Sveri-
ges roll i världen och vår syn på mänskliga rättigheter. Sverige bygger 
i dag sin säkerhet på samarbetet i EU och FN. EU:s grund är fri rör-
lighet och unionen har gemensamma asylregler. Och om Sverige sade 
upp också hela eller delar av FN:s flyktingkonvention skulle vi få svårt 
att kritisera andra länder som bryter mot mänskliga rättigheter.

Då medverkar vi till att skapa en ny världsordning och i den står 
Sverige ensamt. Instrumenten för att skapa fred här och i resten av 
världen skulle försvagas. Men att skapa fred i världen talar SD sällan 
om.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

“ Kinberg Batra avvisar tanken på S+M-
regering

M-ledaren Anna Kinberg Batra avvisar tankarna på en block
överskridande regering med Moderaterna och Socialdemokrater-
na. – Det är inte aktuellt för Alliansen utan vi vill regera själva, 
säger hon.

Sedan Decemberöverenskommelsen föll för en vecka sedan har frågan 
om en blocköverskridande regering väckts från flera håll. I fredagens 
DN efterlyste tidigare statsministern Ingvar Carlsson (S) ett närmare 
samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Orsaken är 
det komplicerade parlamentariska läget i kombination med den pågå-
ende flyktingkrisen som sätter allt hårdare tryck på det svenska 
samhället.

Men Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra avvisar tankarna.

– Det är inte aktuellt för Alliansen utan vi vill regera själva. Skälet till 
det är politiskt. Vi skiljer oss fundamentalt från vänsteralternativet, 
inte minst när det gäller den ekonomiska politiken, säger hon.

Finns det något läge som ändå skulle kräva en blocköverskridande 
regering?

– Det är inte aktuellt i nuläget. Inför nästa val 2018 vill Alliansen 
utgöra ett starkare regeringsalternativ än vänsterregeringen.
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Däremot är hon beredd att göra upp i enskilda frågor.

– Vi moderater medverkade till försvarsuppgörelsen i vintras och så 
sent som i dag (fredag) samlades vi för att hantera den akuta flykting-
krisen. Det finns några sådana frågor och då får vi ta dem i de fall de är 
aktuella, säger Anna Kinberg Batra.

Hon tillägger att det är viktigt att väljarna får ta ställning till flera 
olika, seriösa regeringsalternativ.

– Det är bättre för demokratin och det är bättre för att kunna genom-
föra reformer för Sverige.

Förutom de grundläggande politiska motsättningarna anser Anna 
Kinberg Batra att en samlingsregering skulle bädda för att det är and
ra än seriösa alternativ som utgör oppositionen.

– I länder där alla partier regerar tillsammans finns det exempel på att 
det bara är missnöjespartier som utgör opposition. Det blir inte landet 
bättre av eller de seriösa politiska alternativen fler av.

De pågående förhandlingarna om flyktingkrisen lämnar inget utrymme 
för misslyckanden, menar hon.

– En ohållbar situation måste lösas. Annars är sammanhållningen i 
Sverige i fara. Vi har svårt att upprätthålla ordning och kontroll vid 
våra gränser och om vi har stora grupper som står utanför samhället så 
skadar det till slut sammanhållningen i Sverige och blir skadligt för 
samhället, säger Kinberg Batra.

Under den pågående stämman i Karlstad förlorade Moderaternas 
partistyrelse omröstningen om förändringar i lagen om anställnings-
skydd, las. Efter en lång debatt där många partimedlemmar med 
glödande engagemang argumenterade för att M ska verka för en för-
ändring av las vann reformivrarna omröstningen med siffrorna 116–94.

Beslutet innebar att Anna Kinberg Batra och partiledningen stod som 
förlorare i den första omröstningen på den första stämman i sina nya 
roller.

Anna Kinberg Batra säger att hon är nöjd med att stämman gick på 
partistyrelsens förslag i stora delar av den ekonomiska politiken och 
jobbpolitiken men att hon tar till sig beslutet om att reformera las.

– Stämman var lite otålig men det tolkar jag i grund och botten som 
stöd för vägen framåt, säger hon.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

“ Fakta. Andra beslut på stämman
Moderatstämman beslutade att reavinstskatten ska reformeras i syfte 
att underlätta rörlighet på bostadsmarknaden. Stämman beslutade 
också att verka för en mer flexibel hyressättning vid nybyggnation.

Stämman röstade ja till partistyrelsens förslag om att den allmänna 
förskolan ska utökas till att gälla alla barn från två års ålder, i stället 
för från tre år som i dag.

TT”
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DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:

Politik utan former? Köp en megafon

Det är nu hög tid att vi pratar om politikens innehåll, inte dess former. 
All debatt om former har stått i vägen för den viktiga politikutveck-
lingen.

Har du hört det förut? Förmodligen. Lyssnade du på M-stämmans 
fredagsdebatt om livet efter Decemberöverenskommelsen har du 
dessutom hört det till leda. Så låt oss från läktaren resa en liten men 
inte oviktig ordningsfråga: Det finns en anledning att folk pratat 
mycket om form det senaste året. Partipolitik är former.

Vill man ägna sig åt politik utan former kan man starta en tankesmed-
ja, bli ledarskribent eller köpa en megafon och ansöka om demonstra-
tionstillstånd. Däremot är det en dålig utgångspunkt för ett parti som 
vill påverka samhället.

Det går inte att säga att det nu är dags att prata om innehåll, inte form, 
och därefter räkna upp en drös saker som man vill göra i en framtida 
moderatledd alliansregering. Eller – det går förstås att säga så, vilket 
framgår med tydlighet i Karlstad. Men det är en självmotsägelse.

Själva termen alliansregering är i allra högsta grad en politikens form.

Problemet, för dess förespråkare, är att det är en daterad form. Allians-
formen utgår från att fyra borgerliga partier ska räcka för en riksdags-
majoritet. För det saknas dock ett tiotal procentenheter i dag, och 
ingenting tyder på att det gapet ska vara slutet 2018.

Fredrik Reinfeldts politiska tänkande hade alldeles säkert sina brister – 
varav många påpekas här i Karlstad i dagarna – men i en sak hade han 
fullständigt rätt: Den som vill få något gjort måste också ha en idé om 
hur det ska göras. Form, alltså.

Hans svar på det nya parlamentariska läget var Decemberöverenskom-
melsen. Det var inget bra svar, kan man konstatera så här i efterhand. 
Väljarna begrep det inte, sympatisörerna blev arga. Partiledningarna 
tog omgående chansen att lägga ner det när fönstret öppnades av KD.

Läget kvarstår dock, det läge som Ingvar Carlsson i fredagens DN kal
lade för det allvarligaste parlamentariska läget sedan demokratins 
genombrott. Så kan det vara.

Samtidigt är det ett ganska enkelt läge för den som kan räkna, vilket 
Carlsson mycket koncist satte fingret på själv: Det finns två möjlig-
heter. Antingen så gör man upp med Sverigedemokraterna eller så gör 
man upp med Socialdemokraterna. Det finns inga andra alternativ.

Javisst. Man kan trassla in sig i kinbergbatriska formaliaformuleringar 
om den ena eller andra hypotesen, men det är till slut där det landar.

Alliansformen utgår från att fyra borgerliga partier ska räcka för en 
riksdagsmajoritet. För det saknas dock ett tiotal procentenheter.

Viktor Barth-Kron viktor.barth-kron@dn.se “
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DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:
”Det känns som om vi kommer överens”

“Efter helgen fortsätter de blocköverskridande samtalen om 
flyktingkrisen. Migrationsminister Morgan Johansson (S) hoppas 
på en stor uppgörelse. – Det förväntar sig allmänheten av oss, 
säger han.

Under drygt två timmar på fredagsförmiddagen träffades represen-
tanter för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna för att 
diskutera flyktingkrisen. Ämnet för samtalen var dels de påfrestningar 
som kommuner och myndigheter lever med just nu, dels hur integra-
tionen ska förbättras.

Efter mötet var tongångarna från deltagarna positiva och det talades 
om att samtalen skett i en konstruktiv anda.

– Vi har alla deklarerat att det finns en tydlig vilja att komma vidare. 
Vi är i ett mycket ansträngt läge, säger Erik Ullenhag, Folkpartiets 
gruppledare i riksdagen.

Även justitie- och migrationsminister Morgan Johansson var positiv 
efteråt.

– Det känns som att vi kommer kunna komma överens över block-
gränserna. Vår strävan är att det här ska vara en så bred överenskom-
melse som möjligt. De signaler jag har fått i dag är att de borgerliga 
partierna också är inriktade på samarbete, säger han.

På tisdag ska partierna träffas på nytt för att fortsätta diskussionerna, 
men redan under helgen kommer vissa informella kontakter tas.

– Det finns ibland en del missförstånd och en del frågetecken kring hur 
förslag är konstruerade och det måste vi naturligtvis lösa under hand, 
säger Morgan Johansson.

Han föredrar en stor uppgörelse framför flera mindre.

– Jag skulle vilja att vi kommer fram med ett så brett och stort paket 
som möjligt så tidigt som möjligt. Jag tror att allmänheten förväntar 
sig det av oss, att vi samarbetar och att vi gör det kring alla frågor som 
är möjliga.

Tillfälliga uppehållstillstånd, gränskontroller och skattelättnader för 
att få fram fler enkla jobb var några av de sakfrågor som diskuterades 
under mötet.

– Vi har i Sverige en exceptionell situation i dag med ett tryck som vi 
aldrig tidigare har upplevt. Från moderat håll har vi varit tydliga med 
att vi måste spänna bågen ganska hårt nu och genomföra reformer, inte 
bara på mottagningssidan utan också på migrationssidan, säger Johan 
Forsell, Moderaternas representant i samtalen.

Under fredagsmötet redogjorde regeringen för läget och därefter 
presenterade respektive parti sina förslag. Några regelrätta förhand-
lingar inleddes däremot inte.

Både inom regeringen och inom Alliansen finns olika åsikter i migra-
tionsfrågorna. Bedömare på båda sidor om blockgränsen tror att det är 
orealistiskt att tro att samtliga sju partier som deltog i går kommer vara 
med i en eventuell uppgörelse. Flertalet partier har varit mycket för-
siktiga med att uttala sig ultimativt, en indikation på att förhandlingar-
na är allvarligt menade.

– Alla frågor är uppe på bordet. Vi ska förhandla de här frågorna i 
botten. Ska man kunna gå i mål med de här förhandlingarna ska man 
inte föra dem via media, säger Morgan Johansson.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
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DN LÖRDAG 17 OKTOBER 2015:
“ MP-kamp för uppehållstillstånd

Miljöpartiet slåss i partisamtalen om flyktingkrisen för att perma-
nenta uppehållstillstånd ska bli kvar. Tre borgerliga partier 
trycker på för att i stället införa tillfälliga uppehållstillstånd. Inom 
MP finns en oro för vad ett sådant beslut skulle betyda.

– Det är en av våra huvudfrågor. Det är inget lätt beslut, säger Helene 
Havsöga (MP), distriktsordförande i Skåne.
Hon vill dock inte helt stänga dörren för att det nyblivna regeringspar-
tiet skulle kunna gå med på tillfälliga uppehållstillstånd.
– Allting beror på vad vi får ut i stället, säger Helene Havsöga.
Skulle ni kunna sitta kvar i regeringen om temporära uppehålls-
tillstånd införs?
– Det är inte helt uteslutet, men jag tror att det skulle bli väldigt svårt 
att driva vidare. Vi har hela tiden drivit permanenta uppehållstillstånd 
för att det är en säkerhet för individen.
Tre av de fyra borgerliga partier kräver att tillfälliga uppehållstillstånd 
införs: Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiet 
går dock på regeringens linje och vill behålla permanenta uppehålls-
tillstånd. Därmed finns det en majoritet bestående av S, MP, C och V.
– Regeringen har inte öppnat upp för tillfälliga uppehållstillstånd 
hittills och det utgår jag ifrån att regeringen inte kommer att göra 
heller, säger Lorentz Tovatt, språkrör för Grön ungdom.
Han står i tät kontakt med sin språkrörskollega Magda Rasmusson som 
företräder partiet i flyktingsamtalen. Hon ville på fredagen inte ge 
någon kommentar.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“ En stark majoritet för segregerande 
förslag

Karlstad. Det är varken arbetslinjen, skatter eller Stefan Löfven 
som det har varit populärast att tala om på helgens Moderat-
stämma. Den vanligaste meningen i Karlstad har varit att ”vi 
måste öppna våra hjärtan” – i kombination med att det inte 
räcker.

Det är inte längre bara Socialdemokraterna som målas upp som 
motståndaren till den nya moderatlinjen – det är även Fredrik Rein-
feldt. På första parkett kunde han höra Anna Kinberg Batras tal där 
hon tog fram sågen: ”Vi var arbetarpartiet som gick till val utan jobb-
politik.”

Den nya linjen grundas enligt partiledningen i att ”det måste finnas 
någonting mellan Miljöpartiets öppna gränser och Sverigedemokra-
ternas stängda”. Att det hänvisas till sådana självklarheter väcker frå-
gan var partiet upplever att det befann sig tidigare.

Svaret är i mångt och mycket: i tystnad. Att debattens yttersta poler har 
fått stort utrymme under flera år beror inte på att det inte funnits en 
mitten – det beror på att den har varit fåordig. Det är glädjande att de 
två stora partierna nu yrvaket tar sig ur dvalan.

I sak rör denna omsvängning några få, men symboliskt viktiga frågor.
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På lördagen röstade stämman med stor majoritet och rungande applå-
der för att införa tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Om 
personen efter tre år fortfarande har skyddsskäl eller ett arbete så ska 
uppehållstillståndet bli permanent, enligt förslaget.

Anledningen är, enligt partiledningen, att det ska förbättra integratio-
nen.

Det finns goda argument för tillfälliga uppehållstillstånd – om man vill 
minska invandringen. Eftersom dagens ordning gör Sverige till ett 
undantag i EU skulle en sådan ändring kunna skicka en signal till dem 
som nu är på väg mot Europa: Räkna inte med att finna en fristad här.

Men samma budskap förmedlas till nyanlända i Sverige. Och forsk-
ningen visar att den vetskapen försvårar integrationen. Om varken 
staten eller individen vet om Sverige är mer än en parentes i personens 
liv är risken överhängande att det satsas mindre på etableringen.

För bara något år sedan delade Moderaterna min syn. Alliansrege-
ringen argumenterade tydligt för att permanenta uppehållstillstånd var 
en förutsättning för en bättre start i Sverige. Nu påstås alltså plötsligt 
motsatsen. Hur går det ihop?

Precis som Måns Linge (M) påpekade i talarstolen: Det gör det inte. 
Att införa tillfälliga uppehållstillstånd påstås vara en fråga om integra-
tion, men är i själva verket ett rent migrationsförslag. Partiledningen 
borde säga som det är.

Det är i sig ett segregerande förslag.

Det egendomliga valet av argument är inte unikt för denna fråga. På 
samma ologiska sätt argumenterar partiet för att alla länder i EU ska 
tvingas ta ansvar för flyktingarna, men inte alla kommuner i Sverige. 
Vad som skulle utgöra skillnaden har Kinberg Batra haft mycket svårt 
att förklara.

Flera av de moderata kommunalråd som i dag tar emot flyktingar 
påpekade också detta i talarstolen. Men de som inte vill bli tvingade 
var fler. Därmed kommer partiet i fortsättningen att ställa högre krav 
än tidigare på asylsökande som kommer till Sverige och fortsatt låga 
på sina egna kommuner som i dag väljer att ducka för ansvaret.

Efter åtta års regeringsmakt är det förståeligt att Moderaterna vill rensa 
ut det gamla. Men nog hade omsvängningen varit mer kraftfull om 
man hade varit ärlig med skälet till den. Moderaterna vill primärt 
minska invandringen. Inte förbättra integrationen.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“ Peter Wolodarski: Lägg champagnen åt 
sidan och gör det bästa för Sverige

Demokratin består till stor del av kompromisser. I en kris är 
champagne en särskilt dålig kompass.

En tidig septembermorgon 1992 promenerar Göran Hägglund från 
Rosenbad till Gamla stan. Han har under den senaste tiden jobbat sena 
kvällar och nätter för att förhandla fram ett krispaket, som ska dämpa 
marknadens misstro mot Sverige. Den borgerliga fyrpartiregeringen 
och Socialdemokraterna har sett sig tvungna att samarbeta, för landets 
bästa.

När Göran Hägglund kommer fram till Gamla stan lägger han märke 
till en löpsedel utanför en tobaksaffär. På den står det, med en hänvis-
ning till seriefiguren Dennis och riksbankschefen med samma efter-
namn: ”NYA UPPTÅG AV DENNIS”.

Den svenska centralbanken hade då höjt räntan till otänkbara nivåer – 
denna gång till 75 procent. Bengt Dennis var åter bister. Allvaret 
sänkte sig över Sverige.

”Jag minns det som skrämmande, otäckt”, sade Göran Hägglund när 
jag i veckan talade med honom.

Hägglund stannar upp vid tobaksaffären, tar loss löpsedeln och stoppar 
ner den i portföljen som en souvenir. ”Detta var ju unikt, tänkte jag.”

Sent på eftermiddagen samma dag höjde Riksbanken räntan långt över 
de 75 procenten – ja, ända till 500 procent.

”Det var väldigt mycket som svajade den hösten”, säger Göran Hägg-
lund. ”Allt ställdes på ända. Jag minns att vi såg beräkningar om hur 
räntesubventioner skulle äta upp hela budgeten.”

Hösten 1992 var Göran Hägglund 33 år och gruppledare för Krist-
demokraterna i riksdagen. Han spelade en viktig roll i krisförhand-
lingarna, särskilt när det gällde att övertyga sitt eget parti om att skjuta 
upp införandet av KD:s hjärtefråga – vårdnadsbidraget – för att kunna 
komma överens med Socialdemokraterna.

Först på våren 1994, när ekonomin börjat ta fart igen, sjösattes refor-
men. Det firades på KD:s riksdagskansli under ledning av dåvarande 
partiledaren Alf Svensson, som satte tårtspaden i en prinsesstårta och 
utropade: ”Nu är det fest i Kapernaum!”

Det är inte så många i dagens politiska ledarskikt som var med hösten 
1992 när allt gungade. Det kollektiva minnet är svagt, inte minst av 
åldersskäl. Tre av dagens partiledare är födda på 1980-talet: Annie 
Lööf 1983, Gustav Fridolin 1983 och Ebba Busch Thor 1987.

Och de som möjligen befann sig i regeringskansliet under 90-talskri-
sen spelade en roll i periferin.

I två av de borgerliga partierna, C och KD, har ungdomsförbunden 
inom loppet av några år i praktiken tagit över sina moderpartier. Mest 
påtagligt är detta i Kristdemokraterna, där KDU:s ordförande – som 



korkade upp en flaska champagne när Decemberöverenskommelsen 
skrotades – till och med är äldre än sin partiledare.

Ungdomsförbund livnär sig på att vara tydliga, att jämka samman 
åsikter med politiska motståndare ligger inte naturligen för dem.

Det är ofta en styrka när man ska kommunicera, men i ett komplicerat 
politiskt läge – som hösten 1992 och i dag – är förmågan att kompro-
missa avgörande.

Decemberöverenskommelsen uppstod inte för att de inblandade parter-
na var förtjusta i tanken på att göra upp, utan för att Sverige befann sig 
i en regeringskris. Något behövde göras, om nyval skulle undvikas.

Den mycket besvärliga politiska situationen, där inget av de befintliga 
blocken samlar en majoritet bakom sig, har sedan dess förvärrats 
ytterligare av den största flyktingvågen sedan andra världskriget.

Vad gör man i ett sådant läge? Rimligen lägger man kortsiktig parti-
politik åt sidan och försöker göra det bästa möjliga för Sverige.

I frågan om flyktingkrisen verkar de flesta partier har dragit den slut-
satsen, även om vi ännu inte sett resultatet av de politiska samtalen. 
Men insikten om att det behövs mer och ett annorlunda samarbete än 
tidigare har fortfarande svag förankring i riksdagen.

Moderaternas Anna Kinberg Batra talar ständigt om att Alliansen ska 
regera efter nästa val, som om det var troligt att de fyra borgerliga 
partierna i närtid skulle samla mer än 50 procent av väljarstödet.

Och Socialdemokraternas Stefan Löfven har det senaste året försökt 
regera som om S och MP hade en egen majoritet.

Inget av detta kommer i längden att fungera, så länge Sverigedemokra-
terna stöds av mellan 10 och 20 procent av väljarna.

Vi har numera i praktiken tre block i svensk politik: ett nationalistiskt, 
ett borgerligt och ett rödgrönt. Eftersom ingen av dessa konstellationer 
har egen majoritet måste två av dem samarbeta, antingen om politikens 
former (Decemberöverenskommelsen) eller om politikens innehåll 
(krisuppgörelserna 1992).

Det är, som tidigare statsministern Ingvar Carlsson uttryckte det slag-
kraftigt i fredagens DN, inte en fråga om politik utan om matematik.

Allianspartierna har nu, med KDU:s champagneaktivister i spetsen, 
sänkt Decemberöverenskommelsen. Nu återstår för dem att avgöra om 
de borgerliga partierna ska hitta lösa eller fasta samarbeten med 
Socialdemokraterna eller med Sverigedemokraterna. Det valet borde 
vara enkelt för dem som dragit lärdomar av europeisk 1900-talshistoria 
– men här finns en risk att borgerligheten på sikt klyvs.

För Stefan Löfven, å sin sida, gäller det att omorientera sig mot mitten, 
så att det blir möjligt att nå bredast möjliga förankring för regerings-
politiken. Han behöver, precis som Ingvar Carlsson 1992, kunna skaka 
hand med vår tids 33-åringar.

Decemberöverenskommelsen är död. Nu måste något annat födas. “



DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

”Oanständigt att Sverige ger notan till 
fattiga länder”

Flyktingmottagandet. Nästa veckas prognos om antal asylsökande 
visar troligen en kraftig ökning. Då kommer Sverige automatiskt 
att minska sitt bistånd till fattiga länder med ytterligare miljarder. 
OECD vill helst avskaffa möjligheten att räkna flyktingar som 
bistånd och samordna reglerna. Sverige motsätter sig detta, 
skriver Staffan Landin.

Det är Sveriges riksdag och ingen annan som har bestämt att varje 
mottagen asylansökan automatiskt ska innebära 110 000 kronor mindre 
i bistånd till fattiga länder. Det är ett ansvar de inte kan komma ifrån. 
Nästa vecka uppdateras asylprognosen, om inte metoden ändras för-
svinner ytterligare miljarder från livsviktigt bistånd.

Sverige ger mer bistånd än andra länder. Men i de senaste två årens 
budgetar går en av fem biståndskronor inte till bistånd, utan till Migra-
tionsverkets kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Detta används 
av invandringsmotståndare som argument för att stoppa invandringen. 
Men det är inte flyktingarnas fel att biståndet minskar, det är rege-
ringens. Den nuvarande och den föregående.

Att låta biståndet betala flyktingmottagande är ingen självklarhet. Alla 
givarländer tolkar reglerna på sitt eget sätt och ingen tolkar dem så 
”ogeneröst” som Sverige. I nästa vecka kommer en uppdaterad prog-
nos över flyktingmottagandet för 2015 och 2016. Det står redan klart 
att den kraftigt kommer överstiga tidigare prognoser. Enligt reglerna 

innebär det ytterligare miljarder i minskat bistånd. När budgeten nu 
förhandlas inom och över blockgränser är det viktigt att några grund-
läggande fakta kommer fram i debatten.

Det är inte OECD (de rika ländernas samarbetsorgan, som samordnar 
definitionerna kring bistånd) som vill att vi ska göra avräkningar! 
Regeringar brukar ge sken av att detta är något OECD styr över. Men 
faktum är OECD:s biståndskommitté, DAC i 20 års tid försökt att 
samordna reglerna och helst avskaffa möjligheten att räkna flyktingar 
som bistånd. Men eftersom flera länder, däribland Sverige, motsatt sig 
samordning är det fortfarande fritt fram att göra som man vill. Och 
tydligen vill regeringen låta biståndet betala asylmottagningen.

Ingen räknar som Sverige. Idag betyder varje mottagen asylansökan 
per automatik 110 000 kronor mindre till fattigdomsbekämpning, 
vaccination, eller andra biståndsinsatser. Oavsett vem som kommer, 
hur lång processen är eller faktiska kostnader. Detta eftersom rege-
ringen använder en schablonkostnad för att räkna ut hur mycket 
biståndet ska minskas. Hur denna schablonkostnad räknas ut är, hör 
och häpna, helt höljt i dunkel. Här finns noll transparens. Man kan 
alltså inte granska om det är rimligt att just dessa kostnader tas från 
biståndet, för ingen vet vilka kostnader som räknas in. Riksdagen 
tvingas varje år rösta om miljarder som tas från biståndet utan att 
kunna se vilka poster det ska betala. För alla andra delar av biståndet, 
kräver vi att varenda öre, i varje biståndsprojekt ska kunna redovisas.

Varför dubblerades kostnaderna? Sverige har gjort avräkningar från 
biståndet sedan 1980-talet. Men 2007-2008 dubblerades plötsligt 
schablonkostnaden per flykting, vilket gjorde att avräkningarna ökade 
även när antalet flyktingar minskade. Varför summan dubblerades har 



inte gått att besvara. Bristen på insyn ställer en obehaglig fråga: 
lyckades Anders Borg och Moderaterna med bedriften att minska 
biståndet med (hittills) 20 miljarder kronor utan att någon förstått vad 
som hände? Det kan inte uteslutas.

Den officiella linjen är att vi använt samma metod för att uppskatta 
schablonkostnaden. Men redan i alliansregeringens första budget 
ökade summan från 55 000 till 97 000 kronor per flykting och år. Detta 
skedde utan diskussion och utan att någon anledning redovisades. Den 
nuvarande regeringen har fortsätt att minska biståndet med 110 000 
kronor per flykting.

Det kanske finns logiska förklaringar till att mottagningen plötsligt 
blivit dubbel så dyr och att den nu är dubbelt så dyr som i de övriga 
givarländerna. Men en sådan anledning har aldrig redovisats och ingen 
ansvarig politiker eller tjänsteman har hittills kunnat ge ett svar.

Höjningen gjordes när Sverige tog emot få flyktingar. Så höjningen 
fick små konsekvenser. Först när antalet flyktingar för några år sedan 
började stiga blev konsekvenserna tydliga. I år stannar 20 procent av 
biståndet i Sverige. Det är extremt högt. Snittet i övriga givarländer är 
tre procent. Tyskland, som 2013 tog emot dubbelt så många flyktingar 
som Sverige, tar mindre än en procent av biståndet. Flera länder 
exempelvis Storbritannien har valt att inte räkna asylmottagning som 
bistånd över huvud taget.

Redan i dag använder vi mer biståndspengar till inhemska kostnader 
än något annat land någonsin har gjort. Ökningen i nästa veckas prog-
nos kommer, om metoden inte ändras, innebära att 30-50 procent av 
biståndet stannar i Sverige.

Redan de 8 miljarder som regeringen hittills tagit skulle räcka till 2 
miljoner malariabehandlingar, 5 veckors specialmat för undernärda 
barn, 20 miljoner doser mässlingsvaccin, 20 miljoner doser stel-
krampsvaccin, 20 miljoner doser poliovaccin, 20 miljoner märgnät, 
rent vatten till 20 miljoner människor, 50 000 vattenpumpar, 100 
miljoner vattenreningstabletter, 30 000 skyddspaket mot Ebola och 2 
miljoner filtar.

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) poängterade i SVT:s morgon-
soffa i veckan att avräkningarna inte minskat det faktiska biståndet, 
eftersom den totala biståndsramen samtidigt höjs. Det stämmer visser-
ligen för nästa år – om prognosen inte skrivs upp. Men tvärtemot vad 
alliansregeringen hävdade har det verkliga biståndet som via Sida och 
UD ska gå till att hjälpa i fattiga länder minskat kraftigt, trots att bi-
ståndet tillförts 45 nya miljarder.

Förutom det uppenbara, att det blir svårare för biståndets aktörer att 
utföra sitt jobb, med mindre pengar, en ryckig budget som höjs och 
sänks flera gånger per år samt minskad trovärdighet för biståndet och 
Sverige som biståndsaktör, finns andra tunga argument för att ändra 
dagens regler.

Bristen på transparens och insyn gör det omöjligt att granska eller 
diskutera om summorna är rimliga. För riksdagen blir politisk styrning 
av biståndspolitiken mycket svårare om 20-40 procent av budgeten 
inte bidrar till att uppfylla biståndsmålen eller ens går att granska.

I dagens extraordinära flyktingsituation skapar systemet dessutom en 
onödig och oanständig motsättning mellan utsatta grupper. Varför är 
det rimligt att just biståndet till fattiga länder ska betala svenska 



kostnader för asylmottagning? Avräkningarna har blivit ett argument 
för de som inte vill att Sverige ska hjälpa människor som kommer. 
SD:s nya linje att följa Ungern och helt stänga gränserna för asylin-
vandring, möjliggörs till stor del av att de samtidigt kan säga att detta 
skapar resurser för hjälp i närområdet.

Att ett främlingsfientligt parti på samma gång kan föreslå att stänga 
gränserna, minska det långsiktiga biståndet med 47 miljarder på fyra år 
och ändå vill framstå som humant är ett tecken på hur sjukt systemet 
har blivit.

Det pågår nu återigen ett försök inom OECD att samordna regelverket 
kring avräkningar. Sveriges hållning i det arbetet är oklar. Sveriges 
förhandlare borde tydligt och klart redovisa vår linje, vad driver vi i de 
internationella biståndsförhandlingarna? För just nu låter det som om 
fattiga länder är de stora förlorarna på Sveriges politik. Det vore ovan-
ligt och synd.

Staffan Landin, frilansande skribent och föreläsare med fokus på 
globala utvecklingsfrågor. Har tidigare jobbat för FN:s utvecklings-
program UNDP och Hans Roslings stiftelse Gapminder. “

DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“ M klubbar hårdare linje i asylpolitiken

Moderaterna gör en tydlig skärpning av invandringspolitiken. 
Partiet vill införa tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar som 
söker skydd i Sverige och dessutom dra in bidragen till dem som 
fått avslag på sin asylansökan.

Efter en lång debatt slöt Moderatstämman med stor majoritet upp 
bakom partiledningens förslag att införa tillfälliga uppehållstillstånd 
som huvudregel för de flyktingar som kommer hit. Beslutet innebär 
också att M skärper kraven för anhöriginvandring och vill införa 
utbildningsplikt för nyanlända invandrare.

Flera moderata kommunpolitiker vittnade om att situationen just nu är 
mycket ansträngd i kommunerna och att invånarna är oroliga för hur 
man ska klara tillströmningen av flyktingar. Moderatstämman förkas-
tade dock ett förslag om att införa en tvingande lag för alla kommuner 
att dela på ansvaret för flyktingmottagningen.

Däremot vill partiet ha tillfälliga gränskontroller för att skapa bättre 
ordning på flyktingmottagandet.

– Vi har en ohållbar situation just nu. Vi måste få kontroll vid våra 
gränser över vilka som kommer hit, säger M-ledaren Anna Kinberg 
Batra.

Hon ägnade en stor del av sitt stämmotal åt flyktingkrisen och slog 
bland annat fast att den som fått avslag på sin asylansökan inte längre 



ska ha rätt till ersättning.

– Ja är ja och nej är nej, och då får man faktiskt inte vara här. Då är det 
heller inte rimligt att svenska skattebetalare fortsätter att försörja den 
som inte får vara i landet, sade hon efter talet.

Hur lång tid det ska gå mellan avslagsbeslutet och när ersättningen 
upphör vill hon inte gå in på.

– Så liten som möjligt. Men det är klart att det måste vara praktiskt 
möjligt att klara sig tills det man lämnar landet, sade Anna Kinberg 
Batra.

Både i talet och efteråt underströk hon att M ska vara ett parti som 
fortsätter värna asylrätten.

– Sverige ska vara ett land där alla som flyr från krig har rätt att söka 
asyl.

Hon vill inte spekulera i om det kommer att behövas fler åtgärder för 
att hantera flyktingkrisen.

– Vi kommer att följa utvecklingen noga och vara beredda att ompröva 
om reformerna vi har nu inte räcker. Men om vi börjar med att genom-
föra de förslag som Moderaterna nu har föreslagit så tar Sverige stora 
steg i rätt riktning, sade Anna Kinberg Batra.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“ Polisen: Omöjligt med ständig 
gränskontroll

Den stora flyktingsströmmen till Sverige innebär ett ansträngt 
läge för gränspolisen. Men att införa permanenta gränskontroller 
– vilket SD-ledaren Jimmie Åkesson förelår i lördagens DN-inter-
vju – är inte möjligt. – Inte med mindre än att Sverige också läm-
nar EU, säger Patrik Engström, chefen för polisens gränspolis-
sektion.

Det stora antalet människor som söker sig till Sverige har lett till att 
polisens och samhällets resurser sätts på prov. I förra veckan ansökte 
rekordmånga – drygt 9 000 människor – om asyl i Sverige, enligt siff-
ror från Migrationsverket. Men långt ifrån alla migranter som tagit sig 
till Sverige ansöker om asyl och kan därmed vistas i landet utan att 
polis eller andra myndigheter vet vilka de är.

De senaste veckorna har frågan diskuterats från såväl politiskt som 
polisiärt håll om Sverige bör göra som bland annat Tyskland, Ungern 
och Danmark och införa tillfälliga gränskontroller. Sådana tillfälliga 
inre kontroller kan ske inom ramen för Schengensamarbetet och EU:s 
gränskodex (se faktaruta).

– Det är ett av de handlings-alternativ vi hela tiden överväger. Gräns-
kodexen som reglerar det här är väldigt tydlig med att det är ett sista-
handsalternativ. Det man faktiskt gör är att man temporärt upphäver 
den fria rörligheten för personer, vilket är en av grundpelarna i EU-
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bygget, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid 
polisens Nationella Operativa Avdelning (Noa), tidigare rikskrim.

Det är regeringen som fattar beslut om att införa tillfälliga inre gräns-
kontroller, antingen på eget initiativ eller på begäran av rikspolische-
fen, Säpochefen eller chefen för Noa.

Enligt Stefan Hector, enhetschef vid Noa och kommenderingschef för 
”Alma”, polisens kommendering för den särskilda händelse som 
flyktingströmmarna till Sverige anses innebära, är det i nuläget inte 
aktuellt att införa sådana kontroller.

– Det polisiära läget är ansträngt, vi kan inte genomföra inre ut-
länningskontroller i en utsträckning som gör att vi har kontroll på alla 
som reser in i Sverige utan att ansöka om asyl, säger han och fort-
sätter:

– Vi har i dag ordningsstörningar vid knutpunkter och till viss del vid 
migrationsverkets boenden men det är vår samlade bedömning att 
läget inte är sådant att förutsättningarna för gränskontroll är uppfyllda. 
Vi följer läget och omprövar fortlöpande våra ställningstaganden, 
säger han.

Att införa tillfälliga gränskontroller skulle även innebära att resurser 
tas från polisens övriga verksamhet.

– Allt polisiärt arbete som görs med migrantströmmarna konkurrerar 
med övrig polisverksamhet. Väljer vi att prioritera inre gränskontroller 

innebär det att arbete i till exempel utsatta förorter eller med mängd-
brott prioriteras bort, säger Stefan Hector.

I en intervju i lördagens DN gjorde Sverigedemokraternas partiledare 
Jimmie Åkesson ett utspel om att partiet vill se att permanenta gräns-
kontroller införs.

”Det är rimligt att vi som suverän stat har permanenta gränskontroller 
och ett permanent gränsskydd. Jag tycker inte att det är det minsta 
konstigt. Vi är ju motståndare till den fria rörligheten inom EU”, säger 
Jimmie Åkesson till DN:s reporter Karin Eriksson.

Men att införa permanenta gränskontroller är inte möjligt utifrån nu-
varande förhållanden och avtal, enligt Patrik Engström vid gräns-
polisen.

– Nej. Inte med mindre än att vi också lämnar EU, säger han utan att 
vilja kommentera politiska utspel närmare.

I DN-artikeln säger Jimmie Åkesson även att gränskontroller skulle 
medföra att färre människor tillåts ansöka om asyl i Sverige.

Men att Sverige med hjälp av gränskontroller kan neka en person att 
söka asyl stämmer inte.

– Nej, det skulle vi inte kunna göra. Inte om vi fortsätter att tillämpa 
1951 års flyktingkonvention och låter oss styras av EU:s skydds-
direktiv. Det är värt att påpeka att rätten att ansöka om asyl är inskri-



ven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, säger Patrik Eng-
ström.

Enligt Stefan Hector är det inte polisen som påverkar hur många 
flyktingar och migranter som tar sig till Sverige.

– Vad polisen än gör så kommer vi inte att påverka trycket av migran-
ter mot Sverige. Det är i huvudsak en politisk fråga. En gränskontroll 
skulle bara innebära att vi flyttar möjligheten att ansöka om asyl till 
gränsen, inte att den tas bort, säger han.

Lina Lund lina.lund@dn.se “

“Fakta. Gränskontroll

Så lyder EU:s utlänningsförordning:
”Om hänsyn till en medlemsstats allmänna ordning eller inre säkerhet 
kräver att en brådskande åtgärd vidtas, får den berörda medlemsstaten 
i undantagsfall och omedelbart återinföra gränskontroll vid de inre 
gränserna.”
Artikel 25 “

DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“ SD-ledarens uttalande får hård kritik av 
människorättsjurist

”Tyvärr, ni kommer inte in i vårt land för här är det fullt.” “Det svaret 
säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att han vill ge 
de människor som söker asyl i Sverige.

– Han vill riva upp delar av den internationella rätt kring mänskliga 
rättigheter som syftar till att ge människor tillgång till sina rättigheter 
och som, om den efterlevdes, skulle lösa den problematik människor 
flyr ifrån. Åkessons uttalanden är därför både uppseendeväckande och 
kontraproduktiva, säger Robert Hårdh, människorättsjurist och chef för 
Civil Rights Defenders och styrelseledamot i stiftelsen Expo. Hårdh är 
kritisk till Åkessons resonemang om att närområdena varifrån flyk-
tingarna flyr ”med automatik” har ett större ansvar.

– Det finns inget uttalat i internationell rätt att det per definition är 
närområdet som ska ta det största ansvaret.

Åkessons säger att Genèvekonventionen och internationell rätt inte är 
anpassad för den nuvarande flyktingkrisen?

– Han har helt missat att det internationella regelverket är sprunget ur 
just situationer som de vi nu ser och som gör att människor tvingas fly 
för sitt liv.

Robert Holender robert.holender@dn.se “
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DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015 :

“Kinberg Batras farväl till Reinfeldts vision

Analys. Fredrik Reinfeldts vision om Sverige som en humanitär 
stormakt begravdes på helgens Moderatstämma, tillsammans med 
bland annat hans jobbpolitik och syn på arbetsrätten. Ganska lite 
finns kvar av arvet från Moderaternas hittills mest framgångsrika 
ledare.

Karlstad.
Vi var arbetarpartiet som gick till val utan jobbpolitik, sade Moderat-
ledaren Anna Kinberg Batra i sitt stora tal till på sitt partis stämma.

På första bänk satt hennes företrädare Fredrik Reinfeldt. Vars främsta 
valfråga var jobben.

Han är sitt partis hittills mest framgångsrika ledare. Reinfeldt leverera-
de det högsta valresultatet och regerade med stort personligt förtroende 
åtta år i rad. Men sedan förlorade han valet och nu pågår den moderata 
omprövningen. Den går snabbt.

Reinfeldt höll sitt parti i strama tyglar och såg mer till väljarkåren än 
till medlemmarna. Nu har det toppstyrda partiet tagit tillbaka en del av 
makten. Anna Kinberg Batra, som hade en central position också un-
der Reinfeldts tid, har fått anpassa politiken för att få partiet med sig. 
Tydligast är det på migrationsområdet.

”Det räcker inte med att öppna sitt hjärta, man behöver också en 
migrations- och integrationspolitik som fungerar”, sade riksdags
ledamoten Johan Forssell under stämmodebatten. Han representerar 
Moderaterna i samtalen med regeringen om flyktingkrisen.

Forssell talade om att forma en moderat linje mellan Gustav Fridolin 
(MP) och Jimmie Åkesson (SD).

Fredrik Reinfeldts Moderater valde däremot att göra upp med MP för 
att inte ge SD inflytande.

Anna Kinberg Batra har under en stor del av sin tid i riksdagen och 
politiken kämpat för en liberal invandringspolitik. I partiets idépro-
gram står det: ”Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet.”

Men nu leder Anna Kinberg Batra sina Moderater åt motsatt håll. Par-
tiet har sex konkreta krav för att strama åt.

”Jag har inlett en viktig omprövning av vår migrations- och integra-
tionspolitik” sade Anna Kinberg Batra på pressträffen efter sitt tal. 
Ordet inlett indikerar att det kommer fler förändringar.

Den moderata partiledningen bad om ett tydligt mandat från parti-
stämman för att göra upp med regeringen om flyktingpolitiken. Anna 
Kinberg Batra sade att hon kände stöd för att göra upp.

Men partiets riktning i stort är fortfarande ganska otydlig. Hela Fredrik 
Reinfeldts strategi för att vinna nästa val kastades över ända när 
Decemberöverenskommelsen sades upp, och någon ny strategi har inte 
presenterats.

Anna Kinberg Batra säger att Sverige inte har råd med regeringen 
Löfvens politik och att hon kan komma att ställa misstroendevotum 
mot något eller några statsråd. Samtidigt säger M-ledaren att hon inte 
vill kasta ut Sverige i kaos under en pågående flyktingkris. Frågan är 
vilken signal hennes parti väljer att lyssna på. Stämmodebatten tyder 
på att partiet framför allt förväntar sig en hårdare opposition.



Fredrik Reinfeldts Nya moderater kännetecknades av samarbete i 
Alliansen och pragmatism. Partiet ändrade kurs tydligt i försvars
politiken, arbetsrätten och skattepolitiken. Nu har partiet gjort upp med 
Reinfeldts försvarspolitik. När det gällde arbetsrätten körde Moderat-
stämman över sin nya partiledning, trots varningar om att ett krav på 
en reformering av arbetsrätten kan skapa otrygghet hos löntagarna 
(och därmed väljarna). Det visar att den moderata partiledningen inte 
har så stark ställning.

Det som återstår av de nya Moderaterna nu är framför allt satsningen 
på offentligt finansierad välfärd, som det nya förslaget om gratis 
förskola från två års ålder. Dessutom finns viljan kvar att ge dem som 
tjänar mindre procentuellt mer när inkomstskatter sänks.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

“Fakta. Migrationsbeslut

Tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd.
Tillfälligt återinförd gränskontroll.
Inför så kallade säkra länder för att korta asylprövningen.
Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring. Ska omfatta flera.
Full etableringsersättning bara om man stannar kvar i samma 
kommun.
Försörjningsförmågan ska omfatta även de anhöriga.
Utbildningsplikt för nyanlända vuxna.
Ökade aktivitetskrav för samtliga ersättningar.
Se över medicinsk åldersprövning av ensamkommande barn.
Migrationsverket ska ges rätt att driva boenden i egen regi. “

DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“ Tryck på Merkel att få turkiskt avtal

Analys. Berlin. I dag, söndag, åker Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel till Istanbul för att be Turkiet om hjälp att stoppa 
flyktingströmmen. På hemmaplan har motvinden nått stormstyr-
ka och Merkel behöver ett konkret besked med sig på tillbaka-
resan.

Dagligen kommer rapporter om en flyktingström som inte ser ut att 
avta, om lokalpolitiker som säger att nu är gränsen nådd och om 
flyktingar som kanske måste bo kvar i tältläger trots att vintern redan 
gjort sig påmind.

Sensommarens varma välkomsteufori har förbytts i en råkall tysk höst 
och det går inte en dag utan att förbundskanslern Angela Merkel ut-
sätts för kritik.

I tisdags hade Kristdemokraternas parlamentsgrupp ett möte bakom 
slutna dörrar, enligt samstämmiga rapporter hade Merkel fullt sjå att 
värja sig.

I torsdags besökte hon den lilla staden Schkeuditz på en av partiets så 
kallade framtidskonferenser och möttes av plakat där man krävde att 
hon skulle avsättas.

Angela Merkel har förvisso fortfarande anhängare, i torsdags applåde-
rade partivännerna demonstrativt länge när hon skulle avge en rege-
ringsförklaring i flyktingfrågan.

Ändå är det ingen tvekan om att Merkel genomgår sin hittills värsta 
kris sedan hon svor kanslereden i november 2005.
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Det är som om alla hennes konservativa vedersakare i partiet tar till-
fället i akt att kasta sig över sin partiordförande efter att i åratal ha 
knutit nävarna i byxfickorna.

I spetsen går Horst Seehofer, partiledare för CSU i Bayern, systerparti 
till Merkels CDU.

Merkel anklagas för att med sina uttalanden ha skickat välkomnande 
signaler ut i världen - ett allvarligt fel enligt Seehofer.

I Europa får Merkel inte heller något stöd från grannarna i öster, i 
stället har Ungern stolt förkunnat att nu är också stängslet längs 
gränsen till Kroatien färdigbyggt.

Efter veckans toppmöte i Bryssel verkade Angela Merkel nästan upp-
given och framför allt oförstående inför östblockaden. Hennes önskan 
att få till stånd en europeisk lösning och fördela bördorna solidariskt 
ter sig illusorisk.

Återstår Turkiet. Merparten av flyktingarna tar sig med hjälp av 
smugglare över Egeiska havet från Turkiet till någon av de närbelägna 
grekiska öarna och fortsätter sedan norrut.

I dag åker Merkel till Istanbul för att träffa den turkiske presidenten 
Recep Tayyip Erdogan och dennes handgångne man, premiärministern 
Ahmet Davutoglu.

Tillsammans ska de tre konkretisera den preliminära uppgörelse som 
träffats mellan EU och Turkiet.

Erdogan är förstås medveten om sin gästs utsatta situation och vill få 
ut det mesta möjliga av förhandlingen, särskilt som Turkiet går till 
nyval om två veckor.

Så frågan är vad Merkel och EU måste betala för att få Turkiet att 
stoppa smugglarna och göra livet uthärdligt för de drygt två miljoner 
syriska flyktingar som redan befinner sig i landet.

Nyhetsmagasinet Der Spiegel har redan avslöjat en eftergift. De tyska 
regeringspartierna ska ha lagt en resolution om det turkiska folkmordet 
på armenierna på is.

Det antyder att priset kan bli högt.

Omvärlden lär komma att skärskåda söndagens förhandling i Istanbul, 
inte minst oppositionen i Turkiet och Tyskland.

Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se “

“Fakta.

I EU-kommissionens utkast till gemensam handlingsplan med Turkiet 
talas om ”betydande” pengastöd från EU till turkisk flyktingmottag-
ning. Uppgifter talar om upp till tre miljarder euro i stöd.

Mer pengar ska också letas fram till flyktingar i grannländer som 
Libanon och Jordanien för att få dem att inte söka sig till Turkiet.

Turkiet ska i sin tur lova att arbeta hårdare för att inkludera flyktingar-
na i det turkiska samhället och ge dem tillgång till samhällsservice och 
möjlighet att ”delta ekonomiskt” – en formulering som fått ersätta 
tidigare ord om ”tillgång till arbetsmarknaden”.

I planerna ingår också att ”bättre informera” flyktingar i Turkiet om 
vådan med att ta sig till EU på egen hand. Turkiet ska även med EU:s 
hjälp stärka sin kustbevakning.

TT  “
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DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“Tusentals migranter till Slovenien

Ungern har stängt gränsen mot Kroatien i ett försök att stoppa 
människor som flyr genom landet på väg till Europa. I stället 
slussas migranterna vidare genom Slovenien dit över 2 400 perso-
ner väntades anlända på lördagen.

Den ungerska åtgärden betyder att en huvudväg för de tiotusentals 
människor som flyr i norra Europa har skurits av. När landet för en 
månad sedan stängde gränsen till Serbien valde många flyktingar och 
migranter att ta sig in i Ungern via Kroatien.

De senaste veckorna har mellan 5 000 och 8 000 människor per dag 
kommit till Ungern via Kroatien, för att sedan resa vidare till andra 
länder i norra och västra Europa.

Kroatien tänker i stället slussa flyktingarna vidare via Slovenien, ett 
beslut som tagits i samarbete med den slovenska regeringen.

På lördagen anlände de första bussarna med omkring 600 migranter. 
Enligt nyhetsbyrån AFP:s utsända vid gränsstaden Petisovci är stäm-
ningen lugn.

Kroatien räknar med att minst 2 400 migranter skulle bli förda till 
Sloveniens gräns under lördagen. Slovenska myndigheter stoppade 
samtidigt tågtrafiken till Kroatien sent på fredagen.

Sloveniens premiärminister Miro Cerar meddelade på lördagen att 
landets militär ska understödja polisen i arbetet med att ta emot 
migranter.

– Regeringen har beslutat att inkludera militären för att hjälpa polis, 
sade Cerar på en presskonferens efter möte med Sloveniens nationella 
säkerhetsråd.

FN:s flyktingorgan UNHCR bekräftar att 300 migranter ska till ett 
flyktingläger i Sentilj, nära den österrikiska gränsen sedan de registre-
rats.

UNHCR:s talesperson Caroline van Buren säger att de flesta av 
migranterna kommer från Syrien, Irak och Afghanistan.

Samtidigt meddelar Ungern att kontroller tillfälligt återinförs vid den 
slovenska gränsen, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Till skillnad från Kroatien så är både Ungern och Slovenien medlem-
mar i Schengen.

Både Kroatien och Slovenien har antytt att de inte tänker försöka 
hindra flyktingarna så länge Österrike och Tyskland håller sina gränser 
öppna.

TT “



DN SÖNDAG 18 OKTOBER 2015:

“Så kan vi undvika att distansera oss från 
andra människors lidande

“Den stora flyktingkrisen ställer frågan om vilka moraliska upp-
fattningar som styr vår syn på lidande. Socialantropologen Lisbeth 
Sachs söker svaret på hur mediernas rapportering ska kunna nå 
ut utan att lidandet exploateras som en handelsvara.

Mannen går på en tågräls och bär på sin lama lilla dotter. Han har varit 
på väg i veckor från krigets Syrien och närmar sig ungerska gränsen. 
Flickans ögon är mörka där hon hänger bakom hans rygg. Hon betrak-
tar oss.

Bilder och beskrivningar av lidande människor har blivit en del av det 
vardagliga mediala flödet. Reportrar framställer de mest privata, inti-
ma och avklädda detaljer av andra människors lidande, människor i 
krig, på flykt, i svältkatastrofer och efter terrordåd runt om i världen. 
Det är ett ”lidande på avstånd” som når oss i vår vardag. Denna glo-
balisering av lidandet känns oroande eftersom människors erfarenheter 
används som en vara; en vara som tolkas och återberättas och därmed 
tunnas ut och förvrids, för att ge nyhetskänsla och beröra.

Globaliseringen av lidandet väcker frågor om vilka moraliska upp-
fattningar som styr. Vilket lidande är det som räknas? Vad vill man 
med sina bilder, sina reportage och sin text? Vem beslutar vilket 
lidande som är viktigt att förmedla? Vems röst får vi ta del av? 
Lidande är ofta osynligt, tyst, utan röst. Därför är det genom andras 

röster det tolkas och beskrivs. Tolkningarna av tystnaden sker utifrån 
helt olika perspektiv, i gestaltningar där berättarens erfarenheter och de 
publicistiska drivkrafterna kommer i förgrunden.

För att problematisera framställningar av andras lidande tog antropolo-
gerna Arthur och Joan Kleinman upp frågan i boken ”Social suffe-
ring” (1997). Makarna Kleinman inledde sin diskussion om observa-
tion som metod kring en välkänd bild tagen av nyhetsfotografen Kevin 
Carter som gett honom Pulitzerpriset år 1994, med motiveringen ”for 
the photograph of a vulture perching near a little girl in the Sudan who 
has collapsed from hunger, a picture that became an icon of starva-
tion”.

När bilden först publicerades skedde det tillsammans med en notis om 
den hungersnöd som ännu en gång blivit resultatet av inbördeskrigets 
kaos och politiska våld i Sudan. Den korta notisen rymde dock inte 
hela den problematik som finns i bilden. Den lilla flickan är knappast 
större än en baby, hon är naken och sitter framåtböjd i vad man kan 
uppfatta som total kraftlöshet. Hon utstrålar hopplöshet och ensamhet 
och är iakttagen av en stor gam som sitter bara ett par meter bakom 
henne.

Fotografiet har publicerats gång på gång som annonsmaterial till 
hjälporganisationer som vill samla pengar till flyktingar. Det är ett 
klassiskt sätt att utnyttja sig av moralisk känslighet för att mobilisera 
stöd för samhälleliga hjälpprojekt. Man kan inte se på bilden av den 
lilla till synes övergivna flickan utan att känna att man vill göra något 
för henne och skrämma i väg gamen. Eller som en hjälporganisation 
säger i sin annons: ”Skydda andra barn från samma hjärtlösa och 
inhumana liv genom att ge en donation.”



Men fotografiet ställer också andra frågor: Vad är det som sker i och 
kring bilden? Hur kunde fotografen Kevin Carter låta gamen komma 
så nära flickan utan att göra något för att skydda henne? Vad gjorde 
han efter det att han tagit bilden? Var bilden kanske arrangerad?

Sådana frågor kring Carters relation till den lilla flickan intensifierades 
när han några månader efter att Pulitzerpriset annonserades tog sitt 
liv, 33 år gammal.

Det är först efter det att Carters självmord blev känt som den som 
representerar och den som representeras i och med bilden binds 
samman. Det uppstår nya frågor som fördjupar problematiken kring 
lidandets röst. Att framställa en annan människas lidande inför en 
global publik genom en professionell lins ger endast ett utsnitt av ett 
sammanhang. När den professionella betraktaren ger sig till känna, 
som i Carters fall, fördjupas bilden. Vi blir varse den passiva betrak-
taren vid den lidande människan och bilden ter sig på så sätt grymma-
re.

Carters självmord skapar en alltmer komplex verklighet. Hur såg sam-
manhanget egentligen ut kring den lilla flickan? Var hon verkligen 
utsatt för en ”hjärtlös och inhuman” behandling på lokal nivå? Kanske 
hade hon personer i närheten som brydde sig om henne? Kanske hade 
hon blivit tillsagd av äldre syskon att stanna där hon var tills de åter-
vände med mat? Fanns hos flickan en överlevnadskraft förankrad i ett 
nätverk av mänskliga relationer men som inte blev synlig i skuggan av 
gamen?

Oftast blir den som lider, likt den lilla flickan eller mannen som bär på 
sin dotter, helt utan röst i den mediala berättelsen. Det är som om 

förlust av rösten är inbyggd i den struktur där lidande uppstår. Även 
om ord kan kännas adekvata och samtal uppstår, kan kommunikation 
utebli.

Carter kan inte hjälpa oss med den moraliska komplexitet som han 
intensifierat med sin bild, genom att omvandla det lokala till en global 
angelägenhet. Han ger inga ledtrådar till det sammanhang där dramat 
utspelar sig.

Här finns en grundläggande skillnad mellan Carters sätt att berätta och 
den antropologiska ambitionen som makarna Kleinman diskuterar. Det 
vi som antropologer beskriver är berättelser om situationer ”med oss 
själva i”. Vi deltar i något som vi därmed delvis är med om att skapa. 
Vi som berättar är aldrig passiva, osynliga eller oskyldiga till det vi 
förmedlar. Det är inte bara vi som observerar dem vi vill berätta om, 
de observerar också och tar intryck av oss. Vi påverkar både hur 
människor talar när de lider och hur de talar om sitt lidande. Vi blir en 
del av deras lidande. Dessutom övergår vår beskrivning från att vara 
det vi uppfattar att människorna säger till att bli vår egen berättelse.

Det massiva lidandet i världen ställer även frågan om det i västvärlden 
går att uppleva mer än lidandet hos enskilda individer. Förintelsen kan 
till exempel inte beskrivas som en enskild judes lidande upprepat sex 
miljoner gånger. Gruppers eller hela populationers lidande är erfaren-
heter som författare och etnografer kan finna svårt att gestalta i text. 
Detta kan vara en historisk och kulturell fråga eftersom författare och 
etnografer alltid arbetar inom en begränsad värld, nära enskilda männi-
skor. Betoningen av det individuella lidandet förstärks genom att be-
skrivningarna med nödvändighet är förankrade inom de speciella 
värden som utmärker västerländsk kultur. Litteraturen, medierna och 



det moraliska samhället som helhet avgör vems lidande som räknas. 
Det moraliska samhället, genren och rösten är begrepp som hjälper till 
att väcka frågor som behöver diskuteras. Kan litteraturen, berättelser-
na, återuppväcka lidandet och mobilisera krafter som gör att männi-
skor kan komma att ändra världen?

Ett minne i text som problematiserar hela frågan kring berättandet, en 
människas lidandes historia, om genre, röst och moraliskt samhälle är 
”Mannen utan öde” av Nobelpristagaren Imre Kertész. Boken ger nya 
sätt att se såväl på lidande, människors minne, författarskapet och den 
etnografiska representationen. Utan att alls jämföra olika grader av 
lidande har boken ett budskap som är unikt och starkt och som även 
berör frågan om lokal och global tolkning.

Tiden, den till synes oändliga, består i Kertész värld av små steg där 
varje nyans innebär lärdom om villkoren för liv. Här framträder på ett 
alldeles enkelt och självklart sätt det oförstörda barnets ursprungliga, 
nyfikna inställning till människor. Ingenting är ont förrän det riktats 
mot det egna jaget. Allt kan tolkas som naturliga omständigheter 
beroende på sammanhang. Här har vi som antropologer – efter långa 
fältarbeten bland människor i helt andra världar än vår egen – ofta 
svårigheter att i likhet med Kertész skildra det vi ser utan att titta i 
facit, utan att påverkas av vårt föränderliga minne. ”Mannen utan öde”  
är minnet skildrat utan facit. Hela Kertész minnesvärld upplevs för 
första gången – igen. Språket ger också en känsla av det spontana flöde 
som hör omedelbara upplevelser till.

Här är en röst som på något sätt undviker vår invanda litterära genre 
när det gäller berättelser om lidande, särskilt det moraliska samhällets 
framställning av Förintelsen. Rösten ställer oss omtumlade inför det 

facit som inte används. Den ger oss inblick i hur ett barns tillit lång-
samt bryts ned. Ingen skildring av lidande kan vara så stark som den 
där upplevelserna sätts in i ett sammanhang av vardaglighet och för-
våning, av förväntningar som styrs av tidigare liv och som inte förut-
sätter onda avsikter. En total upptagenhet av att överleva en liten stund 
i taget. I detta ligger en integritet, en värdighet hos människan som blir 
synlig i den grymmaste av världar.

Det är denna röst som totalt saknas i Kevin Carters bild av den lilla 
sudanesiska flickan. Kanske kan den sortens röster bara förmedlas i 
den litterära genren? Starkare kan knappast en berättelse om lidandet 
bli.

Men Imre Kertész hjälper också läsaren att inse hur omöjligt det är att 
i efterhand inför en nyfiken betraktare berätta om det han varit med 
om. Det dubbla ligger i att vi som läsare är med i hans berättelse 
medan den som inte läst bara kan komma med vulgära frågor, frågor 
som: ”Fick du gå igenom många fasor, hungra, bli slagen?”

I och med läsningen av ”Mannen utan öde” blir problematiken kring 
rapporteringen av människors lidande satt i ett sammanhang av 
ödmjukhet inför människors erfarenheter. Hur kan rapportering av 
lidande människor i världen nå ut utan att lidandet exploateras som en 
handelsvara på en global marknad? Är det journalistens, antropologens 
eller den litterära författarens röst som är det som ska få påverka vår 
kunskap om lidandet? För om beskrivningar av lidande människor och 
människornas egna röster aldrig sammanfaller, vad är det då vi ska 
lyssna till?

Lisbeth Sachs socialantropolog och författare. “



DN MÅNDAG 19 OKTOBER 2015:

“ Sverige – ett land av möjligheter

När Aktuellt i onsdags nästan helt fokuserade på flyktingkrisen fick 
tittarna möta Hamza Ibrahim. Han representerade Ensamkommandes 
riksförbund och arbetar som flyktingtolk. Själv kom han till Sverige 
för sex år sedan, när han var 17. Programledaren Nike Nylander, som 
intervjuar Ibrahim på centralstationen i Malmö, berättar att han gick ut 
gymnasiet med toppbetyg. Nu ska han läsa juridik i Lund.

”Jag har satsat mycket på skolan”, säger han med klara skånska 
diftonger. ”Där börjar framtidsresan. Jag har lagt en massa tid på mina 
läxor, kämpat väldigt mycket och läst litteratur för att förbättra min 
svenska. Det är nyckeln.”

Vilket är ditt viktigaste råd till andra ensamkommande flyktingbarn? 
frågar Nylander.

”De måste satsa lite mer på utbildningen”, svarar Ibrahim. ”Det finns 
många möjligheter här som vi inte skulle ha fått under hela livet i våra 
hemländer. Det måste vi utnyttja på bästa sätt. Lägg mycket tid på 
skolan och utbildningen, det finns en stor chans att lyckas i samhället.”

Ibrahims bild av Sverige, hans rekommendationer och hans historia 
kan låta självklara. Tyvärr är de inte det. Tvärtom motarbetas de frene-
tiskt från båda extremhåll.

De som vill täppa till Sveriges gränser ser inte de framgångsrika, 
ambitiösa, välintegrerade invandrarna, de noterar bara kriminalitet och 
fundamentalism – men det noterar de desto ivrigare.

Även långt ute till vänster skyggar man för sådana som Hamza Ibra-
him. Han uppmanar de nyanlända att ta stort ansvar för sin egen väl-
färd – satsa på skolan – vilket lär klinga provocerande om man anser 
att det bara är Sverige och svenska myndigheter som har skyldigheter i 
sammanhanget.

Han kallar dessutom Sverige för ett möjligheternas land, vilket direkt 
motsäger dem som bara ser en nation av strukturell rasism. Man ska 
förstås inte förtiga de fördomar som finns, men bilden av Sverige som 
en genomhatisk, rasistisk nation är felaktig – och riskerar dessutom att 
bli en självuppfyllande profetia om den gör att motsättningarna ökar.

”Aktuellt sprider solskenshistorier”, fnystes det på Twitter om Ibra-
hims berättelse. Och jag svarar: Bra. Debatten kan behöva fler spridda 
solstrålar mellan de kolsvarta molnen.

Vi ska sannerligen inte skönmåla dagens situation, men exempel som 
finns på lyckad integration, och de som lyfter fram Sverige som möj-
ligheternas land, är viktigare än någonsin.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se Ledarskribent “

mailto:erik.helmerson@dn.se
mailto:erik.helmerson@dn.se


DN MÅNDAG 19 OKTOBER 2015:

“ USA borde hjälpa Europa

Europa skakas nu inte bara av eurokrisen och Rysslands aggres-
sion mot Ukraina utan också av flyktingströmmen från Mellan-
östern. Det ligger i USA:s intresse att Europa inte destabiliseras.

Kineserna framhåller gärna att begreppen kris och möjlighet återges 
med samma tecken på deras språk. Det stämmer verkligen att kris och 
möjlighet går hand i hand, men det är svårt att se många möjligheter i 
de förhållanden som nu råder i Europa.

Ett skäl till att läget är så svårt är att det var oväntat. Här är vi, 70 år 
efter andra världskrigets slut, ett kvartssekel efter kalla krigets slut och 
ungefär 20 år efter Balkankriget, och plötsligt verkar Europas poli-
tiska, ekonomiska och strategiska framtid mycket mer oviss än någon 
förutsade så sent som för ett år sedan.

Ett annat skäl till oro är att Europa står, inte inför en enda kris utan 
inför flera.

Den första är ekonomisk. Tillväxten går långsamt och ser ut att fort-
sätta i samma låga takt, framför allt på grund av åtgärder som i många 
fall avhåller företagen från att investera och anställa folk. Att populist-
partier både till höger och till vänster vinner terräng över hela konti-
nenten vittnar om allmänhetens frustration och farhågor.

Läget för Europas ekonomi försvårades av beslutet för flera decennier 
sedan att införa en gemensam valuta utan en gemensam finanspolitik. 

Budgetdisciplinen på det nationella planet försvann i många länder. 
Grekland är det senaste exemplet men blir säkerligen inte det sista.

Den andra krisen orsakas av Rysslands uppträdande i Ukraina. Det 
finns inga utsikter till att ryssarna avstår från Krim, och frågetecknen 
kring deras avsikter i östra Ukraina och i de baltiska länderna blir bara 
fler. Resultatet är att Europa återgår till geopolitik vid en tidpunkt när 
försvarsanslagen hålls på måttlig nivå och det offentliga stödet för 
väpnade interventioner i stort sett saknas.

Den tredje och mest överhängande krisen är följden av väldiga mi-
grantströmmar från Mellanöstern och andra håll till Europa. Männi-
skofloden blottlägger nya sprickor mellan EU:s medlemmar och 
väcker frågor om principen om öppna gränser och fri rörlighet som 
länge har legat i EU:s själva hjärta.

Tyskland och några andra länder har svarat på utmaningen på beund-
ransvärda men ohållbara sätt. Omkring 8 000 flyktingar om dagen – en 
våra dagars folkvandring – drar till Tyskland, delvis på grund av svåra 
förhållanden i hemlandet, devis därför att Tyskland är berett att ta emot 
dem. Svårigheterna med att ta hand om, sysselsätta och integrera 
sådana skaror kommer snart att stöta emot gränserna för den fysiska 
kapaciteten, de finansiella resurserna och allmänhetens tolerans.

Staternas politik kan naturligtvis inte lyckas om den inriktar sig på 
konsekvenserna och inte på orsakerna till flyktingkrisen. Den föränd-
ring som skulle få den största positiva effekten vore en ny regering i 
Damaskus, som kan accepteras av majoriteten av Syriens befolkning 
och bli en tillfredsställande partner för USA och Europa. Tyvärr verkar 
något sådant möjligt endast med Rysslands och Irans välsignelse, men 



båda förefaller mer benägna att öka stödet för Bashar al-Assad än att 
arbeta för att han avsätts.

Andra åtgärder skulle dock förbättra läget. Ökat internationellt ekono-
miskt stöd för länder i Europa eller i Mellanöstern som tar emot stora 
mängder flyktingar är en. I idealfallet skulle sådan finansiering bidra 
till att fler länder övertalades att följa Tysklands exempel.

En annan värdefull insats vore att skapa enklaver inne i Syrien där 
människor kunde samlas i rimlig trygghet. Enklaverna skulle kräva 
lokalt stöd av kurdiska styrkor eller vissa arabiska stammar, med 
militärt bistånd av USA och andra länder.

En övergripande uppgörelse med Turkiet är också nödvändig för att 
minska flödet av jihadistrekryter till Syrien och av flyktingar som 
beger sig norrut. Turkiet bör få ekonomiskt och militärt stöd i utbyte 
mot att det skärper kontrollen över sina gränser. Frågan om Turkiets 
långsiktiga relationer med Europa får läggas åt sidan tills krisen är 
över.

USA har en speciell förpliktelse att hjälpa. Både för vad den ameri-
kanska utrikespolitiken har gjort och vad den har underlåtit att göra i 
Irak, Syrien och andra delar av Mellanöstern bär den en stor del av 
ansvaret för de händelser som har gett upphov till de stora flykting-
strömmarna.

USA har också ett strategiskt intresse av att hjälpa Tyskland och Euro-
pa att reda upp denna kris. Europa står alltjämt för en fjärdedel av 
världens ekonomi och är en av Amerikas främsta geopolitiska partner. 
Ett Europa som mister all kraft inför en demografisk omvälvning, 

utöver de ekonomiska svårigheter och säkerhetsproblem det redan har, 
varken kan eller vill vara en effektiv allierad.

Detta kan inte fortgå i det oändliga. Europa, och i synnerhet Tyskland, 
förmår inte ensamt upprätthålla status quo. Att invänta en lösning på 
situationen i Syrien tjänar ingenting till. Mindre omfattande åtgärder 
kommer inte att undanröja Europas predikament men de kan göra det 
mer hanterbart.

Översättning: Margareta Eklöf Copyright: Project Syndicate

Richard Haass  amerikansk diplomat och ordförande för 
tankesmedjan Council on Foreign Relations. “
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“ Skärpt vaksamhet efter våg av bränder

De tre bränderna mot tilltänkta asylboenden i veckan har fått 
polisen att gå ut med en nationell uppmaning om skärpt uppmärk-
samhet. – Vi kan inte bevaka 8 000 boenden. Polismyndigheten 
reducerar risker, men de är omöjliga att helt eliminera, säger 
kommenderingschefen Stefan Hector vid polisens nationella 
operativa avdelning.

Natten till söndagen eldhärjades en skola i Onsala i Kungsbacka kom-
mun, som skulle användas som ett så kallat evakueringsboende för 
flyktingar. I branden förstördes 100 boendeplatser. Polisen misstänker 
att branden var anlagd.

Branden är den tredje på ett tilltänkt asylboende under bara en vecka. 
Det har fått polisens nationella operativa avdelning, Noa, att undersöka 
om det finns något mönster eller samband.

– Just nu, för oss, är det tre stycken enskilda händelser, där vi analyse-
rar om det finns ett samband. Det är för tidigt att dra sådana slutsatser, 
men vi kan inte gärna vänta på att analysen är klar för att göra något, 
säger Stefan Hector, enhetschef vid Noa, till DN.

Noa har därför skickat ut en uppmaning om skärpt uppmärksamhet till 
alla polisregioner.

– Vi har inventerat samtliga flyktingboenden per region. Vi har haft 
uppmärksamhet redan tidigare, men med 8 000 boenden är det svårt att 
vara vid alla hela tiden.

Har polisen tillräckligt med resurser för att klara av den här bevak-
ningen?

– Vi kan inte bevaka 8 000 boenden. Vi får genomföra detta genom 
tillsyn, dialog med Migrationsverket och med kommunerna så att vi 
har en gemensam uppfattning om hur läget är. Polismyndigheten 
reducerar risker, men de är omöjliga att helt eliminera.

På lördagskvällen, innan branden på skolan i Onsala bröt ut, startades 
en diskussion på ett nätforum där deltagarna diskuterade huruvida det 
var en bra lösning att ”bränna ner asylboenden” eller inte. Många 
tyckte det var ett utmärkt tillvägagångssätt och när nyheten om bran-
den i Onsala kom jublades det i tråden. Flera gick ännu längre och 
skrev att ett ”terrordåd” vore bättre, för att ”skaka om Rosenbad lite”.

Har ni koll på den här typen av internetdiskussioner?

– Det här håller Säkerhetspolisen koll på i sitt löpande underrättelse-
arbete, men jag vill inte kommentera det djupare. Jag vill ogärna gå in 
på hur underrättelsesystemet fungerar, men det följer forum och mil-
jöer som har en våldsbejakande agenda, oaktat ideologi, säger Stefan 
Hector.

Historikern Heléne Lööw har studerat den våg av attentat som riktades 
mot flyktingförläggningar under 80- och 90-talet. Då handlade det 
oftast om gärningsmän som uppfattade att stämningarna i lokalsam-
hället rättfärdigade deras handlingar.



I dag kan det gå snabbare att piska upp sådant hat.

– Det uppstår många lokala nätgrupper, som ”Nej till flyktingförlägg-
ning i ort X”, där retoriken höjs kraftigt och i många fall ses sådana 
här aktioner som något positivt. De processer som tidigare skedde i 
lokalsamhället, mun till mun, flödar nu fritt på nätet, säger hon till TT.

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 
som forskar om bland annat opinionsbildning och mobilisering i 
flyktingpolitiska frågor, tycker dock inte att man ska tolka detta som 
tecken på en ökad rasistisk attityd i Sverige.

– Det handlar om enskilda individer eller grupper som aktiveras av den 
diskussion som pågår nu. Man ska akta sig för att dra generella slut-
satser av det allmänna opinionsläget utifrån de här hemska händelser-
na, säger hon.

Migrationsverket gör löpande riskbedömningar för olika boenden, 
enligt myndighetens säkerhetschef Monica Karum Bergvall. I Kungs-
backa anlitar kommunen nu väktare för att sköta bevakningen.

På söndagseftermiddagen hade Kungsbacka fortfarande inget svar på 
var ersättningsplatser ska kunna ordnas för de hundra som gick upp i 
rök.

– Vi har meddelat Migrationsverket att vi inte kommer att klara av det 
vi lovat, säger Barbro Ericson, kommunikationsstrateg i Kungsbacka 
kommun.

Emma Bouvin emma.bouvin@dn.se
Lina Lund lina.lund@dn.se “

“ Fakta. Bränder på asylboenden

Bränder på befintliga och tilltänkta flyktingboenden, samt försök till 
brandattentat, under 2015:

18 oktober. En gammal skolbyggnad i Onsala i Kungsbacka, tänkt som 
asylboende, brinner ner.

17 oktober. En skola i Kånna utanför Ljungby, iordningställd som 
flyktingboende, brinner ner till grunden. Polisen misstänker att bran-
den är anlagd.

13 oktober. Brand utbryter i en barack i Arlöv i Skåne. Lokalen skulle 
dagen efter ha tagits i bruk som boende för ensamkommande flykting-
barn.

29 september. En kraftig brand utbryter i en lagerlokal på en camping 
under Tjörnbron vid Stenungsund som delvis används som flykting-
förläggning. Branden misstänks vara anlagd.

15 september. En lägenhet i ett boende för ensamkommande flykting-
barn i Boden eldhärjas. Händelsen rubriceras som misstänkt 
mordbrand.

16 augusti. Samtliga boende på en flyktingförläggning i Arboga, där 
den så kallade Ikea-mördaren bodde, flyttas till andra boenden efter att 
två sopsäcksliknande föremål med brandfarlig vätska hittats vid boen-
det.
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16 augusti. Ett brinnande träkors sätts upp vid ett asylboende i 
Malung.

14 augusti. Brand utbryter på ett boende för ensamkommande flykting-
barn i Värnamo. Den tros vara anlagd.

20 juli. Misstänkt anlagd brand i källaren på ett asylboende i Bengts-
fors.

19 juni. Två brandbomber kastas in på ett blivande asylboende i 
Filipstad. En mindre brand utbryter.

17 juni. En balkong på ett asylboende i Vilhelmina eldhärjas och 
boendets buss får däcken avskurna.

22 maj. Ett flyktingboende i Gusum utanför Valdemarsvik med tio 
lägenheter eldhärjas. Lokalerna blir obrukbara. Inget tyder på att den 
är anlagd, enligt polisen.

1 maj. 130 personer utryms från ett asylboende i Filipstad efter att en 
brand uppstått i en av boendets lokaler.

23 mars. En brand utbryter på ett boende för ensamkommande 
flyktingbarn utanför Hallstahammar. Branden startade i ett elskåp, men 
orsaken är okänd.

TT “

DN MÅNDAG 19 OKTOBER 2015:
“ Lång debatt bakom beslut om tiggeri

Karlstad. Moderaterna vill låta kommunerna förbjuda gatu
tiggeri lokalt. Det beslöt partistämman efter en lång debatt på 
söndagen.

Tiggeriet dominerade debatten om brott och straff på M-stämmans 
sista dag i Karlstad.

Partiet föreslog redan i våras ett förbud mot organisering av tiggeri, 
men skärpte kravet bara några dagar före stämman.

Partiet kräver nu att ordningslagen ses över för att upprätthålla den 
allmänna ordningen.

– Vi vill inte kriminalisera utsatta människor, utan vi vill göra det 
möjligt att ta itu med konkreta och praktiska ordningsproblem som kan 
finnas. Och de finns ju i så fall lokalt. Vi går på de praktiska proble-
men, säger Beatrice Ask, moderat talesperson i rättspolitiken och före 
detta justitieminister.

Av debatten framgick att tiggeri är ett fenomen som splittrar Modera-
terna.

Anders Åhrlin, poliskommissarie och oppositionsråd i Örebro, gick 
upp i talarstolen flera gånger för att argumentera mot det lokala 
förbudet. Han hävdade bland annat att lokala förbud mot gatutiggeriet 
skulle leda till dörrknackning i stället. Han befarade också att polisen 
skulle få nya, tunga arbetsuppgifter.

– Ska vi använda de 1 000 nya poliser som vi vill se i yttre tjänst att 
jaga fattiga tiggare i våra städer? Jag är inte övertygad om det, sa han.



Oliver Rosengren från Växjö tyckte att partiet istället borde förstärka 
näringsidkarnas möjligheter att ingripa mot störande verksamhet. Men 
det var ingen tiggerifråga, betonade han.

– Vad skulle hända om den person som förbjuds att tigga plockar fram 
ett dragspel? undrade han.

Men det fanns också en lång rad debattörer som tyckte att partiet borde 
gå längre och verka för ett nationellt tiggeriförbud.

Riksdagsledamoten Ellen Juntti talade om hur tiggeriet skadar barnen i 
Rumänien.

– De säger att de inte behöver gå i skolan för att de ska tigga. Det 
sociala arvet måste brytas, sa hon.

Johan Abrahamsson tyckte att partiledningen krånglat till tiggerifrågan 
i onödan.

– Det handlar om att ge länderna ett verktyg att lösa det här på hemma-
plan, sa han.

Beatrice Ask tycker att partiet har hittat en klok väg, och avfärdar 
invändningarna om att lokala tiggeriförbud skulle belasta polisens 
arbete.

– Det är inget större bekymmer. Det är viktigt att man är tydlig med 
vad man får göra och inte göra i en kommun, säger hon.

Partistämman sa också som väntat ja till förslaget om att utöka 
polisstyrkan med 1 000 poliser, förstärka brottsbekämpningen lokalt, 
utvärdera polisens nya organisation och skärpningar i synen på 
sexualbrott.

Karin Eriksson “

DN MÅNDAG 19 OKTOBER 2015:

“ Ledarna närmar sig en gemensam lösning

EU är berett att lätta på visumtvånget för turkiska medborgare 
om Turkiet i sin tur hindrar flyktingar från att ta sig över till 
Europa. – Vi vill reglera processen, sade Tysklands förbundskans-
ler Angela Merkel efter söndagens omdiskuterade möte med den 
turkiske premiärministern Ahmet Davutoglu.

På söndagen rullade de svarta limousinerna med tyska vimplar in 
genom grindarna till Dolmabahce-palatset vid Bosporen.
Istanbulmötet mellan Tysklands förbundskansler Angela Merkel och 
den turkiske premiärministern Ahmet Davutoglu var kontroversiellt av 
flera skäl.
För det första för att det inträffade bara två veckor före det turkiska 
nyvalet den 1 november. Merkel riskerade med sitt besök att påverka 
valutgången till Davutoglu-partiet AKP:s fördel.
För det andra för att Merkels förhandlingsposition var så svag; priset 
för att få hjälp av Turkiet att hejda flyktingströmmen kunde bli högt.
EU-kommissionen och Merkel har dock definierat Turkiet som ett 
nyckelland. Via Turkiet kommer i dagsläget merparten av flyktingarna. 
Med hjälp av smugglare tar de sig över Egeiska havet till de grekiska 
öarna för att sedan fortsätta vidare norrut till länder som Tyskland och 
Sverige.
Efter mötet höll de två regeringscheferna en kort gemensam presskon-
ferens.



Merkel sade att man var överens om att illegal invandring inte är sva-
ret på flyktingkrisen.

– Vi vill reglera och styra processen, sade hon och förstod det som att 
Turkiet också ville verka för det.
Turkiet har redan tagit emot drygt två miljoner syriska flyktingar. 
Merkel utlovade ett ökat stöd från EU:s sida och förklarade också att 
EU var berett att på ett ordnat vis ta emot flyktingar.
Turkiet hade i de förhandlingar som redan förts med EU i gengäld 
krävt lättnader i visumtvånget för turkiska medborgare som vill resa 
till EU och att de insomnade förhandlingarna om ett turkiskt EU-med-
lemskap ska tas upp igen.
Den tyska förbundskanslern lovade att verka för detta. Senare på sön-
dagen träffade Merkel också den turkiske presidenten Recep Tayyip 
Erdogan.
Samtidigt som kanslern var i Istanbul befann sig hennes utrikesminis-
ter Frank-Walter Steinmeier (S) på turné i Mellanöstern för att besöka 
Iran och Saudiarabien. Hans avsikt var att de två länderna ska verka 
för att de stridande parterna i Syrien lägger ned vapnen och samlas vid 
förhandlingsbordet.
Iran stödjer Assadregimen medan Saudiarabien backar upp rebellerna.
På hemmaplan fortsatte motståndet mot Merkels flyktingpolitik.
Rainer Wendt, talför ordförande för polisfacket, krävde i en tidnings-
intervju att Tyskland skulle bygga ett stängsel längs gränsen till 
Österrike för att stoppa flyktingströmmen.

– Det skulle ge en signalverkan till andra länder. Österrike skulle 
stänga sin gräns mot Slovenien och bland flyktingarna skulle det ge en 
signal att stanna där man är, sade Wendt.

Från den 5 september till den 15 oktober har de 16 tyska delstaterna 
registrerat 409 000 nyanlända flyktingar.
I helgen höll dessutom kristdemokraternas ungdomsförbund Junge 
Union kongress och beslutade att kräva en övre gräns för flyktingmot-
tagandet. Det har partiordföranden Angela Merkel motsatt sig med 
hänvisning till att rätten till asyl är inskriven i den tyska grundlagen.
Jan Lewenhagen jan.lewenhagen@dn.se”

“1963
Turkiet och dåvarande EEG skriver under det så kallade Ankaraavtalet 
som innebär förberedelse för en tullunion.
1987
Turkiet ansöker om medlemskap i EU:s föregångare EG.
1995
EU och Turkiet ingår ett avtal om gemensam tullunion.
1999
Under ett stormigt EU-toppmöte i Helsingfors accepterar EU Turkiet 
som kandidatland.
2005
EU öppnar medlemskapsförhandlingar med Turkiet.
2006
EU fryser åtta så kallade kapitel i förhandlingarna om det turkiska 
medlemskapet och kräver bland annat att Turkiet respekterar
Ankaraavtalet och öppnar sina hamnar för fartyg från Cypern.
2013
EU öppnar ett nytt kapitel i förhandlingarna med Turkiet, men viktiga 
områden är fortfarande stängda. “
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“Politisk prestige bakom EU-löfte om nya 
samtal

Analys. När EU går Turkiet till mötes och lovar att förhandlingar-
na om medlemskap ska sätta fart handlar det mest om att visa god 
politisk vilja. Få tror längre att Turkiet kan eller ens vill bli EU-
medlem.

Bryssel.
Under besöket i Istanbul lovade Angela Merkel att EU ska sätta fart på 
förhandlingarna med Turkiet om ett kommande EU-medlemskap.

Samma sak var EU-ledarna överens om förra veckan. I slutsatserna 
efter EU-toppmötet förklarar stats- och regeringscheferna att de vill 
”blåsa nytt liv” i samtalen med Turkiet.

Det sägs att Cypern in i det längsta försökte bromsa och ville ha bort 
den formuleringen, men till slut gav landet med sig.

Vad innebär det att EU:s ledare enhälligt deklarerar att de vill få i gång 
samtalen? Sannolikt inte särskilt mycket.

När förhandlingarna med Turkiet inleddes för tio år sedan var det en 
helt annan stämning i både Bryssel och Ankara.

På den tiden verkade Tayyip Erdogan, som då var Turkiets premiär-
minister, mena allvar när han drev igenom en lång rad lagar som 
gjorde landet mer öppet.

Det talades om politisk islossning. På EU-sidan fanns höga förvänt-
ningar och många trodde på en fortsatt demokratisering av Turkiet.

Men efter bara ett år blev det stopp i samtalen.

Turkiet vägrade att släppa in fartyg från Cypern i turkiska hamnar och 
enligt EU innebar det ett brott mot tidigare avtal.

Redan 2006 blockerades därför överläggningarna om åtta så kallade 
kapitel i EU:s samlade regelverk och sedan dess har samtalen gått på 
sparlåga.

Under alla dessa år har Turkiet därför anklagat EU för att tala med 
dubbel tunga.

EU:s förhandlingar är ett spel för gallerierna, egentligen vill unionen 
inte ha med Turkiet, hävdar Ankara.

Det har funnits en hel del sanning i den beskyllningen.

Tysklands Angela Merkel och flera andra av EU:s ledare har till 
exempel aldrig gjort någon hemlighet av att de inte vill att samtalen 
med Turkiet ska leda fram till formellt medlemskap. De föredrar ett 
tätt samarbete.

I takt med att Turkiet under Erdogans ledning blivit allt mer auktoritärt 
styrt har det också blivit svårare att tro på att landet kan eller ens vill 
bli EU-medlem.



Den begränsade yttrandefriheten i Turkiet, förtrycket av landets kurder 
och politiseringen av rättsväsendet är inte förenligt med de krav som 
EU ställer på en kommande medlem.

För ett år sedan fick Turkiet därför mycket skarp kritik i EU-kommis-
sionens årliga utvärdering av den turkiska reformprocessen, som är en 
del av förhandlingsproceduren.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har dessutom förkla-
rat att det inte blir några nya medlemmar i EU under de kommande 
fem åren.

Men flyktingkrisen har ändrat den politiska spelplanen.

Nu är det EU som ber om samtal med Turkiet. EU behöver hjälp med 
att hejda flyktingströmmen och EU-ledarna är beredda att gå rege-
ringen i Ankara till mötes på flera punkter, bland annat att när det 
gäller att få fart på förhandlingar om medlemskap.

Men en högt uppsatt EU-tjänsteman, som inte kan tala öppet, förkla-
rar för DN att det löftet inte betyder särskilt mycket i praktiken.

EU-sidans tolkning av kravet från Ankara är att det framför allt hand-
lar om politisk prestige.

President Erdogan anser att det innebär en förolämpning av Turkiet att 
EU har blockerat samtalen under så många år. Att få i gång överlägg-
ningarna är därför ett mål i sig. Om de leder framåt är inte säkert.

För närvarande verkar det till exempel osannolikt att Ankara skulle 
böja sig för EU:s alla detaljerade krav på till exempel en oberoende 

turkisk rättsapparat, reella rättigheter för landets minoriteter och 
yttrandefrihet utan begränsningar.

Tänker EU släppa på dessa krav? Nej, det är otänkbart, förklarade 
häromdagen EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

EU kan kompromissa om mycket, men inte ändra på unionens regel-
verk, hävdade han.

Hur det går i Turkiets förhandlingar med EU är därför lika oklart som 
tidigare.

Kanske, spekulerar en annan EU-tjänsteman som DN talar med, nöjer 
sig president Erdogan med att samtalen kommer i gång. Om Erdogan 
dessutom blir inbjuden till toppmöten med EU:s högsta politiska 
ledare, vilket är ett annat turkiskt krav, kanske det räcker.

Samtidigt är det mycket tydligt att EU försöker låta bli att reta rege
ringen i Ankara. EU-kommissionens årliga rapport om utvecklingen i 
Turkiet brukar till exempel publiceras i oktober varje år. Men inte den 
här gången.

I år kommer utvärderingen, som säkert innehåller minst lika skarp 
kritik som 2014, inte att offentliggöras förrän i november.

Att det också råkar vara efter det turkiska parlamentsvalet den 1 
november är säkert ingen slump.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “
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“ En ny humanism för en ny värld

Klimatförändringarna är en alldeles för allvarlig sak för att 
överlåtas åt klimatexperter.

En ny värld ställer nya krav på nya kunskaper. Och dessa finns. Det är 
bakgrunden till det unika samarbete som i dag inleds mellan Dagens 
Nyheter och Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö vid KTH och dess Environmental Humanities Laboratory. 
Samarbetet kommer att presenteras fram till det stora – och enligt 
många bedömare avgörande – klimattoppmötet i Paris som inleds den 
30 november.

Det handlar alltså om ”Environmental Humanities”, som brukar över-
sättas med ”miljöns humaniora”, ”grön humaniora” eller ”humanistisk 
miljöforskning” – forskningsfältet är så pass nytt att ingen svensk term 
ännu slagit rot.

Själva namnet är dock inte det mest väsentliga. Däremot innehållet. 
Världen är på väg in i något helt nytt och okänt – och den humanistis-
ka forskningen måste följa med den. Ämnena inom humaniora har 
länge haft problem att hitta sin roll i samhället, men i Environmental 
Humanities söker forskare allianser med andra kunskapsfält för att 
hitta ny relevans: här samarbetar historiker, filosofer, geografer, konst-
närer, arkeologer, antropologer och ekologer för att omförhandla grän-
serna mellan det som vi fram till nu har kallat ”natur” och ”kultur”.

Utgångspunkten är att det pågår en total omvandling av vår värld och 
vår världsbild – och att denna kräver helt nya sätt att se på verklighe-
ten. Det är inga små justeringar det handlar om. De utmaningar och 
risker som klimatförändringarna ställer mänskligheten inför kräver att 
människan lyckas skapa nya relationer mellan vetenskap, kultur, konst, 
politik, ekonomi och biologi. Världen är på väg i en riktning där 
disciplinära skillnader hindrar goda lösningar. Att upplösa dessa grän-
ser blir en nödvändig förutsättning för att lösa ett problem vars kom-
plexitet överstiger alla de tidigare som människorna på jorden ställts 
inför. Vi behöver nya samhällsinstitutioner; de gamla räcker inte läng-
re. På samma sätt måste den humanistiska forskningen lämna sina 
begränsningar och engagera sig i de grundläggande omvälvningar som 
pågår, bokstavligen från cellen till atmosfären. Det är snarare mot-
satsen till reträtt: ett sätt att söka en ny betydelse.

Därför handlar ”miljöns humaniora” också om möjligheter. Tanken på 
”människans tidsålder” bär ju inte bara på ett hot utan också på ett 
löfte – en inbjudan till ännu ett stort språng i mänsklighetens tankeut-
veckling och självförståelse.

Med början i dag kommer en rad tongivande forskare att för DN:s 
läsare och svensk allmänhet introducera denna nya humanism för en 
ny värld – ett kunskapsområde som i dag utan överdrift kan kallas 
livsnödvändigt.

Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se
Marco Armiero
Nina Wormbs
Planet ObserverUIG REX “
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DN MÅNDAG 19 OKTOBER 2015”

“ Migrationen kommer att förvandla en 
varmare planet

“Det är dags att sluta se migrationen som ett problem och i stället 
erkänna den som en universell mänsklig egenskap. Klimatföränd-
ringarna kommer att påskynda denna insikt. Det skriver tre 
forskare i första delen av DN:s och KTH:s nya artikelserie om 
miljö och humaniora.

I december träffas beslutsfattare inom området klimatförändringar i 
Paris för de årliga förhandlingarna. Inför detta har många börjat fun-
dera kring hur framtida klimatförändringar kommer att påverka migra-
tionen – en rimlig fråga, särskilt med tanke på den så kallade ”flykting-
krisen” som de senaste månaderna har engagerat Europa.

Medan de flesta människor tror att klimatförändringarna kommer att 
leda till massmigration och, i sin tur, krig, våld och humanitära kata-
strofer, betraktar ett ökande antal experter migration som ett legitimt 
sätt för människor att anpassa sig till klimatförändringarna. Detta är ett 
mycket sakligare sätt att tänka kring migration och klimatförändringar. 
Människor är trots allt både rörliga och mycket anpassningsbara. 
Följaktligen förväntar vi oss att åtminstone en del av diskussionen i 
Paris ägnas åt hur riktlinjerna för migrationen kan utvecklas eller 
reformeras för att garantera att migrationen bidrar till anpassningen till 
klimatförändringarna.

Men i vår mening måste varje försök att förstå migrationen i samband 
med klimatförändringar också ta med i beräkningen migrationens 
politiska dimensioner. Detta har vi lärt oss av den rådande situationen i 

Europa – att folkförflyttningar rör upp häftiga känslor och djupa skilj-
aktigheter. Humanitärt sinnade liberaler välkomnar migranter och 
flyktingar på grundval av moralisk medkänsla och den ekonomiska 
tillväxt de bidrar till, medan den politiska högern tillbakavisar bägge 
och hävdar att de sänker kostnaden för arbetskraft och sätter press på 
statens finanser. Och från vänsterkanten ses migration och asylpolitik 
ofta som i grunden exploaterande och bara som ett sätt att utnyttja den 
globala arbetskraften.

För vår del betraktar vi inte migration i samband med klimatföränd-
ringar som ett fenomen som kräver expertstyrning, utan som en möj-
lighet till förändring som kan verka livgivande på den transnationella 
solidariteten för migranter och asylsökare över hela världen. Vi varnar 
också för att reducera migration till klimatförändring. Forskning visar 
tydligt hur krig, fattigdom, politisk instabilitet och våld går hand i 
hand med klimatförändringar, och vi vet att motsättningen mellan 
natur och samhälle är falsk. Att skilja mellan människor som flyr från 
krig, svält eller miljökatastrofer kan fungera på papperet, men aldrig 
fånga migrationens mångdimensionella natur, så som den framstår i 
migranternas berättelser av kött och blod.

Vi tror inte att migration är ett problem som väntar på en lösning. I 
stället tror vi att migration är något som definierar vad det innebär att 
vara människa. Allt startade när våra förfäder började gå på två ben 
och under åtskilliga årtusenden därefter då de började ströva runt 
planeten alltmedan politiska, sociala och miljömässiga omständig
heter förändrades.

Men i och med moderniseringen hände tre saker. För det första började 
europeiska institutioner definiera migration som undantaget snarare än 
normen. Hädanefter ansågs migranter vara annorlunda och därmed ett 
hot mot i övrigt bofasta populationer. För det andra började européerna 
själva migrera i stor omfattning till den så kallade ”Nya världen”. 



Detta skulle fortsätta en god bit in på 1900-talets andra hälft. Och för 
det tredje började européer köpa och sälja andra människor som en 
förutsättning för moderniteten själv.

I dag lever vi med arvet från dessa historiska skeenden. Från att ha 
varit en egenskap som definierade människan, uppfattas numera 
migrationen annorlunda beroende på om man är rik eller fattig, svart 
eller vit, man eller kvinna, gay eller straight, eller om man bor på norra 
eller södra halvklotet. Hur och vart vi flyttar är det omedelbara resul-
tatet av vår sociala ställning. Om man vill förstå hur makt och privi-
legier fungerar i världen i dag, behöver man bara betrakta migrations-
politiken för att få svar. Kolonialismen, makthierarkierna och de vitas 
privilegier är inskrivna i ditt pass. Rika och högutbildade migranter 
kan få tillgång till världens mest åtråvärda arbetsmarknader med en 
vanlig flygbiljett. Outbildad arbetskraft och asylsökande anländer med 
båt och bemöts vanligen som om de vore en invaderande armé.

Ett förbluffande uttryck för av den moderna inställningen till migration 
har varit den sentida utbredningen av murar och stängsel längs 
nationsgränserna. Staketet på gränsen mellan USA och Mexiko är det 
mest slående exemplet. Men murar och stängsel hittar man över hela 
världen: skiljeväggarna som delar Palestina och de ockuperade terri-
torierna, stängslet som rests av den indiska regeringen längs gränserna 
mot Bangladesh och Pakistan, muren som separerar Thailand och 
Malaysia, och flera andra murar. Deras syfte är att hindra gränsöver-
skridande migration, men murarna misslyckas med att göra det de är 
byggda för.

Den tidigare chefen för USA:s Homeland security, Janet Napolitano, 
sade en gång: ”Visa mig ett 15 meter högt stängsel och jag skall visa 
dig en 16-meters stege vid gränsen”. Eller för att parafrasera den 
amerikanska samhällsforskaren Wendy Brown: murar symboliserar 
den moderna statens maktlöshet mot de oreglerbara rörelserna hos 

människor, idéer, kapital, varor, smuggelgods och religiös tillhörighet. 
Vi menar att murarnas uppgift bara är att försäkra ”hederliga med-
borgare” om deras privilegier och är lönlösa när det gäller att stoppa 
migranter vid gränsen. De utgör en xenofobisk arkitektur som ristats in 
i landskapet och alstrar rädsla samtidigt som den skapar illegala 
migranter för ekonomiska och politiska syften.

De beslutsfattare som träffas i Paris senare i år har chansen att utforma 
nästa generations världsmigration på en allt varmare planet. Den bör 
emellertid inte handla om siffror, kvoter eller politiska ryggmärgs-
reaktioner. Den bör heller inte handla om att världens rika nationer 
delar upp världen i stående reserver av arbetskraft som kan användas 
vid behov, eller om att bygga upp exil-ekonomier (som Oxfordekono-
men Paul Collier har föreslagit) för att hålla migranter utom synhåll. 
Inte heller bör vi bara låta marknaden avgöra när och hur migration får 
förekomma. Varje försök att definiera migration för 2000-talet måste 
börja med en mycket mer grundläggande fråga: vad innebär det att 
vara människa i klimatförändringarnas tidevarv? Det finns starka skäl 
att bekymra sig för klimatförändring, men migration borde inte vara ett 
av dem.

I stället bör vi diskutera migration som en universell mänsklig egen-
skap. Hur vi definierar migration för det kommande århundradet och 
hur vi definierar vad det innebär att vara människa, måste utan tvekan 
vara en kollektiv uppgift som inte kan lämnas till experter och policy-
skapare i Paris. Om dessa vill försäkra sig om att migration bidrar till 
klimatanpassningen, kan de inte göra det genom att reducera migratio-
nen till en fråga om vinst eller förlust. De bör erkänna att migrationen 
överskrider deras expertis och plocka bort migrationen ur ”klimat-
lådan”. De måste överge ”livbåtsetiken” för de förmögna och garan-
tera en säker, beboelig planet för alla, oavsett nationalitet, pass och 
hudfärg. Visioner, öppenhet och mod kommer att hålla mänskligheten 



både flytande och vid liv. Rädsla, passivitet och murar kommer inte att 
göra det.

Om människor skall kunna leva väl under det kommande århundradet 
trots snabba klimatförändringar, måste vi bejaka migrationen som en 
grundläggande mänsklig egenskap. Kanske kan vi då börja inse de 
transformativa, rentav omvälvande möjligheter som migrationen 
innebär.

Marco Armiero
Andrew Baldwin
Ethemcan Turhan “

“Den nya humanismen. Författarna och samarbetet

Marco Armiero är född i Italien och verksam som miljöhistoriker och 
föreståndare för KTH Environmental Humanities Laboratory. Han har 
tidigare arbetat vid amerikanska universitet som Yale, Berkeley och 
Stanford och vid universitet i Neapel, Barcelona och Coimbra, 
Portugal.

Andrew Baldwin är brittisk geograf med en bakgrund från Kanada, 
verksam som co-director för Institute for Hazard, Risk and Resilience 
vid Durham University. Han leder ett forskningsprogram inom EU om 
klimatförändring och migration.

Ethemcan Turhan är turkisk ekologisk ekonom med en bakgrund från 
Universitat Autonoma i Barcelona och Brown University i Boston. 
Han forskar om klimatförändring, migration och säkerhet vid Sabanci-
universitetets Policy Center i Istanbul.

Detta är den första artikeln i ett samarbete mellan DN Kultur och KTH 
för att belysa forskningen inom Environmental Humanities inför 
klimattoppmötet i Paris. “

DN TISDAG 20 OKTOBER 2015:

“Att ta från de fattiga

Sverige är en humanitär stormakt hävdas från många håll och inter-
nationell solidaritet har länge varit en svensk paradgren.

Solidaritet är att ta pengar från de rika och ge till de fattiga och vi har 
med rätta varit stolta över att vara det land som lägger störst andel av 
BNP på bistånd.

Nu är vi också det land som lägger störst andel av biståndet som skulle 
ha gått till världens fattiga på vårt eget flyktingmottagande.

Medan Tyskland tar mindre än 1 procent av sitt bistånd för att finansi-
era sitt stora flyktingmottagande, tar vi nästan 20 procent. Enligt det 
budgetförslag som ligger ska 8,2 av 43 miljarder i biståndsbudgeten gå 
till flyktingmottagande. Det bygger på Migrationsverkets tidigare 
prognos om att drygt 70 000 personer skulle ta sig till Sverige.

I veckan kommer den uppdaterade prognosen över flyktingmottagan-
det. Migrationsverkets generaldirektör menar att det kan komma 150 
000 personer till Sverige. En fördubbling jämfört med den tidigare 
prognosen, vilket enligt statsminister Stefan Löfven till stor del kom-
mer att bekostas med pengar ur biståndsbudgeten.

Statsministern försvarar detta med att flyktingmottagandet kostar 
mycket och att det enligt OECD:s regler faktiskt är tillåtet att ta pengar 
från biståndsbudgeten för att bekosta det.



Han har alldeles rätt i att flyktingmottagande kostar mycket. Som det 
rika land vi är har vi en möjlighet – och ett ansvar – att ta emot många. 
Vilket vi också gör.

Vi har också en möjlighet – och ett ansvar – att betala för vårt gene-
rösa flyktingmottagande på annat sätt än med pengar som skulle ha 
gått till skolgång och sjukdomsbekämpning för världens allra fattigaste 
människor. När uppemot hälften av vårt bistånd kan komma att dras in, 
för att i stället satsas i Sverige är det inte längre småsummor och ute-
blivna anslagsökningar det handlar om. Det är en urholkning av vår 
biståndsbudget som kommer att leda till en radikal minskning av vårt 
biståndsarbete. Krona för krona. De drabbade kommer knappast att 
kunna protestera.

Det är inte konstigt att regeringen blir frestad att ta pengar just där, 
men ett land som vill vara en humanitär stormakt och stå upp för den 
internationella solidariteten betalar inte omsorgen om människor på 
flykt genom att lägga ner en stor del av biståndet.

Solidaritet är inte att ta pengar från de fattiga och ge till andra fattiga, 
även om man får göra så för OECD.

Matilda Molander matilda.molander@dn.se “

DN TISDAG 20 OKTOBER 2015:

“ Önsketänkande löser inte krisen

Den parlamentariska krisen är inte socialdemokratisk – den är 
nationell. Det är dags för Alliansen att förhålla sig till det.

Stämmosalen i Karlstad kunde i helgen höra Moderatledningen andas 
ut – det kunde ha blivit en blodig historia.

Men de moderater som hade laddat för att med dunder och brak fälla 
Decemberöverenskommelsen blev blåsta på konfekten. I stället för att 
gå till rasande angrepp fick de städa upp efter Kristdemokraternas 
champagnefest och svara på frågan som de tidigare inte brydde sig om: 
Hur ser livet efter DÖ ut?

Att DÖ var problematisk har det aldrig rått några tvivel om. Dels förde 
den över makt från riksdag till regering, dels förstod få väljare vad den 
faktiskt handlade om. Men lika lätt som det var att konstatera att upp-
görelsen inte var optimal, lika svårt är det att säga vad som skulle vara 
bättre.

Varför är stämningen så deppig? undrade Christofer Fjellner i talar-
stolen i Karlstad efter att hårda ord utbytts mellan partiets falanger. 
Det parlamentariska läget är inte ett moderat problem, det är Stefan 
Löfvens huvudvärk att tala om vad som ska hända nu, menade EU-
parlamentarikern.

Men det är ett synnerligen kortsiktigt synsätt. Visst vilar ett tungt 
ansvar på Stefan Löfven. Och visst kan man fråga sig hur väl hans 
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agerande har stämt överens med talet om utsträckta händer. Men den 
parlamentariska krisen är inte socialdemokratisk – den är nationell.

Två block har på kort tid blivit tre och av Sifos oktobermätning att 
döma finns inga tecken på att något av dem kan räkna med att få stöd 
av en majoritet. Allianspartierna samlar tillsammans 41,1 procent av 
väljarna, samtidigt som Socialdemokraterna tangerar bottensiffror från 
Juholtkrisen.

Den stora opinionsvinnaren känner vi väl vid det här laget: Sverige-
demokraternas 13 procent har blivit 17.

Men trots det ändrade läget kommer inte blockgränserna att luckras 
upp, meddelar Moderatledaren (DN 17/10). ”Det är inte aktuellt för 
Alliansen utan vi vill regera själva”, förklarar Anna Kinberg Batra. 
Men vad den vill, och vad den utifrån opinionsläget kan, är i dag två 
vitt skilda saker.

Ebba Busch Thor (KD) upprepade i söndagens ”Agenda” att hon vill 
att Alliansen lägger en gemensam budget – gärna redan i höst – 
eftersom hon ”tror att det bästa för Sverige vore en Alliansregering”.

Det är som att det fortfarande inte har sjunkit in: Alliansen förlorade 
valet. Väljarna bedömde inte att den var ”det bästa för Sverige”.

Önsketänkande löser inte parlamentariska kriser. Den budget Busch 
Thor efterlyser skulle bara gå igenom om Sverigedemokraterna valde 
att stödja den. KD-förslaget skulle därför lägga makten i händerna på 
det parti som så sent som i höstas saboterade budgetordningen.

Förutom den uppenbara invändningen – att ett främlingsfientligt parti 
inte bör göras till en del av regeringsunderlaget – kan man därför fråga 
sig hur effektivt det vore: Sverigedemokraterna skulle med en sådan 
ordning få möjlighet att när de behagar ordna politiskt kaos. Och de 
vet vi att det inte säger nej till. ”Give ’em hell.”

I helgens DN delar den tidigare statsministern Ingvar Carlsson (S) 
med sig av sin syn på situationen: ”det här är det allvarligaste parla-
mentariska läget sedan demokratins genombrott i Sverige”.

Och det är inte svårt att hålla med. Den som firar med champagne för 
att Sverige återigen kastats in i osäkerhet – och det i ett läge av 
flyktingkris – är varken intresserad av Sveriges eller Alliansens bästa.

Med det sagt: Få sörjer DÖ. Uppgörelsen var ingens baby, bara ett 
andrahandsval. Det sorgliga kommer först senare: när det går att 
konstatera att inget bättre finns att tillgå. Åtminstone inte om lös-
ningarna ska rymmas inom blockpolitiken.

Ingvar Carlsson artikulerar i samtalet med DN det faktum som DÖ-
kritikerna inom Alliansen fram till nu har ignorerat. ”Det finns två 
möjligheter. Antingen så gör man upp med Sverigedemokraterna 
eller så gör man upp med Socialdemokraterna. Det finns inga andra 
alternativ.” Det handlar, som han konstaterar, om enkel matematik.

Den betydligt svårare ekvationen är hur detta ska gå till. Men klart är 
att statsministern måste ta det första steget och släppa idén att samar-
bete går ut på att andra ska hjälpa honom få igenom S-politik. Det 
andra måste Allianspartierna ta.

Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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DN TISDAG 20 OKTOBER 2015:

“ Mediebild i förändring. Romer 
förmänskligas mer i svensk press

”Zigenarhövdingen utvisad – danskarna jublar!” (Ekstrabladet 2015) 
”Romer i Gurmen attackerade en kyrka och rånade en präst” (Trud 
2015). ”Häng med på Daily Express korståg för att stoppa ny över-
svämning av rumänska och bulgariska invandrare” (DE 2013).

Det här är inte reliker ur mediearkiven. Det är rubriker från det sam-
tida europeiska medielandskapet – rubriker som påminner oss om att 
tongångar som reproducerar urgamla stereotyper är högst levande i 
dag. Men mediebilder kan förändras.

Den senaste tiden har vi sett en kraftfull förskjutning av det offentliga 
samtalet om flyktingar i hela Europa. Medkänsla dominerar över 
skepsis – även om den främlingsfientliga retoriken hela tiden existerar 
parallellt. Vi vet ännu inte om förskjutningen blir bestående. Och vi 
vet ännu inte om den förskjutning vi sett i svensk journalistik om 
romer kommer att sprida sig utanför de mainstream-tidningar vi har 
undersökt och förändra samtalet om Europas sannolikt mest förtryckta 
folkgrupp.

En ny antologi, ”Mediebilden av romer”, ger perspektiv på mediernas 
betydelse för den bild av romer som finns i den svenska offentligheten. 
I en studie av rapportering om romer i Aftonbladet och Dagens Nyhe-
ter 1995–2014 diskuterar Ester Pollack och Anna Roosvall kontinuitet 
och förändring i bevakningen. Sammantaget har drygt 500 texter 
undersökts. 1995–2009 skrevs cirka tio texter om romer per år. Den 

sista undersökta femårsperioden, 2010–2014, ökade rapporteringen 
kraftigt.

Det har flera skäl. Ett är den ökade närvaron av romer från Östeuropa i 
Sverige. Den stora fattigdomen i delar av Europa har blivit synlig 
också här, vilket lett till en omfattande diskussion om synen på tiggeri 
respektive hjälpinsatser. I en reportageserie i DN från 2013 proble-
matiserades frågan om tiggande romer och deras förhållanden i hem-
länderna. Samma år avslöjade DN också Skånepolisens register över 
romer, vilket gav upphov till en omfattande debatt om kvarlevande 
diskriminering av romerna i Sverige. Dessa artikelserier förklarar till 
stor del den kvantitativa ökningen av artiklar om romer under den sista 
studerade femårsperioden.

Artikelserierna kan också kopplas till en kvalitativ förskjutning i 
medierapporteringen: serien om tiggeri ifrågasätter myter om romer, 
serien om romregistret vänder på de gamla perspektiven och skildrar 
brott mot romer istället för brott av romer. Just temat brott mot romer 
är ett av de mest frekventa i undersökningen.

De kvalitativa förändringarna är anmärkningsvärda då de äger rum 
inom i övrigt mycket snäva ramar. Romer i Europa har traditionellt 
framställts i en stereotyp kontext av fattigdom och brott. Ramarna 
fattigdom och brott är i sig oförändrade i Aftonbladets och DN:s 
rapportering: tiggeri – med sin inneboende fattigdomskoppling – 
liksom temat brott dominerar då som nu, men ses genom delvis nya 
linser. Huruvida de förändrade perspektiven blir långvariga, eller i 
vilken utsträckning de är karakteristiska endast för de studerade 
tidningarna Aftonbladet och DN, behövs det utökade studier för att 
svara på. Den romske debattören och musikern Hans Caldaras menar 



till exempel att mediernas uthängande av romer som förr var explicit i 
dag fortfarande sker förtäckt. Detta behöver undersökas närmare.

Parallellt med tendenserna till förändring i pressens bevakning skapas 
också andra bilder av romer. SD:s uppmärksammade kampanj i 
tunnelbanan under sommaren är bara ett exempel. Det pågår en kamp 
om tolkningsföreträdet. Och i den kampen representeras romer i 
ovanligt hög grad av andra. Ingen grupp har fullständig kontroll över 
vilken bild andra har av dess identitet, men romer har i princip ingen 
kontroll över hur de representeras i offentligheten, menar Aidan 
McGarry vid universitetet i Brighton, som undersökt representationer 
av romer i Europa.

Om förändringar vi kunnat se i undersökningen av texter i Aftonbladet 
och DN ska leva kvar och spridas krävs förändringar både i samhället 
och inom medierna. I ”Mediebilden av romer” framhålls åtminstone 
två åtgärder medier behöver vidta: samla mer kunskap om stereotyper 
om romer och knyta fler romer till redaktionerna.

Kanske kan till sist då de försök till omförhandling av bilden av romer 
som vi noterat bidra till att stereotyper om romer inte styr så mycket 
att de hela tiden måste motsägas – och därmed upprepas.

Lars Truedson,
Ester Pollack
Anna Roosvall “

DN ONSDAG 21 OKTOBER 2015:

“Låt inte elden spridas

Under den oroliga tiden i början av 1990-talet anlades över 20 bränder 
per år på flyktingförläggningar i Sverige. I en rasistisk brottsvåg som 
de flesta främst kanske förknippar med lasermannen John Ausonius 
noterades totalt uppemot 600 olika typer av dåd med främlingsfientliga 
förtecken mellan 1990 och 1993.

Hittills i år har ett dussintal asylboenden på olika platser i landet 
brunnit. Fyra boenden har eldhärjats bara den senaste veckan i Arlöv, 
Kungsbacka, Ljungby och Munkedal, där polisen misstänker mord-
brand.

Samhället måste undvika en upprepning av historien och förhindra att 
bränderna sprids, som de gjorde för 20 år sedan. Hur avvärjs risken? 
Vad är kommunernas, Migrationsverkets respektive polisens ansvar?

Chefen för polisens särskilda flyktinginsats Stefan Hector betecknar 
den senaste tidens händelser som ”ett mönster, men inte tillräckligt för 
att dra några slutsatser”. Några gärningsmän har ännu inte gripits. 
Bränderna utreds och exakt vad som ligger bakom går än så länge inte 
att veta. Vad som kan misstänkas är att risken för attacker är förhöjd.

Förra gången ebbade vågen ut med tiden, av flera skäl. Antalet nyan-
lända flyktingar minskade, men inte minst förändrades asylsystemet. 
Det som då hette Statens invandrarverk började placera fler nyanlända 
i lägenheter och andra boenden. Förläggningarna blev färre, och 



därmed mordbrännarnas måltavlor. I den bemärkelsen gjordes mottag-
ningsstrukturen säkrare.

Årets flyktingkris har medfört att målen har blivit fler igen. Det finns 
omkring 8 000 flyktingboenden i Sverige, och antalet ökar. Möjlig-
heterna för Migrationsverket att hitta alternativ är inte särskilt ljusa.

Bostadsbristen gör att många blir fast i anläggningsboenden, samtidigt 
som rekordmånga söker asyl. I takt med att fler fastigheter förbereds 
för mottagande – och bland annat tältläger planeras – bildas ett ökat 
antal friktionsytor.

På 1990-talet uppstod omfattande protester och stort missnöje på 
många platser. Enligt historikern Helene Lööws forskning om våldet 
mot invandrare under denna period var förövarna inte främst organise-
rade nynazister och högerextrema.

I stort sett alla som dömdes bodde på orten där brottet begicks. De 
hade inga synliga band till extremhögern. Det typiska motivet bottnade 
inte heller i någon särskilt avancerad ideologi. Snarare ett mer allmänt 
hat och förakt som riktades mot både invandrare och myndigheter. 
Majoriteten av gärningsmännen var dessutom inte fulla och förvirrade, 
som det ibland sades då.

Av polisens utredningar framgår att den typiska attacken begicks i 
berått mod för att skrämma eller ”protestera”, med andra människors 
liv som insats. Opinionen har förändrats sedan 1990-talet, men en stor 
portion av detta missnöje finns kvar.

De sociala mekanismerna är också intakta. Hos vissa som begick då-
den för 20 år sedan hade en känsla infunnit sig att handlingen skulle 
ses som ett hjältedåd av andra ortsbor. Även nu finns de som uppmunt-
rar andra att ta saken i egna händer.

Inte minst i kommentarer på nätet har en kuslig entusiasm över den 
senaste tidens bränder kommit till uttryck. ”Underbart!” löd en reak-
tion. Helene Lööw varnade i måndagens Aktuellt i SVT för att en 
förhöjd retorik i flyktingfrågan kan förstärka tendenserna.

Sverigedemokraternas besked förra veckan att lansera en stor ”utom-
parlamentarisk” kampanj är allt utom en god nyhet i sammanhanget. 
Ord har betydelse, och SD-ledningens laddade språk kan göra stor 
skada.

Samhällets goda krafter måste försöka hålla emot. På tisdagen vädjade 
polisen till kommunerna och Migrationsverket att ta ett större ansvar 
för säkerhetsläget. Det kan låta som att myndigheten flyr sitt ansvar, 
men många viktiga uppgifter ankommer egentligen inte på polisen.

Många av historierna på 90-talet kunde kanske ha förhindrats genom 
bättre information till de boende nära förläggningarna och tätare kon-
takter med kommunen och myndigheterna.

Föreningsliv och kyrkor kan också hjälpa att skapa en positiv anda i en 
ansträngd situation. Det ansvaret bär för övrigt alla. Att stämma upp i 
”We shall overcome” hjälper väl föga, men hets mot flyktingar måste 
bemötas med ett kraftfullt svar.
DN 21/10 2015 “



DN ONSDAG 21 OKTOBER 2015:

Må MP:s kulturplan förmultna

Miljöpartiet vill sätta kulturfrågorna tydligare på den politiska agen-
dan. Därför har det nu presenterat tolv förslag från sin kulturpolitiska 
arbetsgrupp.

Denna skara är delvis extern och består bland annat av kulturperson-
ligheter. Förslagen ska nu tröskas i organisationen och resultera i poli-
tik.

Hoppas MP har vett att slänga merparten av dem i komposten. Stora 
delar verkar vara skrivna av en kulturpolitiker som älskar politik men 
verkligen, verkligen hatar kultur.

”Kulturpolitik är först och främst maktdelning.” Redan där, på sidan 3, 
avslöjar ni er. Kulturpolitik är att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för ett sprattlande, bångstyrigt och vitalt kulturliv. En del av 
detta kommer att innebära maktdelning – grattis! – annat inte alls. För 
kulturen är först och främst kultur.

Men det är som att ni inte alls fattat vad kultur är. Kultur är en skitig, 
skrikande ungjävel som ger fingret åt allt vad politiken säger att den 
ska vara. Den står i opposition till politiken. Kultur ”handlar i grunden 
om att uppfylla konventionen om de mänskliga rättigheterna”, skriver 
ni. Det gör det inte alls. Det handlar om att ifrågasätta och motsäga allt 
vi tror att vi vet – däribland alla konventioner på jorden och i himlen.

Ni kramar ihjäl kulturen med era allomfattande griparmar. Ni är 
Lennie i ”Möss och människor”, ni ska smeka den bräckliga varelsen 
som ni påstår er älska så mycket men i stället klämmer ni den till döds 
med era formuleringar om kulturarvspedagogik, kunskapsoptimering 
och fjärde välfärdsområden.

Som dessa isande ord som redan uppmärksammats av Karin Olsson i 
Expressen: ”Oberoende forskare ska tillsammans med organisationer 
som företräder underrepresenterade grupper genomföra en fortbild-
ningsinsats i intersektionalitet och postkoloniala teorier för alla styrel-
ser och all personal inom kulturinstitutionerna.”

All personal? All personal.

Men det är väl bra att MP försöker formulera en kulturpolitik? Inte 
nödvändigtvis. En dålig kulturpolitik gör nämligen ojämförligt större 
skada än ingen kulturpolitik alls. Kulturen har lättare att sköta sig själv 
utan kulturbyråkraters inblandning än den har att värja sig mot deras 
flinande välmening.

Kultur är en taggbuske som envisas med att växa även om den knappt 
får någon näring. Däremot kan den dödas eller åtminstone skadas svårt 
av kvävning med politikens konstgödsel.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “
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DN ONSDAG 21 OKTOBER 2015:

“15 räddade – polisen utreder mordbrand

Fyra bränder mot flyktingboenden på en knapp vecka. Nu utre-
der polisen om det finns ett samband mellan händelserna. – Skulle 
någon av bränderna vara anlagd så är det ett ynkligt och avsky-
värt attentat, säger inrikesminister Anders Ygeman.

15 människor fick väckas mitt i natten för att undkomma brandröken. 
Några timmar senare hade lågorna tagit större delen av byggnaden på 
flyktingförläggningen i Munkedal på tisdagsmorgonen.

Branden var den fjärde på flyktingboenden bara under den senaste 
veckan. Så sent som i helgen brann två tilltänkta flyktingboenden i 
Onsala och Kånna, i Kungsbacka respektive Ljungby kommun.

Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, menar dock att 
den senaste branden är särskilt allvarlig eftersom det redan bodde 
människor i huset.

– De tre tidigare riktade sig mot byggnader. Branden i natt riktade sig 
mot människor. Vi ser oerhört allvarligt på detta, säger han.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är bekymrad över utvecklingen.

– Det är naturligtvis oroande. Samtidigt vet vi ännu inte om någon av 
de här bränderna är ett attentat. Skulle någon av bränderna vara anlagd 
så är det ett ynkligt och avskyvärt attentat, säger han.

Polisen rubricerar branden i Munkedal som mordbrand och utreder nu 
om det finns ett samband mellan den senaste tidens bränder. Migra-
tionsverket ser den misstänkta grova mordbranden som en allvarlig 
upptrappning i dåden mot asylboenden. Myndigheten står i kontinuer-
lig kontakt med både vanlig polis och Säpo.

– Mottagningssystemet växer nu med 7 000 platser i veckan. Vi 
skickar ut listor med våra anläggningar vecka för vecka till polisen så 
att de är förberedda och kan bedöma säkerhetsläget på orten, säger 
Mikael Ribbenvik.

Vid 15-tiden på tisdagen anlände Säpo-chefen Anders Thornberg till 
Rosenbad för ett möte med inrikesministern. Anders Ygeman vill inte 
säga mer om mötet än att det ingår i den kontinuerliga dialogen med 
Säpo och den öppna polisen. Däremot säger Ygeman att han får 
löpande information om utredningsläget kring bränderna:

– Jag är i kontinuerlig kontakt med polis och säkerhetspolis, inte i 
detalj om varje utredning utan mer om det finns kopplingar och om det 
rör sig om attentat eller inte. Än så länge går det inte att utröna ifall det 
rör sig om attentat och därmed inte om det finns några kopplingar.

Med tanke på den senaste tidens händelser anser han att det finns skäl 
för alla aktörer att se över säkerheten kring flyktingboenden.

– Det finns anledning för alla verksamhetsutövare oavsett om det är 
kommuner, privata aktörer eller Migrationsverket. Sedan har polisen 
meddelat att de skärper tillsynen och ökar närvaron kring den här 
typen av boenden för att öka säkerheten, säger Anders Ygeman.



I Munkedal fungerade inte brandlarmet utan de boende i huset väcktes 
av väktare. Sedan en månad tillbaka har Migrationsverket sänkt kraven 
för redovisningen av brandskyddet i nya asylboenden. Nu behöver 
leverantörerna bara redovisa brandskyddet om Migrationsverket skulle 
fråga.

– Vi måste alltid ha en hög nivå av brandskydd. Samtidigt är vi i stort 
behov av att snabbt få fram ett stort antal bostäder, eftersom vi gör den 
största humanitära insatsen sedan andra världskriget. Vi ska inte tum-
ma på säkerhetskraven och heller inte låta byråkratin ta överhanden så 
att vi inte får fram boenden, säger Anders Ygeman.

Sedan branden i Munkedal har de eventuella gärningsmännen hyllats i 
olika nätforum. Statsminister Stefan Löfven är bekymrad över den 
hårda retorik som förekommer kring flyktingmottagandet.

– Jag är orolig för retoriken och för att vi ska få ökade spänningar i 
vårt samhälle. Nu är inte tid för kampanjer och att uppegga människor 
till olika saker. Nu är det faktiskt tid för samling, säger han.

I sin dagliga rapport till regeringen om flyktingkrisen skriver Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att polis och räddnings-
tjänst finns bland de samhällsfunktioner som är ansträngda. MSB 
konstaterar att det saknas en samlad strategi. Det ”saknas samordnad 
information om hur hot och risker mot/kring flyktingboenden och mot 
personal kommer att hanteras”, skriver myndigheten.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Juan Flores juan.flores@dn.se “

“Bränder samt försök till brandattentat på befintliga och till
tänkta flyktingboenden under 2015:

20 oktober: Ett asylboende i Munkedal får omfattande brandskador.  
Polisen startar en förundersökning om misstänkt mordbrand.

18 oktober: En gammal skolbyggnad i Onsala i Kungsbacka, tänkt 
som asylboende, brinner ned.

17 oktober: En skola i Kånna utanför Ljungby, iordningställd som 
flyktingboende, brinner ned till grunden. Misstänkt anlagd brand.

13 oktober: Brand utbryter i en barack i Arlöv. Lokalen skulle dagen 
efter ha tagits i bruk som boende för ensamkommande flyktingbarn.

29 september: Misstänkt anlagd brand utbryter i en lagerlokal på en 
camping under Tjörnbron, som delvis används som förläggning.

15 september: En lägenhet i ett boende för ensamkommande 
flyktingbarn i Boden eldhärjas. Rubriceras misstänkt mordbrand.

16 augusti: Samtliga boende på en flyktingförläggning i Arboga, där 
den så kallade Ikea-mördaren bodde, flyttas till andra boenden efter att 
sopsäcksliknande föremål med brandfarlig vätska hittats.

16 augusti: Någon sätter upp ett brinnande träkors vid ett asylboende 
i Malung.
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14 augusti: Brand på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i 
Värnamo. Tros vara anlagd.

20 juli: Misstänkt anlagd brand i källaren på ett asylboende i 
Bengtsfors.

19 juni: Två brandbomber kastas in på ett blivande asylboende i 
Filipstad. En mindre brand utbryter.

17 juni: En balkong på ett boende i Vilhelmina eldhärjas och boendets 
buss får däcken sönderskurna.

22 maj: Ett flyktingboende i Gusum utanför Valdemarsvik med tio 
lägenheter eldhärjas. Lokalerna blir obrukbara. Inget tyder på att den 
är anlagd, enligt polisen.

1 maj: 130 personer utryms från ett asylboende i Filipstad efter att en 
brand brutit ut i en av boendets lokaler.

23 mars: En brand utbryter på ett boende för ensamkommande 
flyktingbarn i Kolbäck utanför Hallstahammar. Branden startade i ett 
elskåp, men orsaken är okänd.

TT “

DN ONSDAG 21 OKTOBER 2015:

“ Här hoppades Abdirahman Elmi att han 
skulle kunna leva i frihet

25-årige Abdirahman Elmi förlorade nästan allt han ägde i bran-
den vid flyktingförläggningen. Det var inte så här han hade tänkt 
sig att det skulle bli i Sverige.

Munkedal.
Han står i lånade kläder och ser hur det fortfarande ryker från det 
nedbrunna annexet vid Rosenkullens asylboende utanför Munkedal i 
Bohuslän. Det här har varit hans hem sedan han kom till Sverige från 
Somalia i somras.

Nu återstår bara förkolnade rester av byggnaden.

– Jag har förlorat nästan allt jag har, säger Abdirahman och berättar att 
han i alla fall lyckades få med sig mobiltelefonen.

Han väcktes klockan fyra på natten av att någon bankade på fönstret 
och skrek att det brann.

– De skrek ”ni måste ut”, berättar Abdirahman.

Ahmed Bali, 22, som också var en av de 15 personer som låg och sov i 
byggnaden, säger att han blev väldigt rädd.



– Det var en stor eld. Jag flydde ut genom ett fönster, säger Bali och 
tackar Gud för att varken han eller någon annan blev allvarligt skadad.

Några fick lätta rökskador, men ingen behövde uppsöka sjukhus.

Flyktingboendet, som består av en huvudbyggnad och några mindre, 
ligger ensligt beläget ett par kilometer utanför Munkedals samhälle. 
Några timmar efter nattens dramatik har lugnet återvänt till anlägg-
ningen, som ger plats för flyktingar från Somalia, Eritrea och flera 
andra länder.

Men flera personer vittnar om att det var stökigt här i måndags kväll 
och att det uppstod bråk bland de boende i samband med att några 
nyanlända kom till anläggningen. Man blev oense om hur de skulle 
inkvarteras.

Enligt Jonathan Kvist, enhetschef på Migrationsverket, var det också 
därför som det fanns vaktpersonal på plats under kvällen. Han poäng
terar att åtgärden inte hade något att göra med de bränder som drabbat 
flyktingboenden runt om i landet den senaste tiden.

Det var boende på anläggningen som slog larm om branden. Det 
brandlarm som fanns på plats utlöstes aldrig. Enligt ledningen på 
Rosenkullen kan det ha berott på att någon orsakat ett avbrott på 
ledningen till larmet.

– Det känns fruktansvärt att se det här, men jag väldigt glad över att 
ingen har kommit till skada, säger Kvist, som räknar med att kunna ge 
alla de drabbade en nytt boende omgående.

Sedan förra tisdagen har tre flyktingboenden eldhärjats i södra och 
västra Sverige. Den stora skillnaden mot bränderna i Arlöv, Ljungby 
och Onsala är att det i Munkedal fanns människor i byggnaden.

Nu försöker polisen utreda brandorsaken. Specialtränade hundar 
hjälper till arbetet. Bland annat söker man efter spår av brandfarliga 
vätskor.

– Men det är inte lätt att hitta orsaken till branden när det ser ut så här, 
säger kriminalteknikern Johan Sörqvist när han tillsammans med 
kolleger krattar i rykande och förkolnade rester.

Enligt poliskommissarie Thord Haraldsson, som leder förundersök-
ningen, utreds händelsen som grov mordbrand.

Han säger att det på tisdagen var för tidigt att uttala sig om branden 
var anlagd. Det fanns en spis i byggnaden och några av dem som 
bodde här rökte, men folk på platsen sätter branden i samband med de 
som inträffat den senaste veckan och verkar övertygade om att någon 
har tänt på.

Abdirahman Elmi följer inte svenska nyheter och har inte hört talas om 
de andra bränderna.

När han får berättat för sig att en teori är att personer som inte vill se 
så många flyktingar komma till Sverige ligger bakom eldsvådorna får 
han en bekymrad blick.



– Här i Sverige känner jag frihet och det är här jag vill stanna, säger 
han.

I Somalia var Abdirahman Elmi chaufför och försökte gå lite i skolan. 
Han säger att han inte kände någon framtid. I Sverige vill han bygga 
ett nytt liv, studera och försöka bli läkare.

Nu vet han inte vad som händer.

– Jag har ingen aning om vart jag ska ta vägen, säger han.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “

“ Flyktingboende sedan: 2012.
Antal platser: 55 i fyra byggnader.
Nationaliteter på boendet: Eritrea, Somalia, Syrien, Irak, 
Afghanistan.
Drivs av: Förvaltningsbolaget Åtorps herrgård.
Antal asyboenden i Munkedal: Två.
Antal boende i Munkedal: Drygt 10 000.

DN ONSDAG 21 OKTOBER 2015:

“ Ingen uppgörelse men parterna är 
optimistiska
Ännu finns ingen politisk överenskommelse om hur Sverige ska 
hantera den akuta flyktingkrisen. Regeringspartierna och opposi-
tionen planerar nu för ett nytt möte på torsdag.

Regeringspartierna och Vänsterpartiet träffade på tisdagen de borger-
liga oppositionspartierna för andra gången på fem dagar i ett försök att 
hitta en blocköverskridande överenskommelse om den pågående 
flyktingkrisen.

– Det har varit en konstruktiv och väldigt bra stämning i samtalen, 
säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Enligt henne handlar diskussionerna uteslutande om konkreta frågor, 
men hon vill inte svara på hur nära parterna är att nå en överenskom-
melse.

– Det går framåt i bra takt, säger hon.

Varken Ylva Johansson eller övriga deltagare vill säga något om vilka 
frågor som diskuterats på mötet. Men det är känt att de borgerliga 
partierna driver på för att få med även integrationsfrågor i överens-
kommelsen. Lägre trösklar in på arbetsmarknaden är en fråga som 
samtliga borgerliga partier vill se en uppgörelse kring. Även ett 
utbyggt system för så kallade rut-tjänster står högt på dagordningen, 

mailto:jens.littorin@dn.se
mailto:jens.littorin@dn.se


och här har Miljöpartiet redan signalerat att man kan tänka sig att se 
över det nuvarande systemet.

För regeringspartierna är det viktigt att alla kommuner bidrar till att ta 
ansvar för flyktingmottagandet. Det förslaget stöds redan av Folk-
partiet och är en fråga som även Vänsterpartiet prioriterar i förhand-
lingarna.

– Det är viktigt att även de rika borgerliga kommunerna tar ett ansvar 
för att ta emot flyktingar, säger Nooshi Dadgostar, V:s representant.

Nästa möte mellan parterna är planerat till på torsdag efter det att 
Migrationsverket lämnat sin nya prognos över hur många flyktingar 
som beräknas komma till Sverige i år. Ingen av de inblandade vill säga 
om vi kan förvänta oss en uppgörelse redan då.

– Det här är inte en teater där vi ska hasta fram någonting. Vi vill att 
det här ska bli en bra överenskommelse, säger Magda Rasmusson som 
förhandlar för Miljöpartiets räkning.

Även de borgerliga partierna ser positivt på förhandlingarna.

– Jag tror att det finns möjligheter att komma framåt, men det är sam-
tidigt så att vi har ganska olika ingångar. Vi är i en extraordinär situa-
tion och vi har ett läge vi inte haft någon gång tidigare. Då måste alla 
ta ansvar, säger Erik Ullenhag (FP).

Kristdemokraternas representant Andreas Carlson håller med:

– Det finns svåra frågor och därför är det viktigt att vi fortsätter de här 
samtalen. Min förhoppning är att vi i den akuta situation vi är i ska 
kunna visa politiskt ledarskap, säger Andreas Carlson.

Statsminister Stefan Löfven (S) säger att det är viktigt att de inblanda-
de partierna kommer fram till en förhandlingslösning så snart som 
möjligt. Han understryker att det finns en seriositet och hög ambition 
hos alla inblandade.

– Det är klart att det är bra om vi så snabbt som möjligt kan komma 
fram till ett resultat. Exakt när det blir kan jag inte svara på, säger 
Stefan Löfven.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

“ Fakta.

Regeringspartierna S och MP har bjudit in alla riksdagspartier utom 
Sverigedemokraterna till överläggningar om den pågående flykting-
krisen.

Det första mötet ägde rum i fredags och möte nummer två ägde rum på 
tisdagen. Nästa möte är planerat till klockan 13 på torsdag. “
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DN ONSDAG 21 OKTOBER 2015:

“Tältläger försenas av bygglovsansökan

Bygglovsansökan hindrar myndigheten MSB från att upprätta 
tältläger för flyktingar. – Det måste vara en kommunikationsmiss. 
Jag är inte statsminister men hade jag varit det skulle jag upphävt 
en del gällande lagar, säger landshövdingen i Skåne, Margareta 
Pålsson, till DN.

Under tisdagen rapporterade SR Ekot om Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps, MSB, planer på att öppna ett tältläger på 
Revingehed utanför Lund denna vecka. Men nu måste planerna skjutas 
upp flera veckor. Orsaken är att myndigheten behöver bygglov och ett 
godkännande innan lägret kan bli verklighet.

Landshövdingen i Skåne, Margareta Pålsson, är den som har överblick 
på hur hårt trycket är på Skånes kommuner just nu när det gäller asyl-
mottagningen.

– Lunds kommun är välvillig och kommer ge ansökan förtur men vi 
kan inte skynda på grannyttrandet med rådande regler, säger Pålsson 
och tillägger:

– Det är bara regeringen som kan göra lättnader när det gäller bygg-
lovshanteringen och det har man inte gjort, säger hon.

Nyligen gick Margareta Pålsson ut med ett upprop riktat till Skånes 
alla tjänstemän för att hjälpa Migrationsverket med extra personal.

– Det gick fantastiskt bra och 200 anmälde sig för att hjälpa Migra-
tionsverket. Tyvärr har vi fått tacka nej till många, men nästa vecka 
börja 40 tjänstemän att arbeta treskift på Migrationsverket för att ta 
emot och registrera asylsökande, säger Margareta Pålsson.

Anna Nyman är enhetschef på MSB.

– I morgon (red anm. onsdag) kommer vi att lämna in en bygglovsan-
sökan, säger hon.

Kände ni inte till att man behövde bygglov?

– Det var först i fredags som det blev klart med Revingehed och sedan 
dess har vi fört en dialog med fastighetsägaren om byggnationen, säger 
hon.

När räknar ni med att tältlägret är klart?

– Det beror på när vi får bygglov och det är bara Lunds kommun som 
kan svara på det, men vi har blivit lovade att ärendet ska skötas 
skyndsamt. Vi har fört en dialog med grannarna tidigare eftersom vi 
har ensamkommande flyktingbarn på området och det har gått bra, 
säger Anna Nyman.

Mikael Bondesson mikael.bondesson@dn.se “
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DN ONSDAG 21 OKTOBER 2015:

“Avvakta undersökningen av branden i 
Munkedal

Natten till onsdagen brann ett asylboende i Munkedal, det fjärde på sju 
dagar. Det är omöjligt för tankarna att inte gå till 90-talet och de 
flyktingförläggningar som brändes ner i en tid då Ny demokrati och 
Lasermannen skapade löpsedlar. Samtidigt är det viktigt att invänta 
förundersökningens resultat – i en intervju angående Munkedalsbran-
den säger Stefan Gustafsson, presstalesperson på polisen i Västra 
Götaland: ”Möjligheten finns att det rör sig om en olyckshändelse.”

Man bör alltså vara försiktig med att sätta det i mönstret av misstänkta 
mordbränder; minns till exempel hur utredningen av moskébranden i 
Eskilstuna i julas visade att inget uppsåtligt brott begåtts. Det är svårt 
att behålla sansen när bränderna avlöser varandra, men rädsla får inte 
övervinna kritiskt tänkande. Det är alltid hatet som vinner på rädslan.

Kristofer Ahlström kristofer.ahlstrom@dn.se “

DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

“ Ett gemensamt intresse

I Bonn pågår under veckan de sista diplomatiska förberedelserna inför 
klimatmötet i december. För delegaterna gäller det att röja upp och 
kratta vägen för stats- och regeringscheferna när de skrider in till för-
handlingarna i Paris.

Åtminstone var det tanken när veckans överläggningar öppnades. 
Länderna har bedyrat att stämningen i mötesrummen är god. Ett nytt 
globalt avtal om utsläppsminskningar, klimatanpassning och bistånd 
har framstått som möjligt. Sannolikt blir de mest angelägna skriv-
ningarna inte bindande. Det gör förstås saken lättare att enas om.

Ett Parisavtal kan bli en startpunkt för större ansträngningar med målet 
att hålla temperaturökningen under 2 grader. I veckan påmindes vi 
dock om den förbittring och de motstridiga nationella intressen som 
brukar grusa ambitionerna inom FN.

Sydafrikas sändebud inledde mötet i Bonn med att jämföra framåt-
skridandet i förhandlingarna med apartheid. Så mycket för den goda 
stämningen. De fattiga länderna i G77-blocket ansåg sig överkörda, 
och förhandlingarna tog ett kliv bakåt.

FN:s vetenskapspanel har kunnat ge svar på våra frågor om männi-
skans påverkan på klimatet. De har skisserat olika dystra klimatsce-
narier och rekommenderat åtgärder. Men i de dokument som ligger till 
grund för förhandlingarna står också att bördan ska fördelas ”rättvist”.
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Vad det betyder kan ingen expert slå fast med någon säkerhet. Och att 
alla världens länder skulle enas eller ens nå en kompromiss om inne-
börden är en illusion.

Till exempel driver Bolivias socialistiska regering linjen att världs-
kapitalismen måste krossas. Den kräver, liksom många andra rege-
ringar, att västvärlden sonar sina koloniala synder. Åtskilliga hävdar 
att deras länder har många poäng kvar på sitt koldioxidkonto, medan 
de rika sägs ha förbrukat sin budget. Indien trilskas.

Uppehåller sig förhandlingarna vid frågor om historisk skuld kommer 
de garanterat ingen vart. Vilket ansvar har väst? Vad bör EU och USA 
göra?

Svaret kan ju inte vara att de minst utvecklade länderna ska få göra 
samma misstag som de rikaste. Snarare krävs finansiering och över-
föring av ny teknik, vilket också hör till knäckfrågorna inför klimat-
mötet. 100 miljarder dollar är den summa bistånd som har antecknats i 
förhandlingstexterna.

Ett av Barack Obamas prestigeprojekt på biståndsområdet, ”Power 
Africa”, ger en bild av både fallgroparna och de potentiella fördelarna. 
Målet med programmet är att fördubbla elproduktionen i Afrika inom 
fem år, med hjälp av ren och effektiv energi. Även svenska Sida har 
skjutit till pengar.

Stödet gäller ny teknik, men dilemmat med bistånd är förstås gammalt. 
Korruption, vanstyre och brist på säkerhet gör planerna svåra att för-
verkliga. ”Power Africa” har inte blivit någon braksuccé.

Men viss nytta kan pengarna göra. Och länderna har ett starkt gemen-
samt intresse att sprida elektricitet till fattiga och ge dem alternativ till 
att laga mat över öppen eld. Mycket är vunnet om de kan hoppa över 
det led i utvecklingen som gjort att många rika länder sitter fast med 
kolkraft. Förutom en kostnadseffektiv klimatvinst förbättras hälsan, 
och den ekonomiska utvecklingen snabbas på.

Rent tekniskt framstår ambitionerna inte som orimliga. Priset på sol-
celler har fallit kraftigt. I 18 amerikanska delstater kostar solel numera 
lika mycket som – eller mindre än – elen från konventionella källor.

Även i Afrika och Asien blir den förnybara energin ekonomiskt ratio-
nell. Enligt det tyska forskningsinstitutet DIW Berlin är allt fler länder 
på väg att få ekonomisk tillväxt utan ökade klimatutsläpp, bland annat 
tack vare renare och mer effektiv el. Till och med Kina kan snart nå en 
sådan punkt.

Det är med andra ord inte omöjligt vare sig för tillväxtekonomier och 
fattiga nationer eller för rika industriländer att nå ambitiösa, om än 
något varierande, utsläppsmål.

Klimatbistånd kan hjälpa. Privata pengar är snäppet bättre, och aptiten 
på fossilenergi minskar lyckligtvis hos investerare. Många stora före-
tag har dessutom infört en intern skatt på koldioxidutsläpp.

Den mest hoppfulla inför klimatmötet i Paris är att mångas egenin-
tressen allt tydligare överensstämmer med det gemensamma: att 
minska utsläppen.
DN 22 okt 2015”



DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

”Låt asylsökande lärare undervisa i väntan 
på besked”

“Fem punkter för att klara pressen på skolan. Migrationen krä
ver extraordinära åtgärder på skolområdet. Bristen på lärare och 
lokaler måste lösas snabbt. Vårt förslag är att låta asylsökande 
lärare undervisa och att öka möjligheten för lärarstudenter och 
pensionerade lärare att stötta skolorna, skriver Christer Nylander 
(FP).

Det kommer många människor till Sverige just nu. De är mycket olika 
som personer, men de har det gemensamt att de har lämnat något med 
en förhoppning om en bättre framtid. Det mest akuta är naturligtvis att 
se till så att det finns madrasser och ligga på och att alla får tak över 
huvudet. Men när så skett måste alla krafter sättas in för att se till så att 
de nyanlända får en vardag som fungerar så bra som möjligt. Det krävs 
att vi gemensamt tar ansvar för att ge de som flyr undan krig och för-
tryck både en fristad och en bra framtid.

Eftersom det är en extraordinär situation, måste man också vara beredd 
på att genomföra extraordinära åtgärder. Det gäller också på skolområ-
det. Den största flyktingkris vi haft i världen sedan andra världskrigets 
dagar skapar stor press på det svenska utbildningssystemet.

Allt detta sker samtidigt som vi har fortsatt stora behov av att stärka 
skolan. Resultaten i internationella undersökningar sjunker sedan 
decennier tillbaka. Det är en utveckling som måste vändas oavsett det 

stora flyktingmottagandet. Men problemen förvärras ytterligare om vi 
inte löser de akuta utmaningar som uppstått. Utan förmågan att tänka 
kreativt kring de nyanlända kan vi komma att få se ytterligare försäm-
ringar av det svenska kunskapsresultaten generellt i skolan.

Det krävs att vi klarar av att hålla två bollar i luften. Vi måste kunna 
föra en diskussion om skolans utmaningar på lång sikt och lyfta de 
nödvändiga strukturreformer som behövs. Vi behöver till exempel 
fortsätta höja läraryrkets status, förstatliga skolan och införa en tioårig 
grundskola. Men vi behöver också kunna föra en diskussion om 
skolans utmaningar på kort sikt. I realiteten handlar det om när en 
rektor kontaktas av ansvariga myndigheter en söndag för att informe-
ras om att 30 nya elever kommer på måndag morgon. I en sådan 
situation behövs solidaritet och medmänsklighet, men det behövs även 
konkreta förslag.

Folkpartiet Liberalerna presenterar i dag fem punkter för att på kort 
sikt möta de utmaningar som finns runt om i svenska kommuner. För 
att klara av denna situation måste vi alla vara beredda att ta ansvar. Det 
är en exceptionell situation som kräver exceptionella åtgärder. För att 
kunna få dem på plats snabbt krävs sannolikt att en del av dem sker 
genom försöksverksamhet utan långbänkar.

Pröva modell med valideringsanställning. Ett barn som kommer till 
Sverige har rätt till skola under tiden man väntar på besked om asyl. 
Bland dem som kommer till Sverige finns också välutbildade lärare 
från andra länder som väntar på möjlighet för validering av sin lärar-
utbildning. Vi vill pröva en ny modell: valideringsanställning. Under 
anställningen ska man kunna undervisa elever som talar samma språk. 
Vid sidan av undervisningen ska kompletterande utbildning och 



validering ske. Detta för att vi så snabbt som möjligt ska kunna få på 
plats de som har lärarkompetens och kompetens i modersmål, och 
under tiden täcka det behov vi har ute i svenska skolor. Skolverket 
behöver också tillhandahålla undervisnings- och handledarmaterial på 
andra språk.

Studenter på lärarhögskolan. För de som studerar på en lärarutbildning 
borde det vara möjligt att få hjälpa till i skolan utanför studietid. Det 
kan handla om extra läxläsning, vara en extraresurs i klassrummet, 
hjälpa nyanlända med extra undervisning i svenska. En dialog bör ske 
med lärarhögskolorna om hur detta kan möjliggöras. Detta extraarbete 
bör undantas från de inkomstgränser som finns för att få CSN-bidrag.

Pensionerade lärare tillbaka in i skolan. För Folkpartiet Liberalerna är 
det viktigt att vi lyfter fram årsrika människor som en tillgång, en 
resurs. De som vill och kan fortsätta att arbeta högre upp i åldrarna ska 
få möjlighet till det. Det finns flera lärare som gått i pension som gärna 
skulle vilja fortsätta att göra en insats i skolan. Det borde därför vara 
möjligt för skolorna att ta in pensionerade lärare som resurs för att 
snabbt få på plats duktiga och kunniga lärare. För att göra detta möjligt 
bör regeringen ompröva förslaget i att höja den särskilda löneskatten 
för äldre.

Alla skolor måste hjälpas åt. I dag finns ett problem i att det är få 
skolor som tar ett stort ansvar. Under förra året stod drygt 4 procent av 
landets skolor för undervisningen för en tredjedel av alla nyanlända. 
Det har till stor del sin förklaring i den boendesegregation som finns i 
landet. Men alla landets skolor måste nu förbereda sig och kommuner 
ska till större del kunna placera elever i andra skolor än de som är 
närliggande, även i andra kommuner.

Snabba lösningar för lokaler. Många kommuner står inför svåra 
utmaningar med lokalbrist. I många kommuner går det inte att placera 
in ytterligare elever i befintliga skolor utan att det riskerar såväl under-
visning som arbetsro. Därför bör möjligheten att använda tillfälliga 
modullokaler underlättas. I dag är det inte ovanligt att kommuner har 
undervisning i modulhus, under exempelvis renovering av befintlig 
byggnation. För att kommunerna ska kunna göra detta behövs sanno-
likt ett riktat statsbidrag med ett investeringsstöd.

Jag är medveten om att dessa fem punkter inte står för hela lösningen. 
Utmaningarna varierar mellan skolor och mellan kommuner. Jag är 
också medveten om det otroliga arbete som sker ute i landet där lärare, 
rektorer, offentliganställda och frivilliga, samverkar för att lösa de 
utmaningar som finns.

Den utmaning Sverige nu ställs inför kräver kreativitet, pragmatism 
och konkreta lösningar. Målet måste vara att klara möta de nyanländas 
och asylsökandes behov av undervisning samtidigt som vi klarar det 
omfattande arbete som krävs för att långsiktigt lyfta svensk skola till 
att bli en av de som klättrar, inte tappar, i framtida internationella 
mätningar. Det kommer inte att bli lätt, men vi måste försöka och vi 
måste vara beredda på att genomföra exceptionella och ibland kontro-
versiella reformer.

Christer Nylander (FP), vice ordförande i riksdagens 
utbildningsutskott “



DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

“ På Öresundsbron blir flyktingkrisen 
synlig

I tisdags sattes ett nytt rekord. 1 792 personer sökte asyl i Sverige. 
Samma dygn reste DN fram och tillbaka över Öresundsbron och 
mötte flyktingfamiljer, turister och frustrerade poliser. Här blir 
flyktingkrisen synlig.

Malmö C, 00.29.
Betong i hjärtat
– Sara, nu kommer det massor!
– Okej.

28-åriga Sara Talaee-Mofrad är sedan tre veckor frikopplad från sitt 
vanliga jobb som fritidsledare på Rörsjöskolan. Varje dygn kommer 
över hundra ensamma barn och ungdomar till Malmö. De flesta är 
afghaner. De kan persiska. Sara talar persiska. Hon behövs.

Nu, strax efter midnatt, har ett Öresundståg just kommit från Köpen-
hamn. Sara omringas av unga afghaner – ett dussintal killar och två 
tjejer.

– Stockholm, säger flera.
– Det går inga tåg nu – ni måste vänta till i morgon bitti, svarar Sara.
– Umeå, säger en tjej.
– Det tar minst tio timmar. Du kan åka senare, säger Sara.
En kille tittar i sina papper.

– Jag ska till … Hässleholm. En kompis är där.

Sara Talaee-Mofrad kollar Skånetrafikens app i sin mobil. Klockan 
00.53 går ett tåg till Hässleholm. Men den afghanske killen har bara 
eurosedlar. Malmös växlingskontor har stängt för natten. Han kan inte 
köpa biljett.

Trycket från flyktingströmmen påverkar nu så många verksamheter att 
Malmö stad har gått in i  ”krisläge två” för första gången sedan 
tsunamikatastrofen 2004. Det är Malmö stads krisledning som kallat 
hit Sara och många andra kommunanställda. Hon ska jobba med 
flyktingar fram till årsskiftet. Kanske längre.

Flyktingarna berättar om vidrigheter. Om talibaner som mördat 
älskade familjemedlemmar. Om hur Iran tvingar afghaner på flykt att 
strida i Syrien. Sara blinkar och sväljer. Försöker fokusera på tid
tabeller och klockslag. Arbetspasset slutar klockan 07.30.
– Man måste hälla betong i sitt hjärta. Annars klarar man inte det här.
Malmö C, 08.46.

Den frustrerade polisen
Polismannen börjar prata. Frustration väller ut. Mest mot den egna 
polisledningen. Inget namn i tidningen, tack.
– Jag vill inte hamna i någon källare.

I en vecka har han jobbat här på Centralen. I lysgul väst och uniform 
står han i morgonrusningen och försöker skilja flyktingar från 
pendlare. Utkommenderad från sin vanliga tjänst som 
utryckningspolis.



– Vi är här för att göra inre utlänningskontroller. Ha koll på vilka som 
kommer till Sverige. Men det är bara ett spel för gallerierna. Det är 
inga ordentliga kontroller, vi hinner inte. Vi gör dem för statistikens 
skull.

Ett snett leende.

– Det handlar enbart om att polisledningen ska kunna skicka ut press-
meddelanden som ger en bild av att, jo, vi har kontroll. Det har vi inte.

I uniformsfickan: en bunt flygblad på fyra språk. Svenska, arabiska, 
dari och engelska. ”Den som befinner sig i Sverige illegalt kan bli 
frihetsberövad och avvisad. Polisen har rätt att utföra kontroller av 
personer för att undersöka om de har laglig rätt att vistas här.”

– En riktig inre gränskontroll tar flera timmar. Då omhändertar man 
folk. Säkerställer vilka de är. Om vi gjorde så nu skulle hela Rättscent
rum vara fullt av flyktingar som är inlåsta. Det vill cheferna inte se.

95 procent av migranterna han möter på Malmö C saknar id-hand-
lingar.

– Den kontroll som görs nu är helt enkelt att jag frågar vad någon 
heter. Han svarar kanske ”Mohammed Ali, född 1997”. Sen är det 
klart. Helt verkningslöst.

Polisen kastar en blick på dagens Sydsvenskan, som skriver att 150 
000–180 000 migranter väntas komma till Sverige årligen fram till år 
2020.

– Kaos. Det går inte. Vi klarar inte av det här trycket. Det slutar med 
att vi måste upprätta gränskontroll.

16 utryckningspoliser i Malmö är just nu tagna ur vanlig tjänst för att 
jobba med flyktingar på Malmö C. Det ordinarie polisarbetet haltar.

– Folk tas från flera enheter – men vi ersätts inte. Färre poliser åker på 
larm. Ribban höjs. Det krävs grövre brott för att vi ska åka ut. Livet 
blir lättare för kriminella.

Malmö C, 09.48.
Skräckslagna ögon

Tolvåriga Joud al-Hammoud från Hama i Syrien spärrar upp ögonen i  
skräck. Hon skriker nästan:
– Nej, nej!

Hon vill inte prata om båtfärden med smugglarna, från Turkiet till 
Grekland. Inte tänka på den. Inte påminnas om den. Mamma Rabeaa 
Beski berättar.

– Vi var 56 i en gummibåt. Den tog in vatten. Till slut gick det upp till 
bröstet på oss. Då dog motorn. Vi var döda, trodde vi. Turkiska 
kustbevakningen plockade upp oss.

Familjen – Rabeaa, Joud och femåriga tvillingarna Mouhammad och 
Moustafa – tog en ny smugglarbåt. Den gick på grund, körde in i en 
grekisk klippa. Hjälparbetare tog familjen upp på land. Sedan fortsatte 



flykten: Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Österrike, 
Tyskland, Danmark, Sverige.

Nu är det bara sista biten kvar. Till Norge.
– Min syster bor i Oslo.
Öresundståget riktning Sverige, station Ørestad, 10.50.
Den syriske arkeologen

En syrisk arkeolog, från en stad nära gränsen till Irak. Felfri engelska. 
I flera veckor har han flytt med sin familj.

Nu är han nästan framme i Sverige. Målet. Han är övertrött och 
desperat och glad och ledsen om vartannat. Snackar nonstop.

– Vi förstår att länder som Sverige och Tyskland inte kan ta emot så 
här mycket flyktingar för alltid. Men vad ska vi göra? Hur skulle du 
göra? Ungern vill inte ha flyktingar. Danmark vill inte ha flyktingar. 
Folk säger: varför åker ni inte till Östeuropa? För att de är rasistiska 
där! Kolla vad deras politiker säger. De hatar araber. Turkiet är bättre – 
men det är inte stabilt. Sverige är stabilt, humanistiskt och demokra-
tiskt. Men ni borde se upp! Massor av folk från Irak, Libanon och and
ra arabländer säger att de är från Syrien för att få stanna i Sverige. Jag 
är expert på dialekter. Jag hör varifrån folk kommer. Jag kan jobba 
gratis åt svenska staten. Avslöja dem som fuskar.

Öresundståget riktning Sverige, Kastrup-Hyllie, 11.03.

Välkomna till Sverige

Elaine och Richard Cook har just landat efter en härlig semestervecka 
på Sicilien. Nu ska de hem till Malmö.

I samma tågvagn sitter familjen al-Hassan, med tvååringen Moham-
med och åttamånadersbebisen Zein. Pappa Adel och mamma Zahraa 
har bett för sina liv i smugglarnas gummibåt på väg mot Lesbos. Gömt 
sig för polisen i Ungern. Bråkat med andra flyktingar om minimala 
utrymmen i Tyskland.

Elaine och Richard ser på familjen al-Hassan. Trötta ansikten. Smutsi-
ga väskor. Fläckiga bananer i händerna. När tåget stannar i Hyllie, 
första stationen på den svenska sidan, sträcker Richard fram handen 
mot Adel.
– Welcome to Sweden, säger han.

Adel lyser upp. Kramar Richards hand.
– Tack så mycket!

Elaine och Richard har bott i  Malmö i 17 år. De kom hit när Richard 
fick jobb som forskare på Astrazeneca i Lund. Nu är de pensionärer 
och blir kvar i Sverige.
– Sverige välkomnade oss en gång. Nu måste vi hjälpa syrier.

Richard skakar på huvudet åt Storbritanniens hårdare linje mot 
flyktingar. Pinsamt att vara engelsman, tycker han.

Köpenhamns hovedbanegård, 14.41.

Vår verkliga ålder



Fyra unga män från Afghanistan. Fyra tuffa uppväxter. Krig, blod, död. 
Ett land med förlorat framtidshopp. Fyra hjärnor med samma fokus:
– Utbildning.

De står på perrongen efter två månaders flykt. Iran var värst, där sköt 
polisen efter dem.

Två ska till Finland, de har släkt där. Två vill till Sverige. När vi frågar 
hur gamla de är tittar de på varandra och ler lite generat.
– Ska vi säga vår verkliga ålder?

Det gör de. 23, 21, 20 och 23 år. Till myndigheterna tänker de uppge 
att de är 16. Varför?
– Vi tror att det är lättare att få stanna då.

Nu ler ingen.

Köpenhamns hovedbanegård, 15.07.

Barn på flykt

Jalilham Hassan är tretton år. Jagad blick, liten kropp. Hemma i 
Afghanistan sköt talibaner ihjäl hans syster och hans bror, berättar han. 
Jalilham drar upp jeansen. Ett magert pojkben. Ett ärr.
– Jag har också blivit skjuten.

Efter två månaders flykt står han med sin femtonårige kompis Zulfiqar 
på en perrong i Köpenhamn och funderar: Hur ska vi undvika att 
fastna hos svenska polisen?
– Vi ska till Oslo. Mamma och pappa är där.

Problemet: Om svenska polisen upptäcker ensamma barn som reser i 
en utsatt miljö så måste de larma sociala myndigheter. Då fastnar man, 
så mycket har Jalilham och Zulfiqar förstått. Inget Oslo, åtminstone 
inte direkt.

Men kanske om de hittar en flyktingfamilj som ska till Oslo – kanske 
kan den familjen låtsas att Jalilham och Zulfiqar är deras barn och resa 
med dem?

Under flykten blev de fångade och slagna av den iranska polisen. 
Svenska polisen gör nog inte så, tror de.

Men nog ändå bäst att försöka smita förbi, tänker de. Jalilham 
upprepar sitt mantra.
– Vi ska till Oslo.

Malmö C, 21.55.

Barn blir vuxna

Swebus nattbuss mot Oslo ska snart avgå. Nästan alla passagerare är 
migranter. Så har det varit i ett par år nu, säger chauffören Charlie 
Gyllenspetz. Ibland är de så desperata att de gömmer sig i bussens 
bagageutrymme.



Några poliser hjälper passagerarna att komma rätt – och spanar efter 
om det finns ensamma barn bland flyktingarna. I så fall måste polisen 
ringa socialtjänsten. I teorin ska socialen då ta hand om de ensamma 
barnen. I praktiken sticker barnen ofta iväg.

En annan polis, Kristoffer Hansen, har märkt att barn nu har börjat 
låtsas att de är vuxna. De säger att de är över 18 år. De har lärt sig att 
de kan slippa att bli omhändertagna då.
– De vill kanske vidare till Finland eller Norge. Men ofta ser man 
direkt att de är små.

Hur gammal är den yngsta du träffat som var på flykt ensam?
– Han var tio.

Öresundståget mot Köpenhamn, Tårnby, 22.57.
Tågvärden
– Får jag be om biljetterna?

Tågvärden Jenny Persson älskar sitt jobb. Mötena. Människorna. Men 
de senaste veckorna har tagit på krafterna. Jobbigast: volontärer som 
sprungit på och av tågen på Kastrup för att ge vatten, mat och leksaker 
till flyktingar ombord.
– De menar väl, men det blir kaos. Tänk själv. Alla väskor. Alla 
flygresenärer. Och så volontärerna som både ska på och av på en 
minut.

Nästan alla flyktingar har biljetter, säger Jenny. Men ibland har de inte 
det. Då kan det bli jobbigt. Vissa kolleger låter flyktingarna åka gratis.

Själv tycker hon det är fel. En tågvärd ska behandla alla lika.
– Ska jag ge hemlösa och andra fattiga utan biljett böter men låta 
flyktingar utan biljett åka?

En gång bad Jenny en biljettlös flyktingfamilj stiga av på Kastrups 
station, före bron. ”Ni kan köpa biljett på Kastrup”, sa hon. Andra 
passagerare reagerade. ”Show some humanity!” skrek någon.

Jenny gick därifrån. Hon slängde inte av familjen.

Utanför nätverket Refugees Welcomes barack, Malmö C, 23.48.

Doft av frihet

En kopp te i handen. Ett leende på läpparna. För fem minuter sedan 
kom Parvis och hans gravida fru Birivan med ett tåg till Malmö.

Tretton dagars vidrig flykt från norra Irak och Iran, undan IS och 
förföljelse från iranska staten, är över.

Nu ska de vila några timmar innan de fortsätter till…

Parvis kollar i sin mobil.
– Karlskoga! Så heter det ja.

Nattluften är råkall och Malmöfuktig. Parvis tar ett djupt andetag.
– Frisk luft. Jag har en så bra känsla. Det doftar frihet. Demokrati.



Vad heter ni i efternamn? frågar jag. Parvis leende slocknar. Han byter 
några ord på kurdiska med Birivan. Sedan kommer leendet tillbaka, 
ännu bredare.
– Vi kom just på att vi kan säga det. Vi är fria nu. Behöver inte vara 
rädda mer.

Han drar in ny luft i lungorna.
– Sharafipour. Vårt efternamn är Sharafipour.

Niklas Orrenius niklas.orrenius@dn.se “

“ Fakta. Malmö stad i krisläge- Källa: Malmö stad

Flyktingkrisen sätter hård press på Malmö stad. För tre veckor sedan 
uppgraderades krisnivån från en ”störning” till att bedömas vara en 
”allvarlig händelse”. Då gick Malmö stads organisation in i ”krisläge 
2” för första gången sedan tsunamikatastrofen 2004.

Tre kommunala krisnivåer

Krisläge 1: Störning
Kris som kan hanteras inom ramen för den berörda förvaltningens 
krisledningsorganisation, men som kräver stöd och/eller samordning 
på central nivå. Här var Malmö stad fram till början oktober.

Krisläge 2: Allvarlig händelse
Kris som är så allvarlig att den inte kan hanteras inom ramen för den 
berörda förvaltningens krisledningsorganisation. Samordning på 

central nivå krävs och en krisledningscentral upprättas. Här är Malmö 
stad nu.

Krisläge 3: Extraordinär händelse
Kris som drabbar många människor och stora delar av samhället, 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner – samt kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Fakta. Över 9 000 sökte asyl under en vecka
Mellan den 13 och 19 oktober sökte 9 139 personer asyl i Sverige. Av 
dem var 2 244 ensamkommande barn.

De flesta asylsökande, över 80 procent kommer från Syrien, 
Afghanistan och Irak.

Bland ensamkommande barn är den absolut största andelen, cirka 80 
procent, från Afghanistan.

I Skåne är flyktingströmmen mer synlig än på andra håll i landet. Det 
finns inga exakta siffror men de flesta asylsökande kommer via 
Öresundsbron och de skånska färjelägena.

Ny prognos på väg
Migrationsverket skriver under torsdagen sannolikt upp prognosen för 
antalet ensamkommande flyktingbarn till 30 000 under 2015. Tidigare 
var den siffran 12 000.
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Antalet asylsökande fram till slutet av juli i år såg först ut att kunna bli 
ungefär lika stort eller till och med något lägre än 2014, då 81 000 
ansökte om asyl.

Men i augusti och september då flyktingströmmen till Sverige tidigare 
år minskat, vände trenden och antalet asylsökande mer än 
fördubblades jämfört med september förra året, från drygt 10 000 till 
nästan 25 000 i september i år.

Den tendensen ser för närvarande inte ut att ändras, och mycket talar 
för att minst 150 000 kommer att söka asyl i Sverige i år. Det är en 
fördubbling jämfört med Migrationsverkets senast publicerade 
nedjusterade prognos från den 3  augusti.

Fakta.
491 barn kom ensamma till Sverige tisdagen den 20  oktober, samma 
dag som som 1 792  människor totalt sökte asyl – den högsta siffran 
någonsin för en enskild dag, enligt Migrationsverket. “

DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

“ Mycket pekar på att reglerna blir hårdare

Intensiva förhandlingar pågår om en blocköverskridande upp-
görelse om flyktingpolitiken. Allt tyder på att Sverige är på väg att 
införa en mer restriktiv linje för flyktingmottagandet. – Vi är på 
gränsen, säger Stefan Löfven.

På torsdagen ska Migrationsverket presentera sin nya prognos över hur 
många flyktingar som väntas komma till Sverige i år och nästa år. 
Migrationsverket kommer den här gången inte att gå fram med någon 
tydlig siffra. Läget i omvärlden är alltför oroligt för att verket ska våga 
slå fast ett huvudscenario utan i stället kommer man att presentera tre 
olika beräkningsalternativ över hur migrationen väntas utvecklas.

– Hur man inom EU tar sig an den här frågan det kommande året är 
avgörande. Vi ser ingenting som tyder på att drivkrafterna i närom-
rådena Jordanien, Libanon och Turkiet kommer att minska. Då blir det 
andra saker som kommer styra om det blir väldigt många eller bara 
många som kommer till Sverige, säger Fredrik Bengtsson, presschef 
på Migrationsverket.

Hittills i år har ungefär 100 000 människor sökt asyl i Sverige. Rekor-
det för en enskild dag noterades i tisdags då 1 792 människor sökte 
asyl. Under oktober handlar det hittills om i snitt 1 250 personer om 
dagen, en 50-procentig ökning jämfört med september.

Det råder inget tvivel om att antalet asylsökande i år kommer att nå 
nivåer som Sverige inte varit i  närheten av sedan andra världskriget. 
Regeringsföreträdare har redan sagt att det sannolikt kommer att landa 
på åtminstone 150 000 människor under 2015. Men håller oktober-
nivåerna i sig handlar det snarare om 190 000 asylsökande.



– Vi är på gränsen av vår kapacitet av mottagande i Sverige. Vi tar ett 
oerhört ansvar för flyktingar, men Sverige har också begränsade 
resurser, säger statsminister Stefan Löfven.
Samtidigt pågår intensiva överläggningar mellan samtliga riksdags-
partier utom Sverigedemokraterna. Under onsdagen pågick förhand-
lingar under hela dagen på hemlig plats. Efter en kort paus återupptogs 
diskussionerna vid 19-tiden. Det florerar mängder av rykten om vad 
som sagts i diskussionerna men att parterna skulle vara klara med en 
överenskommelse dementerades från flera håll.

Regeringen har gjort klart att den hellre vill ha en stor uppgörelse än 
flera mindre. Därför är en stor mängd frågor uppe till diskussion. 
Bland annat handlar det om skärpta försörjningskrav vid anhörigin-
vandring och om att permanenta uppehållstillstånd ska ersättas av 
tillfälliga.

Både Centerpartiet och Miljöpartiet är tveksamma till temporära uppe-
hållstillstånd medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet 
vill se en sådan förändring. Därför, erfar DN, diskuteras en lösning där 
tillfälliga uppehållstillstånd införs under en tidsbegränsad period.
De borgerliga partierna är också tydliga med att de vill få med integra-
tionsfrågorna i överenskommelsen.
Det handlar bland annat om att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden 
och att bygga ut system för så kallade rut-tjänster. När det gäller rut 
har Miljöpartiet redan svängt och sagt sig vilja se en utbyggnad av 
systemet.

I dag träffas partierna på nytt för ett officiellt möte om en kommande 
migrationsuppgörelse.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se

Jens Littorin jens.littorin@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se

DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

“ Tälten för asylsökande har börjat sättas 
upp

Revingehed/Trelleborg. Trelleborg sänder ut nödrop och är en av 
flera kommuner som pressas hårt av en allt kraftigare flykting-
ström. På Revingehed reses tält som ska bli temporära asylboen-
den. – Vi är på gränsen av vår kapacitet för mottagande i Sverige, 
sade Stefan Löfven på onsdagen.

Både statsministern och inrikesminister Anders Ygeman (S) reste till 
Skåne på onsdagen för att med egna ögon skaffa sig en bild av flyk-
tingkrisens Sverige. Medan Ygeman inspekterade det tältläger på 
Revingehed utanför Lund som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) håller på att bygga, besökte Stefan Löfven två 
flyktingmottagningar i Trelleborg.

Den senaste månaden har över 2 000 ensamkommande flyktingbarn 
kommit till staden och företrädare för kommunen har sänt ut nödrop 
om att man inte klarar av situationen. Statsministern lovordade 
kommunens insats och förklarade att regeringen vill stötta. Bland 
annat har man beslutat att höja schablonersättningen, både för varje 
individ som kommer hit och för de barn som ska in i skolan.

– Ekonomin är viktig, men vi tittar också på om det finns regler som 
kan förenklas för att underlätta för människor som arbetar med det här 
i vardagen. Vi för diskussioner med SKL (Sveriges Kommuner och 
landsting), sade Löfven.
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Han medgav att situationen när det gäller flyktingar i landet är ”på 
gränsen”.

– Den kan bara underlättas av att alla tar sitt ansvar, sade Löfven och 
syftade inte bara på svenska kommuner utan även på övriga EU-län-
der.

Under tiden som kommunerna ska försöka skaka fram fler flyktingbo-
enden har tältstaden på Revingehed, som ska fungera som korttids-
boende, börjat byggas. Totalt handlar det om 75 tält med plats för 375 
personer. Anders Ygeman konstaterade att landet är mitt uppe i en 
extrem situation och den värsta flyktingkrisen sedan andra världs-
kriget.

– I det läget måste vi pröva varje tänkbar lösning, sade Ygeman.

Tidigare i veckan framkom det att tälten, som ska resas på MSB:s 
område, inte har bygglov. En ansökan förväntades komma in till Lunds 
kommun under onsdagen men processen kommer att ta minst två 
veckor. Jennie Sörman vid Migrationsverket Syd anser dock att det 
inte är någon brådska.

– Vi har ännu inte fattat beslut om de här tälten ska användas. Det enda 
vi har gjort är att ge MSB i uppdrag att skapa beredskapen, säger 
Sörman.

Hon poängterar att flyktingarna bara ska bo i tälten under en kortare 
tid, tre till sju dagar, innan de slussas vidare till annat boende.

Tälten, med plats för fem personer i varje, är av norskt fabrikat och 
håller hög standard. De har golv, är eluppvärmda och kommer enligt 

MSB:s projektledare Martin Sjöholm att kunna stå emot svensk 
vinterkyla.

Anders Ygeman konstaterade vid sin inspektion att tälten kommer att 
fungera som temporära bostäder och fick frågan om han själv skulle 
kunna tänka sig att bo så här.

– Om jag var på flykt undan krig skulle jag definitivt kunna göra det 
under en kortare tid, sade inrikesministern.

Under morgonen fick han rapporter om ytterligare ett misstänkt brand-
attentat mot ett blivande asylboende, den här gången från Upplands 
Väsby norr om Stockholm. Ygeman poängterade att polisutredningar-
na får visa om det handlar om mordbränder, men regeringen ser all-
varligt på situationen.

– Det är ynkligt att det finns människor som är beredda att gå till attack 
mot dem som flytt undan IS förtryck och al-Assads oljefatsbomb-
ningar, sade han.

Vad kan regeringen göra för öka tryggheten och skyddet på asylboen-
dena?

– Dels handlar det om polisiärt arbete, att se till att gärningsmännen 
grips och att Säpo har uppsikt för att se om det finns kopplingar till 
högerextrema miljöer. Sedan handlar det om att de som är 
verksamhetssamordnare, kommuner och Migrationsverket, har en bra 
beredskap, sade Ygeman.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “
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“ Fakta. 75 tält med plats för 375 personer planeras

Tälten ska resas på MSB:s område på Revingehed utanför Lund. 
Hittills är fem tält uppe.

Flyktingarna ska bo här i tre till sju dagar innan de slussas vidare till 
annat boende.

Totalt handlar det om 75 tält med plats för 375 personer. Varje tält har 
plats för fem personer.

Tälten, som är av norskt fabrikat och bland annat har använts av MSB 
på Filippinerna, har golv och är eluppvärmda.

Det kommer att finnas särskilda bönetält och tält med duschar och 
toaletter.

Fortfarande saknas bygglov för tältbyn, Migrationsverket har dess-
utom ännu inte gett besked om man kommer att ta tälten i anspråk. “

DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

”Det är egentligen ingen brist på personal i 
vården”

“ Från sjukvården larmas ideligen om brist på läkare, sköterskor 
och vårdplatser, och om en vård som är geografiskt ojämlik. Men 
det finns lösningar: Lyssna på personalen, synliggör vårdens 
prioriteringar och tänk långsiktigt.

Det säger Socialstyrelsens nyligen avgångne generaldirektör, Lars-
Erik Holm. Han är läkare i grunden och var under hela 80-talet och 
några år in på 90-talet verksam som onkolog vid Radiumhemmet.

Han är oroad bland annat över att den vård som erbjuds i dag mycket 
beror på var i Sverige man bor. Måste vi ha 21 olika sätt att arbeta på i 
hälso- och sjukvården och 290 olika sätt i socialtjänsten och äldreom-
sorgen, frågar Lars-Erik Holm, och ifrågasätter därmed också det 
kommunala självstyret.

– Trots att vi tar fram nationella riktlinjer tillsammans med lands-
tingens experter ser vi att det kan ta många år innan vissa landsting 
anammar dessa evidensbaserade rekommendationer; alltså vad landets 
experter är överens om är den bästa vård vi kan ge.

Han anser att det är viktigt med ett öppet samtal om vilken vård som 
ska ingå i det offentliga åtagandet, och att synliggöra prioriteringarna 
utifrån de etiska riktlinjer riksdagen beslutat om.

– Varför? Därför att den ekonomiska kakan är begränsad, det kommer 
ständigt nya behandlingsmetoder som på marginalen förlänger livet 
hos en svårt sjuk patient. Det sker ofta till höga kostnader, men vilka 



andra behandlingar tränger det undan hos andra patientkategorier talas 
det inte så ofta om.

Socialstyrelsen har varit tillsynsmyndighet i vården, något som i dag 
sköts av Inspektionen för vård och omsorg. Socialstyrelsen är sedan ett 
par år mer en kunskapsmyndighet, och arbetar bland annat med öppna 
jämförelser.

– De ger svart på vitt: så här skiljer det i väntetider, i överlevnad eller 
annat, mellan kliniker och regioner. Då får också medborgarna en 
chans att själva se och värdera.

– Jämförelserna visar ofta att det inte är pengar som förklarar att det 
ser ut som det gör. Det är sättet att styra, logistiken, planeringen som 
avgör, säger Lars-Erik Holm.

Vården är en kunskapsorganisation vars främsta kapital är personalens 
kompetens. Då borde det också vara viktigt att bevara den kompeten-
sen.

– Man måste våga diskutera öppet hur huvudmännen hanterar sitt 
kunskapskapital, säger Lars-Erik Holm, och säger att när landstingen 
talar om personalbrist och försöker möta det med nyanställningar är 
det inte någon lösning.

– Det finns egentligen inte någon personalbrist. Vi har aldrig haft fler 
utbildade läkare och sjuksköterskor. Problemet är att de inte vill ha 
landstingen som arbetsgivare.

Frågan är varför så många väljer att arbeta utomlands eller som in-
hyrda konsulter?

– Det handlar inte bara om lön. Talar man med läkare och sköterskor 
är många uppgivna och desillusionerade. De känner att de inte är 
lyssnade på, att deras erfarenhet och kunskap inte respekteras.

Innan Lars-Erik Holm blev generaldirektör för Socialstyrelsen hade 
han samma post på Statens strålskyddsinstitut, SKI, som var tillsyns-
myndighet för kärnkraften.

– I sjukvården säger personal som ser verkligheten att det saknas 
vårdplatser och att patientsäkerheten hotas. Ledningen upprepar som 
ett mantra att patientsäkerheten inte är hotad, och rapporterar till 
politikerna att det inte är några problem.

– Det är anmärkningsvärt att man i vården inte verkar lyssna på per-
sonalen. Numera säger sjukhusledningarna att ”patientsäkerhet är bra 
men ekonomi är viktigare”, säger Lars-Erik Holm, och antyder att 
ledningarna fungerar som ett farligt informationsfilter och undrar om 
politikerna får rätt information om konsekvenserna av de beslut de 
fattar.

– Om jag som representant för kärnkraftens tillsynsmyndighet kommit 
in i kontrollrummet och fått höra att verksamheten inte var säker, 
sedan frågat vd och fått höra att ”personalen bara gnäller” tror jag inte 
att vd:n suttit kvar särskilt länge.

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “

“Fakta.

Lars-Erik Holm, läkare sedan 1977, deltog som medicinalråd i 
uppbyggnaden av Folkhälsomyndigheten, innan han blev 
generaldirektör vid SKI 1996 och för Socialstyrelsen från 2008.

Den 1 oktober efterträddes han av Olivia Wigzell, tidigare general
direktör på Statens beredning för medicinsk utvärdering med ett 
förflutet som socialdemokratisk politiker i Stockholm och 
regeringstjänsteman. “
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DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

”Naturligtvis är det ett misslyckande”

“Försöket att minska gapet mellan mäns och kvinnors löner 
spräckte LO:s försök att samordna förbunden inför nästa års 
löneförhandlingar. – Det känns i hjärtat. Det gör ont, jätteont, 
sade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Avtal för 3,3 miljoner löntagare löper ut i mars och tanken var att de 
14 medlemsförbunden inom LO skulle samordna sina förhandlingar. 
Det skulle, menar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, ge dem 
en styrka som överträffade vad de kan uppnå på egen hand.

Men trots idoga försök sprack upplägget. I söndags kväll hölls till och 
med en sluten omröstning där vart och ett av förbunden enskilt fick 
säga hur de ställde sig till samordningen.

– Tillräckligt många av de tunga förbunden sade: Nej, det här bär inte, 
sade Karl-Petter Thorwaldsson, när han berättade om misslyckandet 
för LO:s högsta beslutande organ, representantskapet.

Därmed kommer de 14 förbunden att gå fram med förbundsvisa för-
handlingar, var för sig. Och det innebär en ökad risk för att avtalsrörel-
sen i vår blir stökig och konfliktfylld.

Men Thorwaldsson viftade undan risken på en presskonferens efter att 
representantskapet röstat för förbundsvisa förhandlingar.

– Jag tror att det blir en bra avtalsrörelse. Förbundsordförandena är 
människor med stor makt, men även med ett stort ansvar, sade han.

Vare sig Thorwaldsson eller Torbjörn Johansson ville tala om vilka 
förbund som sade nej till samordningen. Däremot sade de att det var 
låglönesatsningen som var stötestenen. Det var en satsning som var 
direkt riktad mot kvinnodominerade yrken.

– Vi tycker att de kvinnodominerade branscherna ska få gå fram lite 
snabbare, sade Thorwaldsson.

LO har som långsiktigt mål att halvera skillnaden mellan mäns och 
kvinnors löner fram till 2028. Det råder det enighet om och det målet 
gäller formellt fortfarande.

Men när det kom till kritan var det flera förbund, sannolikt tre, som 
inte ville ha det upplägget i  2016 års avtalsrörelse vilket var styrelsens 
ursprungliga förslag. I det läget kunde inte styrelsen göra annat än att 
rekommendera representantskapet att rösta för förbundsvisa för-
handlingar.

Även om LO:s ordförande anser att jämställda löner är fackets vikti-
gaste fråga, konstaterade han att det samtidigt är en väldigt svår fråga.

– Det handlar ju om relativlöneförhandlingar och det är det absolut 
svåraste man kan göra, sade Thorwaldsson.



Den situation som nu uppstår har inte funnits sedan 1980-talet, enligt 
Torbjörn Johansson. Frågan ställdes därför om Karl-Petter 
Thorwaldsson kunde sitta kvar.
– Det avgör förbunden, vi har kongress nästa sommar, svarade Thor-
waldsson.

– Men naturligtvis är det ett misslyckande och även ett misslyckande 
för mig personligen, tillade han.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne är, till skillnad från Karl-Petter 
Thorwaldsson, orolig för att nästa års avtalsrörelse blir stökig.
– Risken har helt klart ökat, säger hon.

– Det är bekymmersamt, anser hon om att motparten inte lyckats med 
en samordning.

Arbetsgivarna har lyckats med sin samordning och på Svenskt 
Näringsliv är en sak klar: det är industrin som ska vara norm för av-
talen på hela arbetsmarknaden. Industrin, som är utsatt för internatio-
nell konkurrens, har på senare år tappat marknadsandelar. Arbets
givarna har inte lyckats kompensera höjda löner genom att låta kun-
derna betala med höjda priser.

– Det räcker inte med att behålla de marknadsandelar vi har – vi 
behöver stärka vår konkurrenskraft också, säger Lemne.

Dan Lucas dan.lucas@dn.se “

“ Fakta.

Så här var satsningen på lågavlönade kvinnor tänkt att fungera.

Alla som tjänar under 25 000 kronor i  månaden – majoriteten av 
dessa är kvinnor – skulle få ett påslag i kronor. Det ger procentuellt 
mer för dem än för löntagare som tjänar över 25 000 kronor.

De som ligger över 25 000 skulle få ett påslag i procent.

Det här kunde inte de 14 förbunden enas om. Däremot enades de om 
att undersköterskor är för dåligt avlönade. Därför borde de få ett 
påslag i både kronor och procent. Utan samordning blir det än svårare 
att få igenom den satsningen. “
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DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

“Splittringen gynnar inte lågavlönade

Analys. Samordningen spricker inom LO, men finns kvar på 
arbetsgivarsidan. Det ändrar styrkeförhållandena inför komman-
de avtalsrörelse, där marknadskrafter får större spelrum.

Det är lätt att förstå de sorgsna kommentarerna från LO-ordföranden 
Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 
De har inte lyckats hitta en samlande formel och tappar nu sin ledande 
roll i avtalsrörelsen. På den fackliga sidan kommer det mesta att kretsa 
kring förbunden och deras ställningstaganden.

Men arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv står däremot fast vid sin sam-
ordning, även om den utövas mer i det tysta. Deras linje är att industrin 
ska förbli löneledande och det så kallade ”märket” sättas lågt. Därige-
nom vill de hålla ner löneökningarna på hela arbetsmarknaden.

LO står fortfarande fast vid Industriavtalet, men saknar nu kraften att 
hävda dess principer. I stället är det troligt att flera av förbunden drar i 
väg åt olika håll, i strävan att nå ovanför det gemensamma genom-
snittet.

I detta läge blir det främst arbetsgivarna som får försvara Industriav-
talet. Samordningen mellan förbunden inom Svenskt Näringsliv bety-
der att inget av dem tillåts göra egna uppgörelser, även när detta kunde 
vara bekvämast.

Konfliktrisken ökar därmed och avtalsrörelsen väntas bli mer orolig. 
Det talas nu om risk för huggsexa där förhandlingsstyrkan för enskilda 
grupper får ökad betydelse. Något ligger det i  detta, men innebörden 

är nog främst att marknadskrafterna får större spelrum – särskilt för de 
löner som bestäms ute på arbetsplatserna.

Vem som främst gynnas av den uppkomna situationen återstår att se, 
tills det slutliga utfallet kommer. Men det blir knappast de kvinno-
dominerade låglöneförbunden, även om dessa ofta har sett sig miss-
gynnade i den samordning som baserats på Industriavtalet.

Inte heller ges nya öppningar för de nyanlända som behöver komma 
in på arbetsmarknaden. I  stället kan arbetskraftsbrist göra det lättare 
för exempelvis Byggnads att ta för sig.

Inom offentliga sektorn blir det delvis annorlunda, så tillvida att 
Kommunals krav på högre löner för undersköterskor har fått brett stöd. 
Sveriges Kommuner och landsting, som utgör motparten, är en poli-
tiskt styrd organisation som ogärna står emot, även om det alltid är 
svårt att höja lönerna för en så stor grupp.

Det kräver höjd kommunalskatt, men konkurrerar i så fall om utrym-
met med andra växande åtagande som flyktingmottagandet. När det 
gäller löner utgör även lärarna en prioriterad grupp, som dessutom 
lyfts fram av regeringen.

Avtalsperiodens längd blir en nyckelfråga, vid sidan om löneök-
ningarnas storlek. För industrins del kan man vänta ett kortvarigt avtal, 
medan andra sektorer nog önskar ett längre.

Därför blir det komplicerat att återgå till samordning, även om LO-
förbunden skulle ändra sig inför följande avtalsomgångar. Tvärtom ser 
den nya situationen med en splittrad lönebildning ut att bli långvarig.

Johan SchückSamhällsekonomisk krönikör “



DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

“ Brandförsök stoppar flyktingar

Upplands Väsby. Efter brandattentatsförsöket stoppar Upplands Väsby 
kommun Smedby skola som flyktingboende.

– Beslutet bottnar i en helhetsbedömning där vi med polisen har tagit 
hänsyn till alla faktorer som krävs för ett boende av denna typ. Fokus 
är att skapa ett boende som är tryggt, säkert och möter alla behov, 
säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen lovar dock att hitta alternativa sovplatser och boenden och 
kommer att varsko Migrationsverket så snart man har nya och säkra 
förslag.

Det var vid sextiden på onsdagsmorgonen som väktare larmade att 
någon hade slagit sönder en fönsterruta i Smedby skola, Polisen 
hittade en brandbomb i lokalen och rubricerar brottet som försök till 
mordbrand. Ingen person skadades. Smedby skola är den femte i raden 
av flyktingboenden i landet som utsatts för skadegörelse.

DN “

DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:
“ M sänker inte skatten i sin skuggbudget

Moderaterna är starkt kritiska till majoritetens beslut att höja 
skatten i Stockholms stad med 22 öre nästa år. Däremot går 
partiet nu med på förra årets skattehöjning. Skälet är den stora 
flyktingsströmmen.

Den rödgrönrosa majoriteten lade i förra veckan fram budgeten för 
2015 med fokus på ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet 
och en skattehöjning på 22 öre. Moderaterna är först ut med alternativ 
och riktar stark kritik mot skattehöjningen. Däremot nöjer sig modera-
terna med att föreslå oförändrad skatt och ingen sänkning med 35 öre 
till 2014 års nivå.
– Den starka flyktingströmmen är en huvudorsak till att det inte är 
möjligt att klara den skattenivån. En annan orsak är att den rödgrön-
rosa majoriteten använt mycket pengar i olika projekt och slösat 
mycket pengar genom att fördröja Slussen och Förbifarten, säger 
gruppledare Anna König Jerlmyr (M).

Efter en eventuell valseger 2018 är partiets ambition att sänka skatten 
till 2014 års nivå. Moderaternas alternativbudget har satsningar i 
huvudsak på tre områden; integrationen, bostadsbyggandet och skolan.
– Flyktingströmmen kommer att vara kvar längre. Det är viktigt att 
tiden mellan ankomsten hit och ett arbete blir så kort som möjligt, 
säger Anna König Jerlmyr.

Moderaterna föreslår bland annat två Jobbtorg inriktade mot nyan-
lända. Ett som ska lotsa utländska akademiker vidare och ett anpassat 
för utländska yrkesarbetare.
– Det behövs förstås svenskundervisning, men även validering av kun-
skaper från exempelvis utländska universitet, säger hon.



Den rödgrönrosa alliansen har höga ambitioner för bostadsbyggandet. 
Moderaterna vill höja ambitionerna ytterligare – från 40 000 till 50 000 
bostäder till 2020. Samtidigt ska fokuset på att allmännyttan ska bygga 
ändras.
– Allmännyttan klarar inte den bostadskris vi har bland unga. Vi måste 
se över byggregler och ta bort olika hinder på bostadsmarknaden. Vi 
vill införa en byggherrestyrd planprocess. Det har man gjort i Uppsala 
och Göteborg med goda resultat, säger Anna König Jerlmyr.

Hon tror att halverad tomträtt för ungdomsbostäder och ändring av 
byggregler som ger överstandard som bas är saker som borde prövas.

På skolområdet vill moderaterna bland annat att den avbrutna sats-
ningen på fler förstelärare ska återupptas och att det satsas på att fånga 
upp barn med olika diagnoser som gör att de har svårt att klara skol-
arbetet tidigt.
– I Finland har man screening för att upptäckta dyslexi, adhd, autism 
och annat tidigt. Gör vi det kan vi sätta in specialpedagoger och annat 
stöd redan när barnen är sex sju år, säger Anna König Jerlmyr.

Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se “

“ Bostadssatsningar.
Utöver de planer som Stockholm redan har föreslår moderaterna 
flera nya större bostadssatsningar:
En ny stadsdel mellan Gubbängen och Skarpnäck: 4 000 bostäder.
Bygga samman Rinkeby, Tensta, Bromsten och Spånga: 5 000 
bostäder.
Överdäckning av Hammarby fabriksväg mellan Sjöstaden och 
Hammarbyhöjden: 1 500 bostäder.
Överdäckning av Södertäljevägen vid Liljeholmen: 2 600 bostäder. “

DN TORSDAG 22 OKTOBER 2015:

“ Svenska medkänslan är unik

Dominerar verkligen europeisk medkänsla över skepsis när det 
gäller romer? Den nya antologin om mediebilder blandar olyckligt 
ihop Sverige och Europa, skriver Hynek Pallas.

Med anledning av antologin ”Mediebilden av romer” skriver Lars 
Truedson, Ester Pollack och Anna Roosvall i tisdagens DN (20/10): 
”Den senaste tiden har vi sett en kraftfull förskjutning av det offentliga 
samtalet om flyktingar i hela Europa. Medkänsla dominerar över 
skepsis – även om den främlingsfientliga retoriken hela tiden existerar 
parallellt”.

I bästa fall rader författade i naiv förhoppning, i värsta fall ignorans 
med blicken så hårt riktad på Sverige som ställföreträdare för ”hela 
Europa” att man missar hur unika vi är.

Föremålet för debattinlägget, ”Mediebilden av romer” handlar främst 
om romer i svenska medier. Den är både viktig och korrekt: sedan 
1990-talet har sättet som romer framställs i medier förändrats till det 
bättre. Jag minns själv när jag 1999 ringde en känd svensk journalist 
för att hen skulle bevaka en konferens mellan unga romer från 
Tjeckien och Sverige och fick svaret: ”Tror du jag är socialarbetare?”.

De senaste åren skrivs, som man också konstaterar, allt mer i svenska 
medier om romer på grund av migranter från Rumänien och Bulgarien.

Bra! Men detta gäller alltså Sverige.
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Debattinlägget inleds med negativa citat om romer ur olika europeiska 
tidningar. Stycket följs av en tes baserad på den svenska erfarenheten: 
mediebilden går att förändra. Problemet är att denna sammanblandning 
av svenska och andra medier inte enkelt kan göras. Eller för den delen 
sammanblandningen mellan det svenska samhällsklimatet och delar av 
övriga Europa – anmärkningsvärt nog just de samhällen där de flesta 
romer som kommer till Sverige för att tigga, eller de romer som emi-
grerar till England för ett bättre liv, är ifrån.

Häromveckan släpptes en undersökning om diskriminering i EU, 
genomförd i juni (Eurobarometer 437). Sverige är som vanligt i topp 
när det kommer till tolerans. Även i fråga om romer. Dystrare blir det 
när blicken riktas mot postkommunistiska länder. Varken Rumänien 
eller Bulgarien, två länder med stor romsk befolkning, är dock värst – 
det är Tjeckien och Slovakien. Enbart 11 procent av tjeckerna skulle 
tycka det var okej om deras barn hade ihop det med en rom. I Sverige 
är siffran 76 procent. Att arbeta med en rom tycker 87 procent av 
svenskarna är oproblematiskt. Den siffran stannar på 29 procent i 
Tjeckien.

Det här återspeglar sig i tjeckiska och slovakiska medier – de största 
numer uppköpta av oligarker – där negativa nyheter om romer blir 
klickmonster: En tjeckisk dagstidning blev påkommen med bildmon-
tage som skulle få det att se ut som att romer varit inblandade i ett 
brott. När filmen ”Vägen ut”, om utsatta romer, i våras vann alla 
tjeckiska filmpriser hängde en av landets största seriösa dagstidningar 
dagen efter galan ut filmens unga romska huvudperson på förstasidan 
för att hon inte betalt sin hyra.

Korrekta nyheter om romer är utlämnade till EU-finansierade sajter 
som Romea.cz.

Dessa betraktas med skepsis av majoritetssamhället.

Kombinera med segregerade skolor där romer stämplas som mentalt 
handikappade och politiska uttalanden som detta ur slovakiska parla-
mentet: ”Romska barn går i sämre skolor för att de är inavlade”. 
Skolorna är också den vanligaste anledningen till att tjeckiska romer 
emigrerar till England: en undersökning visar att 85 procent av romska 
barn som hade emigrerat till Storbritannien hade placerats i tjeckiska 
särskolor. I England ansågs bara 2 procent av barnen ha behov av 
någon som helst extraundervisning.

Diskrimineringen sträcker sig över generationer, och är så djupt rotad 
att den är svår att närma sig i ett vanligt samtal. Än mindre i en kritisk 
artikel.

Inte bara är något allvarligt fel i dessa samhällen. Här finns heller inte 
”medkänsla som dominerar över skepsis”. Varken kring romer eller 
flyktingar – 66 procent av svenskarna är för utomeuropeisk invand-
ring, 81 procent av tjeckerna mot.

Vill vi förstå vad romer som söker sig till Sverige eller England läm-
nar, måste vi veta vad som finns bakom sådana siffror. Det är, för att 
citera Katarina Taikon, ”vår plikt” mot en utsatt europeisk folkgrupp. 
När vi gjort plikten och förkovrat oss, är det upp till vår moral om vi 
gör allt för att hjälpa dessa romer att söka aktiv integration i Sverige – 
tak över huvudet, skola för barnen – eller låter fler generationer gå in i 
analfabetism och fattigdom innan systemen i dessa länder, möjligen, 
ändras.

Kan EU hjälpa? Ja och nej. Redan när skissen till Tjeckiens EU-
kandidatur drogs upp på 1990-talet fanns kritiken mot skolsystemet. 



Särskolorna som romska barn systematiskt placerats i sedan kommu-
nisttiden utestänger från högre studier. De var ett sätt för socialist-
regimen att hålla romer outbildade och ta dem direkt från skolan till 
fabriken.

Trots en dom mot Tjeckien i EU-domstolen har man i dag inte gjort 
mer än bytt namn på skolorna. När den nya tjeckiska skollagen – 
tillkommen under EU-press – lanserades häromveckan var den stora 
överraskningen att särskolorna inte kommer försvinna. Attityden är 
tydlig: kom inte med ert multi-kulti och lägg er i!

”Mediebilden av romer” avslutas faktiskt med en text om tidningar i 
Bulgarien. Rubriken ”De oönskade” och de avslutade raderna stödjer 
tesen om hur annorlunda det är från Sverige. Men utan bakgrundskun-
skap om regionen är det svårt att förstå varför.

Det går inte att hantera ”hela Europa” eller de postkommunistiska 
romernas situation utan bättre inblick i de här länderna. Risken är 
annars att man spär på föreställningen om normala länder i en linjär 
demokratisk utveckling – något Ungern med all oönskvärd tydlighet 
motbevisat – när det är Sverige som är unikt.

Dessutom för tillfället hårt bespottat av den post-kommunistiska 
regionens medier på grund av att vi är ”lurade” av våra politiker att ta 
emot flyktingar eller krama minoriteter.

Nej. Någon spridning av goda journalistiska trender ska vi nog inte 
hoppas på den närmaste tiden.

Hynek Pallas “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“ Tid för sorg och eftertanke

Det viktigaste efter tragedin i Trollhättan är att säkerställa att 
våra barn är trygga i skolan.

Det är torsdag i västra Sverige, det är en helt vanlig skoldag. Då går en 
person beväpnad med minst ett ”svärdliknande föremål” in genom 
dörren. Han dödar en man på plats. Ytterligare två, gärningsmannen 
själv och en 17-årig pojke, dör några timmar senare.

Flera förs till sjukhus, som tvingas gå in i ”förstärkningsläge”.

Torsdag i västra Sverige, helt vanlig skoldag. När den var över hade en 
av de svartaste av listor, den över dödligt våld på skolor, blivit en 
punkt längre. Till namn som Columbine 1999, Erfurt 2002, Kauhajoki 
2008 och Newtown 2012 kan vi nu lägga Kronan i Trollhättan.

Omedelbart efter dådet, långt innan dimman ens börjat lätta, inleddes 
spekulationer. Återigen kunde man konstatera hur snabba många ville 
vara att dra slutsatser om gärningsmannen och vad som drev honom.

Senare under dagen framkom uppgifter om att polisen utreder ett poli-
tiskt, främlingsfientligt motiv till dådet. Tids nog lär vi få veta allt om 
vad som drev gärningsmannen, här liksom vid andra tragedier inom 
och utanför våra gränser. Innan dess kan det vara mycket riskabelt att 
spekulera.



I sitt tal vid minnesgudstjänsten efter massmordet på Utøya sa Norges 
statsminister Jens Stoltenberg några ord som blev bevingade:

”Vi är fortfarande skakade av det som drabbat oss, men vi ger aldrig 
upp våra värderingar.

Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet. Men 
aldrig naivitet.”

Öppenhet är fortfarande nyckelordet. Skolan måste vara en öppen 
plats. Vi ska inte behöva stänga in våra barn bakom murar och tagg-
tråd. Samtidigt ger dådet i Trollhättan upphov till flera viktiga frågor. 
När den omedelbara sorgen efter tragedin börjat klinga av är det tid för 
eftertanke: Hur förhindrar vi att liknande attacker sker igen?

Har svenska skolor, där vi för flera timmar dagligen lämnar våra barn, 
blivit farligare platser? Hur ser hotet i så fall ut, och hur allvarligt är 
det? Finns anledning för polis, rektorer och skolpolitiker att se över det 
generella skyddet? Vad kan man i så fall göra, rent konkret?

Skolan i Trollhättan har tidigare fått kritik. Enligt TT har lärare vittnat 
om att lokalerna känns otrygga, och eleverna har enligt en rapport från 
Skolinspektionen fått för lite stöd i sitt skolarbete.

Inspektionen skriver att det är ”anmärkningsvärt” att problemen fått 
fortsätta.

”Lärarna känner sig inte alltid trygga med att låta eleverna vara ute på 
rast med anledning av för få vuxna tillsammans med eleverna, skolans 

placering och att allmänheten har tillgång till gemensamma lokaler”, 
konstaterar rapporten. Kronan ligger i samma hus som bland annat ett 
bibliotek och ett kafé.

Alltför många svenska skolor är just otrygga. Lärare och rektorer orkar 
och kan inte upprätthålla lugn och ordning, äldre före detta elever 
kommer och hänger på skolområdet, trakasserier mot elever pågår 
både under och utanför skoltid.

Det är där vi måste börja. Med frågan om hur våra barn ska kunna 
känna sig säkra i sin skolmiljö – utan att skolhusen förvandlas till 
bunkrar.

Under dagen framkom allt fler detaljer som visade att polisens snabba 
ingripande i skolan förhindrade vad som kunde ha blivit en än större 
tragedi. Det är extremt obehagligt att föreställa sig vad som hade 
kunnat hända om attacken inträffat på en plats där polisen befann sig 
längre bort.

Samtidigt, mitt i chocken och sorgen, är det viktigt att med största 
kraft betona att tragedin i Trollhättan i all sin fasa är en för Sverige 
extraordinär händelse.

En av torsdagens viktigaste texter, mitt i stormen, publicerades av TT 
och hade rubriken ”Ovanligt med grovt skolvåld”.

Där slås fast att inga skolskjutningar har inträffat i landet sedan 1961, 
då sex unga skadades och en dog på en skola i Kungälv.



Flera andra våldsdåd har inträffat; elever har mördats, som på Väster-
malms skola i Sundsvall och Bromma gymnasium, och planerade 
skjutningar har avvärjts.

Det är fasansfulla händelser – men tack och lov oerhört sällsynta.

”Det här är en svart dag för Sverige. Jag tänker på offren och deras 
familjer, elever och personal, och hela det drabbade samhället”, säger 
statsminister Stefan Löfven i ett uttalande. Mycket mer än så behöver 
inte sägas förrän vi vet exakt vad som hände.

Då kan det vara tid att gå till handling.

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015

”En svart dag för Sverige”

“Statsminister Stefan Löfven ställde in sina planerade åtaganden 
för dagen och reste till Trollhättan för att träffa elever och an-
höriga och visa sitt deltagande i sorgen. ”Det är en svart dag för 
Sverige”, sade han.

Statsminister Löfven anlände till Trollhättan på eftermiddagen.

– Jag tänker på offren och deras familjer, elever och personal, och hela 
det drabbade samhället. Inga ord kan beskriva vad de går igenom just 
nu. Vi känner med dem, och vi ska se till att de får allt stöd de behöver, 
sade han innan han reste.

Efter ett besök i skolan talade statsministern med barn och anhöriga 
som samlats utanför. Vid en presskonferens senare på kvällen sade han 
att det är för tidigt att säga vad dådet får för konsekvenser.

– Men jag vill att alla skolbarn ska veta att jag ska göra allt i min makt 
för att känna sig trygga i skolan.

Även kung Carl Gustaf uttalade snabbt sin och kungafamiljens bestört-
ning över vad som hänt:

– Sverige är i chock. Det är med stor bestörtning och sorg som jag och 
min familj har mottagit beskedet om händelserna i Trollhättan. Våra 
tankar går till de drabbade och anhöriga, till de offer som nu vårdas 
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under kritiska förhållanden, samt till de elever och anställda på skolan 
som nu behöver allt stöd, heter det i ett skrivet uttalande från kungen.

Många representanter för det offentliga politiska Sverige gav också 
lärare, elever, lärare och berörda stöd i sorgen över skolmorden. Ut-
bildningsminister Gustav Fridolin (MP) uttrycker sin och regeringens 
djupaste deltagande med de drabbade och alla i Trollhättan som känner 
oro men vidgar också perspektivet:

– Det här är inte en attack mot en enskild skola, utan mot hela Sverige. 
Många elever runt om i hela vårt land kommer nu att behöva mötas i 
sin oro och sina frågor. Vi ska kunna ge våra barn en trygg skolmiljö, 
säger Fridolin i ett uttalande till TT.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra kommenterade dådet skriftligt: 
”Sorgen är stor och våra tankar är med de drabbade och deras familjer. 
Flera har förlorat livet i ett avskyvärt våldsdåd på en av de platser där 
tryggheten är som viktigast – skolan. Nu är allas fokus att de berörda 
får stöd och hjälp.”

Tidigare skolministern Jan Björklund (FP) kommenterade händelsen 
på Twitter: ”Det är med bestörtning jag tar del av skolattacken i 
Trollhättan. Det finns inte ord.”

Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“ Maria, 15: Jag såg hur han högg min 
lärare

De trodde att det var ett halloweenskämt, men plötsligt var mar-
drömmen ett faktum. – Jag såg hur han högg min lärare, säger 15-
åriga ”Maria”.

Det var en helt vanlig dag i skolan och en helt vanlig mattelektion. 
”Maria” satt i klassrummet och tittade ut genom fönstren, ut mot korri-
doren, när hon fick se honom. Han var klädd i svart, han bar mask och 
han hade något som såg ut som ett svärd i händerna.

Hennes första tanke var att det var ett halloweenskämt på gång och 
hon uppmärksammade sin lärare.

Läraren öppnade klassrumsdörren och konfronterade mannen. Maria 
berättar att han försökte rycka av honom masken.

– Då högg han honom, så här, säger hon och visar med händerna.

Hon står i regnet utanför Kronans skola och berättar om när mardröm-
men slog till mot Trollhättan på torsdagsförmiddagen.

Runt omkring henne står skolkamrater, vänner, föräldrar. Många 
gråter. De är i chock.

Maria, som är 15 år och egentligen heter någonting annat, är lugn och 
säger att hon inte har något emot att prata. Hon förefaller ha visat stor 
sinnesnärvaro.
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– När jag såg hur min lärare blev huggen skyndade jag mig fram till 
dörren och låste den så fort jag kunde. Sedan ringde jag polisen, berät-
tar Maria.

Hon vittnar om skräcken inne i  klassrummet. De grät. Ingen förstod 
riktigt vad som hänt.

Efter ett tag kom polisen. Eleverna fick sitta inne i klassrummet och 
vänta i en timme.

Det var många som mötte den 21-årige gärningsmannen innan han 
gick till attack.

Under torsdagskvällen träffar DN 15-årige ”Rafik”, som också vill 
vara anonym.

Han kommer från Trollhättan men går inte på Kronan. Den här för-
middagen var han på plats för att besöka några kompisar. De satt på 
andra våningen när de fick se 21-åringen komma uppför trappan. Även 
Rafik säger att han trodde att det var ett skämt. Killen ställde upp på en 
bild tillsammans med två kompisar till Rafik. Det var han som tog den.

När bilden var tagen lät 21-åringen dem känna på svärdet.

– När jag såg att det var alldeles vasst blev jag rädd och skrek till alla 
att springa, säger Rafik.

En av hans kompisar hann inte i  väg och blev skadad.

Samtidigt, berättar Rafik, kom en elevassistent, som han känner 
mycket väl, springande för att se vad som stod på.

– Ärligt talat, han är en hjälte. Han räddade livet på flera, säger Rafik 
om elevassistenten som senare avled av sina skador.

Det exakta händelseförloppet är fortfarande oklart. Polisen hörde 
Åkerlund (S) som är sammanbiten där han sitter framme vid podiet.

– Det är en sorglig och tråkig dag för Trollhättan. Man är skärrad, 
säger han och förklarar att krisarbetet kom i gång snabbt och att det 
har fungerat bra.

– Nu finns det många människor som är i stort behov av stöd.

Thord Haraldsson hyllar den snabba polisinsatsen och säger att det här 
var en händelse som hade kunnat vara mycket värre.

– Just innan gärningsmannen dök upp på skolan fanns det en förskole-
klass i entrén. Som tur var hann de in i klassrummet, säger Haraldsson, 
som är en minst sagt rutinerad polis och nyligen utredde det uppmärk-
sammade trippelmordet i Uddevalla.

Senare under eftermiddagen anlände statsminister Stefan Löfven till 
området Kronogården, där skolan ligger.

Tidigare i veckan har det skett misstänkta brandattentat mot flera 
flyktingboenden på olika ställen i  Sverige.

Nu det här.

– Det här är en svart dag för Sverige, säger statsministern.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “
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“ Fakta. Tidigare dåd i Sverige
Källa: Linköpings universitet, MSB, Brottsförebyggande rådet

Även om skolattacker är ovanliga i Sverige har det hänt tidigare.
Den mest allvarliga attacken fram till händelsen i Trollhättan inträffade 
på Kungälvs läroverk 1961. Gärningsmannen tog sig in på en skoldans 
och sköt ”vilt omkring sig”. Sju ungdomar skadades varav en avled.

Sedan dessa har ett flertal incidenter inträffat. År 2004 stoppades en 
planerad skolskjutning i Malmö och hot om våldsdåd har förekommit i 
Eskilstuna, Örebro och Piteå. En annan incident inträffade 2013 då 
skjutvapen hittades på ett skoltak i Malmö.

Utöver detta har det även förekommit att grovt våld riktats mot en-
skilda elever under skoltid. År 2001 knivhöggs en flicka och en pojke 
på Västermalms gymnasieskola i Sundsvall av en skolkamrat, varpå 
flickan avled. Samma år sköts en 16-årig elev ihjäl på Bromma gym-
nasium. “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Den misstänkte mannen tidigare okänd av 
polis

Minst två personer dödades när en maskerad, svartklädd man 
med svärd på torsdagen gick till attack mot elever och personal på 
skolan Kronan i Trollhättan. Mannen, en 21-årig man, sköts av 
polis och avled senare på sjukhus.

En 20-årig elevassistent avled redan vid attacken, en 17-årig pojke och 
gärningsmannen dog senare på sjukhus under eftermiddagen.

Ytterligare en elev, född 2000, och en lärare, född 1973, vårdades på 
kvällen på sjukhus. Deras tillstånd bedömdes på kvällen som allvarligt 
men stabilt.

Gärningsmannen förefaller att ha valt ut sina offer slumpmässigt. Han 
anlände till skolan iförd en svart Darth Vadermask från filmserien 
”Star Wars”, och med ett svärd.

Det exakta händelseförloppet är oklart. Vittnesuppgifter till DN (se 
artikel intill) skiljer sig från polisens version, där 21-åringen utanför 
skolans huvudentré mötte en lärare som han attackerade och skadade. 
Väl inne i byggnaden stötte han på ytterligare en person, elevassi-
stenten, som skars så svårt att han senare avled.

– Mannen går systematiskt vidare i skolbyggnaden. Vi kan följa blod-
spår runt om i lokalen. Han går till ett klassrum, knackar på och när en 
elev öppnar blir denne attackerad av ett stickvapen, nedstucken direkt. 
Så sker i två olika klassrum. En av eleverna är nu avliden, sade krimi-



nalkommissarie Thord Haraldsson vid en presskonferens på efter-
middagen.

När polisen anlände till skolan efter larmet klockan 10.09 på för-
middagen mötte de en skadad person i  entrén. Upprörda elever och 
personal sade att gärningsmannen fanns på skolans andra våning.

När polisen hittade den misstänkte och konfronterade honom attacke-
rade han poliserna som då sköt mot honom. Två skott avlossades och 
ett av dem träffade mannen, uppgav polisen vid en presskonferens på 
eftermiddagen.

Sedan polisen sökt igenom skolan konstaterade man att ingen ytter-
ligare gärningsman fanns och heller inga fler skadade.

21-åringen ska inte ha hunnit säga något till polisen efter det att han 
sköts.

Den misstänkte är inte tidigare känd av polisen. Polisen har gjort 
husrannsakan där han bodde och på andra adresser, och uppgav att 
man funnit material av intresse. Men på torsdagskvällen var motivet 
till skolattacken förtfarande höljt i  dunkel.

21-åringen var hemmahörande i  Trollhättan och publicerade sitt sista 
inlägg på sin Facebooksida påonsdagen då han lade ut en länk till 
heavy metalmusikern Rob Zombie. På sin Youtubekanal har 21-
åringen visat intresse för filmer från andra världskriget och nazismen.

Den 11 oktober bytte han omslagsbild till en symbol i form av en örn 
med utspända vingar som tillhör hårdrockbandet Rammstein. Mannen 

gillade också musik av Sabaton, The Sisters of Mercy och Pain, något 
han delade med hundratusentals andra.

21-åringen har också tittat på och gillat en del invandrarkritiska och 
rasistiska videor och ofta lyssnat på Terroja Kincaid, alias The 
amazing atheist, en kontroversiell video-bloggare som ofta kritiserar 
extrem islam i  sina videor. Men merparten av dem som finns på hans 
Youtubekanal är death metal-musik.

Han har också gillat flera av SD-ledaren Jimmie Åkessons framträdan-
den liksom den invandrarkritiska bloggaren Angry Foreigner.

Vid presskonferensen fick polisen frågor om ett eventuellt rasistiskt 
motiv kunde finnas bakom morden.

– Vi har givetvis med det i bilden, men det är inget jag vill kommen-
tera i nuläget, svarade Thord Haraldsson.

Säkerhetspolisen bistår polisen i  utredningen, bekräftar presstales-
mannen Fredrik Milder för DN.

– Vi bistår polisen enligt deras behov i utredningen. Vi samarbetar med 
dem för att de ska få ta del av vår kunskap och vår expertis om de 
miljöer och individer som vi följer. Men det är polisen som leder 
utredningen.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Clas Svahn clas.svahn@dn.se “
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DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Lärarna hade larmat om den otrygga 
miljön

Attacken i Trollhättan kan leda till en ny debatt om säkerhet i den 
svenska skolan. Lärarna hade redan före attacken larmat om en 
otrygg miljö, visar en rapport som DN tagit del av.– Vi måste göra 
allt för att barn och personal ska vara trygga och säkra, säger 
Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.

Sverige har hittills varit förskonat från den typ av grovt våld som 
förekommit i exempelvis amerikanska skolor. Men enligt kriminolo-
gen Jerzy Sarnecki var det bara en tidsfråga innan det inträffade även 
här.

– Vi har haft en våg av hot mot skolor, så förr eller senare befarade vi 
alla att det här skulle inträffa, säger han till TT.

Lärare på den drabbade skolan hade redan före attacken varnat för en 
bristfällig säkerhet. Skolan ligger i en byggnad som bland annat 
rymmer ett öppet kafé och ett bibliotek dit alla har varit välkomna.

I en tillsynsrapport från Skolinspektionen som publicerades i juni 
framgår att det oroade flera av lärarna.

”Lärarna beskriver att skolmiljön inte känns trygg för eleverna 
eftersom det är en öppen miljö, med ett café för vuxna och det finns 
inget sätt för skolan att styra vilka som kommer dit. Det finns heller 
inget staket runt elevernas utemiljö tillägger de. Detta innebär att obe-

höriga vuxna ofta passerar och uppehåller sig där eleverna ska leka på 
rasterna”, står det i beslutet som DN tagit del av.

Situationen på skolan har också föranlett hätska diskussioner i Troll-
hättans kommunfullmäktige och flera partier har krävt att kaféet ska 
flytta eller stänga.

Skolverkets undervisningsråd Hugo Wester säger att alla skolor skulle 
ha haft svårt att skydda sig mot den typ av attack som inträffade i 
Trollhättan.

– Det är en fasansfull händelse och en extrem situation. Det är mycket 
svårt att värja sig mot, säger han.

Förra året tog Skolverket tillsammans med polisen och andra myndig-
heter fram ett stödmaterial kring väpnat och grovt våld i skolan. Texten 
lyfter fram behovet av mental förberedelse och strategier för hur man 
bör agera vid en våldsam situation.

– Man kan faktiskt göra skill-nad i den här typen av situationer om 
man har pratat ihop sig kring strategier och har en mental förberedelse 
på att det kan hända. Men vi har inte gjort någon uppföljning kring hur 
skolorna har tagit till sig av det stödmaterialet, säger Hugo Wester.

Han tror att det inträffade kan leda till en ny debatt om nya bestäm-
melser kring säkerhet i skolan.

– Frågan kan komma upp mot bakgrund av det extrema som nu har 
hänt. I nuläget handlar det om det akuta krisarbetet. Först senare kan vi 
tala om vad den här händelsen får för påverkan på det stöd som vi på 



Skolverket ger och på hur den svenska skolan fungerar, säger Hugo 
Wester.

Medlemmar från Lärarförbundet var efter attacken snabbt på plats vid 
skolan, och släpptes in bakom avspärrningarna för att hjälpa till och ge 
stöd till sina kolleger.

– Det inträffade är helt ofattbart och djupt tragiskt. Skolan ska vara en 
trygg och säker plats för både barn och vuxna, säger Lärarförbundets 
ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hon säger att det är huvudmannens ansvar att skolan är säker, men att 
det samtidigt finns en gräns för vad man kan skydda sig ifrån.

– Det är klart att vi har skollagen och arbetsmiljölagen som föreskriver 
att skolan ska vara säker. Det finns riktlinjer och säkerhetsövningar. 
Men det här är en helt extrem händelse som är väldigt svår att för-
hindra, säger hon.

Den svenska skolan är i dag en mycket öppen plats. Johanna Jaara 
Åstrand hoppas att den förblir det, trots det inträffade.

– Skolan är en del av vårt samhälle, och det samhället är öppet. Det är 
något som det är viktigt att vi värnar om . Men för den sakens skull 
måste vi göra allt för att barn och personal ska vara trygga och säkra. 
Främst genom ett förebyggande arbete.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se “

“Fakta. Skolverket om väpnat våld i skolan

Skolverket tog förra året fram ett stödmaterial om väpnat våld i skolan. 
Myndigheten vill att skolorna ska använda materialet i sina säkerhets-
utbildningar.

Några av slutsatserna är:

Mental förberedelse om väpnat våld i skolan och insikter om olika 
handlingsalternativ kan bidra till att rädda liv.

För att kunna agera snabbt behöver all skolpersonal, inte bara skol-
ledning och lärare, vara förberedda. I ett akut läge måste man ofta 
agera direkt eftersom det antagligen inte finns tid att rådgöra med 
andra.

Personalen ska ringa 112 och sträva efter att underlätta polisens 
arbete.”
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DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Skolattacken en stor nyhet i hela världen

Internationella medier toppade med nyheten om skolattacken i 
Trollhättan på torsdagseftermiddagen. Intresset var stort, och 
vittnesmål, stillbilder och rörligt material från skolattacken kabla-
des ut över stora delar av världen.

Brittiska tv-kanalen BBC rapporterade om händelsen i sina nyhetsupp-
dateringar och toppade sin hemsida med rubriken ”Två döda vid 
svärdattack på svensk skola”. Även brittiska Sky News uppmärksam-
made attacken i sin rapportering.
Högst upp på den brittiska tidningen The Guardians hemsida stod det 
skrivet ”Maskerad man knivhögg lärare till döds på skola”.
Skandinaviska medier gav mycket utrymme åt den dödliga skol-
attacken. På norska mediebolaget NRK:s hemsida dominerade en bild 
som sägs vara den maskerade gärningsmannen, vittnesmål och rappor-
ter om händelsen.
Även tidningen Verdens Gang toppade med en bild av den maskerade 
mannen och rubriken ”Tog bild av den förmodade gärningsmannen”. 
Danska Jyllands-Posten gav nyheten stort utrymme.
Även utomeuropeiska medier rapporterade om det inträffade. Den 
amerikanska tidningen The Washington Post skrev ”Lärare och elev 
dödade vid knivattack på svensk skola” och den arabiska tv-kanalen 
al-Jazira toppade sin europeiska rapportering med den svenska 
skolattacken. Även den amerikanska tv-kanalen CNN drog stort på 
nyheten om den dödliga skolattacken i Trollhättan.
TT

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Skärpt säkerhet har inte stoppat våldet

De många skolattackerna i USA har lett till ökade säkerhetsåt-
gärder på många skolor, men det har inte hindrat det dödliga 
våldet. Efter den senaste massakern har dock vapenlagarna blivit 
en valfråga.

När president Barack Obama uttalade sig efter skolskjutningen i Rose-
burg, Oregon, där nio personer dog för två veckor sedan, var tonen på 
samma gång återhållen och ursinnig:

– På något vis har detta blivit rutin. Rapporteringen är rutin. Mitt svar 
här vid pulpeten är också i slutändan rutin. Så också debatten efteråt. 
Vi har blivit avtrubbade. Det är inte rimligt, sa Obama, att USA som 
enda land i världen har så många masskjutningar.

Den vanmakt han gav uttryck för delas av många amerikaner.

De senaste 20 åren är antalet döda på skolor i USA långt över 500. 
Massakrerna involverar nästan alltid skjutvapen; vid de tillfällen där 
antalet offer varit som högst har det ofta handlat om halvautomatiska 
vapen. De är ofta lätta att få tag på och lika lätta att använda.

Så avlossade till exempel gärningsmannen vid lågstadieskolan Sandy 
Hook 154 skott på mindre än fem minuter. 20 barn och sex vuxna 
miste livet i Newtown, Connecticut, 2012, en händelse som markerar 
ett slags ”före” och ”efter” – offren var så små, tragedins omfattning så 
oerhörd, reaktionerna massiva. Men det blev inte den sista våldsamma 
attacken i USA:s skolor: sedan dess har 142 skjutningar ägt rum och 
ingenting tyder på ett trendbrott.



Debatten kring detta är omfattande och vanmäktig. Säkerheten på 
skolorna har ökat, många är utrustade med säkerhetskameror och 
metalldetektorer. Skolområdena är låsta och omgärdade av höga 
stängsel. Ofta finns ett nära samarbete med polisen, och flertalet skolor 
har en handlingsplan för det fall då en beväpnad person tar sig in i 
skolan.

Stor uppmärksamhet ges i debatten också bristerna inom mentalvår-
den. I flera fall har gärningsmännen i USA själva varit elever vid de 
lärosäten de attackerat, men trots lokala projekt som ska verka upp-
täckande och förebyggande finns här mycket att göra. Samtidigt är 
medvetenheten om vapentillgångens betydelse utbredd (hade gärnings-
mannen i Trollhättan varit beväpnad med ett skjutvapen hade antalet 
offer kunnat vara mycket större).

Många amerikaner ser positivt på skärpta vapenlagar, men den i USA 
konstitutionellt skyddade rätten att bära vapen är djupt rotad och nära 
associerad till individens frihet i förhållande till staten. Svårigheten att 
lagstifta om begränsningar i tillgången på vapen kan dock i hög grad 
förklaras med vapenlobbyns stora politiska inflytande.

Vapenförespråkarna anser att krav på att skolorna skulle bli säkrare 
vore bara lärarna beväpnade.

Händelsen i Oregon har gjort vapenkontrollerna till en valfråga inför 
presidentvalet nästa år. Hur stor betydelse den slutligen får är emeller-
tid osäkert.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“21-åringen tillbringade påfallande mycket 
tid vid datorn

Analys. Vem var 21-åringen som klädde sig i svart mask och 
attackerade lärare och elever på invandrartäta Kronanskolan? 
Polisutredaren jag pratar med har sökt igenom registren utan att 
hitta något svar. – Han är ett blankt papper för oss. Inga åtal, inga 
polisanmälningar, inga omhändertaganden.

Jag ringer vidare till skolmördarens jämnåriga grannar, i en hyres-
fastighet några kilometer från brottsplatsen. Grannarna är i chock. Men 
ingen av dem kan minnas någonting obehagligt eller ens avvikande i 
den unge killens beteende. Han var lugn och trevlig, hälsade och log, 
säger de.

I USA har mängder av forskare letat efter utlösande faktorer bakom de 
många massmord som drabbat landets skolor. I en färsk studie delas 
gärningsmännen upp i tre kategorier: traumatiserade, psykotiska och 
psykopatiska. På torsdagskvällen hade ingenting framkommit som 
kunde placera mördaren i Trollhättan i någon av dessa grupper.

Forskningen visar också att gärningsmännen ofta kommer från trasiga 
hem, att deras föräldrar lever skilda och att de själva har utsatts för 
brott eller kränkningar. 21-åringen har däremot vuxit upp i ett till 
synes tryggt villaområde med mamma, pappa och två syskon.
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I brist på andra förklaringar är det frestande att söka bland de digitala 
spåren på sociala medier. Skolmördaren gillade datorspelet ”Hitman” 
där utmaningen är att göra karriär som yrkesmördare. Men det intres-
set delade han med 11 967 andra Facebookanvändare, däribland en 
moderat riksdagsman.

21-åringen lyssnade på den tyska rockgruppen Rammstein, vars skiv-
omslag flirtar med nazisymboler. En av hans favoritfilmer var den 
ikoniska ultravåldsstudien ”A clockwork orange” från 1970-talet. Och 
han lajkade gärna Youtubefilmer om Hitlers stridsvagnar. Fast inte 
heller det gör honom på något sätt unik.

Så småningom framträder ändå en bild. 21-åringen förefaller ha 
tillbringat påfallande mycket tid ensam i lägenheten framför datorn. 
Nästan alla Facebookvänner fanns inom släkten och grannarna minns 
inget socialt umgänge att tala om. Han har tittat på klipp där SD-
ledaren Jimmie Åkesson kritiserat sina motståndare och tryckt på gilla-
knappen.

Till detta kommer torsdagskvällens uppgifter om att Säpo har kopplats 
in i utredningen. Polisen ville i går inte uttala sig om offrens etnicitet. 
Men slutsatsen är att ett rasistiskt motiv inte kan uteslutas.

Lasse Wierup lasse.wierup@dn.se “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“I kris krävs brett stöd

Mellan 140 000 och 190 000 asylsökande beräknas komma till Sverige 
i år, och upp till 40 000 av dem väntas vara ensamkommande barn och 
unga. Det framgår av Migrationsverkets prognos som presenterades på 
torsdagen.

”Situationen saknar motstycke i Sverige och Europa”, sade verkets 
generaldirektör Anders Danielsson inför den samlade presskåren.

Prognoserna är mycket osäkra, eftersom de i hög grad styrs av hur EU 
väljer att agera. Men utifrån vad verket känner till i dag väntas upp till 
170 000 personer söka sig till Sverige även 2016, varav upp till 33 000 
beräknas vara ensamkommande.

Hårt pressade kommuner och myndigheter kommer alltså att möta än 
större prövningar framöver.

Det är på många sätt en otacksam sits. De som valt att ta ansvar för 
krisen står nu ensamma kvar. ”Det har uppstått en flyktingkorridor 
genom Europa. Situationen kan liknas vid att Sverige har en landgräns 
mot Turkiet, det finns ingenting däremellan”, förklarade Anders 
Danielsson.

Prognosen är således inte bara en bekräftelse på flyktingkrisens om-
fattning och påverkan på Sverige, utan även ett mått på EU:s problem 
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de senaste månaderna. Flera av de regler och idéer som byggt det 
europeiska samarbetet är skakade i grunden.

Utifrån den nya prognosen gör Migrationsverket bedömningen att 29 
miljarder kronor måste skjutas till. Det innebär också att regeringens 
budget kan ses som överspelad, då den bygger på juliprognosen där 
74 000 uppskattades komma under året.

Finansminister Magdalena Andersson sade på en efterföljande press-
konferens att Sverige måste göra en rad förändringar och att EU måste 
ta ett större ansvar. Förhoppningarna om det senare är dock minimala. 
Av EU:s så genomtröskade kvotsystem har hittills 19 personer förde-
lats – till Boden.

Europa fortsätter att ducka.

Därmed återstår de nationella besluten. För att klara av att möta de nya 
kostnaderna ska regeringen låna pengar, se över möjligheten att göra 
ytterligare avräkningar på biståndet och sänka kostnader, förklarade 
finansminister Andersson. Och då handlar det enbart om de åtgärder 
som måste till omedelbart.

Sänkt standard i mottagandet är därför ett måste – även om det innebär 
att flyktingar får en tältduk som tak över huvudet. Migrationsverket 
bedömer att det vid årets slut kommer att saknas mellan 25 000 och 
45 000 boendeplatser.

”Det här är inte en hållbar utveckling”, sade finansministern. Ett ut-
talande som tyder på att Socialdemokraterna kan vara beredda till 

eftergifter – kanske om både tillfälliga uppehållstillstånd och till-
fälliga gränskontroller.

Regeringen, Allianspartierna och Vänsterpartiet skulle på torsdagen 
för tredje gången diskutera flyktingkrisen. Mötet ställdes in, men det 
behöver inte vara ett dåligt tecken. Även om prognoserna är ungefär 
vad som kunde väntas har partiernas förhandlare nu konkreta underlag 
att förhålla sig till – och eventuellt ompröva sin politik utifrån. Mötet 
kommer i stället att hållas under fredagen och i potten finns förutom 
uppehållstillstånd och gränskontroller bland annat rutavdrag, kommun-
tvång och försörjningskrav för anhöriginvandrare.

Läckorna från förhandlingarna är hittills lika många som spretiga. Men 
migrationsminister Morgan Johansson intygade på torsdagen att över-
läggningarna går framåt och att alla parter är kompromissvilliga, trots 
vissa låsningar. Låt oss hoppas att han har rätt. För taktiserande i ett så 
akut läge är varken hållbart eller ansvarsfullt.

Alla måste inte vara eniga. Partierna står i dag långt ifrån varandra i 
flera avgörande sakfrågor. Därför är det sannolikt att något eller några 
av dem får svårt att ställa sig bakom kompromisserna.

Miljöpartiet, till exempel, har tidigare profilerat sig hårt mot flera av de 
förslag som Allianspartierna vill få med i en överenskommelse.

Men i kriser måste man prioritera. Det viktigaste är inte, och kan heller 
inte för Stefan Löfven vara, att fortsätta regera i dagens konstellation. 
Det måste vara att lösa krisen.
DN”



DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Ett orosmoln över Mellanöstern

En precisionsstyrd ballistisk missil är ett praktiskt verktyg för den som 
vill skicka kärnvapen mot en antagonist. Att just Iran testade en sådan 
för drygt en vecka sedan är därför inte särskilt lugnande. USA, Stor-
britannien, Frankrike och Tyskland har begärt att FN:s säkerhetsråds 
sanktionskommitté vidtar åtgärder.

Missiltestet är i sig inget brott mot det internationella avtalet från i 
somras som är tänkt att hålla Iran borta från en atombomb i åtminstone 
15 år. Men en FN-resolution från 2010 förbjuder Iran att genomföra 
sådana tester. Och nog reser det nya frågetecken för hållfastheten i 
kärnteknikuppgörelsen.

I söndags skulle avtalet börja implementeras. Iran ska kraftigt minska 
antalet centrifuger för urananrikning, skicka det mesta av sitt uranlager 
utomlands och hälla betong i plutoniumreaktorn Arak. Gentjänsten är 
att de ekonomiska sanktioner som tvingade Iran till förhandlingsbordet 
gradvis avvecklas.

Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, har förklarat att avtalet 
slutar gälla om något land inför fler sanktioner. Oavsett skäl. Dessutom 
måste FN:s atomenergiorgan sluta tjata om misstänkta militära delar 
av landets kärnteknikhistoria.

Även om mullorna bryter sin tradition av att försöka lura FN:s inspek-
törer syns ingen bot mot Irans destruktiva roll i regionen. Khamenei 
har under hela inbördeskriget i Syrien stött al-Assads slaktarregim med 

vapen, militära rådgivare och soldater från Hizbollah och andra 
shiitiska miliser. Iranska elitstyrkor verkar nu finnas på plats för att 
delta i offensiven mot storstaden Aleppo, som understöds av ryskt 
stridsflyg. Också i Irak och Jemen är Iran en del av problemet.

Alliansen mellan al-Assad, Putin och Khamenei vilar mer på tillfälligt 
sammanfallande intressen än långsiktig strategi. Men Irans bidrag till 
kriget i Syrien kan öka rejält när sanktionerna avvecklas och oljeex-
porten börjar flyta snabbare.

Så Iran har lovat att avvara kärnvapen men bevara fiendskapen mot 
västvärlden. Teokratin trampar på de mänskliga rättigheterna och 
anstränger sig för att underblåsa våldet i Mellanöstern. Missiltestet ger 
anledning till fortsatt misstänksamhet.

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “
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DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

”Antisemitismen i Sverige och Malmö måste 
bekämpas”

“ Med anledning av Erik Helmersons text på ledarsidan (21/10) om 
demonstrationen i Malmö i söndags vill jag återigen klargöra att jag 
självklart fördömer varje attack på civila. Oavsett om förövaren är 
israelisk bosättare som attackerar palestinier eller en palestinier som 
attackerar en israel. Grunden för hatet och våldet i konflikten är den 
illegala ockupationen som staten Israel upprätthåller. Början till fred 
kan åstadkommas genom att den avvecklas och fredssamtal kommer 
till stånd där ett fritt Palestina tillåts existera.

På samma sätt måste antisemitismen i Sverige och Malmö bekämpas. 
Jag är glad över att tillhöra ett parti som länge tagit just den frågan på 
allvar och exempelvis sedan 20 år tillbaka arrangerat minnesmani-
festationer den 9 november för att minnas offren från kristallnatten och 
den terror och utrotning nazisterna utsatte judar, romer och oliktänka-
nde för.

Daniel Sestrajcic (V), riksdagsledamot “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“ Lån behövs för att klara mottagandet

Det stora flyktingmottagandet påverkar nu på allvar Sveriges 
ekonomi. Regeringen behöver både spara och låna för att Sverige 
ska klara av att ta emot dem som söker sig hit. Biståndet kommer 
att stå för en stor del av notan.

Enligt Migrationsverkets huvudscenario kommer myndigheten att 
behöva uppemot 70 miljarder kronor extra de kommande två åren för 
att klara flyktingmottagandet.

Den skenande kostnadsökningen innebär att regeringen nu tvingas 
förbereda omfattande åtgärder för att hitta pengar till Migrationsver-
kets verksamhet.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att regeringen har en 
palett av olika åtgärder att ta till men att hur man än gör så kommer det 
att påverka Sveriges ekonomi.

– Det står klart redan nu att det kommer att ta längre tid innan vi når 
balans och överskott i de offentliga finanserna, säger hon.

Regeringen har redan fått kritik för att låta biståndet betala notan för 
flyktingmottagandet. Ungefär en fjärdedel av 2015 års biståndsbudget 
beräknas gå till att täcka kostnaderna för att ta emot nyanlända.

Magdalena Andersson flaggar för att det nu kommer att göras ytter-
ligare avräkningar från biståndet. Hur stora avräkningarna blir är ännu 
inte klart men finansdepartementet har skissat på lösningar som inne-



bär att omkring hälften av den svenska biståndsbudgeten aldrig kom-
mer att lämna landet utan i stället läggas på flyktingmottagandet. En-
ligt utrikesdepartementet skulle det få direkta konsekvenser för pågå-
ende biståndsprojekt.

– Självklart är det inte oproblematiskt med biståndsavräkningar. Sam-
tidigt måste vi se på det utifrån det faktum att vi tar emot flest 
flyktingar per capita i hela EU och att vi samtidigt är en av världens 
största biståndsgivare, säger Magdalena Andersson.

Hon säger också att flyktingsituationen inte är långsiktigt hållbar och 
att gränsen redan är nådd när det gäller hur mycket det svenska mot-
tagningssystemet klarar av för att hålla uppe kvaliteten. Men några 
konkreta åtgärder för att dämpa inflödet till Sverige finns ännu inte. 
Regeringen hoppas att EU-länderna ska komma fram till en lösning 
om att fördela flyktingarna mer jämnt mellan sig och att de pågående 
förhandlingarna med övriga riksdagspartier utom Sverigedemokra-
terna ska ge resultat.

Magdalena Andersson vill inte sätta någon gräns för hur många 
flyktingar Sverige klarar av att ta emot.

– Men det är uppenbart att vårt mottagningssystem har väldigt svårt att 
klara av det antal som kommer i dagsläget, säger hon.

Det ansträngda läget innebär också att regeringens möjligheter att 
genomföra reformer inom andra områden krymper. Magdalena 
Andersson slår fast att underskotten i de offentliga finanserna kommer 
att öka och att staten därför behöver låna pengar för att klara av alla 
utgifter.

– Självklart minskar utrymmet för att genomföra ofinansierade refor-
mer, säger hon.

Om utvecklingen innebär att regeringen även funderar på skattehöj-
ningar vill hon inte gå in på.

– Vi kommer i huvudsak att arbeta med kostnadsdämpande åtgärder, 
det är det vi tittar närmast på.

En av regeringens största utmaningar vid sidan av flyktingmottagandet 
är utvecklingen för sjukförsäkringen. Magdalena Andersson hoppas att 
regeringens förslag i höstbudgeten ska bromsa kostnadsökningarna för 
sjukförsäkringen och att den besparingen kan bidra till att finansiera 
det ökade mottagandet av flyktingar.

– För att dämpa utvecklingen måste man också titta på andra områden 
där kostnaderna ökar, till exempel assistansersättningen och sjukför-
säkringen. Men även om vi gör alla de här åtgärderna så kommer det 
att påverka de offentliga finanserna, säger Magdalena Andersson.

Samtidigt kräver Sveriges Kommuner och landsting, SKL, att rege-
ringen ger högre ersättningar för att man ska klara av flyktingmot-
tagandet.

– Det är en allvarlig situation. Kommuner och landsting behöver 
genast tillräckliga ersättningar, flexibla regelverk och en bättre statlig 
samordning för att klara mottagandet av nyanlända, kommenterar Lena 
Micko, ordförande för SKL.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Förtroendet på spel för regeringen och 
Alliansen

Analys. Migrationsverkets nya prognos visar att flyktingkrisen är 
på allvar och att inget slut är i sikte. Den kommer att ändra 
mycket i svensk politik. Det mesta talar för att det snart blir en 
krisuppgörelse mellan regering och delar av oppositionen.

Regeringen Löfven kommer att dömas av eftervärlden för hur bra den 
klarade av flyktingkrisen. Också förtroendet för de borgerliga partierna 
som varit med och format dagens invandringspolitik kommer att på-
verkas av hur krisen hanteras.

Torsdagen den 22 oktober var dagen då krismedvetandet på allvar 
började sprida sig i det politiska systemet. Sverige står inför att ta emot 
uppemot 190 000 flyktingar i år och, enligt den mycket osäkra progno-
sen från Migrationsverket, något färre nästa år. Kostnaderna kommer 
att öka med omkring 70 miljarder kronor de kommande två åren, en-
ligt Migrationsverket.

Vissa kommuner går redan på knäna när alla bostäder tagit slut och det 
saknas klassrum, behöriga lärare och socialsekreterare.

I går varnade både migrationsminister Morgan Johansson (S) och 
finansminister Magdalena Andersson (S) för att Sverige närmar sig en 
gräns då vi inte längre klarar flyktingmottagandet. Statsministern har 
tidigare talat om att situationen i längden är ohållbar.

Det förpliktigar regeringen att svara på hur en generös flyktingpolitik 
som är hållbar ser ut, om EU inte kan förmås att ta ett gemensamt 
ansvar för flyktingkrisen.

De första svaren får vi nog de närmaste dagarna. Regeringen förhand-
lar sedan förra fredagen med M, KD, FP, C och V om en krisupp-
görelse.

De diskuterar ett tjugotal obekväma förslag, som flera av partierna 
aldrig hade övervägt för ett halvår sedan. Den rödgröna regeringen har 
enligt mina källor accepterat tillfälliga uppehållstillstånd och är beredd 
att snabbt införa tillfälliga gränskontroller, om oppositionen kräver det. 
Likaså har den accepterat besparingar på flyktingmottagandet, som till 
exempel att bidragen ska dras in för dem som fått avslag på sin asyl-
ansökan. Utökat rutavdrag och fler yrkesintroduktionsplatser står 
också på regeringens agenda.

Det betyder att Moderaterna kan få gehör för många av sina förslag, 
om partiet går med på att alla kommuner tvingas ta emot flyktingar. 
Centern har däremot svårt med det sistnämnda förslaget, liksom med 
att införa tillfälliga uppehållstillstånd.

Mycket talar ändå för att det blir en uppgörelse mellan regeringen och 
alla eller några borgerliga partier. Det som pekar mot ett krispaket är 
att de borgerliga format den nuvarande politiken tillsammans med MP, 
de hoppas kunna regera landet senast 2018 utan att få en än värre kris 
på halsen och att det var M som tog initiativ till krissamtalen.

Det som talar emot att det blir en uppgörelse är om något av partierna 
bedömer det som viktigt att det finns en politisk konflikt om invand-



ringspolitiken som inte står mellan SD och resten. Det kan också 
finnas partitaktiska skäl till att ställa sig utanför och profilera sig som 
en kritiker.

Regeringen har mycket starka drivkrafter att underlätta en uppgörelse, 
för att slippa åtgärder som är ännu mer obekväma. I Tyskland kämpar 
förbundskansler Angela Merkel med en allt mer kritisk opinion, också 
i sitt eget parti. I onsdags sade en av hennes talesmän att Tyskland var 
berett att använda militära transportplan för att snabbt kunna avvisa 
alla asylsökande som fått avslag. Där vill Miljöpartiet och S inte ham-
na.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Skyddsrum övervägs som asylboende

Nästa höst kan 30 000 flyktingar bo i tält. Migrationsverket har 
även undersökt möjligheten att hysa flyktingar i skyddsrum. – Vi 
måste inventera alla möjligheter, säger Anders Danielsson, gene-
raldirektör på Migrationsverket.

Hittills i år har mer än 100 000 människor sökt asyl i Sverige. Enligt 
Migrationsverkets prognos kommer ytterligare 40 000–90 000 flyk-
tingar att ha anslutit innan året är över.

För 2016 räknar myndighetens prognosmakare med ytterligare 100 
000 till 170 000 asylsökande. Men osäkerheten i prognoserna är 
mycket stor. Den största felkällan är vad som händer på EU-nivå.

– Det är helt avgörande hur EU agerar i den här frågan. Lika många 
människor som i år kommer att försöka ta sig till Europa nästa år, 
säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Om inget händer politiskt kommer antalet flyktingar nästa år inte att 
stanna vid 170 000, utan det handlar om fler än så.

– Blir det ingen EU-samordning då blir det över 170 000 asylsökande, 
men just nu pågår förhandlingar i EU och med Turkiet. Vi måste 
avvakta resultatet, säger Merjem Maslo.
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Redan nu är läget mycket ansträngt. Framför allt är bostadssituationen 
prekär. Vid årsskiftet kommer det att saknas mellan 25 000 och 45 000 
platser.

– Det kan bli gymnastiksalar som vi redan disponerar eller andra stora 
ytor som vi får iordningställa. Det är fantasin som sätter begräns-
ningar, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

En rad andra alternativ, som kyrkor och gamla industrilokaler, har 
inventerats de senaste veckorna, ett arbete som landshövdingen i 
Norrbotten, Sven-Erik Österberg, ska rapportera till regeringen om på 
fredagen.

Utöver det skriver Migrationsverket i sin rapport att fler tält måste 
upphandlas. Dessa kan inte tas i bruk förrän nästa höst, men då kan det 
”röra sig om 30 000 platser eller fler”.

Myndigheten tittar även på möjligheten att låta flyktingar bo i några av 
de 65 000 skyddsrum som finns i Sverige.

– Skulle vi göra en lång lista på alternativ så skulle skyddsrum vara 
längst ned på listan. Men vi måste inventera alla möjligheter och detta 
är en del av inventeringen, säger Anders Danielsson.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) säger att 
dagens situation inte är hållbar på sikt.

– Fortsätter den här utvecklingen månad efter månad då når vi också 
en gräns där vi inte längre klarar av det, säger han.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

“Johan Schück: Det går bra att låna till 
flyktingkostnaderna

Flyktingmottagandet blir en budgetbomb. Men staten kan utan 
svårighet låna de belopp som behövs. Då får Sverige en tillväxt-
stimulans som behövs inför kommande åtaganden.
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Migrationsverkets nya prognos bekräftar vad många redan visste: 
flyktingsituationen är extremt osäker, men kostnaderna blir mycket 
högre än vad som hävdades i somras.

Bakom detta ligger de humanitära katastroferna i Mellanöstern och 
Afghanistan, tillsammans med bristande vilja hos flera EU-länder att 
ge plats de för stora mängder flyktingar som kommer till Europa.

Sveriges flyktingmottagande är inte främst en ekonomisk fråga, men 
dess följder slår rakt in i statens och kommunernas budgetar samt 
påverkar samhällsekonomin i stort. För de närmaste åren rör det sig 
om en väsentlig påfrestning, medan det på längre sikt kan finnas 
vinster med att få en större befolkning i yrkesaktiv ålder.

Nu är det emellertid ett akut läge där Migrationsverket i olika alter-
nativ räknar med mellan 140 000 och 190 000 asylsökande under 
2015, mot 66 000–80 000 i prognosen från juli. Orsaken är den väldiga 
ökning som har inträffat under sommaren och hösten.

För 2016 beräknas antalet asylsökande till mellan 100 000 och 160 
000, vilket också ställer mycket stora krav. Även om flyktinginvand-
ringen därefter väntas avta, väger de ekonomiska följderna tungt också 
därefter. Det rör sig om en kostnadsökning från 27,5 miljarder kronor i 
år till cirka 60–90 miljarder kronor (se grafiken).

Det tar tid innan flyktingar har beviljats asyl och lärt sig vad som 
behövs för att kunna hitta jobb i Sverige. Med nuvarande tillströmning 
ser asylprocessen dessutom ut att förlängas, samtidigt som det kan bli 
trångt på arbetsmarknaden – åtminstone för lågutbildade.

Om man ser den pågående flyktinginvandringen som en investering, så 
är den mycket långsiktig och dessutom beroende av att tillräckligt 
många senare kommer i produktivt arbete. Utbytet kan komma på 
2020-talet, men knappast så mycket innan dess.

Frågan blir då i stället hur de mer än fördubblade flyktingkostnaderna, 
som väntas motsvara cirka 1,5 procent av Sveriges BNP, ska betalas. 
För statens del kan det ske genom skattehöjningar eller besparingar 
samt ökad upplåning.

Finansminister Magdalena Andersson vill för tillfället inte höja 
skatterna, men däremot spara ihop en del. Men ännu kan hon inte 
klargöra hur detta ska gå till, annat än genom ytterligare avräkningar 
från biståndsbudgeten – alltså en strypning av biståndet till fattiga 
länder.

Återstoden måste staten ändå låna, vilket betyder att det tar längre tid 
än beräknat att nå överskottsmålet – eller det tilltänkta balansmålet – 
för de offentliga finanserna.

Riksgälden, som sköter statens upplåning, tvingades i tisdags skjuta 
upp publiceringen av sin låneprognos i väntan på besked från 
Migrationsverket. Men marknadsräntorna har redan börjat röra sig 
uppåt, utifrån förväntningar om att staten snart ska låna mer.

Ökad statlig upplåning, i den omfattning som nu är aktuell, behöver 
dock inte ses som något problem. Räntorna är alltjämt låga och 
svenska staten har högsta kreditbetyg. Statsskulden tillhör de lägsta i 
Europa och skulle ändå inte höjas särskilt mycket.



Fördelen är att Sverige slipper strama åt ekonomin till följd av 
flyktinginvandringen och i stället får en viss konjunkturstimulans. 
Samtidigt är behovet stort av produktiva satsningar som delvis kan 
finansieras lånevägen, främst bostadsbyggande och utbildning.

Skäl finns också att ge ökade statsbidrag till kommuner med stort 
flyktingmottagande, särskilt när dessa redan i utgångsläget har svag 
ekonomi. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, väntar 
annars stora höjningar av kommunalskatterna som gör att nästan alla 
reallöneökningar fryser inne.

Lånefinansiering fungerar väl under de närmaste åren, men är ändå 
ingen långsiktig lösning. Avgörande i ett längre perspektiv är att 
många av de nyanlända kommer i arbete och aktivt bidrar till den 
svenska ekonomin, bland annat genom att betala skatter.

Det går lättast för dem som är högutbildade, vilket dock endast är en 
minoritet av dem som har kommit från Syrien eller Irak. För flertalet 
väntar en svårare väg in på arbetsmarknaden. Där ligger den verkligt 
stora utmaningen för både dem och Sverige.

Johan Schück johan.schuck@dn.se “

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:
“Erik Åsard: Konspirationsteorier gröper 
ur det offentliga samtalet
Ingenstans syns nutidens kluvna förhållande till fakta, ett ämne som 
har tagits upp i artikelserien ”Faktaresistens” (DN 29/9, 8/10, 15/10), 
tydligare än i den konspirativa idévärlden. I mina två böcker om 
ämnet, ”Konspirationsteorierna och verkligheten” och ”Det dunkelt 
tänkta”, granskar jag några av den moderna historiens mest omdisku-
terade händelser som har det gemensamt att de omgärdas av en uppsjö 
av konspirationsteorier.

Konspirationsskribenterna använder sig av tre huvudsakliga strategier 
vid mötet med verkligheten. För det första gör de ett ytterst selektivt 
urval av fakta där sådant som överensstämmer med teorierna lyfts 
fram och betonas medan motstridiga fakta ratas. I extremfallet avfär-
das erkända fakta som lögner eller påhitt. Men det finns något para-
doxalt i denna urvalsprocess, ty samtidigt som teoretikerna vänder sig 
starkt mot ”etablerade fakta”, alltså sådant som presenterats i officiella 
dokument eller utredningar, väljer de inte sällan att tro på vissa sak-
uppgifter i det offentliga materialet, nämligen sådant som bekräftar 
deras egna teorier. Varför just dessa faktauppgifter skulle vara korrekta 
och inte några andra klarläggs dock aldrig.

Skribenter som strikt selekterar faktamaterialet präglas ofta av en 
höggradig faktaresistens. Andra använder en motsatt strategi som går 
ut på att skapa en faktamässig overload med ett övermått av detaljer 
och referenser. Även dessa berättelser har udden riktad mot det veder-
tagna, men här går strategin ut på att rada upp så många namn, 
episoder och sakuppgifter att läsaren till slut inte förmår se skogen för 
alla trän. Ett sådant exempel är Susan Williams intressanta bok om 
flyghaveriet i Ndola, ”Who Killed Hammarskjöld?” (2011). Den består 
av en hel svärm av aktörer, historier och faktafragment vars syfte är att 
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övertyga oss om att FN-chefen mördades. Men trots ansenliga an-
strängningar misslyckas författaren med att få ihop berättelsen till en 
trovärdig helhet. Fakta spretar åt en rad olika håll, och Williams för-
mår inte bringa klarhet i den komplexa komplottväv hon spinner.

Dagens ryska kommunikationsstrategi under Putin bygger på en mer 
utstuderad idé om att skapa förvirring genom faktamässig överbelast-
ning.

En tredje strategi är att helt enkelt förfalska fakta för att få dem att 
stämma överens med teorin. Som exempel kan nämnas den brittiske 
författaren Martin Allen, vars böcker om andra världskriget innehåller 
flera häpnadsväckande nya fakta som går helt på tvärs med tidigare 
forskning. I en bok påstår till exempel Allen att SS-chefen Heinrich 
Himmler, som enligt gängse historieskrivning begick självmord kort 
efter att han tillfångatogs i maj 1945, i själva verket ska ha mördats på 
direkt order av Winston Churchill. Allen har hävdat att han gjorde 
upptäckten via nya dokument i brittiska Nationalarkivet, men när 
experter granskade handlingarna uppdagades det att de var förfalskade. 
Sammanlagt hittades 29 fabricerade dokument i tolv separata filer, och 
ingen enda forskare före Allen hade upptäckt dem eller citerat dem i 
sina böcker.

Faktaresistens, faktaoverload och faktaförfalskning är tre inslag i 
dagens konspirationsteorier som bidrar till att urgröpa det offentliga 
samtalet. Gradvis skapas en offentlighet där allt färre ids lyssna på 
motsidans argument och allt fler barrikaderar sig bakom 
egenproducerade faktabanker som kan befästa deras skiftande 
sinnesstämningar och övertygelser.

Erik Åsard

Erik Åsard är professor emeritus i nordamerikastudier, Uppsala 
universitet. Författare till ”Konspirationsteorierna och verkligheten. 
Sex historiska gåtor”

DN FREDAG 23 OKTOBER 2015:

”AP-fondförslaget är dyrt och leder till 
sämre pensioner”

“ Otydligt och byråkratiskt. Förslaget om nya regler för AP-
fonder-na innebär flera försämringar. Det ökar risken för en 
kortsiktig politisk detaljstyrning och sätter stopp för långsiktiga 
investe-ringar i exempelvis fastigheter och infrastruktur. Med stor 
sanno-likhet leder det till lägre pensioner, skriver ordförande och 
vd:ar för AP-fonderna.

De fyra stora fonderna i det statliga inkomstpensionssystemet, Första, 
Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har nu verkat i femton år. 
Kapitalet som fonderna 2001 fick uppdrag att förvalta var drygt 550 
miljarder kronor. I dag uppgår det till cirka 1 200 miljarder kronor. Då 
har dessutom drygt 50 miljarder kronor netto betalats ut till pensions-
systemet under åren. De goda resultaten har bidragit till att AP-fonder-
na i dag utgör 14 procent av de totala pensionstillgångarna jämfört 
med 10 procent vid start. Det är drygt 350 miljarder kronor mer än vad 
man räknade med när systemet sjösattes för femton år sedan. Inter-
nationella jämförelser visar också att AP-fonderna står sig väl jämfört 
med andra pensionsfonder – både vad gäller avkastning och låga 
kostnader – vilket bland annat framgår av regeringens egen utvärde-
ring.

Vi konstaterar att dagens lagstiftning har fungerat väl, både vad gäller 
resultat och förtroende för AP-fonderna. Grundprinciperna i dagens 
AP-fondslag är att främja hög avkastning till låg risk, att säkerställa 
självständiga fonder och att ge förutsättningar för långsiktiga investe-



ringar som tar hänsyn till miljö och etik. Det sker i dag med en enkel 
och tydlig styrning som utan detaljreglering ska bidra till största möj-
liga nytta för pensionssystemet.

Vi hyser nu stor oro för pensionssystemets framtid, eftersom förslaget 
”Nya regler för AP-fonderna” innebär försämringar i ett antal avse-
enden. Vi ser stora risker med förslaget och det är vår plikt att påtala 
dessa gentemot de som är beroende av AP-fondernas avkastning – 
dagens och morgondagens pensionärer.

Förslaget är en kompromiss som bygger på en tidigare kompromiss 
och har svagheter på många viktiga punkter.

1 Varken den nya ”överstyrelsen” som föreslås besluta i viktiga frågor 
eller AP-fonderna garanteras en tillräckligt självständig ställning 
gentemot regeringen.

2 Möjligheterna för AP-fonderna att placera inskränks jämfört med i 
dag eftersom de ska styras av en referensportfölj och ett kostnadstak 
som överstyrelsen respektive regeringen beslutar om.

3 AP-fondernas styrelser ges inte tillräcklig befogenhet att besluta om 
verksamheten, eftersom förvaltningen av onoterade tillgångar och 
stora delar av administrationen enligt lag ska samordnas. Detta är 
förslag som varken gynnar riskspridning, effektivitet eller ger några 
stordriftsfördelar.

Förslaget är dessutom ofullständigt eftersom två viktiga delar saknas – 
en konsekvensanalys och en beräkning av vad de föreslagna och 
omfattande förändringarna kommer att kosta. Vi vill lyfta fram ett 
antal konsekvenser som inte är belysta i förslaget:

Förslaget leder med stor sannolikhet till lägre pensioner. Om förslaget 
genomförs kommer kvarvarande AP-fonder att ha små möjligheter att 
bidra med högre avkastning så som AP-fonderna hittills gjort genom 
att placera långsiktigt med god riskspridning. Förutsättningarna för att 
bedriva professionell strategisk och aktiv förvaltning minskar dras-
tiskt, likaså möjligheterna att vara ansvarsfulla ägare. AP-fonderna 
kopplas helt bort från det övergripandet målet att generera högsta 
möjliga nytta för pensionssystemet. Den föreslagna referensportföljen 
kommer i stället styra fonderna till kortsiktig lågavkastande index-
förvaltning och leder bland annat till utförsäljningar av svenska till-
gångar samt sätter stopp för långsiktiga investeringar i exempelvis 
fastigheter och infrastruktur. Dessutom riskerar ökad byråkrati och 
ineffektiv styrning att leda till sämre möjligheter för AP-fonderna att 
göra lönsamma investeringar. Ekonomiskt handlar det om stora för-
luster för pensionärerna. De senaste åtta åren har de fyra AP-fonderna 
tillsammans årligen bidragit med 20 miljarder kronor bara i så kallad 
aktiv avkastning.

Förslaget ökar risken för en kortsiktig politisk detaljstyrning. I dag 
styrs AP-fonderna endast av riksdagens lagstiftning där högsta möjliga 
avkastning ska eftersträvas och etiska och miljömässiga hänsyn ska tas 
utan att ge avkall på avkastningen. Den nu föreslagna styrningen är 
otydlig och byråkratisk. Förslagen om att inrätta en överstyrelse och 
möjligheter för regeringen att påverka innebär att makten över AP-
fonderna flyttas från riksdagen till regeringen och öppnar för kortsiktig 
politisk detaljstyrning. Att det i dag sägs att regeringen inte tänker 
använda sig av möjligheterna säger faktiskt ingenting om vad framtida 
regeringar kan tänkas göra. Pensionskapitalet ska förvaltas långsiktigt 
utan politisk detaljstyrning.



Förslaget leder till höga omställningskostnader. Förslaget saknar en 
ordentlig konsekvensanalys vilket försvårar bedömningen om vad 
förändringarna innebär. Fonderna har därför bett en extern part att 
beräkna riskerna och kostnaderna för omställningen där AP-fonder ska 
avvecklas, verksamheter samordnas och ny styrning inrättas. Under 
omställningen som är tänkt att inledas under 2016 och pågå i nära två 
år riskerar AP-fonderna förlora fokus på den långsiktiga förvaltningen 
vilket påverkar resultatet negativt. Om det skulle leda till att avkast-
ningen blir bara 0,1 procent lägre motsvarar det ändå hela 1 200 miljo-
ner kronor. Övriga kostnader är också betydande. De totala kostnader-
na för omläggningen under dessa två år uppskattas till flera miljarder 
kronor. Detta ska jämföras med den enda förväntade besparingen som 
anges i förslaget på cirka 50 miljoner kronor per år. Det kommer att ta 
flera generationer innan kostnaderna är täckta.

Vi som fått uppdraget att förvalta AP-fondernas kapital ansvarsfullt till 
förmån för dagens och morgondagens pensionärer, där pensionssyste-
met står inför stora påfrestningar de kommande 15–20 åren, anser att 
förslaget om nya regler för AP-fonderna inte kommer att leda till bättre 
pensioner – det blir snarare tvärtom. Förslaget kan därför inte ligga till 
grund för en reformering av AP-fonderna.

Urban Karlström, 	
 ordförande Första AP-fonden
Marie S Arwidson, 	
 ordförande Andra AP-fonden
Pär Nuder, 	
 	
 ordförande Tredje AP-fonden
Monica Caneman, 	
 ordförande Fjärde AP-fonden
Johan Magnusson, 	
 vd Första AP-fonden
Eva Halvarsson, 	
 vd Andra AP-fonden
Kerstin Hessius, 	
 vd Tredje AP-fonden
Mats Andersson, 	
 vd Fjärde AP-fonden “

DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

”En ny grund är lagd

I maj 1933 slöt statsminister Per Albin Hansson en klassisk krisupp-
görelse om den ekonomiska politiken med Bondeförbundet. Läget i 
riksdagen var kärvt, borgarna var trotsiga. Men den stora depressionen 
krävde handling. ”Kohandeln” över blockgränsen blev svaret.

Den överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken som 
regeringen och Allianspartierna presenterade på fredagen innebär 
ingen revolution. En del av innehållet framstår som självklart. Annat 
väcker nya frågor.

Men förhandlingarna har gett kohandel i ordets rätta bemärkelse. Upp
görelsen har inneburit att alla har fått ge och ta i viktiga sakfrågor. Det 
politiska systemet har visat att det fungerar och kan hitta medelvägar.

Vem är vinnaren i uppgörelsen? Vem fick ”rätt” om invandringen? Till 
liten glädje kommer frågorna att debatteras och partier anklagas för att 
antingen göra för lite eller för att svika.

Sanningen är att verkligheten har förändrats dramatiskt under hösten. 
På mycket kort tid har antalet asylsökande mångdubblats. Vem förut-
såg kraften i uppgången? Knappast någon. Mottagningsstrukturen i 
kommunerna och inom myndigheter har utsatts för extrema påfrest-
ningar. Något slut är knappast i sikte.

Det kräver att partierna ser över sina prioriteringar. Både regeringen 
och Alliansen har famlat. Men en viktig insikt är att politiken har 



begränsat inflytande över situationen. Sverige kan inte, och borde inte 
heller försöka, stänga dörren om sig när omvärlden knackar på. Där-
emot måste ambitionsnivån anpassas.

Veckans överenskommelse är ett nyktert erkännande av dilemmat. Den 
största nyheten är att Sverige nu vänder sig till EU för att få avlast-
ning. Regeringen tänker begära att den inte längre ska befinna sig i den 
mottagande änden av unionens nya system för omfördelning av 
flyktingar. I stället är det sagt att Sverige ska sorteras i kategorin för 
överansträngda länder, tillsammans med Italien och Grekland.

Vad det ger för resultat är oklart. En omfördelning inom EU har hittills 
bara skett på papperet. Men i det skarpa läge som råder är det rätt att 
försöka. Det är också rätt att skicka budskapet till övriga länder att vi, 
som statsminister Stefan Löfven konstaterade i veckan, är ”nära grän-
sen för vår kapacitet”.

Därför är det också logiskt att man samtidigt går i en riktning som 
innebär att villkoren för asyl harmoniseras med resten av EU. Tillfälli-
ga uppehållstillstånd blir huvudregel, med vissa undantag som fort-
farande framstår som outredda. Dessutom höjs försörjningskraven vid 
anhöriginvandring, och villkoren för dem som fått avslag på sin asyl-
ansökan stramas åt.

Att djävulen sitter i detaljerna gäller alla punkter i uppgörelsen, men 
inte minst de som syftar till att underlätta integrationen. Här nämns ett 
antal ”tidiga” insatser, liksom högre krav på att ta del av utbildning 
och söka jobb. En välkommen begränsning av föräldraförsäkringen 
planeras samtidigt. Den har skapat en fallgrop för nyanlända kvinnor.

Det mest konkreta förslaget är att utvidga rutavdraget. Flyttfirmor och 
trädgårdsarbete ska skatterabatteras, vilket väntas ge några tusen nya 
enkla jobb. Det är utmärkt. Att byggreglerna lättas är också ett betydel-
sefullt besked. Men sannolikheten är låg att förslagen räcker – de 
måste ses som en grund.

Viktigast är därför att uppgörelsen förändrar förutsättningarna i svensk 
politik. Plötsligt är Allianspartierna insyltade i regeringens budget, 
medan Socialdemokraterna släpper sitt monopol på jobbpolitiken och 
sitt motstånd mot rutavdraget. Bägge parterna har gjort något de har 
velat undvika, men samtidigt är båda konstellationerna intakta.

Kohandeln har sina sidor. Men den nya flyktinguppgörelsen var nöd-
vändig och i sak innebär den goda nyheter. De borgerliga partiernas 
roll blir framöver att se till att Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
inte drar benen efter sig.

Alliansen kommer också att behöva sätta press på regeringen att göra 
mer. Den sortens dynamik i politiken kan bli både meningsfull och 
begriplig för partiernas väljare.

Vad som händer med Vänsterpartiet, som bröt upp från förhandlingar-
na, är efter uppgörelsen okänt. I förlängningen blir partiet umbärligt 
som regeringsunderlag. Möjligen sörjer 5,72 procent av väljarna, men 
desto fler har anledning att glädjas åt ett annat samarbete.

DN 24/10 2015 “
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“ Spöken ur Europas förflutna

Kritiken mot Viktor Orbán har nästan kommit av sig. Framtidens 
europeiska flyktingpolitik ser ut att få mer med ”fästning Europa” 
att göra än med dagens öppna dörr.

Flyktingkrisen håller på att isolera Tyskland och Sverige i Europa. Vad 
som först var beundran har på många håll redan blivit till kritik: det 
generösa tysksvenska mottagandet (på nytyska: Willkommenskultur) 
överskuggas alltmer av de problem som detta innebär för mindre gene-
rösa EU-stater.

Och de blir, som flyktingarna, allt fler.

Kritikens andemening är enkel: först bjuder Merkel in alla till Europa 
utan att fråga oss, för att sedan tvinga på oss dem hon inte själv klarar 
av. Men EU kan varken ekonomiskt eller moraliskt leva över sina till-
gångar.

Som störst är irritationen på Balkan. Från Grekland över Makedonien, 
Serbien, Kroatien, Slovenien och med Österrike som förrum, drar 
folkvandringen vidare innan den når sin slutdestination i norr. Längs 
den rutten är ingen välkommen och ingen stannar heller frivilligt. Man 
kunde därför tro att transporten vore en enkel logistisk uppgift att lösa. 
Men icke: obefintligt samarbete, otillräckliga resurser, ren inkompe-
tens och inte minst gamla nationella motsättningar skapar kaos och 
gräl som EU bara med möda kan tygla så att de inte blir till något ännu 
värre.

Eniga är dessa balkanska stater bara om att ingen flykting ska bli kvar 
just på deras territorium. Och om att inga fler borde välkomnas till 
Europa.

EU hoppas på att salomoniskt dela upp flyktingarna – kvotera dem – 
och att kunna skicka tillbaka dem som inte beviljas asyl. Men dagligen 
demonstreras på Balkan hur orealistisk, rentav naiv en sådan strategi 
är. Kvoter? Det vill säga låta några stanna hos oss? Men den ofta 
brutala praktiken ser annorlunda ut: i väg med dem! Detta underlättas 
av att flyktingarna själva är av samma mening. Och att ta tillbaka dem 
som inte får asyl i Tyskland eller Sverige? Uteslutet. Med alla till buds 
stående medel skulle varje balkanskt transitland värja sig.

Mardrömmen vore att Tyskland stänger gränsen: genast vänder då 
strömmen, strandade flyktingar skulle pryglas tillbaka dit varifrån de 
kommit, tillbaka över grannens (stängda) gräns.

Östeuropéerna har i väst kritiserats för bristande solidaritet. Egoistiskt 
har de hållit fast vid sin traditionella roll som historiens offer, svart-
sjukt vägrat erkänna att det faktiskt kan finnas några som har det värre 
än de själva. Och solidaritet är något mycket konkret; den har med 
geografi och antal (på nysvenska: volymer) att göra, och flyktingarna 
kommer alltför långt bort ifrån och är alltför många för att i Östeuropa 
kunna räkna med någon förståelse.

Det förargar västeuropéerna som öst stora pengar över östeuropéerna 
för att underlätta deras väg tillbaka till Europa. I stället skulle de ha 
föredragit att mentalt bli kvar i det förflutna, ett slags eviga underdogs, 
präglade av den kommunism som tog ifrån dem medborgarens ansvar 



för värden som fred, demokrati eller just solidaritet genom att upphöja 
dem till stats- och partidoktrin.

Så fortsätter det förflutna att spöka mitt uppe i vad som är Europas 
största kris sedan andra världskriget.

Också Ungerns roll i den handlar om det förflutna. Plötsligt är man 
tillbaka som regionens enda stormakt, den enda stat som agerar när 
alla andra reagerar. Budapest rullar ut taggtråd, stänger gränserna för 
att försvara nationen och det ”kristna Europa” mot främmande musli-
mer (förr hette det mot turken).

Den som kan sin historia är inte helt förvånad. Så har det alltid varit, 
Ungern bestämmer, något som under den korta historiska parentes som 
hette Jugoslavien glömdes bort eftersom man på Balkan håller sig 
med myter i stället för historia.

Ungern? Ett land om vilket man ingenting längre visste, inte räknade 
med och som betraktades från ovan. Generationer av sydslaver växte 
upp utan minnet av ett mäktigt Ungern även om de kände lätt oro när 
de besökte det majestätiska Budapest, större än Belgrad och Zagreb 
tillsammans. Resten förträngdes. Ett svårt misstag: särskilt när Jugo-
slavien inte längre finns utan åter ersatts med provinser och småstater.

Viktor Orbán har nu ”löst” Ungerns problem på grannarnas bekostnad. 
Vid det här laget har Europa motvilligt insett att han är en lika obehag-
lig som skicklig politiker som inte heller Bryssel rår på, dessutom med 
ett massivt folkligt stöd ingen annan europeisk politiker kan drömma 
om. Och trots all berättigad kritik är EU honom svaret fortfarande 

skyldig: hur ser ert alternativ till min politik ut? Vad har ni att komma 
med?

I takt med att krisen skärpts har kritiken mot Orbán nästan kommit av 
sig. Det hänger samman med att framtidens europeiska flyktingpolitik 
förmodligen kommer att ha mer med ”fästning Europa” än med dagens 
öppna dörr att göra. Allt fler tunga politiker i Europa förespråkar lös-
ningar som åtminstone i sak påminner om de ungerska. Inte minst 
gäller det i öst. Med sin auktoritära, chauvinistiska och främlingsfient-
liga politik håller Orbáns Ungern på att bli en förebild för många 
politiker och väljare i öst, långt mer förtrogna med Orbáns antiliberala 
ordning än med den som utformas i Västeuropas öppna, demokratiska 
välfärdsstater.

Ingen särskilt vacker bild av vår framtid. Men ändå med fördelen att 
likna Europa som det är i stället för hur det borde vara.

Richard Swartz richard.swartz@chello.at 

Richard Swartz är journalist, författare och fristående kolumnist i 
Dagens Nyheter. “
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DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“Ge romaner till de nya svenskarna

Vad kommer den stora invandringen att få för effekter på den nordiska 
gemenskapen – och på den nordiska litteraturen? Frågan lyftes på ons-
dagen på Kulturhuset i Stockholm.

Den lär inte bli mindre aktuell i flyktingkrisens spår; folken i våra 
länder har präglats av en lång gemensam historia av samarbete, krig, 
korsande av gränser, kulturutbyte, import och export. Det är högst 
naturligt att de som flyttar hit inte känner samma samhörighet. Så hur 
kommer denna så värdefulla gemenskap att påverkas?

Att det redan finns skillnader mellan vilka böcker som skrivs i de olika 
nordiska länderna slogs tidigt fast. Danskar, norrmän, finnar och is-
länningar har erfarenheter av krig och ockupation som vi svenskar 
saknar. Så är också grannlitteraturen mer intresserad av historia och 
omvärld. Den svenska skådar inåt, mot sin egen navel.

En spaning blir att höstvintern 2015 kommer att ge upphov till en rik 
flora av skandinavisk litteratur där flykten och anpassningen till det 
nya landet står i centrum. En utvandrarsvit där Sverige är mål, inte 
startpunkt.

Samtalet på Kulturhuset brände till när det famösa k-ordet nämndes: 
kanon med betoning på den första stavelsen. Den ploppar upp regel-
bundet, diskussionen om ifall vi bör upprätta en sorts svensk kultur-
kanon. Ofta åtföljd av fnysanden och hyttande fingrar som pekar på 
hur förtryckande den vore.

”Den svenska kulturdiskussionen är så begreppsfixerad, själva ordet 
kanon är ett rött skynke”, suckade en av panelisterna, DN Kulturs Åsa 
Beckman.

En annan, den finlandssvenske poeten Oscar Rossi, fyllde i: ”Det är 
skillnad om vi använder en kanon för att bygga eller tolka nationen 
Sverige”.

Och då föll det på plats för mig. Om jag skulle fly över gränser och 
hav till en märklig plats där folk syns göra det mesta bakvänt: Vore då 
inte litteraturen ett lysande sätt att åtminstone börja lära känna dem?

Snabböversätt Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Marianne Fredriks-
son och Jonas Hassen Khemiri till arabiska, tigrinska, somaliska och 
pashto och distribuera dem fritt på alla asylboenden. Och släng för 
gemenskapens skull med några nordiska kolleger: Knausgård, Blixen, 
Oksanen, Laxness...

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se  “
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DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:
”Hälften av SD:s sympatisörer: människor 
kan indelas i raser”
“Vanföreställning. I dag vet vi att människor inte kan indelas i 
raser. Men var femte instämmer i påståendet ”Människan kan 
delas in i olika biologiska raser” i en ny undersökning. Att tron på 
raser är så utbredd är ett skäl till förstärkta insatser både i grund-
skolan och i folkbildningen, skriver representanter för Vetenskap 
och folkbildning.

Under försommaren genomförde Demoskop, på uppdrag av före-
ningen Vetenskap och folkbildning, en opinionsundersökning. Av 1113 
tillfrågade svarade 21 procent att människan kan indelas i biologiska 
raser. Rastron skilde sig dock markant mellan olika grupper: Medan 28 
procent av männen ansåg att människor kan indelas i raser ställde sig 
endast 15 procent av kvinnorna bakom påståendet.

Än större skillnader framkom mellan olika partiers sympatisörer. 
Endast 1 procent av de personer som i undersökningen sade att de 
skulle rösta på Vänsterpartiet om det var val i dag instämde i påståen-
det att människor kan indelas i raser. Även bland Miljöpartiets sym-
patisörer var siffran förhållandevis låg: 5 procent. Övriga partiers 
sympatisörer instämde helt eller delvis i påståendet enligt följande 
fördelning: Socialdemokraternas sympatisörer 13 procent, Centerpar-
tiets 15 procent, Moderaternas 23 procent, Folkpartiets 28 procent, 
Kristdemokraternas 33 procent och Sverigedemokraternas 48 procent.

Utbildningsnivå eller ålder tycks inte påverka om man instämmer i 
påståendet eller inte.

Bland biologer råder i dag enighet om att det inte existerar mänskliga 

raser. Den genetiska variationen mellan människor följer nämligen inte 
de gränser som tillämpades för de traditionella rasbegreppen. Men, är 
det verkligen problematiskt att en så stor andel av Sveriges befolkning 
ändå tror på denna typ av kategorisering av människor?

Indelningar av människor i olika raser har under historien utgjort en 
grund för förtryck, förföljelse och mord. Under Förintelsen utrotades 
miljoner judar och romer enbart på grundval av sin etniska tillhörighet, 
men även i Rwanda och det Osmanska riket utfördes fruktansvärda 
folkmord under 1900-talet. De rasistiska ideologierna var dock inte 
enbart ett 1900-talsfenomen, utan härstammade från flera hundra år av 
slaveri, förtryck och folkmord runtom i världen. Rasindelning av 
människor har kunnat spåras ända tillbaka till Antiken.

Så sent som 1954 försvann särlagstiftningen rörande romska personer i 
Sverige. Rasuppdelningen av människor hade långt tidigare inletts 
genom skallmätningar: först av skelett och sedermera också av levande 
personer. Människor delades in i långskalliga respektive kortskalliga 
och tillskrevs olika egenskaper enbart baserat på resultaten av dessa 
mätningar. Under början av 1900-talet påbörjades ett intensivt lobby-
arbete av Svenska sällskapet för rashygien, vars syfte bland annat var 
att få till stånd ett rasbiologiskt forskningsinstitut. Statens institut för 
rashygien öppnade 1922 och den första steriliseringslagen infördes 
1935. Resultatet av institutet och lagstiftningen har vi på senare år 
kunnat ta del av genom gripande berättelser i massmedia, exempelvis 
P3 Dokumentär om tvångssteriliseringarna, från oktober 2006.

En indelning av mänskligheten i raser är och har alltid baserats på 
godtycke. Såväl den historiska som den ännu använda rasindelningen 
är kulturellt och politiskt betingad och syftar i såväl USA som andra 
delat av världen till att gruppera människor utifrån geografiskt ur-
sprung. Själva uppdelningen skiljer sig dock avsevärt åt beroende på 
var i världen man befinner sig. Här i Sverige, där indelningen av 



människor i raser slutligen har upphört, använder vi oss i stället av 
denna form av kategorisering när det gäller våra husdjur, såsom hun-
dar, katter, kor och grisar.

Hur förhåller sig då den biologiska forskningen till rasbegreppet?

Inom biologin, särskilt evolutionsbiologin och populationsbiologin 
som är de grenar som studerar arter används inte ordet ras längre. I 
stället talar man om arter, underarter, populationer, geografiska grup-
per med mera. Att diskutera huruvida det existerar mänskliga raser blir 
därför ogörligt utifrån ett biologiskt perspektiv. Däremot går det att 
omformulera frågeställningen till “Finns det underarter inom den 
mänskliga arten?”

Forskare använder sig av olika definitioner för att avgöra om det finns 
underarter av ryggradsdjur. Biologiska raser innebär enligt dessa att 
det finns geografiskt avgränsade populationer som har skarpa gränser 
vilket skiljer dem från resten av arten. Detta innebär att det krävs gene-
tiska variationer mellan de olika grupper som ses som underarter, som 
är större än de variationer som finns inom grupperna. Utifrån denna 
definition finns inga underarter inom mänskligheten. Vissa utseende-
mässiga egenskaper har historiskt sett varit vanligare förekommande 
inom vissa geografiska områden. Framförallt har det rört färg på hår, 
hud och ögon. Dessa variationer representerar dock en mycket liten del 
av människans genuppsättning. Några få, ytliga variationer mellan 
olika grupperingar av en art är långtifrån tillräckligt för att uppfylla 
kraven för underartsindelning, vare sig det rör sig om en skarp indel-
ning eller baseras på mängden variation. En potentiell biologisk ras-
indelning, eller för den delen underartsindelning, är därför omöjlig och 
kan endast betraktas som ren pseudovetenskap utifrån den kunskap vi 
har i dag.

Vi vet alltså med bestämdhet att människor inte kan indelas i raser så 

som man tidigare gjorde. Denna kunskap är numera utbredd, inte bara 
bland biologer utan även hos huvuddelen av den informerade allmän-
heten. Trots detta ställer sig alltså fortfarande fler än var femte bakom 
indelningen av människor i biologiska raser. När en så stor andel av de 
tillfrågade saknar så grundläggande biologiska kunskaper uppstår 
givetvis många frågetecken.

Tron på att människor kan indelas i raser torde ha minskat markant 
under 1900-talet. Trots detta visar inte undersökningen att yngre 
människor är mindre rastroende än äldre. Kanske har skolan miss-
lyckats med att förmedla tillräckliga kunskaper, men det förklarar inte 
att nästan dubbelt så många män som kvinnor är benägna att tro på 
mänskliga raser. Denna indelning av människor har genom historien 
visat sig leda till fruktansvärda övergrepp. Ännu i dag förekommer 
regelbundet såväl övergrepp som våldsdåd med rasistiska förtecken i 
såväl Sverige som övriga världen. Att rastron i hög grad lever vidare 
bland vissa grupper bör därför ses som en stark varningssignal och 
som ett skäl till förstärkta insatser både i grundskolans biologiunder-
visning och i folkbildningen.
Linda Strand Lundberg, ordförande Vetenskap och folkbildning
Eva Daskalaki, filosofie doktor i evolutionsbiologi, styrelseledamot 
	
 Vetenskap och folkbildning
Sven Ove Hansson, professor i filosofi, KTH, tidigare ordförande i 
	
 Vetenskap och folkbildning
Dan Katz, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, 
	
 styrelseledamot Vetenskap och folkbildning
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, styrelseledamot 
	
 och tidigare ordförande i Vetenskap och folkbildning

Bakgrund. Om Vetenskap och folkbildning.
Vetenskap och Folkbildning är en rikstäckande förening som vill 
främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Hela 
undersökningen publiceras inom kort. “



DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

”Vi får inte bidra till ett samhälle som blir 
kallare och hårdare”

“Efter skoldåden i Trollhättan och en vecka av bränder på flyk-
tingboende manar statsminister Stefan Löfven människor till 
eftertanke. – Vi måste tänka efter så att vi inte får ett samhälle 
med inbyggda spänningar, säger han.

Den senaste veckan har en rad dramatiska händelser inträffat i Sverige. 
Flera bränder, som misstänks var anlagda, har rasat vid flyktingboen-
den eller tilltänkta flyktingboenden.

I Trollhättan mördade i torsdags en 21-årig man med svärd en 15-årig 
pojke och en elevassistent i ett dåd som chockat Sverige. Gärnings-
mannen i Trollhättan valde ut sina offer efter hudfärg. Säpo har be-
skrivit skolmorden som ett hatbrott med rasistiska förtecken.

– Det är allvarligt i sig, men händelsen är så tragisk för dem som 
drabbas av detta, att nära och kära är borta, då tror jag att man tänker 
mindre på vad det beror på. De är bara borta. Den sorgen är obeskriv-
lig, säger Stefan Löfven när DN träffar honom på Rosenbad sent på 
fredagseftermiddagen.

I olika nätforum finns det personer som hyllat de gärningsmän som 
eventuellt tänt eld på asylboenden. Efter skolmorden i Trollhättan 
förekom under några timmar en omfattande ryktesspridning på nätet. 

Stefan Löfven uppmanar människor att vara mer varsamma både med 
orden och med varandra.

– Jag har sagt tidigare att vi måste tänka efter hur vi själva bidrar till 
att utveckla vårt samhälle. Sverige ska kännetecknas av solidaritet, 
gemenskap och omtanke. Det är det som är Sverige. Inte minst under 
hösten har vi sett hur många goda krafter det finns. De fantastiska 
insatser som görs pekar i en helt annan riktning. Men vi måste tänka 
efter så att vi inte får ett samhälle med inbyggda spänningar.

Du har tidigare, exempelvis i ditt sommartal, varnat för ett polariserat 
debattklimat och näthat. Vad tror du att det har för betydelse för den 
här typen av händelser?

– Inte minst på sociala medier förekommer att man ger uttryck för hat 
eller oförsonlighet. Många säger att man inte får diskutera och tycka 
vad man vill, men det kanske är tvärtom, höll jag på att säga. I vissa av 
de här sociala medierna förstärker man varandra med den här typen av 
budskap. Därför är det så viktigt att alla tänker efter vad man skickar 
vidare, vad det är man vill sprida.

Samtidigt menar Stefan Löfven att människor inte ska låta den senaste 
tidens händelser ta överhanden i sin upplevelse av Sverige.

– Vi ska inte måla upp en situation att vi är på väg in i något kaosartat, 
men vi måste vara försiktiga. Så att vi inte bidrar till ett samhälle som 
blir kallare och hårdare. Sverige är något helt annat. Jag vet att de allra 
flesta människor vill ha ett samhälle som är varmt och solidariskt, 
säger han.



Samtidigt som människor runt om i landet försökte förstå de fruktans-
värda händelserna i Trollhättan satt representanter för sex riksdagspar-
tier och slutförhandlade den migrationsuppgörelse som presenterades 
på fredagen.

Stefan Löfven tycker att det är en styrka för Sverige att politikerna 
lyckades enas i ett svårt läge.

– När landet befinner sig i en mycket svår situation, och det gör vi, då 
är det stort värde i att vi tar ansvar för det här politiskt. Vi gör det 
tillsammans, vi sätter oss ner och diskuterar och hittar lösningar utifrån 
våra skilda utgångspunkter, säger Stefan Löfven.

– Det är ett mycket starkt bevis för styrkan i svensk demokrati att vi 
två veckor efter att Decemberöverenskommelsen bröts sluter vi en 
sådan här överenskommelse. Det har betydelse för Sverige, men också 
för signalen utåt till vår omvärld, att svensk demokrati klarar det här.

Stefan Löfven menar att de viktigaste delarna i den blocköverskridan-
de överenskommelsen är att dämpa kostnadsökningen, få mer ordning 
och reda i systemet och att skynda på etableringen i samhället av nyan-
lända.

Den viktigaste enskildheten är dock en annan, enligt statsministern. 
Det är att Sverige nu aviserar att man vill vara en del av EU:s omför-
delningsmekanism av flyktingar. Om så blir fallet ansluter Sverige till 
Italien och Grekland.

– Sverige kan komma att fatta ett beslut att vi också vill omfattas av 
omfördelningen, vilket kan innebära att man också flyttar flyktingar 
från Sverige till andra medlemsstater. Sverige kan inte ta ett så 
oproportionerligt stort ansvar, säger Stefan Löfven.

I går förmiddags talade Löfven med EU-kommissionens ordförande 
Jean-Claude Juncker om problemet.

– Jag har tagit upp det med både Juncker och Tusk. Jag tycker att det 
är viktigt, det belyser hur viktigt det är att alla EU:s medlemsstater tar 
sitt ansvar. Det är inte rimligt att Sverige tar ett så stort ansvar som vi 
gör. Vi är överlägset största mottagare av asylsökande per capita och så 
kan det inte fortgå. Nu ser vi en dramatisk ökning de sista sex sju 
veckorna och det är en ohållbar situation. Nu är signalen tydlig till 
Europeiska unionen att vi kan inte ha den här situationen.

Stefan Löfven säger att han på EU-toppmöten visat uträkningar för de 
andra regeringscheferna vad ett svenskt flyktingmottagande skulle 
innebära om alla EU-länder tog emot lika många människor som 
Sverige.

– Skalar man upp det på EU-nivå så motsvarar det åtta miljoner 
människor. Det inser alla, att det kan vi inte fortsätta med. Det måste 
alla förstå. Jag är övertygad om att både kommissionen och EU:s 
medlemsstater ser det.

Nu har ni gjort en uppgörelse med oppositionen. Kommer det mer på 
migrationsområdet?



– Det kommer att behöva göras mer. Det här kommer inte att räcka, det 
kommer inte att hantera hela situationen. Det är ett bra steg, men det 
kommer att behöva göras mer. En del kan hanteras med regeringens 
mandat, annat kommer att behöva diskuteras med riksdagens partier.

Vad är det som måste göras?

– Det är det vi håller på med nu. Det är självfallet så att man måste 
tänka nästa steg också, men det får vi återkomma till.

Är det möjligt att klara regeringens jobbmål?

– Det blir väldigt tufft, det vore naivt att tro att det inte blir ännu 
tuffare när så många människor kommer in.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se”

“ Fakta. Tidigare våldsbrott med rasistiska och nazistiska 
förtecken

1986 21-årige Ronny Landin sparkas till döds av skinheads på 
Nickstabadet utanför Nynäshamn.

1990 En homosexuell man i Göteborg knivhuggs till döds av en 18-
årig nazist.

1995 En homosexuell man i Västerås knivhuggs till döds av en 19-årig 
nazist. Samma år mördas 14-årige John Hron brutalt av nazister i Kode 
utanför Kungälv. Hans grav har skändats vid flera tillfällen.

Det året dödas också 25-årige Gerard Gbeyo från Elfenbenskusten av 
rasister i Klippan. En 17-årig man döms till fyra års fängelse i Högsta 
domstolen.

1995 John Ausonius, även känd som lasermannen, döms till livstids 
fängelse för ett mord och tio mordförsök i början av 90-talet. Samtliga 
offer hade invandrarbakgrund. Han kalades lasermannen eftersom han 
vid vissa skjutningar använde ett sikte som syntes som en röd ljusprick 
på siktpunkten. Ausonius har senare sagt att han ser de brott han har 
begått som fruktansvärda och att han har ändrat sina värderingar kring 
invandrare. Han har flera gånger begärt att få sitt straff tidsbestämt 
men hovrätten har sagt nej med hänvisning till återfallsrisken.

1997 En homosexuell algerier mördas i Göteborg av två män som 
säger sig vara nazister och satanister.

Samma år döms en 25-årig nazist för att ha mördat en homosexuell 60-
årig man. Nazisten är densamme som mördade en homosexuell man i 
Göteborg sju år tidigare.

1999 Två poliser mördas i Malexander efter ett bankrån. De misstänk-
ta gärningsmännen är aktiva nazister.

En bilbomb exploderar i Nacka, riktad mot två journalister som skrivit 
om nazistiska grupper.

Björn Söderberg, fackligt aktiv syndikalist, mördas. En enig hovrätt 
dömde i mitten av juli nazisterna Hampus Hellekant och Björn 
Lindberg-Hernlund till elva års fängelse för mordet.

mailto:jens.karrman@dn.se
mailto:jens.karrman@dn.se


2003–2010 I april 2013 dömdes serieskytten Peter Mangs till livstids 
fängelse av hovrätten i Malmö för två mord och mordförsök mot åtta 
personer. Skottdåden skedde i Malmö mellan 2003 och 2010. Mangs 
nekade till anklagelserna men har i efterhand gjort erkännanden i 
intervjuer med Sydsvenskan. I Joakim Palmqvists bok ”Äventyr i 
Svenssonland” som bygger på intervjuer med Mangs framträder enligt 
flera medier serieskyttens rasistiska motiv.

2013 Två kvinnor och två män misshandlas på Kristianstadsgatan i 
Malmö natten efter Internationella kvinnodagen. Däribland 27-årige 
Showan Shattack som var nära att dö av sina skador. Flera av de miss-
tänkta har kopplingar till nazistiska Svenskarnas parti.

2015 En 24-årig man har åtalats för tre fall av mordförsök efter att ha 
angripit flera personer med kniv i Norrköping i mitten av augusti. Två 
fick livshotande skador. Enligt åklagaren var knivskärningarna upp-
såtliga och motivet att kränka offren på grund av 24-åringens uppfatt-
ning om deras etniska eller nationella ursprung,

Enligt tidningen Expo har det skett 76 attacker mot tiggare de före-
gående 18 månaderna. Enligt forskare kan rasistiska motiv ligga 
bakom.

TT “
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“Löfvens agerande får beröm

Moderatledaren Anna Kinberg Batra berömmer statsminister 
Stefan Löfven för hanteringen av dådet i Trollhättan. – Han 
agerade alldeles rätt, säger hon.

Anna Kinberg Batra befann sig på ett flygplan när nyheten om över-
fallet i Trollhättan kom. Hon fick höra vad som hänt efter landning.

– Jag blev precis som de allra flesta alldeles bestört. Det är en fruktans-
värd händelse där man i första hand tänker på de drabbade och deras 
familjer, säger hon.

Med hänsyn till utredningen vill hon egentligen inte spekulera i om det 
finns ett samband mellan samhällsklimatet och rasistdådet.

– Men det viktiga är att visa att vi inte accepterar någon sådan här 
händelse över huvud taget. Och att hela Sverige står upp för det, säger 
hon.

Hon har kontaktat statsminister Stefan Löfven och berömt hans snabba 
beslut att resa till Trollhättan.

– Det var alldeles rätt och det ville jag framföra, säger hon.

Socialdemokraterna och Moderaterna har precis gjort upp med Miljö
partiet och resten av Alliansen om en rad åtgärder i flyktingkrisen. En 



speciell och unik insats, enligt Moderatledaren. Men hon utesluter inte 
helt att det blir fler uppgörelser om just migrationen och integrationen.

–  Detta är första viktiga steg som kan behöva följas av fler, säger hon 
till DN.

Moderaterna har fått igenom flera krav i de blocköverskridande för-
handlingarna om flyktingkrisen. Bland annat införs tillfälliga upp-
ehållstillstånd som huvudregel under de närmaste tre åren.

– Sverige är mitt uppe i en akut kris där vi måste agera för att möta 
situationen vid våra gränser och kunna upprätthålla ett rättssäkert 
asylsystem för dem som måste fly för sitt liv. Det blir bättre nu, säger 
Anna Kinberg Batra.

Karin Eriksson “
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“ Sverige vill omfördela flyktingarna

Flyktingar från krigsdrabbade länder kan inte längre vara säkra 
på att få stanna i Sverige. Enligt den historiska uppgörelsen om 
flyktingkrisen ska Sverige kunna skicka asylsökande till andra 
EU-länder. Åtgärden är en tydlig signal för att få färre flyktingar 
att söka sig hit.

Efter en dryg veckas förhandlingar är majoriteten av riksdagspartierna 
överens om ett åtgärdspaket för att hantera den pågående flyktingkri-
sen. Paketet innebär en skärpning av invandringspolitiken men på-
verkar också byggregler, skolan och arbetsmarknaden. Nu är det också 
klart att alla landets kommuner ska tvingas att ta ansvar för flykting-
mottagandet.

En central del i avtalet är att Sverige nu ska begära av EU-kommissio-
nen att få bli ett land som omfördelar flyktingar. Det betyder att flyk-
tingar som kommer hit inte kan känna sig säkra på att få stanna även 
om de har asylskäl. De kan i stället bli omfördelade till något annat 
EU-land, och flera centralt placerade källor understryker att det här är 
en signal till flyktingarna om att de lika gärna kan hamna i Rumänien 
som i Sverige – även om det är här de söker asyl.

– Vi är i ett läge där vi har ett oproportionerligt starkt tryck på vårt 
asylmottagningssystem. Eftersom vi är det land som tar emot flest 
flyktingar per capita tycker vi att vi har starka skäl att vara med i EU:s 
omfördelningssystem, säger migrationsminister Morgan Johansson 
(S).



Beskedet innebär att Sverige gör sällskap med Grekland och Italien 
som hittills är de enda länder som ingår i omfördelningssystemet. 
Ungern erbjöds tidigare i år att också vara med men avböjde.

Därför finns det en kvot på 54 000 flyktingar att omfördela som Sveri-
ge kan begära att vara en del av. Hur många av dessa som kommer att 
omfördelas från Sverige är fortfarande oklart.

Morgan Johansson vill inte spekulera i vad beskedet får för effekt på 
flyktingarnas vilja att söka sig till Sverige.

– Det får var och en dra sin slutsats av. Men det är klart att signalen 
som nu går ut är att vårt mottagningssystem är under så stark press att 
vi måste meddela EU-kommissionen om att vi vill vara med i systemet 
för omfördelning. De flyktingar som är på väg genom Europa ska veta 
att handläggningstiden här är två tre år och den informationen måste 
gå ut, säger han.

Signalen är lika mycket riktad till övriga EU-länder om att även de 
måste ta sitt ansvar.

– Sverige har ett oerhört ansträngt läge. Otroligt många söker sig till 
Sverige och då är det högst rimligt att vi också begär en omfördelning. 
Andra länder ska göra mer, säger Elisabeth Svantesson (M), migra-
tionspolitisk talesperson. 

I uppgörelsen om flyktingsituationen ingår alla riksdagspartier utom 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. SD var inte inbjudna till 
överläggningarna och V hoppade av i ett sent skede.

En av de svåraste frågorna att enas om har varit om Sverige ska 
erbjuda tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. Uppgörelsen 
slutade med en kompromiss som innebär att tillfälliga uppehållstill-
stånd nu blir huvudregel men under en begränsad tid på tre år. Dess-
utom undantas ensamkommande flyktingbarn, kvotflyktingar och 
barnfamiljer vilket innebär att ungefär hälften av dem som beviljas 
asyl fortfarande kommer att få permanenta uppehållstillstånd.

För Miljöpartiet har frågan varit särskilt svår att smälta.

– Vi tror att det är en dålig åtgärd. Det var ett krav från Moderaterna 
och då var det avgörande för Miljöpartiet att den oro som ett tillfälligt 
uppehållstillstånd ger aldrig ska komma till ett barn, säger utbildnings-
minister Gustav Fridolin (MP). 

Samtliga partier i uppgörelsen understryker att det nuvarande åtgärds-
paketet mycket väl kan komma att visa sig otillräckligt. Folkpartiets 
Erik Ullenhag säger att utvecklingen får visa om det krävs nya samtal. 
Han tror att det finns flera frågor som kan bli aktuella.

– Vi måste fundera vidare på de ensamkommande barnen. Hur kom-
mer det sig att vi har en ganska dramatisk ökning till Sverige av 
ensamkommande barn? Det är nog en av de frågor vi kommer behöva 
fokusera mest på framöver, säger han.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se”
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“ Fakta.
Överenskommelsen i 19 punkter

Snabbare behandling av asylansökningar, bland annat med lista över 
säkra länder.

Personer utan barn med avvisningsbeslut ska tvingas lämna asylboen-
de och förlorar bidrag.

Försörjningskrav för anhöriginvandring när det gäller nyetablerade 
relationer.

Lagliga vägar in i EU för asylsökande ska utredas.

Löpande översyn av hanteringen av ensamkommande barn.

Sverige begär att EU omfördelar asylsökande från Sverige.

Svenskundervisning redan under tiden man väntar på asylbeslut.

Kommuner ska genom en lag kunna tvingas ta emot fler flyktingar.

Utbildningsinsatser för lågutbildade flyktingar.

Möjligheten till utbildningsplikt ska ses över.

Yrkesintroduktionsjobb även i företag utan kollektivavtal.

Fler möjligheter till praktik.

Rutavdraget utvidgas till trägårdsarbete, flytt- och it-tjänster.

Tydligare krav för försörjningsstöd i kommunerna.

Begränsning av föräldrapenning för flyktingar.

Tillfälliga lättnader i plan- och bygglagen för att förenkla bostads-
byggande.

Även friskolor ska ta emot flyktingbarn, dispenser för distansutbild-
ning ska ges.

Nyanlända med lärarutbildning ska kunna undervisa elever som talar 
samma språk.

Tio miljarder kronor till kommunerna för att klara flyktingmottag-
ningen.

Källa: Regeringen och Alliansen “



DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“ Det sänder en signal till omvärlden

Analys. Regeringen och Alliansen tar ansvar för den flyktingpoli-
tik de tillsammans format. De är överens om ett gemensamt kris-
paket som skärper flyktingpolitiken och är smärtsam för flera av 
partierna. De sänder nu en signal till omvärlden om att det svens-
ka mottagningssystemet inte klarar mycket mer.

Det finns en gräns, sade migrationsminister Morgan Johansson (S) på 
vackert formulerad engelska när han tillsammans med arbetsmark-
nadsministern höll en internationell presskonferens i regeringshög-
kvarteret i går.

Han berättade att Sverige kommer att begära att bli en del av EU:s 
omfördelningssystem. Hittills är det Grekland och Italien som fått 
löften om att omplacera asylsökande till andra EU-länder. Sverige ser 
alltså flyktingsituationen här som liknande den i de båda Medelhavs-
länderna.

Begäran till EU är tillsammans med uppgörelsen om att införa till-
fälliga uppehållstillstånd för asylsökande utan barn ett exempel på 
svensk signalpolitik. De som är på väg hit för att söka asyl får veta att 
tillvaron i Sverige inte längre är så generös mot asylsökande som den 
har varit.

Det är ett sätt att försöka minska trycket på det svenska mottagnings-
systemet. Det är politiskt kontroversiellt. Därför vill inte alla de sex 
partier som i går gjorde upp erkänna att de bedriver signalpolitik. Men 

det är så andra EU-länder gör när de försöker förmå människor att åka 
till ett annat land för att söka asyl.

Uppgörelsen mellan regeringen och Alliansen innehåller inte bara 
åtstramningar, utan olika åtgärder för att underlätta mottagandet i 
kommunerna. Dessutom innehåller den stimulanser för fler enkla jobb.

Alla partier fick tänja sig för att komma överens, och vissa fick ge upp 
mer än andra. Mest gav regeringspartierna upp, och i synnerhet MP. 
Miljöpartiet fick ge upp sitt motstånd mot tillfälliga uppehållstillstånd. 
Partiet ställde sig också bakom skärpta krav för anhöriginvandring och 
att EU:s väntade beslut om snabbare behandling av asylsökande från 
så kallade säkra länder ska införas här.

Socialdemokraterna fick överge sitt motstånd mot att låta företag utan 
kollektivavtal få ta emot statligt subventionerade lärlingar. S fick också 
hacka i sig ett utökat rutavdrag. Men Socialdemokraterna i regeringen 
förefaller inte ha haft några svårigheter att acceptera tillfälliga uppe-
hållstillstånd.

Vänsterpartiet ställde sig utanför uppgörelsen. För S och M ses nog det 
som en fördel att Vänstern kritiserar dem för att vara för snåla och SD 
för att vara för generösa.

Regeringspartierna MP och S valde regerandet framför viktiga princi-
per. Landet står i inledningen till en kris och de måste hantera den. För 
att kunna göra det behövde regeringen de borgerliga partiernas stöd. 
Det är en styrka att partierna bakom denna och den förra regeringen 
kunde göra upp, det finns en logik i att de partier som bär upp svensk 
flykting- och invandringspolitik tillsammans hanterar krisen. Ska man 
se en parallell till fredagens uppgörelse får man gå tillbaka till 1990-
talets krispaket.



Moderaterna krävde före förhandlingarna gränskontroller, men den 
frågan släppte partiet under samtalen, trots att regeringen var redo att 
gå dem till mötes. Orsaken var bedömningar från polisen att det skulle 
kräva för mycket resurser och bromsa trafiken över Öresundsbron.

Men frågan kan bli aktuell igen. Ser Polismyndigheten behov av 
gränskontroller kommer den att få regeringens stöd.

Det dröjde länge innan regeringen såg att Sverige stod inför en kris. 
När ministrarna samlades för att prata om nästa års budget på Harp-
sund nämnde ingen flyktingkrisen med ett ord.

Det vanligaste misstaget som krisledningar gör är att göra för lite för 
sent. Det återstår att se om det är likadant denna gång.

Nu arbetar Migrationsverket febrilt, tjänstemännen kämpar långa 
arbetsdagar och i skift. Samma sak gäller många tjänstemän ute i 
kommunerna och frivilliga. De har klarat väldigt mycket hittills, men 
detta är inte en snabbt övergående kris.

Kriget i Syrien har kommit längre från en lösning de senaste veckorna 
så fler lär fly därifrån. De nyanlända behöver flytta från tält till riktiga 
bostäder och skolor. Det kan komma att kräva nya politiska beslut. 
Klarar skolorna att hitta behöriga, legitimerade lärare, eller behövs 
undantagsregler? Behöver det utbildas fler poliser när gränskon-
trollerna i Schengenunionen inte längre fungerar? Behövs fler 
socialsekreterare för att ta hand om ensamkommande flyktingbarn?

Det kan komma ett krispaket två längre fram. Om partierna förmår en 
gång till.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“Tveksamt om beslutet har någon effekt

Analys. Det är inte omöjligt att EU går med på att flyktingar som 
anländer till Sverige ska skickas till andra EU-länder. Frågan är 
om det har någon effekt.

Hittills har Sverige betraktats som mottagarland i EU:s nya system för 
kvotflyktingar.

Möjligen kan Sverige i stället få hjälp av övriga, vilket var en av 
punkterna i fredagens överenskommelse om den svenska flyktingpoli-
tiken. Ett sådant beslut skulle också kunna gå någorlunda snabbt.

Förklaringen är att Ungern inte vill vara med i EU:s nya ordning med 
flyktingkvoter och att det därför finns ett utrymme kvar som Sverige 
skulle kunna utnyttja.

Ungern har hela tiden varit mot EU:s omtvistade och tvingande 
flyktingkvoter, men argumenten har skiftat.

I somras, när EU-kommissionen föreslog att 40 000 flyktingar skulle 
omfördelas från Italien och Grekland, var regeringen i Budapest 
upprörd över att Ungern inte ansågs behöva avlastning.

När sedan kommissionen återkom med ett nytt och mer omfattande 
förslag, som innebar gemensamt ansvar för 120 000 flyktingar, fanns 
Ungern med.
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Från Italien skulle 15 600 skickas till andra EU-länder, från Grekland 
50 400 och från Ungern 54 000. Men Ungern sade nej tack.

Regeringen i Budapest har en lång rad principiella invändningar mot 
tvingande flyktingkvoter och vill därför inte heller få avlastning av 
övriga.

Därför finns 54 000 ”kvar” av det antal flyktingar som EU redan be-
slutat att omfördela.

Andra EU-länder med stor inströmning av flyktingar kan i stället få 
hjälp. Eftersom Sverige sedan länge toppar listan över EU-medlemmar 
som tar emot flest asylsökande per invånare kan övriga kanske gå med 
på en sådan begäran från Stockholm.

Kommissionen ska först göra en bedömning och beslut fattas av EU:s 
justitieministrar som träffas den 9 november nästa gång.

Men frågan är om det får någon effekt. Då måste EU:s kvotsystem 
först börja fungera, vilket inte skett än. Hittills har enbart nio av EU:s 
medlemsländer sagt sig vara beredda att ta emot sammanlagt 854 flyk-
tingar från Italien och Grekland. Och bara 86 asylsökande har satts på 
flyg från Rom och Aten.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:
“ Länet saknar 5 000 sängar för flyktingar

Fortfarande saknas drygt 5 000 platser för asylsökande. I nuläget 
finns 4 500 tillfälliga platser i Stockholms län. Hälften av kommu-
nerna rapporterade i går 1500 nya platser.

Länsstyrelsen har vid två tillfällen sett över hur många tillfälliga asyl-
boende som finns runt om i landet. Förra gången inventerades 3  000 
platser i Stockholm län. Nu har ytterligare 1  500 stycken rapporterats 
från de olika kommunerna i länet.
– Kommunerna har gjort ett överslag, det är inte platser som finns och 
som står och väntar. Några kommuner har ännu inte heller lämnat in 
uppgifterna, säger Anders Rosén vid Länsstyrelsen.
Myndigheten har gjort en fördelningsmodell och enligt den kommer 
Stockholms län ta emot 9  493 asylsökande. Det innebär att det fort-
farande saknas drygt 5  000 platser.
Detta trots att Migrationsverket har valt att minska andelen platser i 
Stockholms län med 30 procent.
– Stockholm ska ta emot färre asylsökande, eftersom trycket redan är 
så hårt här, säger Anders Rosén.
15 kommuner i länet har lämnat in uppgifter om  1 500 nya platser till 
Länsstyrelsen.
– Även om rapporten nu är klar kan ändå kommunerna komma in med 
en komplettering av fler platser.
Botkyrka är en av kommunerna som lovar flest boenden, drygt 700 
platser totalt. Inom tre veckor kan kommunen erbjuda cirka 110 platser 
för mellan 300 till 2  000 kronor per dygn. Inom sex månader tror sig 
Botkyrka kunna sätta upp moduler med tillfälliga bygglov på en tomt 
och där erbjuda plats för 600 flyktingar.
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Man har också fått erbjudande från ett byggföretag att köpa eller hyra 
56 bocontainrar som använts vid byggandet av Norra länken. Företaget 
har nu ingen användning för modulerna som de gärna säljer för 3,5 
miljoner kronor.
Det är Norrbottens läns landshövding Sven-Erik Österberg som fått 
regeringsuppdraget att samordna inventeringen av möjliga platser för 
till fälliga asylboenden i landet.
Totalt har 66  000 nya platser för tillfälliga asylboenden runt om i 
Sverige inkommit till länsstyrelsen.
Caroline Cederquist caroline.cederquist@dn.se “
“ I siffror. Kommunernas nya flyktingboenden

Här är vad kommunerna anmält till länsstyrelsen att de kan erbjuda i 
form av flyktingboenden.
Botkyrka 710 platser
Vallentuna cirka 110 platser
Huddinge 32–64 rum
Sigtuna ospecificerat antal
Stockholm 5  000 kvadratmeter
Nykvarn 35 platser
Norrtälje 60 platser
Täby 20 till 60 platser
Upplands Väsby 40-50 platser
Järfälla 70 platser
Solna inventering pågår
Salem inventering pågår
Värmdö 210 platser
Nacka 225 platser
Källa: Länsstyrelsen “

DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“ En stad i sorg

Anhöriga och vänner hedrade under fredagskvällen de två dödsoffren 
för attacken i Trollhättan. Den 20-årige elevassistenten Lavin Eskan-
dar, som blev ett av offren, hyllas som en hjälte och flera personer har 
vittnat om hur han räddade flera elever undan mördaren. Många ut-
tryckte oro för att våldet mot invandrare ska trappas upp. Muslimska 
ledare, som deltog i de manifestationer som genomfördes, krävde att 
regering och polis ska göra något åt extremismen. ”Det är nog nu. Vi 
har inte råd med ett enda offer till”, sade Omar Mustafa, ordförande 
för Islamiska föreningen i Sverige.
DN “
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DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“Lavin, 20, hyllas som en hjälte

Trollhättan. Lavin Eskandar, 20 år, försökte stoppa gärningsman-
nen Anton Lundin Pettersson på Kronans skola. Han ropade till 
barnen att gömma sig. Strax därefter blev han själv dödad. Hans 
familj och många i Trollhättan sörjer honom nu som en hjälte.

På fredagen samlades Lavin Eskandars familj och andra anhöriga för 
att sörja. Dagen innan hade de fått veta att Lavin var en av dem som 
hade blivit angripen på skolan. De skyndade dit, men det var för sent.

Hans äldre bror Leith Eskandar berättar för DN om sin yngre bror.

– Hans död kännetecknar hans liv. Han satte andra före sig själv och 
försökte stoppa mördaren.

Lavin Eskandar hade arbetat på skolan i en och en halv månad. Famil-
jen kom från Irak för många år sedan. Bröderna är födda i Trollhättan.

Att gärningsmannen angrep just Lavin var ingen slump, enligt polisen. 
Han valde medvetet ut sina offer bland dem som såg ut att komma från 
något annat land. På Kronan är en stor del av eleverna invandrade och 
flera har nyligen kommit till Sverige.

Leith berättar att hans bror trivdes med sitt arbete. Leith känner inte till 
gärningsmannen sedan tidigare, han är helt okänd för honom.

– Det här visar att det har blivit mycket hårdare i samhället, berättar 
Leith.

Nu hyllas Lavin Eskandar både i Trollhättan och i sociala medier. 
Skådespelaren William Spetz skriver på Facebook om honom.

”Du var ett år äldre än jag, du gillade också att göra film, vi tog båda 
studenten nyligen, men Lavin, jag vet inte om jag hade vågat göra det 
du gjorde. Du är en hjälte och jag önskar att jag kunde säga det till dig 
på riktigt” skriver William Spetz.

Leith berättar att han och Lavin tillsammans har gjort filmer som är 
mycket uppskattade på Youtube.

– Det arbetet kommer att fortsätta efter min brors död, säger Leith.

Han vill bara ställa upp på en kort intervju innan han fortsätter sörja 
sin bror tillsammans med sin familj.

– Nu ska vi och hela Trollhättan hedra honom, säger han.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “
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“ Polisen: Ingen tvekan om att det är ett 
hatbrott

Skolmördaren Anton Lundin Pettersson skonade ljushyade och 
attackerade mörkhyade. Det visar övervakningsbilder inifrån 
skolan i Trollhättan, där 21-åringen begick två mord och två 
mordförsök. Enligt polisen är det ingen tvekan om att dåden ska 
betecknas som hatbrott.

Redan tidigt kom indikationer på att den avlidne gärningsmannen hade 
agerat utifrån främlingsfientliga motiv. Han hade uttryckt högerextre-
ma sympatier på Facebook och Youtube och valt att gå till attack på en 
skola som utmärks av en hög andel elever med utländsk bakgrund.

En genomgång av såväl Anton Lundin Petterssons dator som skolans 
övervakningsfilmer har nu stärkt bilden.

– Det lutar åt nazisthållet, säger förundersökningsledare Thord 
Haraldsson.

I datorn, som beslagtogs i Anton Lundin Petterssons lägenhet på Tun-
hemsvägen i centrala Trollhättan, hittade polisen en skrivelse som man 
kallar ett ”avskedsbrev”. Polisen vill inte redovisa de exakta formule-
ringarna, men säger att budskapet är tydligt invandrarfientligt.

– Utöver detta har gärningsmannen burit symboler på sina kläder som 
kan tolkas som främlingsfientliga, berättar en av polisutredarna.

Torsdagens tragedi i Trollhättan skördade tre människoliv. De döda är 
den 20-årige elevassistenten Lavin Eskandar, den 15-årige eleven 
Ahmed Hassan och den 21-årige mördaren Anton Lundin Pettersson, 
som sköts ihjäl av polisen.

Lavin Eskandar och Ahmed Hassan tros ha dödats på grund av sin 
utländska härkomst. Detsamma gäller den 41-åring och 15-åring som 
fortfarande vårdas för stickskador.

– Gärningsmannen har selekterat sina offer. De med mörk hy har 
utsatts för angrepp. Han har även mött sådana med ljus hy – de har inte 
blivit angripna, säger förundersökningsledare Thord Haraldsson.

Tillståndet för 41-åringen är fortfarande allvarligt men inte livshotan-
de och mannen fördes på fredagen till Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg. 15-åringens skador betecknas som mindre allvarliga.

Bilden av dådet –  det värsta som hittills drabbat en svensk skola – 
börjar nu klarna. Anton Lundin Pettersson lämnade sin bostad under 
torsdagsmorgonen och med sig hade han bland annat ett svärd, en lång 
kniv, en svart mask, en svart kappa och en arméhjälm av tysk Wehr-
machtmodell. Dessförinnan hade han alltså skrivit det brev som, enligt 
polisen, vittnar om att morden var planerade.

– I brevet finns en förklaring till det som sedan sker, säger kommis-
sarie Sten-Rune Timmersjö som deltar i utredningen.

Polisen tror att Anton Lundin Pettersson färdades i bil till Kronan-
skolan, som ligger i nordöstra delen av Trollhättan. Fordonet hittades 
under fredagen i närheten av skolbyggnaden.



– Efter att vi försäkrat oss om att bilen inte var försåtsminerad bärga-
des den till polishuset.

Bilen ägs av en anhörig till 21-åringen men ingenting tyder på att 
denna person varit närvarande. Enligt massmedieuppgifter ska ytter-
ligare vapen ha hittats i fordonet, något som Sten-Rune Timmersjö inte 
vill bekräfta.

– Undersökningen av bilen är fortfarande inte inledd.

Strax efter klockan 10 på torsdagen kom Anton Lundin Pettersson 
gående mot skolans entré, iförd maskering och övrig rekvisita. Innan-
för dörrarna drog han sitt svärd och började hugga mot en grupp ele-
ver. Han ska inte ha sagt någonting, däremot agerade han på ett sätt 
som, enligt kommissarie Thord Haraldsson, gav uttryck för att han var 
”exalterad”.

Det var här som elevassistenten Lavin Eskandar rusade upp från sin 
dator och gick emellan. Anton Lundin Pettersson svarade med ett hårt 
slag över hans rygg som fick honom tappa balansen. Försvarslös fick 
Lavin Eskandar ta emot det hugg som skulle göra att han senare avled.

Exakt vad som hände därefter är oklart, polisen hade ännu på fredags-
kvällen inte hunnit sortera alla uppgifter. Men filmer från skolans 
övervakningskameror visar hur mördaren fortsatte in i skolan med 
draget svärd och en marscherande gång. Han ska ha öppnat flera 
klassrumsdörrar och gått till angrepp mot elever som stod närmast, 
däribland Hassan Ahmed.

Trots att paniken spred sig snabbt verkar alla inte ha uppfattat allvaret. 
I en korridor träffade mördaren några elever som trodde att han klätt ut 
sig för att skämta. En av eleverna bad om att få ta en bild med sin 
mobilkamera. Bilden, som nu spridits över världen, visar en poserande 
Anton Lundin Pettersson som lägger armen om en ung flicka.

I samband med detta ska en lärare – den skadade 41-åringen – ha dykt 
upp och bett Anton Lundin Pettersson ta av sig masken. Den sistnämn-
de svarade med att dra sin kniv.

– När jag såg hur min lärare blev huggen skyndade jag mig fram till 
dörren och låste den så fort jag kunde, berättade den 15-åriga eleven 
Maria i fredagens DN.

Några minuter senare anlände de första polispatrullerna. Vid det laget 
hade 41-åringen, trots sina allvarliga skador, lyckats ta sig ut ur bygg-
naden och segnat ner på marken. Medan några av poliserna stannade 
vid mannen tog andra upp jakten med dragna vapen och hittade snart 
Anton Lundin Pettersson inne i skolan. I stället för att lägga ned sitt 
svärd ska mördaren ha gått till attack mot poliserna, som öppnade eld 
och sköt honom i bröstet.

När gärningsmannens identitet blev känd spred chocken sig i Troll-
hättan. Släktingar, vänner och bekanta säger samstämmigt till DN att 
de aldrig skulle ha kunnat föreställa sig att den ostraffade och hittills 
fredlige Anton Lundin var kapabel att utföra våldsdåd som dessa.

– Fruktansvärt. Det är det enda jag har att säga, säger en av 21-
åringens släktingar.



– Helt sjukt. Han var en av de absolut lugnaste på hela vår skola, 
berättar skolkamraten Kim som minns Anton Lundin Pettersson från 
Skogshöjdens skola i Trollhättan.

Kim umgicks med mördaren under högstadietiden och tog med honom 
i sitt mopedgäng.

– Men det dröjde säkert ett år innan jag lärde känna honom på riktigt. 
Han hade en speciell stil och var väldigt reserverad … tittade liksom 
ner i marken hela tiden. Kanske handlade det om dåligt självförtro-
ende.

Kim säger att han inte såg några som helst tecken på den aggressivitet 
och empatilöshet som präglar skolmorden.

– Nej, ingenting. Han spelade tv-spel och lyssnade på hårdrock, det var 
allt. Ställde aldrig till med bråk och gjorde inte en fluga förnär.

Det invandrarhat som Anton Lundin Pettersson, enligt polisen, hade 
utvecklat såg Kim heller inga tecken på.

– Vi hade ju en del invandrare i klassen men aldrig att han sa någon-
ting om dem. Fast vad som hände sedan vet jag inte. Vi slutade umgås 
efter nian och jag vet ingen annan som fortsatt ha kontakt med honom.

Psykiatriprofessor Marianne Kristiansson vid Karolinska institutet blir 
inte förvånad över beskrivningen av Anton Lundin Pettersson.

– Precis så är det nästan alltid med den här sortens gärningsmän, de 
beskrivs regelmässigt som lite udda men med ett vänligt sätt. I efter-
hand kan det visa sig att de har befunnit sig i ett deprimerat tillstånd 
väldigt länge, att de har gått omkring och känt sig osedda och utanför, 
säger hon.

Enligt Marianne Kristiansson är det uppenbart att Anton Lundin 
Pettersson lidit av någon form av psykisk störning, men hon vill 
undvika att spekulera.

– Brottsliga beteenden är aldrig knutna till diagnoser och ibland går 
det faktiskt inte att ställa någon diagnos alls. Men något som är 
tämligen säkert är att den här typen av beteende inte utförs av någon 
som har en sjukdom som schizofreni eller manodepressivitet.

Att morden misstänks ha skett utifrån invandrarfientliga motiv räcker, 
enligt Marianne Kristiansson, inte som förklaring.

– Hatbrottsstämpeln kategoriserar brottet men säger inte något om 
mekanismerna. Det räcker inte att konstatera att någon är nazist, 
vänsterextrem eller IS-anhängare för att förstå det bakomliggande. 
Sanningen är att det är väldigt få personer som har den kapacitet att de 
tar ett steg till. Vad som krävs är bland annat att människan har börjat 
se på döden med andra ögon än vi andra och att döden kan vara något 
positivt.

Lasse Wierup lasse.wierup@dn.se
Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se “
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DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

”Attacken kan trigga andra med samma 
åsikter”

“Gärningsmannen hade rasistiska motiv när han attackerade barn 
och vuxna på skolan i Trollhättan. Attacken kan trigga andra med 
samma åsikter, säger hatbrottspolisen Daniel Godman.

Ett avskedsbrev från gärningsmannen Anton Lundin Pettersson stärker 
polisens misstankar att attacken som dödade två personer var ett hat-
brott. Enligt vittnesmål valde han ut offer med utländskt utseende.
På rasistiska sajter och på gärningsmannens egna konton på nätet 
hyllas han av flera anonyma personer.
”Ett hjältemod vila i frid anton synd du inte fick med dig fler”, skriver 
en person.
Sverige har få poliser som är specialiserade på hatbrott. De flesta sitter 
i Stockholm, medan Malmö och Göteborg håller på att starta sina 
verksamheter, säger Daniel Godman som är chef över enheten i Stock-
holm.
Han är inte involverad i utredningen i Trollhättan, men vid behov kan 
han och hans kolleger bidra med kunskap.

– Jag personligen är inte förvånad över att det här har hänt. Vi har sett 
hur liknande händelser kommit närmare geografiskt, exempelvis i 
Finland. Då blir frågan när det kommer att ske även här, inte om det 
kommer att ske.
Enligt Daniel Godman kan olika extremistiska miljöer på nätet ha stor 
betydelse för att en person går från ord till handling.

– Det kan göra att gärningsmannen känner att han är en del av ett 
sammanhang. Att han är uppbackad av en stor grupp människor som 
håller med honom och ger honom stöd.
Han betonar att mycket fortfarande är okänt kring den döde gärnings-
mannen och hans motiv, men varnar samtidigt för att ett våldsdåd som 
det i Trollhättan kan leda till en upptrappning.

– En sådan här händelse kan få folk med liknande åsikter att tänka 
annorlunda, grövre. Det kan trigga och motivera andra att göra egna 
saker, inom deras egen förmåga.
Sedan juli förra året är Mona Sahlin nationell samordnare mot vålds-
bejakande extremism. Hon säger att hennes oro för den här typen av 
händelser har vuxit under det gångna året.

– Hatet och hoten har blivit allt råare och aktiviteten på internet från 
både högerextra och islamister har ökat. Det är inte konstigt om någon 
till slut går från ord till handling. Vi har redan sett attacker mot tiggare 
och nu senast misstänkta attentat mot asylboenden, säger Mona Sahlin.
Frågan om hur man ska bekämpa och motverka extremism på bland 
annat nätet är svår. Mona Sahlins grupp kommer inom några veckor 
lansera en stödtelefon dit alla kan ringa om man exempelvis är oroliga 
för en anhörig som närmar sig extremistiska miljöer.

– Det finns även en oerhörd okunskap ute i samhället om de här frågor-
na. Vi behöver utbilda lärare, idrottsledare och andra för att upptäcka 
tidiga signaler. Alla känner igen hakkorset, men nästan ingen vet hur 
svenska motståndsrörelsens symbol ser ut. Det måste vi ändra på, 
säger Mona Sahlin.
Mikael Delin mikael.delin@dn.se “
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DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“ Staden har drabbats av hatet förut

Trollhättan. Varför? Sexåriga Ikran var inte ensam om att ställa 
sig frågan efter vansinnesdådet på hennes skola. Det är inte första 
gången som Trollhättan drabbas av våldsdåd med rasistiska för-
tecken.

Solen lyste klart över Kronogården dagen efter att den invandrartäta 
stadsdelen i Trollhättan hamnat i nyhetsstormens öga, men dysterheten 
låg tung och frågorna var många.

”Varför”, står det på plakatet som Fadumo Ise och hennes barnbarn 
Ifrah, 8, och Ikran, 6, tagit med sig till platsen utanför skolan Kronan, 
där de båda barnen är elever. När mördaren slog till i torsdags för-
middag befann de sig i sina klassrum. Nu säger syskonen att de är 
rädda för att mannen i mask ska komma tillbaka.

Det spelar ingen roll att de vet att han är död.

De mörka krafterna har åter slagit till mot en stad starkast förknippad 
med slussar och Saab, men också med högerextremism. Strax efter 
midnatt en dag i augusti 1993 stacks stadens moské i brand. Tre ton
årskillar med främlingsfientliga kopplingar dömdes för dådet.

Samma år skedde en uppmärksammad misshandel av två somalier, där 
ett gäng skinheads var gärningsmän.

– Rasimen är inte något nytt i Trollhättan och attackerna mot moskén 
sker kontinuerligt, säger Omar Mustafa, ordförande i Islamiska för-
bundet i Sverige.

Även han har kommit till skolan för att visa sitt deltagande och deltar i 
en manifestation mot våld och rasism. Mustafa anser att segregationen 
i Sverige inte bara finns i invandrartäta områden som Kronogården.

– Den finns överallt och det beror på bristen på mångfald. Orsakerna 
till rasismen är många och för att lösa problemet på lång sikt måste vi 
skapa fler mötesplatser i samhället, säger Mustafa.

Den mer kortsiktiga lösningen anser han ligger på politiker och polis.

– Regeringen måste ta krafttag mot extremismen på nätet. Det är nog 
nu. Vi har inte råd med ett enda offer till, säger han.

På en parkbänk på torget i centrala Trollhättan är Allan Andersson, 77, 
i samspråk med sin vän Abdirizak Egag, som härstammar från 
Somalia. De brukar sitta här och prata om det mesta. Allan säger att 
det är intressant att diskutera med Abdirizak. I höstsolen utgör de en 
symbolisk bild av integration.

Allan Andersson säger att Trollhättan är fullt av skinheads och tycker 
sig se likheter mellan torsdagens dåd och det som hände i Norge 2011.

– Men inte kommer vi att ta emot färre invandrare för att han ger sig 
på lärare och elever. Det är ju regeringen som bestämmer, säger Allan.



Abdirizak säger att det som hänt är en katastrof och han poängterar att 
historien alltid tycks upprepa sig, generation efter generation.

– När ondskan fått växa tillräckligt länge slås den tillbaka och sedan 
kommer det goda, säger han och förklarar att han tror att mördaren 
inspirerats av den senaste tidens bränder på flyktingboenden.

Kronogården är ett av flera segregerade områden i Trollhättan. Hit har 
många nyanlända kommit, som till exempel Alexander Nehme, som 
kom från krigets Libanon på 1970-talet. Sedan 26 år tillbaka driver 
han en blomsterhandel vid torget. Han känner sig väldigt svensk och 
tilltalar många av kunderna med namn. Integration tar tid.

– Jag känner säkert 90 procent av alla människor i Trollhättan. Det är 
en fantastisk stad och jag skulle inte kunna tänka mig att bo någon 
annanstans, säger han och påminner även han om att det inte är första 
gången som Trollhättan drabbas.

– Vi kommer att klara oss igenom det här och jag tror inte att våldet 
kommer att trappas upp. Det här var en galen mans verk, säger han.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se “

DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“ Niklas Orrenius: Den rasistiska logiken 
är ett samhällsproblem

Det finns en tendens att se rasistiska attacker som enstaka undan-
tag. Han var full. Han var galen. Han mådde dåligt. Men vi måste 
orka se mönstret. Det svåra: att erkänna rasismen som ett sam-
hällsproblem.

Jag cyklar med min tioåring till skolan, genom Malmö. En lärare står 
med lysgul väst och stelt leende och välkomnar barnen vid grinden, 
vinkar in dem.

Så brukar det inte vara. Men saker är inte längre som de brukade. En 
timme tidigare har polisen berättat att Anton Lundin Petterssons skol-
attack i Trollhättan var ett hatbrott med rasistiska motiv.

Jag kramar sonen hej då och ser honom springa i väg. Någonstans i 
myllret på skolgården väntar hans kompis Mohamed.

Min son och Mohamed är lika. Glada, starka tioåringar med Adidas-
jackor som charmar sin omgivning med breda leenden och aptit på 
livet. Lika långa. Lika slarviga. Lika pigga på att sova över hos var-
andra och vara uppe alldeles för sent.

Men det finns skillnader. Skillnader som inte ligger hos killarna, utan i 
hur omgivningen behandlar dem.
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En kväll när de spelar fotboll kommer några större killar. De skriker 
rasistiska saker till Mohamed. ”Din jävla bruna banan” och andra ord 
som anspelar på hans hudfärg. Mohamed börjar gråta. En tid senare 
blir han kallad n-ordet av en jämnårig kille i skolan.

När jag cyklar vidare genom Malmö tänker jag på Leah, Mohameds 
mamma. Hon växte upp i Stockholm på 1990-talet och blev jagad av 
nazister på grund av sin hudfärg. Nu lever hon i ett Malmö vars in-
vånare för några år sedan delades upp i ljusa och mörka efter en 
rasistisk logik, när seriemördaren Peter Mangs gick lös.

Om jag tycker att det är jobbigt att prata med min son om Trollhättan – 
hur ska det då inte vara för Leah? När jag ringer henne suckar hon 
sorgset i luren.

”Det är så svårt”, säger hon. ”Jag kom ut hel, trots rasismen jag upp-
levde i min uppväxt. Jag tycker att Sverige är ett fantastiskt land. Den 
tilliten vill jag överföra på Mohamed, inställningen att de flesta är 
vettiga.”

Samtidigt känner Leah ett ansvar att förklara för Mohamed att han 
måste vara ”lite på sin vakt”. Att det faktiskt finns folk i Sverige som 
hatar honom trots att de inte känner honom, enbart på grund av hans 
ursprung.

”De som varit mörkhyade har attackerats. Han har mött dem med ljus 
hy och de har inte blivit angripna”, säger kommissarie Thord Haralds-
son. En annan polis säger om Anton Lundin Petterssons rasistiska 
motiv: ”Vi stöder oss på hur han selekterade sina offer.”

Selekterade. Ett ord med isande historiska konnotationer från Förintel-
sen. Vid ankomsten till Auschwitz fick fångarna först genomgå en så 
kallad selektion. De som ansågs arbetsföra valdes ut till slavarbetare. 
De andra sändes till gaskamrarna.

Den avgörande selektionen skedde tidigare, när Hitlers statsmaskineri 
pekade ut vilka grupper som var oönskade i samhället. Judar. Romer. 
Homosexuella.

Förintelsen står i dag som ett varnande exempel på vad som kan hända 
när rasismen och avhumaniseringen upphöjs till politik. Alla får lära 
sig det i skolan: Förintelsen är den yttersta konsekvensen av att värde-
ra människor olika på grund av deras ursprung.

Att bekämpa och varna för rasism och hat mot minoriteter är i dag 
officiell politik i Sverige. Det är viktigt. I en tid då folkvalda i många 
EU-länder hetsar mot romer, muslimer och judar är antirasismen 
långtifrån självklar.

Men trots den svenska officiella linjen delas människor fortfarande 
upp och värderas olika utifrån ursprung, även här. Och allra tydligast 
blir det vid rasistiska våldsdåd.

På diskussionsforumet Flashback applåderar flera kommentatorer 
Anton Lundin Petterssons mord. ”Alldeles för länge har utlänningar 
kunnat gå säkra i vårt land”, skriver signaturen Carcosa. ”Två döda 
blattar, en skadad ’flykting’ och en lärare som antagligen även denne 
är blatte. Inte illa.”



Några kommentatorer markerar mot avhumaniseringen. Andra hejar 
på, skriver om ”smutsfolk” och ”sanering av värdelösa människor”. 
”Fascinerande att en så ung man/pojke gör det många av oss drömmer 
om. Detta är enbart starten på det som komma skall. HELL SEGER”, 
skriver en kommentator.

Vi som bevakar hat mot minoriteter får ofta höra att vi överdriver. Det 
finns ingen rasism i Sverige, kan jag få höra. De flesta svenskar är 
hyggliga.

Jag kan lite grand förstå det. Undersökningar visar att svenskarna i 
stort de senaste decennierna blivit mer positivt inställda till invandring 
och till minoriteter.

Samtidigt brinner flyktingförläggningar som om det var år 1990. 
Romer beskrivs som skadedjur som om det var år 1920. Kvinnor med 
slöjor misshandlas och bespottas. Den judiske rabbinen i Malmö 
trakasseras ständigt.

Det finns en tendens att se rasistiska attacker som enstaka undantag. 
Han var full. Han var galen. Han mådde dåligt. Men vi måste orka se 
mönstret. Rasismen är ett stort samhällsproblem i Sverige i dag.

Leah säger att ”Anton där borta i Trollhättan” tvingar henne att för-
klara den sjuka logiken bakom rasistiska mord för sin tioåring 
Mohamed. Och hon undrar hur länge svarta i Sverige egentligen ska 
behöva stå ut med att kallas n-ordet. Många förstår inte laddningen i 
det.

”Det gör fysiskt ont i mig när någon säger neger”, säger Leah. ”Det 
ordet hör samman med en tid när människor behandlades som boskap. 
Det förminskar en riktig människa till ett djur.”

Samtidigt är hon orolig för en annan tendens som hon ser: en ökad 
separatism och militans bland afrosvenskar. Leah är med i stängda 
nätforum där hånet mot vita människor flödar.

”Många har tröttnat och vänder sig helt enkelt från den vita världen. 
Det är liksom ’vi mot de vita’. För mig är det jättekonstigt. Jag förstår 
inte vart det ska leda. Vi ska ju leva tillsammans, alla vi här i Sverige”, 
säger Leah.

Vi lever i folkvandringens tid. Varje dag kommer över tusen männi-
skor som vill bli en del av Sverige. I en tid som skriker efter brobyg-
gare så spränger Anton Lundin Petterssons rasistiska terrordåd ännu 
djupare klyftor i vårt land.

I luren hör jag hur Leah skräms av utvecklingen att grupper delar upp 
sig utifrån rasismens logik. Hon våndas över balansgången hon måste 
gå när hon talar med Mohamed: Att samtidigt säga ”du ska lita på 
människor och på Sverige” och ”en del hatar dig för att du är svart”.

Leahs balansgång är hela samhällets balansgång.

Niklas Orrenius niklas.orrenius@dn.se “
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DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

”Elever ska känna sig trygga med att vi tar 
oron på allvar”

“ Attacken i Trollhättan har väckt frågan om säkerhet på skolor-
na. Flera skolor har mottagit hot efter våldsdådet. Men i dag finns 
inga regler kring hur skolor ska skyddas. – Vi måste tänka till och 
prata om säkerhet mer än vad vi gjort tidigare, säger Berith Öhrn, 
rektor på Vasa Real i Stockholm.

När nyheten om attacken i Trollhättan nådde grundskolan Vasa Real i 
Stockholm informerade rektor Berith Öhrn direkt all sin personal.

– Först blir man oerhört chockad. Det som aldrig ska hända händer 
plötsligt. Vi var tvungna att prata om det, även om det sker långt ifrån 
Stockholm, säger hon.

Lärarna uppmanades att följa nyhetsrapporteringen för att kunna svara 
på elevernas frågor.

Våldsdådet i Trollhättan har väckt många frågor om skolors säkerhet. 
I går mottog flera skolor hot och en skola i Örebro valde att hålla 
stängt till följd av hoten.

Det finns inga uttryckliga regler för vilket skydd en skola måste ha. 
Det är huvudmannens – alltså kommunens eller en friskolas ägare – 
ansvar att skolan är en trygg och säker plats för både elever och lärare. 
Men vilka medel man använder för att uppnå den tryggheten är upp till 
huvudmannen, säger Skolinspektionens Peter Ekborg. Han är biträdan-

de generaldirektör och chef över den enhet som har tillsyn över bland 
annat den drabbade skolan Kronan i Trollhättan.

– En del skolor har säkerhetsåtgärder som stängda entréer och inpasse-
ringskort. Andra är nästan helt öppna. Vi går aldrig in och granskar 
vilka enskilda lösningar man har valt, utan är bara intresserade av 
resultatet.

Dagen före attacken var Skolinspektionens inspektörer på plats i 
skolan i Trollhättan. Som DN tidigare rapporterat hade lärare larmat 
om en otrygg miljö till följd av att många obehöriga vuxna rörde sig 
fritt på skolan.

Peter Ekborg vill inte uttala sig om ifall det inträffade kan leda till 
höjda krav på säkerhet.

– Allt är möjligt i förlängningen, men det är alldeles för tidigt att säga. 
Det är viktigt att komma ihåg att det här är en extrem händelse, säger 
han.

Skolinspektionen har inga uppgifter om att säkerheten på skolor ska ha 
förändrats under de senaste åren, och Peter Ekborg har inte upplevt 
någon stor ökning av exempelvis övervakningskameror.

Vasa Real har genomfört relativt stora säkerhetsåtgärder jämfört med 
många andra svenska skolor. Både skolpersonal och besökare bär 
namnbrickor. Efter terrorattacken i Köpenhamn i början av året place-
rades en vakt på skolan.

På fredagen firade skolans elever halloween. Många kom utklädda 
men rektor Berith Öhrn beslutade att barnen bara fick ha på sig masker 



under fotograferingen. Samtidigt låste hon dörrarna, bara en av skolans 
entréer var öppen för in- och utpassering.

– Det är inte för att vi är rädda, men vi vill att elever och föräldrar ska 
känna sig trygga med att vi finns på plats, har koll och tar oron på all-
var, säger Berith Öhrn.

Hon säger att det är viktigt att inte piska upp en orolig stämning, men 
att det ändå är dags att ta en seriös diskussion om säkerheten i skolan.

– Den debatten kommer absolut att komma nu, men vart den leder har 
jag ingen aning om. Den svenska skolan är av tradition en öppen plats, 
och det borde den kunna vara. Men vi måste tänka till och prata om 
säkerhet mer än vad vi gjort tidigare.

Som exempel nämner hon kontroll av vilka som rör sig inne på en 
skola.

– Skolan är en myndighet och om du besöker någon annan myndighet i 
Sverige så är det kontroll på vilka som kommer och går. Samma sak 
borde rimligtvis gälla för skolor. Men hur det skulle utformas vet jag 
inte.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till DN att alla skolor har ett 
ansvar för att upprätthålla en god säkerhet, och att många skolor också 
gör det.

– Skolan som drabbades av det fruktansvärda attentatet lyckades i en 
kaotisk situation ändå följa de rutiner som man övat för. Man låste in 
barnen, helt enkelt, säger han.

Vad är din uppmaning till skolledare att göra i det här läget?

– Att ta situationen på allvar och prata med eleverna. Det gäller att 
möta den oro som finns.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se

Mikael Delin mikael.delin@dn.se “

“  Fakta. Så säger skollagen

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäk-
ras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”

Skollagen innehåller endast en mycket allmän formulering kring 
skolans säkerhet. I övrigt gäller arbetsmiljölagen som för alla arbets-
platser.

Det finns därför inga regler om vilka åtgärder en skola måste vidta. 
Däremot har Skolverket tagit fram stödmaterial kring både grovt och 
väpnat våld i skolan. Förhoppningen är att skolorna ska implementera 
det i sina säkerhetsövningar, men ingen uppföljning har gjorts på om 
det har skett.

Så berättar du för barnen.

Berätta för barnen att det som skett i Trollhättan är mycket ovanligt 
och att de inte behöver vara rädda. Men lyssna först noga på barnen så 
att de får tala om sin oro och ställa frågor, säger Martin Forster, psyko-
log och forskare vid Karolinska institutet.
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– Man vill gärna lugna och säga direkt att ”det kommer inte att hända 
här”, innan man har lyssnat färdigt. Det är bättre att samtalet får landa 
i att barnet inte behöver vara rädd.

Att det som hände i Trollhättan handlar om en skola, och att det skett i 
Sverige, gör det extra skrämmande för många, inte minst för barnen.

Det generella rådet när det gäller katastrofer och kriser där ens barn 
självt inte varit inblandat är att prata om det som hänt när barnet tar 
upp det, säger Martin Forster.

– Man ska inte tränga sig på barnen med information. Men en sådan 
här stor och allvarlig händelse påverkar så många och som förälder 
kan man försiktigt fråga vad barnet har hört. Särskilt, förstås, om man 
märker att barnet känner oro. Man kan exempelvis fråga barnet om de 
pratat om det på förskolan.

Hur svarar man på frågan ”varför”?

– Det bästa svaret rent allmänt är kanske att sådana här saker händer 
och att man inte riktigt vet varför, men att det ibland handlar om 
människor som mår väldigt dåligt – snarare än att man pratar om 
ondska och om att människor är ”elaka”.

Tre råd från Martin Forster

1 Var inte för påträngande, pracka inte på barnet information.

2 Svara kort och sakligt så gott du kan, på ditt barns nivå.

3 Var inte för snabb med att lugna, låt barnet prata och ställa frågor. “

DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“ Omöjligt bygga bort risken för terrordåd

Försök inte bygga bort faran, lås inte in er i skolorna. Det rådet 
får Sverige av Trond Henry Blattmann, vars son blev ett av 
Anders Behring Breiviks offer den 22 juli 2011.

I Norge är parallellen självklar mellan torsdagens skolattack i Troll-
hättan och terroristen Breiviks dåd i Oslo och på Utøya för fyra år 
sedan.
Även om Breiviks offer var långt fler – han mördade 77 människor – 
så finns många beröringspunkter, inte minst sedan det på fredagen 
avslöjats att den 21-årige gärningsmannen i Trollhättan var en en
störing med intresse för Nazityskland.

– Om han har inspirerats direkt av Breivik är för tidigt att säga, men 
det finns mycket gemensamt mellan de två, säger Lars Gule, forskare 
vid högskolan i Olso och Akershus med fokus på extremism.

– En sak är frapperande, och det är intresset för uniformer. Breivik 
gillade att uppträda som riddare eller militär. På Utøya var han utklädd 
till polis. Och här har vi en man som klär sig i tysk hjälm, ansiktsmask. 
Det är en sorts ikonografisk beröring, säger Gule.
I Norge tog alla, inklusive de flesta på yttersta högerkanten, avstånd 
från Breiviks dåd. Men en liten grupp såg upp till honom. Så kan det 
bli även nu, med en mindre kult kring den döde 21-åringen, tror Lars 
Gule.

– Ett mycket litet antal kommer att applådera detta. Det har vi redan 
sett på sociala medier. Andra högerextrema kommer att säga att det är 
en ensam galning.



– Men sedan finns en grupp som argumenterar som så att ”med så 
mycket invandring får man räkna med sådant här”. Så var det hos oss 
efter Utøya, säger Lars Gule.
Mycket riktigt skrev Claus Forberg, lokalpolitiker för högerpopulistis-
ka Fremskrittspartiet, på Facebook att han ”hade förståelse” för den 
svenske mördaren.

– Jag tycker som många i Norge. Jag är irriterad och förbannad på 
invandringspolitiken, både i Sverige och i Norge. Det står jag för, sa 
Forberg när Nettavisen bad honom förklara sig.
Efter Breiviks dåd blandades sorgen med rädsla i Norge. Precis som i 
Trollhättan och övriga Sverige i dag frågade sig många hur man skulle 
kunna förhindra att det fruktansvärda hände igen. Vissa krävde för-
stärkta säkerhetsarrangemang.
Visst förekommer ”terrorövningar” i norska skolor i dag. Men vad 
Norge som land har gjort sedan 2011 är, i kort sammanfattning, ingen-
ting.

– Man kan aldrig bygga murar som är tillräckligt höga, man kan inte 
låsa in sig, säger Trond Henry Blattmannn som miste sin 17-årige son 
Torjus på Utøya.
Blattmann var tills i mars i år ordförande i den nationella stödgruppen 
för anhöriga och överlevande efter 22 julihändelserna, och han är i dag 
lokalpolitiker för Arbeiderpartiet i Kristiansand.

– Om jag ska ge något råd till Sverige och Trollhättan är det att hålla 
samman, att vara tydliga och stå för de värden Sverige har blivit känt 
för.
Som politiker i Kristiansand har Blattmann varit många gånger i Troll-
hättan eftersom de båda städerna är vänorter. Som anhörig till ett offer 

för ett liknande dåd vill han råda de berörda trollhätteborna att enga-
gera sig.

– Det är viktigt att hålla ihop, att tala med människor som har upplevt 
liknande saker. Det gäller i Norge som i Sverige.
Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “

“ Fakta. Terrordåden i Norge

Den 22 juli 2011 sprängde 32-årige Anders Behring Breivik en bomb i 
centrala Oslo, med åtta dödsoffer som följd.
Därefter reste han till ön Utøya där han mördade 69 deltagare på ett 
sommarläger för Arbeiderpartiets ungdomsorganisation.
Breivik dömdes 2012 till lagens hårdaste straff: 21 års fängelse.
Breivik var fram till 2007 engagerad i Fremskrittspartiet, det norska 
högerpopulistiska parti som i dag sitter i landets koalitionsregering.
Senare drogs han till mer högerextrem ideologi, och i ett kompendium 
han spred på nätet beskriver han sina tankar som är ett hopkok av 
ultranationalism, rasism och hat mot islam och marxism.
”Vi är skakade av det som har hänt, men vi ger aldrig upp våra värde-
ringar. Vårt svar är mer demokrati, mer öppenhet och mer humanitet. 
Men aldrig naivitet”, sade Norges dåvarande statsminister Jens 
Stoltenberg två dagar efter dådet. “
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DN LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:

“Guardian: ”Vad har gått fel?”

Dagen efter attacken mot skolan i Trollhättan är nyheten om att 
dådet var rasistiskt motiverat stor internationellt.

”Vad har gått fel?” undrar Andrew Brown i The Guardian. Han tar upp 
både ökad intolerans mot invandring i Sverige och drar paralleller 
mellan gärningsmannen i det här fallet och tidigare amerikanska skol-
skjutningar.

The Guardian och BBC News noterar det faktum att gärningsmannen 
nyligen blivit medlem i Sverigedemokraternas kampanj för att få till 
en folkomröstning för att halvera Sveriges flyktingmottagande – men 
konstaterar att han inte hade någon uppenbar politisk hemvist.

al-Jazira skriver ”den första dödliga attacken mot en svensk skola 
sedan 1961 har chockat landet som just nu är inne i en intensiv debatt 
om migration” efter att polisen konstaterat att dådet hade rasistiska 
förtecken.

CNN fokuserar på att gärningsmannen lät sig fotas tillsammans med 
elever innan dådet och citerar polisens uppgifter om sättet gärnings-
mannen valde ut sina offer efter etnicitet.

I Norge fortsätter nyheten om attacken att få stort utrymme. Norska 
NRK skriver om uppgifterna att gärningsmannen attackerade elever av 
utländsk härkomst och ”talade med de ljushyade”.

Man skriver också om politikern Claus Forberg i Fremskrittspartiet 
som på Facebook konstaterat att han ”nästan kan förstå gärningsman-
nen”. Han säger till tidningen att svensk och norsk politik är för efter-
givande till muslimer och leder till den här typen av gärningar.

Verdens Gang skriver att polisen i Trollhättan säger att det finns lik-
heter mellan gärningsmannen och Anders Behring Breivik ”med tanke 
på att bägge var utklädda, genomförde dådet ensamma och var 
upptagna av datorer”.

Times of Israel, australiska news.com.au och Malay Mail länkar dådet 
till en ökande fientlighet mot flyktingar i Europa. De sätter dådet i 
relation till bränderna mot flyktingboenden och andra attacker mot 
flyktingar De citerar Expos chefredaktör Daniel Poohl som ser en risk 
för en eskalering av våld som legitimeras av ”domedagsretorik”.

”Vem är mannen som dödade två personer med en sabel?” undrar 
franska RTL. De berättar om gärningsmannens fientlighet mot islam 
och migration och hans intresse för krigsfilmer och romaner av 
Stephen King.

Evelyn Jones evelyn.jones@dn.se “
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LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:
“ Ola Larsmo: Det enda kända motgiftet 
mot hatkulturen är hoppet om ett samhälle 
för alla

Jag tror att hela Sverige borde stanna upp en dag och reflektera över 
varför en ung man vill döda barn av annan hudfärg än sin egen. Om vi 
inte kan ta en paus från vardagsgöromålen och stanna i en outhärdlig 
tanke, tills vi begripit mer om vilka vi är, så är det illa ställt med oss. 
Och jag tar mig friheten att skriva ”vi” fastän vi är mycket olika, alla 
vi som har pass som det står ”Sverige” på.

Till det allra obehagligaste timmarna efter morden i Trollhättan hörde 
den sjuka politiska förväntan som byggdes upp i sociala medier. På 
Flashback vältrade sig the usual suspects i förutfattade meningar om 
att gärningsmannen naturligtvis var somalier eller inspirerad av IS, 
påminde om IKEA-morden i Västerås och ville se mönster. Men i 
andra sammanhang mötte jag också, långt innan vi visste något säkert, 
den tvärsäkra uppfattningen att mördaren drevs av rasistiska motiv.

Vilket nu visar sig vara vad polisen säger. Vi som var inne på den 
misstänkte dödes Youtubekanal och såg vad han delat har inga skäl att 
ifrågasätta den bilden: detta är ett rasistdåd.

Men vare sig du själv trodde det ena eller det andra: våga dig för Guds 
skull inte på att andas ut i någon självgod vad var det jag sa-replik. I 
den utandningen ligger en uppgivenhet som stänger dörrarna mot det 
samhälle där de flesta av oss vill leva.

Jag hör nu ofta hur många jämför läget med 1930-talet och nazismens 
segertåg i Tyskland. Men själv tänker jag inte först på trettiotalet utan 

på 1990-talet. Också då brann förläggningar. Och människor av fel 
hudfärg mördades. Också då framhöll man flyktingarnas närvaro som 
själva orsaken till att de utsattes för våld.

Ett mycket otäckt minne som stiger upp är det av Gerard Gbeyo, som 
höggs ihjäl av två högerextremister i Klippan 1995. Ett par dagar 
senare satte någon Klippanbo ut ett svart kålhuvud på platsen med 
texten ”en knarkhandlare mindre som vi slipper klä och föda”. En bild 
av Sverige för tjugo år sedan. Men i debatten var det då flyktingen som 
var problemet.

Den fråga så många ställer sig – jag med – handlar om hatkulturens 
grogrunder. Att vi har en pågående flyktingkris som skapar svåra på-
frestningar på Sverige liksom på resten av världen förnekas av ingen. 
Men hur hänger egentligen enorma människoskaror på flykt ihop med 
rasistmord på offentlig plats?

Man ska inte sticka under stol med att hatkulturen dels föder sig själv. 
Det räcker med att besöka någon FB-sida där hatonani i grupp pågår 
för att se mekanismen; någon slänger ur sig ett rasistiskt påstående 
eller ännu ett mordhot mot statsministern. Och genast ska någon över-
träffa och hata litet till, tills en tredje späder på. Hat som ovana eller 
last. Det är bara det att någon till sist gör allvar av orden. Så ser alla 
politiska ”vansinnesdåd” ut: någon vistas tillräckligt länge i samman-
hang där våldet mot ”dom” utpekas som lösning för att tro att man gör 
en samhällstjänst genom att utföra det. Det är hatpratets yttersta 
funktion: någon ska dö. Där är alla extremistmiljöer lika, vare sig vi 
talar vänster- höger- eller religiös extremism. Upp till vansinnesdådet 
går en ramp av ord, byggd av många tillsammans.

Men när man vill jämföra med trettiotalet är det också andra förkla-
ringsmodeller man griper efter. Nazismens genombrott i Tyskland 
brukar man förknippa med massarbetslöshet, krigsskadestånd, infla-
tion, politiska gängstrider på gatan.



Här hackar det i jämförelsen. Men det jag sett ske sedan 1990-talet är 
hur allt färre i det svenska samhället tycker sig ha makt över sina egna 
liv; allt fler har slutat tro att framtiden rymmer nya möjligheter för 
dem och deras barn.

Här finns en parallell att dra till 1930-talet. För till de länder som då 
var immuna mot fascismens hatkultur hörde Skandinavien och USA; 
där pågick olika varianter av The New Deal, enorma satsningar som i 
demokratins namn byggde om samhället för fler och som fördelade 
resurserna bredare. Den sortens hopp, om ett samhälle som öppnar sig, 
är det enda kända motgiftet mot hatkulturen. I dag är det mycket stora 
grupper i Norden och Europa som inte längre känner denna moderni-
tetens vind i ryggen. Och vips är någon där, påstår att detta beror på 
”invandringen” och lockar med sin dockskåpsversion av ett inskränkt 
folkhem. Enfältsteorier har alltid en hypnotisk lockelse.

De som känner fasa inför samhällsutvecklingen och inte bara nickar 
och mumlar sitt ”vad var det jag sa” har en uppgift. Och det är att 
tänka utanför sina egna kritcirklar. Vi talar om decemberöverens-
kommelser och blocköverskridande politik och räknar någonstans med 
att politikerna nu gör sitt demokratiska hantverk i stället för att ägna 
sig åt partitaktiskt krypskytte. Det är i dag nödvändigt med politiskt 
mod och en samling kring de principer alla bekänner sig till, men som 
alltför ofta slött tagits för givna i politik och samhällsdebatt – och högt 
säga vad vi menar att ”Sverige” ska vara.

Jag tror att vi i dag avgör vilka vi kommer att vara de närmaste de-
cennierna. För mig är det inte ”svenskt” att sitta och applådera rasist-
mord vid ett tangentbord. Jag betraktar det som landsförräderi mot allt 
det vi från vänster till höger sagt oss stå för sedan 1930-talets katastro-
fer gått över i efterkrigstid.

Ola Larsmo litteratur@dn.se

DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ Fortsatt etnisk rensning av Mellanösterns 
kristna

De kallas assyrier, armenier, kaldéer och melkiter. De kommer från 
länder som Irak och Syrien, där de hållit till i nästan 2 000 år. Nu står 
de kristna minoriteterna i Mellanöstern inför valet att låta sig underku-
vas eller dö.

Under Saddam Husseins dagar fanns som mest 1,4 miljoner kristna i 
Irak. Krigen och förföljelsen utförd av extremister som IS har begrän-
sat antalet till 260 000. Inom fem år kan kristendomen vara bortrensad 
från Irak, om vi inte ser ”avgörande ingripanden” från omvärlden.

Detta slås fast i en ny rapport från den katolska organisationen Aid to 
the church in need, presenterad i London i veckan.

Rapportens namn är ”Persecuted and forgotten?”. Det sista ordet är 
viktigt. Fortfarande talas det tyst om de förföljda kristna, fortfarande 
har det inte sjunkit in i det svenska och västliga medvetandet att krist-
na är de kanske mest förföljda globalt just nu.

Kristna är ju de pensionärer som gungar i svenska kyrkbänkar spridda 
söndagar, kristna är rosenkindade abortmotståndare och mer eller 
mindre helknäppa amerikanska presidentkandidater. Varför skulle de 
vara under hot – och om deras tro skulle dö ut, är problemet verkligen 
jättestort?
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Svaret är naturligtvis att de flesta kristna inte alls tillhör någon över-
klass, inte alls är vare sig vita européer eller yviga amerikaner. Och att 
de har precis lika stor rätt till sin tro som andra grupper, var de än be-
finner sig.

Men är inte Mellanöstern islams kärnland? Jo – också. Men de första 
Jesustroende antas ha kommit till nuvarande Irak redan på lärjungarnas 
tid, och Syrien, Egypten och Turkiet var alla starka kristna fästen före 
islams födelse och snabba militära expansion på 600- och 700-talen.

Sedan dess har kristna och muslimer levt sida vid sida i regionen. 
Långtifrån friktionsfritt, men ändå tillsammans. Den nutida extremis-
men har ändrat på detta snabbare än någon kunnat frukta. Förutom det 
akuta läget i Irak pekar rapporten ”Persecuted and forgotten?” på en 
”massiv flykt” från andra delar av Mellanöstern. Även i många afri-
kanska länder är situationen akut på grund av terrorgrupper som Boko 
Haram.

Den period som undersökts, hösten 2013 till sommaren 2015, har varit 
”katastrofal” för de kristna i de områden där de redan var som mest 
sårbara. Antalet länder där de utsätts för extrem förföljelse steg från 
sex till tio. Det värsta hotet är islamistisk extremism. Kristna ställs 
inför valet mellan att betala skatt, flytta, konvertera till islam – eller 
dö.

I oktober 2011 skrev den danske journalisten och författaren Klaus 
Wivel ett öppet brev till landets nye utrikesminister, Villy Søvndal. 
Wivel undrade vad ministern gjorde för att uppmärksamma de tusen-
tals kristna som lämnade Egypten, där förföljelserna eskalerade i den 
arabiska vårens spår. Wivel fick inget svar. Då gav han sig i stället ut 

på en reportageresa till regionen, som mynnade ut i boken ”De sista 
kristna” (Marcus förlag, 2015).

Ett syfte var att förstå varför inte Søvndal tycktes bry sig om de krist-
nas situation. ”Varför denna tystnad, denna brist på empati och för-
färan?”, undrar Wivel. Samma fråga, varför, ställer de kristna som han 
möter i regionen. Och jag undrar också. Men jag är säker på att en del 
av förklaringen ligger dels i många arabiska regimers ointresse av och 
ibland fientlighet mot kristna, dels i västliga politikers eviga känsla av 
postkolonial skuld.

Anta att bekännare av någon annan religion utsattes för samma massi-
va förföljelse som de kristna. Hade då lika lite gjorts, tystnaden varit 
så kompakt, beslutsfattarna så upptagna med annat?

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se “
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DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ Peter Wolodarski: Det är en mörk tid vi 
lever i just nu

Demokratin är en ständig förhandling. Sverige behöver mer än 
någonsin sammanhållning och kompromisser.

Tidigare i veckan stod skådespelaren David Dencik på Dramatens 
stora scen i premiären av ”Idioten”. DN:s kritiker Leif Zern var upp-
skattande i lördagstidningen: mildögt och blygt leende släntrar Dosto-
jevskijs Mysjkin, i underbar gestalt av Dencik, omkring i ruinerna av 
det svenska folkhemmet och sätter alla på prov, skrev Zern.

Två veckor tidigare befann sig samme David Dencik i Målarsalen och 
läste högt ur den ungerske litteraturpristagaren Imre Kertész nyutkom-
na dagbok – en dystopisk betraktelse över vår samtid.

Mitt eget starkaste minne av David Dencik är tio år gammalt. Han 
spelade då huvudrollen i tv-serien om Lasermannen, som byggde på 
Gellert Tamas bok med samma namn.

Med kuslig lågmäldhet återskapas stämningen i skarven mellan 1991 
och 1992, då John Ausonius skjuter 11 personer med invandrarbak-
grund. Hatet, den förvridna världsbilden, det självuppblåsta jaget – allt 
detta fångar Dencik i sin rollfigur.

Sveriges Television borde så snart som möjligt återsända tv-serien 
Lasermannen. Ordfront förlag, som gav ut boken, borde trycka den på 
nytt.

Lasermannen är inte bara historia. Hösten 2015 har berättelsen om vad 
som hände för mer än 20 år sedan fått isande aktualitet.

Nu, precis som då, brinner flyktingförläggningar i Sverige. Nu, precis 
som då, polariseras det politiska klimatet. Nu, precis som då, löper en 
svart tråd från hat och hot till våld.

Torsdagens skolmord i Trollhättan var inte ”ofattbart”, som det häv-
dats i debatten. Det inträffar i en kontext där hetsen mot invandrare 
stegrats under längre tid, där internet och sociala medier förgiftats av 
hatretorik, där attacker mot flyktingförläggningar blivit en otäck reali-
tet. Steget från ord till mord har krympt.

Sverige är ett av världens mest toleranta länder. Vårt samhälle rymmer 
stora mängder medmänsklighet och solidaritet. Men det finns också ett 
Sverige där rasism och avhumanisering härskar.

Framför datorn är ingen längre ensam. Den som hatar och söker be-
kräftelse i sin apokalyptiska världsbild behöver inte leta länge, vare sig 
han heter Anders Behring Breivik eller Anton Lundin Pettersson.

Inte heller är rasistiska illdåd ett nytt inslag i det svenska samhället. 
Lasermannens härjningar, morden på John Hron och fackförenings-
mannen Björn Söderberg, bilbomben mot journalistparet i Nacka, 
Peter Mangs skottsalvor i Malmö och nu skolattentatet i Trollhättan – 
allt detta har haft starka rasistiska förtecken.

Den politiska kontexten, hur det offentliga samtalet förs, har betydelse.

”Dessutom var det ju inte bara jag som ogillade dom”, sade John 
Ausonius i ”Lasermannen” när Gellert Tamas intervjuade honom. ”Det 



fanns ju visst politiskt stöd också. Ny demokrati fick ju massor med 
röster.”

John Ausonius sammanfattar: ”Man måste på något sätt göra klart för 
dom att dom egentligen inte vill vara här. Innerst inne vill dom vara i 
sina hemländer. Men för att skrämma hem dom måste man döda någon 
av dom.”

Också Anton Lundin Pettersson valde sina offer utifrån hudfärg. Också 
han ägnade sig åt att kategorisera människor och dela in dem i önskade 
respektive oönskade.

Om inte elevassistenten Lavin Eskandar hjältemodigt gjort motstånd, 
med sitt eget liv som insats, hade sannolikt fler varit döda. Om inte 
polisen snabbt varit på plats hade katastrofen växt.

Sverige har sorg. Men det kommer finnas de som snart talar om den 
”urspårade invandringens” betydelse för fredagens skolmord.

Att det existerar stora och viktiga frågor att ställa om flyktingkrisen är 
givet, men skuldbeläggandet av invandrare är lika frånstötande som 
varje skuldbeläggande av brottsoffer.

Det är människoföraktande idéer som leder till att någon hugger ihjäl 
skolungdomar med invandrarbakgrund, inget annat. Varje försök att 
rationalisera attacker mot flyktingförläggningar eller enskilda förblir 
motbjudande.

Det Sverige behöver nu är bredast tänkbara samling kring de principer 
som bär upp det svenska samhället: demokratin, alla människors lika 
värde, öppenheten mot världen.

I ett Europa där nationalismen skördar parlamentariska framgångar 
behöver offentligheten en tydlig demarkationslinje: hit, men inte läng-
re. Det kan finnas många synpunkter på vad som är en rimlig migra-
tionspolitik, men det kan aldrig vara acceptabelt att förminska en 
annan människas värde.

I fredags, en dag efter skolskjutningen i Trollhättan, presenterade sex 
riksdagspartier en överenskommelse om hur den akuta flyktingkrisen 
ska hanteras. Inget parti fick exakt som det ville. Efter bästa förmåga 
försökte deltagarna, som representerar 80 procent av riksdagen, att 
jämka samman sina skilda åsikter.

Demokratin är en ständig förhandling, särskilt i svåra lägen.

Extremister skyr kompromissen, oavsett innehåll, därför att deras svar 
på svåra politiska problem alltid rymmer en syndabock. De hatar be-
sinning och återhållsamhet. Deras radikala samhällssyn förutsätter 
radikala lösningar.

Fjodor Dostojevskijs godhjärtade Mysjkin är undrande inför andras 
ondska. David Dencik har spelat både honom och Lasermannen – i 
korsningen finns den verkliga människan, som en blandning mellan 
ytterligheterna. En ständig balansgång, precis som i den demokratiska 
politiken.

Hösten 2015 behöver Sverige mer än någonsin sammanhållningen, 
solidariteten och kompromissen.

Peter Wolodarski twitter.com/pwolodarski “
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DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

”Varför ska vi hålla nere antalet 
medborgare?”

“Välj rätt väg. Framtidens utmaningar kräver fler medborgare. 
Sverige klarar att under en period satsa stort på att få in männi-
skor i samhället. Vi får inte ge efter för den växande rasismen. 
Detta handlar om människor som i framtiden kommer att vara 
våra kolleger, vänner och familjer, skriver författaren Cecilia 
Gyllenhammar.

Jag talar med min pappa i helgen, och som ofta blixtbelyser han svåra 
skeenden, sätter in dem i större sammanhang och ger skarpa analyser, 
förankrade i att han ständigt håller sig uppdaterad med att dagligen 
läsa en bred internationell press.

Nu gör regeringen upp med alliansen om att försvåra för människor på 
flykt att komma hit. Vi mäktar inte med uppgiften och låter SD:s var-
ningar kontaminera hela vår riksdag. Vi måste fråga oss: Varför ska vi 
hålla nere antalet medborgare?

Europa låter hundratusentals människor vandra med sina familjer 
längs tågräls och vägdiken, motas bort av poliser, stängas in bakom 
taggtråd, vänta på marken i veckor. Och när en liten procent av dem 
kommer till Sverige utsätts de för mordbrand.

Vi är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Ska vi klara framtiden 
och dess utmaningar måste vi bli fler medborgare. Vi klarar att ge 
uppehållstillstånd och att under en period satsa stort på att få in männi-

skor i vårt samhälle betydligt bättre och snabbare. Initialt måste det få 
kosta.

Vi konstaterar att Sverige, genom att inte orka stå emot den växande 
rasismen och SD, håller på att förlora slaget om att vara ett anständigt 
samhälle. Nu måste vi välja väg: En inskränkt, fylld av rädslor och 
fördomar, eller gå i bräschen för ett land i utveckling för människors 
bästa. Om det är någonting som borde kunna kallas svenskt så är det 
väl detta: att vara ett öppet växande land som går först i kampen för 
mänskliga rättigheter. Kidnappa inte detta.

Min pappas morfar kom från Ryssland. Han var ashkenazisk jude, 
tillhörande den grupp som drabbades hårdast i Förintelsen. Han erfor, 
genom hela sin uppväxt, förföljelsen av judar. Han flyttade till Frank-
furt am Mein där han träffade pappas mormor, Selma Friedland. I 
samband med Dreyfusaffären i Frankrike och anlagda bränder i stora 
synagogor i Europa, ville han inte vara kvar i Tyskland. Han tog sin 
unga fru och flyttade till Göteborg. Vi tillhör ”the lucky few”, båda 
familjerna utplånades, över 40 personer, de flesta av dem i gaskamrar.

I dag är det samma gamla tankegods som dammats av, som sporer i 
jord ploppar det upp som giftsvamp. Med stigande oro följer jag nu 
tongångarna inför det som kallas flyktingkris, och krisen syftar inte 
alltid på de fasor, det förtryck och den fattigdom som människor 
lämnar bakom sig, eller de vidriga omständigheter under vilka de tar 
sig genom Europa, utan det glider allt oftare över i att handla om vår 
syn på de människor som lyckats ta sig till Norden. En liten kurdisk 
pojke som spolats upp död på en strand i Turkiet, finklädd inför sin 
största och viktigaste resa i livet, vände för ett tag opinionen till att 



vara mer positiv till nyanlända. Varje människas ankomst hit vid liv 
och förmodad trygghet är en seger.

I partiledardebatten i Agenda nyligen framstod Jimmie Åkesson, med 
sin öppna blick, som ett slags sanningssägare. Det gör ont att se att det 
tyvärr inte finns några bra starka röster som effektivt kan slå hål på det 
ihåliga innehållet. Istället ställs maktens arrogans mot upplevelsen av 
en uppriktig kille av vanligt folk. Det kan jämföras med hur förlöj-
ligandet av Donald Trump snarare gett honom ökade sympatier från 
människor runt om i USA som känner sig alienerade från makten i 
Washington och identifierar sig med Trump. De som däremot haft med 
honom att göra genom åren kan vittna om att han har få vänner inom 
näringslivet och etablissemanget, han har snarare bränt sina skepp 
genom en total hänsynslöshet och brutalitet i sin framfart där han odlat 
en extrem egoism, girighet och narcissism. Men för den vanlige ameri-
kanen framstår han nu som en av ”oss” som förlöjligas och exkluderas 
av makten. Varför ska det vara så svårt att slå hål på dessa eländiga 
gamla populister med sina rasistiska falsarier?

På middagar i societeten hörs allt mer oblygt den negativa inställ-
ningen till det nya läget i Europa, med egentligen en liten i samman-
hanget, spillra av de miljoner som hotas till livet i sina hem, som kom-
mer hit. Kan det röra sig om högst 200 000, i ett av de mest glesbe-
folkade länderna i Europa.

Det ryktas att den syriske diktatorn Assad samarbetar med IS kring 
oljerikedomar i ett cyniskt maktspel, och i vilket fall värnas inte 
medborgarnas säkerhet i landet. Syriska medborgare som nu flyr har 
ofta bra utbildning med sig. De kommer från ett modernt samhälle. 
Vad är det då som pågår när SD växer sig allt starkare och det runt om 

i landet, även högt upp i societeten talas om det nya hotet mot vårt 
svenska samhälle i form av ”massinvandring”. Det ekar så bekant, 
dessa rädslor och fördomar, kring välförsedda middagsbord i homo-
gena rika villaförorter, det är ju rent löjeväckande.

Stiftelsen som finansierar det nya Nobelmuseet, med pengar från 
Wallenberg och H&M-familjen Persson, var inte lyhörda inför idén om 
att få en rejäl strandtomt i exempelvis Norsborg, och där skapa en 
Vetenskapsakademi för unga människor, varav många nysvenskar, ute 
i Söderförort. Det hade varit spjutspets arbete mot segregering och 
gentrifiering, en satsning mot utanförskap och allt som följer. Dit 
kunde de ta gäster från hela världen i båt ut till en förort som får 
stoltheten att utveckla ett centrum för studier i världsklass; en satsning 
på våra kommande generationer där den behövs som mest. Det kan ge 
tusenfalt tillbaka, ingenting får sådant reellt mervärde som satsningar 
på unga, och då som mänsklig resurs, fattiga poeter, konstnärer eller 
bara en medmänniska.

Nej, får de höra, familjen Wallenberg och Persson måste se slottet, och 
ännu ett, i dag ganska dött, torg, försvinner inne i staden och det byggs 
ytterligare Mausoleum över makten.

Redan nu bärs vi av nysvenskar, de står för en stor del av vår BNP och 
de arbetar i vård och omsorg där det råder personalbrist. Vi har lärar-
brist, om några år kommer skolbarnen inte att kunna lära sig biologi i 
grundskolan, det utbildas knappt några lärare i det ämnet.

Vad jag menar är att vår skärpa inför vad som händer med våra länder 
trubbas av. Vi orkar inte stå upp mot den protektionism vi ser överallt: 
Storbritannien och Frankrike, bland annat, som ofta är förebilder för 



oss. I Michel Houellebecqs roman ”Underkastelse” är det 2022 och 
Frankrike styrs av en muslimsk president, ett Frankrike som förvridits 
genom romanen av mäns tänkande och handlingar, som att kvinnor 
inte har med saken att göra. Vi kvinnor är en avgörande kraft som 
aldrig kommer tillåta någon religiös grupp att inskränka våra häftiga 
fria liv, för det är mest män som röstar på SD. De räknar inte med alla 
oss kvinnor.

Vi får inte ge efter för den rasism som många bär på, mer eller mindre 
öppet, som antingen blir till SD-sympatier eller transformeras till ett 
nedlåtande val av stor uppoffring inför den andre. Detta är människor 
som på alla vis kommer att bli våra jämbördiga arbetskamrater, vänner 
och familjer i framtiden. Vi behöver dem.

Cecilia Gyllenhammar, författare “

DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ Muslimer: Vi måste arbeta mot rasismen

Skolattentatet väcker minnen från det förflutna bland muslimer i 
Trollhättan. Muhktar Hirani, ordförande i den muslimska för-
samlingen, är orolig för att staden åter ska få en rasiststämpel.

Höstlöven faller utanför Kronan och platsen där många samlas för att 
hedra de två dödsoffren för Anton Lundin Petterssons svärdattack i 
torsdags.

Det blir extra känslosamt när föräldrarna till den mördade lärarassi-
stenten Lavin Eskander kommer till platsen för första gången efter 
mordet.

Lavins storebror Leith för familjens talan och han säger att hans bror 
med all rätt hyllas som en hjälte då han sannolikt räddade många från 
att bli skadade.

– Hans död beskriver hans liv. Lavin tänkte alltid på andra före sig 
själv, säger brodern.

Även det andra dödsoffret vid attacken, 15-årige Ahmed Hassan, 
hedras på platsen.

Morden på Kronan har skapat förstämning i muslimska kretsar, inte 
bara i Trollhättan utan i hela världen. Leith Eskander berättar att han 
fått tusentals meddelanden med kondoleanser, många från personer 
han inte känner. Familjen vill tacka alla och vill att världen ska veta att 
man inte känner något hat, varken mot gärningsmannen eller dennes 
familj.



– Lavin gav oss så mycket kärlek att det inte finns plats för något hat, 
säger Leith Eskander och tillägger:

– Han är en hjälte, men jag kommer aldrig att få honom tillbaka, säger 
han.

Under lördagen samlades flera hundra personer på en fritidsgård för att 
hedra Lavin Eskanders minne. Familjen är välkänd i den muslimska 
församlingen. I stadens moské, som ligger bara en dryg kilometer från 
stadsdelen Kronogården, där morden inträffade, är stämningen av 
naturliga skäl dämpad. Just den här lördagen pågår firandet av högti-
den Aashura.

Muhktar Hirani, församlingens ordförande, och Anyar Alladin, som är 
informationsansvarig, tar emot i moskéns bibliotek. De är oroliga för 
att skolattacken åter ska stämpla Trollhättan som en rasiststad och 
tänker på det rykte som Trollhättan fick efter att deras moské brändes 
ned 1993.

Han säger att församlingen då ”vände andra kinden till” och att man 
ville ge gärningsmännen en chans att komma tillbaka in i samhället. 
Man har under mer än 20 års tid arbetat aktivt för att bekämpa rasism 
och främlingsfientlighet genom att bland annat bjuda in skolklasser till 
moskén.

– Det är svårt att veta vilka konsekvenserna blir av det som nu hänt. 
Efter ett jordskalv kommer alltid efterskalv, men vårt budskap är tole-
rans och fortsatt arbete mot rasismen, säger Hirami. Han ser IS terror 
som ett större hot än svenska rasister.

Han får medhåll av Ali Alabadi och Gholan Riyaz, som kommit till 
moskén, och är goda vänner med familjen Eskander. De kom båda till 
Trollhättan på 80-talet efter att ha flytt undan Saddam Husseins välde.

Ryiaz, som arbetat som bilbyggare på Saab och varit framgångsrik 
mittback i Trollhättans IF:s division 2-lag i fotboll, säger att han inte är 
så orolig över det som nu händer.

– Vi får inte glömma att det här var en galen mans verk.

Polisens förundersökning kring morden fortsätter med hög intensitet. 
Man är angelägen om att klara av den tekniska undersökningen på 
skolan så fort som möjligt för att avspärrningarna kan hävas och 
ordinarie verksamhet kan komma i gång. Nästa vecka har eleverna lov.

Ulla Brehm, polisen i Västra Götalands talesman, säger till DN att 
eftersom Anton Lundin Pettersson hann röra sig inom ett förhållande-
vis stort område finns det stora ytor att undersöka. Undersökningen av 
hans bostad och den bil han använt är klar.

Den 15-årige elev som skadades svårt vid knivattacken vårdades på 
lördagen fortfarande på NÄL-sjukhuset, men ligger inte längre kvar på 
intensivvårdsavdelningen. Det finns ingen prognos för när han kan 
lämna sjukhuset.

– Han befinner sig på en vanlig avdelning och har kunnat träffa an-
höriga, men hans skador krävde stora ingrepp och han är i sådant skick 
att han behöver avancerad sjukhusvård, säger Jörgen Andersson på 
NÄL-sjukhusets presstjänst.

Den 41-årige matematikläraren, som också blev offer för svärd
attacken, flyttades i fredags till Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg för specialistvård och är kvar på intensiven. Tillståndet är 
fortfarande allvarligt, men stabilt.

Jens Littorin jens.littorin@dn.se
Ossi Carp ossi.carp@dn.se “
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“Fakta. Ny svensk taktik för skolskjutningar

Svensk polis har fått en särskild utbildning i skolskjutningar. I stället 
för att invänta en insatsstyrka ska man agera snabbt – med dödligt våld 
om det krävs.

– Den nya metoden går ut på att avbryta pågående dödligt våld. Man 
avvaktar inte förstärkning utan går direkt in och oskadliggör gärnings-
mannen, säger Sten-Anders Jakobsson, kommissarie i Fyrbodalområ-
det.

Den allra viktigaste delen i utbildningen går ut på att rädda liv. Poli-
sens utbildning i skolskjutningar gjorde att de första patrullerna på 
plats på Kronan i Trollhättan kunde hantera situationen, enligt 
Jakobsson. Utbildningarna sker i vissa regioner varje vecka, där poli-
sen övar på situationer likt den som inträffade i Trollhättan.

Henrik Belfrage, professor i kriminologi, säger att erfarenheten från 
tidigare skolskjutningar har visat att gärningsmannen fortsätter att 
döda om inte polisen ingriper omedelbart.

TT “

DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ HÖSTEN SOM SKAKAR SVERIGE

Sverige har kastats in i en tid av kris, hatdåd och politisk förvir-
ring. I veckan mördades två personer på en skola i ett rasistiskt 
brott riktat också mot hela samhället. DN:s Josefin Sköld och 
Björn af Kleen rekapitulerar hösten som skakar Sverige.

Knivmord på Ikea
Måndagen den 10 augusti mördas en 55-årig kvinna och hennes 28-
årige son på Ikea i Västerås.

Det sker vid lunchtid på husgerådsavdelningen.

Det är mitt i högsommaren, sol och omkring 20 grader varmt i Väst-
manland.

Den misstänkte 36-årige mördaren kommer från Eritrea. Samma dag 
har han fått avslag på sin asylansökan i Sverige. Den här måndagen 
har han fått bussbiljetter som ska ta honom från asylboendet i Arboga 
till Migrationsverkets sista anhalt i Åby utanför Uppsala.

I stället tar han bussen till Ikea.

Dagen efter skriver Lars Lindström, Expressens krönikör, att det är på 
Ikea livet ska börja, inte sluta.

Omedelbart tänds en debatt om mordens eventuella samband med 
Sveriges generösa asylpolitik.

Sverigedemokraternas Björn Söder, riksdagens andra vice talman, 
skriver på Facebook att det är ”läge att påminna om hur Fredrik Rein-
feldt ville att vi ’skulle öppna våra hjärtan’”.



Även publicister, som Svenska Dagbladets politiska redaktör Tove 
Lifvendahl, kopplar knivmordet till asylpolitik. Under rubriken ”Det 
politiska ansvaret efter Ikeamorden” skriver Lifvendahl att det nu är 
politikernas ”förbannade skyldighet och plikt” att presentera en tro-
värdig integrationspolitik.

Röster på sociala medier kräver att etablerade medier snabbare börjar 
publicera uppgifter om misstänkta brottslingars härkomst och etnicitet. 
I ”Aktuellt” möts Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson, 
som anser detta, och Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski, 
som försvarar den restriktiva linjen.

Om tre dagar, onsdagen den 28 oktober, ställs den misstänkte mörda-
ren inför rätta. Åklagaren har yrkat på ett långt fängelsestraff och ut-
visning.

Asylboende evakueras
Det börjar med ägg.

Det är torsdag den 13 augusti. Klockan är nio på kvällen.

Nazistiska Nordisk ungdom kastar ägg mot asylboendet Kallstensgår-
den i Arboga, där den misstänkte Ikeamördaren från Eritrea bott före 
dådet.

Nordisk ungdom skanderar:

”Go away!”

”Arabic no good!”

Natten till lördagen därpå hittar polisen, efter ett anonymt tips, två 
svarta säckar med brandfarliga vätskor utanför Kallstensgården. Poli-
sens bombgrupp kallas in. Boendet evakueras på ett 80-tal människor.

”Fegt och vedervärdigt”, skriver inrikesminister Anders Ygeman (S) i 
ett sms till Aftonbladet.

– Som jag minns det kom vi aldrig någon gärningsman på spåren, 
säger polisens presstalesperson Lika Sannervik till DN i dag, drygt två 
månader efter händelsen.

Fler attentat följer.

En skola i Kånna utanför Ljungby, som inretts till flyktingboende, 
brinner ned till grunden. Utanför ett asylboende i Malung brinner ett 
två meter högt träkors.

– Man kan tänka sig att det uttrycker någon form av missaktning mot 
dem som bor där, säger polisen Tom Andersson till Expressen.

Ännu fler tilltänkta asylboenden brinner. Attentaten påminner många 
svenskar om det tidiga 1990-talet.

Under 1992, när 84 000 krigsflyktingar från Balkan når Sverige, rasar 
bränder eller liknande attentat vart tredje dygn. Få brott från 1990-talet 
klaras upp, enligt Helène Lööw, historiker specialiserad på höger-
extremism.

Umeå beslutar i mitten av oktober att hemlighålla adresserna till till-
fälliga boenden för asylsökande. I Lund publicerar däremot Sverige-
demokraterna kartor och adresser på partiets hemsida.

En grav på fyra hjul
Femtionio män, åtta kvinnor, fyra barn.

Alla från Syrien. Samtliga döda.

Den yngsta är en flicka mellan ett och två år gammal.



Lastbilen som rymmer kropparna står parkerad intill motorväg A4 fem 
mil sydost om Wien i Österrike. I ett dygn har den stått övergiven när 
en österrikisk tulltjänsteman beslutar sig för att inspektera lastutrym-
met. En vätska droppar. Det stinker.

– Jag är förfärad, mitt hjärta är brustet, säger FN:s generalsekreterare 
Ban Ki-moon.

Fyra misstänkta flyktingsmugglare jagas genom Europa. De grips 
slutligen i Ungern. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, säger:

– Kan vi rädda bankerna, kan vi rädda flyktingarna.

Lastbilen med de funna kropparna hade kört den allt vanligare flyk-
tingrutten genom östra Europa. Under augusti tar sig tusentals flyk-
tingar från turkiska Bodrum till grekiska öarna Samos eller Kos på 
enkla gummibåtar.

Tre dagar därpå stoppas en ny lastbil med 26 flyktingar på en annan 
motorväg i Österrike. Bilen rymmer tre barn i kritiskt tillstånd, de är 
uttorkade och yra.

Veckorna som följer vandrar tusentals flyktingar genom Danmark till 
Sverige.

En liten pojke i vattenbrynet.

Röd t-shirt, blå kortbyxor.

Hans kropp ser välbehållen ut: inga synliga blåmärken eller andra yttre 
skador.

Ändå förstår man omedelbart att han är död. Han ligger med ansiktet i 
sanden. Armarna vilar tungt, öppna handflator.

”Stanna upp ett ögonblick och föreställ dig att det är ditt barn.”

Nödhjälpschefen på Human Rights Watch twittrar ut bilden på treårige 
Alan Kurdi.

Alan ligger uppspolad på Finarstranden utanför turkiska badorten 
Bodrum.

Familjen var på väg till Europa. Till Sverige, enligt medieuppgifter. 
Gummibåten tar in vatten. Också Alans femårige bror och mamma 
försvinner i vågorna.

Utanför ett bårhus i Turkiet står den förtvivlade pappan Abdullah 
Kurdi.

– Jag hoppas att bilden på min son förändrar allt. Låt det här bli den 
sista gången, säger han.

Alan blir en symbol för flyktingkrisen hösten 2015, för EU:s oförmåga 
att rädda livet på de asylsökande. Tidningen Expressen publicerar den 
3 september bilden över hela sin förstasida.

Alans pappa återvänder hem till den krigshärjade syriska staden 
Kobane med tre döda kroppar.

Treåringen är inlindad i ett vitt lakan när Abdullah Kurdi håller honom 
i famnen för sista gången.

– Jag anklagar ingen för det här, bara mig själv. Jag kommer att få 
betala priset resten av mitt liv, säger han.

Opinionen svänger
Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor.”

Det säger statsminister Stefan Löfven inför 15 000 personer på Med-
borgarplatsen i Stockholm.



Det är den 6 september och regnet öser ned över Stockholm.

Löfven kritiserar kommuner som inte tar emot flyktingar. Ingen ska 
smita undan, säger statsministern.

Hotet blir senare verklighet. I blockuppgörelsen kommer alla partier, 
utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, överens om en ny lag 
som innebär att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar. För det 
ska de få tio extra miljarder i år.

Företrädare för alla partier förutom SD hade uttryckt intresse att tala 
under manifestationen på Medborgarplatsen men arrangören Refugees 
welcome väljer att prioritera Röda korset, Rädda barnen, Svenska 
freds.

Nu, i början av september, svänger opinionen i Sverige.

Ett slags folkresning.

Det arrangeras tv-sända galor, det samlas ihop kläder, mat och lek-
saker.

Engagemanget kanaliseras via tidningar. DN lanserar kampanjen ”Jag 
delar”. Författaren Kerstin Ekman skriver:

”Under århundradena har vi långsamt erövrat en humanism i vårt land. 
Ibland är den skymd, ibland djupt nergrävd. Men den finns där som en 
guldreserv.”

Formuleringen sprids genom offentligheten.

Allt oftare börjar det glimma.

DÖ skrotas
Tre minuter efter omröstningen korkar Sara Skyttedal upp cham-
pagnen.

På etiketten står det Bollinger, ett av de sista självständiga husen i 
vindistriktet Champagne.

Sara Skyttedal skålar med ett bländvitt leende, ett triumferande grin.

Det är en segerns dag för alla borgerliga väljare som kan lita på att 
borgerliga politiker ska bedriva en borgerlig politik, säger ordföranden 
för Kristdemokraternas ungdomsförbund.

Hon är 29 år gammal, ett år äldre än moderpartiets ledare Ebba Busch 
Thor.

En ledarskribent på Ljusdals-Posten skriver att Sara Skyttedal borde ha 
valt en segerdryck i nivå med Kristdemokraternas röstandel. Det vill 
säga folköl, med en alkoholhalt på mellan 2.25 och 3.5 procent.

Men i en opinionsmätning veckan därpå får Kristdemokraterna 6,6 
procent.

– Anna Kinberg Batra har skäl att vara orolig, säger Svend Dahl, chef 
för Liberala nyhetsbyrån, till Aftonbladet. KD har fångat upp ett 
borgerligt missnöje med DÖ, ett missnöje som varit stort bland Mode-
raterna. Det här visar att KD kan fortsätta att växa på Moderaternas 
bekostad.

Decemberöverenskommelsens fall får tidigare statsministern Ingvar 
Carlsson att göra ett undantag från sin praxis.

I en intervju med Dagens Nyheter talar nestorn i det politiska Sverige 
klarspråk i ett allvarligt parlamentariskt läge.



– Det finns två möjligheter, säger Ingvar Carlsson. Antingen så gör 
man upp med Sverigedemokraterna eller så gör man upp med Social-
demokraterna. Det finns inga andra alternativ. Det logiska är då ett 
samarbete över blockgränsen, det sade jag och Bengt Westerberg redan 
efter valet 2014. Det är mitt svar i dag också.

Veckan därpå lyckas alla partier utom Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet komma överens om en ny flyktingpolitik.

Tältläger introduceras
Tälten är vinterbonade med elvärme och isolerade innertält. Två meter 
höga och 25 kvadratmeter stora.

Totalt 83 kan komma att uppföras på Revingehed, ett vidsträckt pan-
sarövningsfält två mil öster om Lund.

Tältlägret annonseras första gången av statsminister Stefan Löfven på 
en presskonferens klockan 11 den 9 oktober.

Då talas det om 25 tält.

– Regeringen har i dag givit Migrationsverket i uppdrag att vid behov 
uppföra tält.

Löfven tittar snabbt ned i sitt manus.

– Nu gäller det att få tak över huvudet.

Åtgärden är exceptionell.

Senast staten anlade tältläger i Sverige var under Balkankrigen i början 
av 1990-talet.

Samtidigt fortsätter länsstyrelserna att söka efter tomma lokaler.

Landshövding Sven-Erik Österberg tar emot alla tips. Han har fått 
regeringens uppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för 
tillfälliga asylboenden.

Det behövs campingplatser, gymnastiksalar, industrilokaler. Ja, i stort 
sett vad som helst, säger migrationsminister Morgan Johansson under 
presskonferensen.

Senare säger Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket, 
till Dagens Nyheter:

– Nästa steg är det superextraordinära: talar vi om Globen, om Mäss-
hallarna i Malmö, om Ikeas varulager i Älmhult?

Efter presskonferensen den 9 oktober skriver Ivar Arpi, ledarskribent 
på Svenska Dagbladet:

”Vore bra om regeringen informerade relevanta länder om att vi i 
Sverige endast erbjuder tältläger nu.”

Den 21 oktober reses de första fem tälten på Revingehed. De är ännu 
inte tagna i bruk.

SD ändrar kurs
Det saknas ett ”n”.

”Our goverment won’t do what’s needed”.

Det spelar ingen roll.

Stavfelet till trots – Sverigedemokraternas annons mot tiggare på 
Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm får massiv spridning i 
Sverige under början av augusti.



Två och en halv månad senare, klockan 13 den 15 oktober, manifeste-
rar Sverigedemokraterna på nytt sitt förakt för riksdag och regering.

Under en presskonferens meddelar partitoppen att kampen mot in-
vandring nu ska ske utanför parlamentet.

I stället för att sitta i överläggningar i riksdagen ska partiets ledamöter 
ut på gator och torg och demonstrera mot nyanlända, de ska stå vid 
svenska gränsen och uppmana flyktingar att återvända, de ska annon-
sera i utländska tidningar, de ska använda sin valkassa för att hejda 
”den största katastrofen som det svenska samhället befunnit sig i under 
modern tid”.

Det utomparlamentariska arbetet ska på sikt resultera i en folkomröst-
ning i invandrarfrågan, säger Jimmie Åkesson.

Paula Bieler, partiets talesperson i migrationsfrågor, säger att tidnings-
läsare i Libanon, Jordanien och Turkiet som överväger att söka skydd i 
Sverige ska få följande Sverigebild på näthinnan:

– Tält, snö, kyla och att ingen hjälp finns att få.

Efter knivdådet i Trollhättan twittrar Tobias Hübinette, forskare vid 
stiftelsen Mångkulturellt centrum:

”SD:s nya utomparlamentariska linje skördar sina första offer: Den 
svenska extremhögern har skördat uppemot 30 liv under de senaste 25 
åren.”

Prognos över asylsökande
Dagens Nyheter träffar Migrationsverkets generaldirektör Anders 
Danielsson i Märsta den 6 oktober.

– Riksrevisionen, riksdagens kontrollorgan, ringde mig i går. De vill 
följa oss och vara med och förstå hur vi tänker nu. Detta är ju en unik 
situation för statsförvaltningen. De erfarenheter, de fel och rätt som vi 
gör nu, måste komma till användning. Det går ju inte att sitta i efter-
hand och säga: Varför gjorde ni så?

Under flyktingkrisen hanterar Migrationsverket allt större summor.

Under en direktsänd presskonferens den 22 oktober berättar Anders 
Danielsson att Migrationsverket behöver ytterligare 29 miljarder kro-
nor för att klara 2016. Totalt beräknas nästa års kostnader uppgå till 
60,2 miljarder.

Dyrast är omhändertagandet av ensamkommande barn. Av mellan 100 
000 och 170 000 asylsökande nästa år uppskattas mellan 16 000 och 
33 000 vara ensamkommande barn.

När DN träffar Anders Danielsson i Märsta säger han:

– Migrationsverket betalar 1 900 kronor per barn per dag tills de är 21 
år gamla. Det är bara att multiplicera.

Den nya statistiken får allt fler i offentligheten att ifrågasätta rådande 
asylpolitik.

Allianser formas över de politiska gränserna.

Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter, twittrar plötsligt i 
samsyn med Göran Greider, politisk chefredaktör för socialdemokra-
tiska Dala-Demokraten.

”När t o m @GreiderDD säger ’Hur läge till orkar Sverige ta emot så 
många flyktingar (…) Det finns en gräns’, känns det att läget är 
skarpt.”



Ett brott med rasistiskt motiv
Han bär militärhjälm, svart mask och svarta kläder.

– Det pekar åt nazisthållet, säger poliskommissarie Thord Haraldsson.

Övervakningsfilmer visar hur 21-åringen går till väga när han på 
torsdagsförmiddagen den 22 oktober genomför den första skolattacken 
i Sverige sedan 1961.

Tre personer dör. En 15-årig elev, en 20-årig elevassistent, och 
gärningsmannen själv, som skjuts till döds av polis.

På sjukhus vårdas ytterligare en 15-årig elev och en 41-årig lärare med 
svåra knivskador.

Utanför skolan ligger kort och små skyltar. Hundratals handskrivna 
”Varför?”

Morgonen därpå informerar polisen om ett avskedsbrev. Motivet är 
rasistiskt.

– Han har valt ut sina offer. De som varit mörkhyade har attackerats. 
Han har mött de med ljus hy och de har inte blivit angripna, säger 
kommissarie Thord Haraldsson.

Dagen efter utsätts ett 30-tal skolor i Sverige för olika slags hot. Flera 
av skolorna håller stängt.

Josefin Sköld josefin.skold@dn.se
Björn af Kleen bjorn.afkleen@dn.se “

DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ SD får kritik för listor över 
flyktingboenden

Ytterligare två asylboenden eldhärjades natten till lördag. Sam-
tidigt får Sverigedemokraterna i Lund hård kritik för att ha publi-
cerat listor över tilltänkta flyktingförläggningar, men inom partiet 
är förståelsen stor. – Lösningen är inte att lägga locket på, säger 
Kim Fredriksson, distriktsordförande för SD Sörmland, där ett 
tilltänkt asylboende brann på fredagsnatten.

Rosenkullens asylboende i Munkedal fick omfattande brandskador 
tidigare i veckan, och polisen inledde en förundersökning om mord-
brand. Natten mot lördagen brann det igen.

Branden kunde släckas snabbt. Platsen var redan avspärrad sedan 
tidigare och inga personer riskerade att komma till skada.

Även i Eskilstuna har polisen upprättat en anmälan om mordbrand, 
sedan en byggnad påtänkt för flyktingbostäder utanför Ärla förstördes i 
en brand natten till söndagen. Ingen kom till skada och ingen miss-
tänkt är gripen. Byggnaden hade under oktober nämnts i lokala medier 
som en tilltänkt förläggning för asylsökande.

Under fredagen uppmärksammades att Sverigedemokraterna i Lund på 
sin Facebooksida lagt upp kartor och listor över tilltänkta flyktingbo-
enden i området.

”I en tid när flyktingboenden sätts i brand, lägger SD alltså ut adresser 
och kartor på planerade boenden. Avskyvärt!”, twittrade migrations-
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minister Morgan Johansson (S), som var en av många som kritiserade 
tilltaget.

Ted Ekeroth, ordförande för SD i Lund, avfärdar att publiceringen 
skulle innebära en risk för nya attentat.

– Vårt syfte är bara att informera medborgarna så att de som vill kan 
klaga och reagera, säger Ted Ekeroth, ordförande för SD i Lund, till 
Sydsvenskan.

Flera medier rapporterade under lördagen att publiceringen rönte in-
tern kritik, då SD:s gruppledare i Eskilstuna, Kim Fredriksson, kallade 
den ”olämplig” enligt Eskilstuna-Kuriren. Själv anser han att han har 
missuppfattats.

– Jag tror att man medvetet eller omedvetet har misstolkat vad jag sa. 
Vad jag vill påpeka är att det i första hand ska vara Migrationsverket 
och kommunen som ska informera om asylboenden.

Kan du förstå varför kommuner skulle vilja välja att inte informera om 
planerade asylboenden, efter den senaste tidens bränder?

– Anledningen till att det uppstår bränder är att det finns människor 
som är beredda att ta till våld. Lösningen är inte att lägga locket på. 
När människor känner sig överkörda och inte får vara med i processen 
så uppstår en oro.

I flera av fallen har ju bränderna föregåtts av lokala informationsmöten 
om planerade asylboenden?

– Är det statistiskt säkerställt? I Eskilstuna tror jag inte det var så. Man 
får se över lagstiftningen och komma tillrätta med personer som tar 
lagen i egna händer. Jag har svårt att tro att bränderna kommer att 
upphöra om Migrationsverket låter bli att meddela var asylboendena 
ligger.

Inte heller Sverigedemokraterna i Bohuslän eller Halland, där byggna-
der också brunnit denå senaste tiden, vill kritisera beslutet att lägga ut 
adresser, då det handlar om offentlig information. Däremot vill de, 
liksom SD i Eskilstuna, tydligt ta avstånd från olagliga handlingar.

– Bränder är inte en lösning, de skapar bara mer splittring i samhället, 
säger Calle Johansson, distriktsordförande för SD i Bohuslän.

Emma Bouvin emma.bouvin@dn.se “

“Säpo till riksdagen efter bränderna

Säpochefen kallas till riksdagens justitieutskott efter fem misstänkta 
brandattentat mot asylboenden. Också rikspolischefen Dan Eliasson är 
kallad, rapporterar Sveriges Radio.

– Vi måste veta vilken beredskap de har för att säkerställa att Migra-
tionsverket och kommuner som är värdar kan sätta in åtgärder. Vi kan 
inte anvisa människor och barn till boenden som riskerar att eldas upp 
av personer som inte vill ha dem där, säger Roger Haddad (FP), som 
sitter i riksdagens justitieutskott till TT.

Utskottet vill också få bättre klarhet i om det finns politiska motiv eller 
organiserad kriminalitet bakom attackerna. TT “
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DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“Regeringen vill få fler forskare att bli 
lärare

Regeringen vill att fler forskare ska skola om sig till lärare. Där-
för föreslås forskarna få pengar och ett snabbspår i lärarutbild-
ningen. – Vi är bekymrade över den stora lärarbristen. Det här är 
ett av flera sätt att komma åt den, säger högskoleminister Helene 
Hellmark Knutsson.

Enligt en tidigare prognos från SCB och Lärarförbundet saknas 65 000 
lärare år 2025. I dag tror man att den bristen kan uppstå ännu tidigare, 
men det finns ännu ingen ny prognos.

Politiskt finns flera ambitioner att möta det behovet, främst genom att 
på sikt höja yrkets status med högre löner.

Nu vill regeringen även pröva en mer kortsiktig lösning. I ett förslag 
som gick ut på remiss under torsdagen föreslår regeringen ett snabb-
spår för forskarutbildade som vill bli lärare.

– Vi vill att personer med forskarutbildning ska kunna gå en kom-
pletterande utbildning på ett år som gör dem till legitimerade lärare, 
säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S).

För att locka forskare att byta bana är tanken att ge dem ett särskilt 
utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden. Kostnaden för sats-
ningen är 7,6 miljoner kronor nästa år, och därefter 15,1 miljoner år-
ligen till och med 2019.

Den främsta målgruppen för satsningen är de drygt 30 000 personer i 
Sverige som är forskarutbildade inom de av skolorna efterfrågade 
ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Men hur många av 
dem man hoppas locka kan Helene Hellmark Knutsson inte svara på.

– Självklart räcker inte detta för att lösa lärarkrisen, vi kommer behöva 
göra väldigt mycket mer. Exempelvis satsar vi på att snabbare kunna 
bedöma utländska utbildningar hos dem som nu kommer hit och som 
skulle kunna arbeta som lärare, säger hon.

Folkpartiet lade nyligen ett förslag om att personer med utländsk 
lärarexamen ska kunna arbeta som stöd ute i skolorna samtidigt som 
deras utbildning valideras. Det är något som även regeringen ser posi-
tivt på.

Behovet av att dra nytta av nyanlända med lärarkompetens ökar kraf-
tigt i takt med att Sverige tar emot en stor mängd asylsökande som 
även de har rätt till utbildning. Samtidigt ser skolorna redan nu en brist 
på lärare i svenska som andra språk.

– Det är glädjande att söktrycket på lärarutbildningarna nu ökar, men 
det är tydligt att kortsiktiga insatser som forskarsatsningen kommer att 
behövas för att möta behovet vi har i dag.

Är det en utmaning att förena behovet av fler lärare med kraven på 
ökad kvalitet bland dem som utexamineras från lärarhögskolan?

– Det är absolut en utma- ning, men jag ser inte att de två behoven står 
emot varandra. Vi måste göra båda sakerna sam- tidigt genom att höja 
kvaliteten på utbildningen och stärka yrkets attraktivitet.

Mikael Delin mikael.delin@dn.se “

mailto:mikael.delin@dn.se
mailto:mikael.delin@dn.se


DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ Slovenien har svårt att möta flyktingvåg

Slovenien är hårt pressat av de tiotusentals flyktingar som passe-
rar landet på väg norrut i Europa. Gränserna blir ofta flaskhalsar 
för migranterna. DN har gjort ett nattligt besök i Rigonce i syd-
ligaste Slovenien.

Rigonce.
24-åriga Sundes sitter på en filt på marken och har sin man, sina två 
barn och några andra släktingar runt omkring sig. Hon håller minst-
ingen, bara två månader gamla dottern Meys, i famnen och försöker 
hålla henne varm i kylan med en ljus filt.

– Hur länge ska vi vänta? undrar tvåbarnsmamman.

För ett drygt år sedan lämnade familjen Raqqa i Syrien, staden som 
blivit en sorts ”huvudstad” för den jihadistiska terrororganisationen 
Islamiska staten. Sedan dess har de levt i ett flyktingläger i Turkiet.

Men nu är familjen sedan tio dagar på väg norrut genom Europa. De 
har just passerat gränsen mellan Kroatien och Slovenien och befinner 
sig tillsammans med tusen andra migranter bakom ett vitt avspärr-
ningsband som det står ”STOP POLICIJA” på. Och just nu kommer de 
inte vidare.

– Väntan är jobbig, säger Sundes och undrar varför det ska ta så lång 
tid varje gång en gräns ska passeras.

Vi är i Rigonce i sydligaste Slovenien. Det är natt, klockan är halv 
fyra. Det är mörkt, fuktigt och råkallt. På småtimmarna kryper tem-
peraturen ned farligt nära nollstrecket.

Poliser och soldater står på en liten väg som mynnar ut i ett öppet fält. 
Ovanför oss hovrar en helikopter som kastar ett starkt strålkastarljus 
mot marken på andra sidan fältet.

Och så – plötsligt ser vi några personer komma gående i helikopterns 
ljuskägla.

Så blir de fler, och snabbt är ett tiotal personer framme vid det vita 
avspärrningsbandet som det står ”STOP POLICIJA” på. Någon minut 
senare är de tjugo, trettio, femtio – snart är det uppåt tusen människor 
på fältet framför oss. Det är mest män, men också hela familjer.

Poliser i kravallutstyrsel tecknar åt dem att sätta sig. Många breder ut 
filtar som barnen kan ligga på. Andra tänder små eldar för att få lite 
värme.

Sundes från Raqqa och hennes familj är några av alla som just kommit 
hit.

– Vi vill ha ett vanligt liv i lugn och ro, utan daesh, säger hon och an-
vänder det arabiska ordet för IS.

Sedan Ungern stängde sina gränser förra helgen har den här vägen – 
från Turkiet och Grekland, och sedan över Makedonien, Serbien och 
hit till Slovenien, blivit den vanligaste Balkanrutten för flyktingar på 
väg norrut till Österrike, Tyskland, Sverige och andra länder.



Flyktingarna vi möter i Rigonce har kommit med tåg till en järnvägs-
station på den kroatiska sidan av gränsen, därefter har de gått till fots 
en kilometer och passerat gränsen en bra bit från den riktiga över-
gången.

Sedan kommer de hit, det öppna fältet är den första anhalten i 
Slovenien.

– Just nu kommer det ett tåg med tusen flyktingar var fjärde eller var 
femte timme, säger Matej Bracun, ett av polisbefälen på plats.

Den senaste veckan har över 50 000 migranter kommit till Slovenien, 
säger inrikesdepartementet. Flyktingarna vill vidare mot Österrike så 
snart det bara går, men lilla Slovenien, med 2 miljoner invånare, knäar 
under trycket.

– Myndigheterna var inte förberedda, menar en volontär som vi träffar.

Slovenien har sökt hjälp från andra EU-länder. Och nu i fredags sade 
premiärminister Miro Cerar att regeringen överväger att bygga ett 
stängsel längs gränsen mot Kroatien.

– Vi kan inte ta emot så många flyktingar på så kort tid. Det går inte. 
Vi överväger alla möjligheter, förklarade han vid ett besök i ett 
uppsamlingsläger i Dobova i närheten av Rigonce.

Orden kan väl också ses som ett inspel inför söndagens toppmöte i 
Bryssel där en rad europeiska ledare, inklusive från Balkanländerna, 
ska diskutera flyktingkrisen.

Fast här i Rigonce är söndagens toppmöte inget ämne som sysselsätter 
flyktingarna.

De väntar tåligt timme efter timme i mörkret och undrar mest när nå-
got ska hända, hur de ska komma vidare.

Zahraa från Bagdad i Irak berättar att hon vill till Tyskland, och dröm-
mer om att kunna fortsätta jobba som designer där.

Mohammed från Aleppo i Syrien hoppas ta sig till London för att 
studera till ingenjör. Varför har han givit sig i väg?

– Aleppo är världens farligaste stad. Fem personer i min släkt har dött 
under kriget, svarar han.

Hiba från syriska Quamshli, med en grå filt svept omkring sig, vill till 
Tyskland eller Sverige och fortsätta med sin litteraturvetenskap. Hen-
nes man är läkare, och paret har med sig tvillingarna Saya och Saman.

– De fyllde ett i går. Men i år blev det ingen tårta, det gick inte.

Brasorna blir fler på fältet och lyser upp i mörkret. Allt som brinner 
läggs på elden – tomma kexförpackningar, träkvistar, tygstycken. Men 
kylan tränger ändå under filtar och kläder.

Timmarna går och en del börjar bli otåliga. Förhållandena är heller inte 
de bästa. Det finns inget vatten, inget varmt te eller en soppa att värma 
sig med, ingen medicinsk personal. Och nio bajamajor ska räcka för 
tusen personer.

En polis skakar på axlarna och säger att han inte vet hur länge flykting-
arna ska hållas kvar här.

– En timme till, kanske två. Det är inte vi som bestämmer.



Mohammed från Dearazor i Syrien funderar över varför vågen av 
flyktingar är så stor i höst. Själv vill han komma undan IS. Två av hans 
vänner har dödats, säger Mohammed.

– Kriget i Syrien har pågått så länge och ingen ser ett slut. Det känns 
som att det går att få asyl nu, det är nog därför, tror han.

Solen har gått upp för länge sedan och klockan närmar sig halv tio när 
en ny grupp poliser anländer till fältet i Rigonce.

Plötsligt händer det saker.

Flyktingarna får ställa upp sig på en smal väg. Och så bär det i väg, till 
fots, mot ett uppsamlingsläger.

Det är en märklig, närmast overklig syn när tusen trötta migranter från 
Syrien, Irak och Afghanistan tågar en smal väg fram –  mellan åkrar, 
förbi en lika minimal som idyllisk vägkyrka, genom prydliga samhäl-
len där hönor och kalkoner går och pickar mat på gårdsplanen.

– Vad ska man säga? Det är kaos tjugofyra timmar om dygnet, menar 
Anka Vucajnk som bor längs vägen.

En del av flyktingarna klarar inte hela den över två timmar långa 
vandringen till uppsamlingslägret i Brezice, utan får hjälp av polis och 
sjukvårdare.

När de kommer fram ska de registreras. Sedan börjar en ny väntan i 
det överfulla lägret.

En hjälparbetare berättar att det finns ett par tusen migranter i upp-
samlingslägret. Men bara 150–200 av dem kan få tak över huvudet. De 
övriga tillbringar tiden, även de allt kallare nätterna, under bar himmel.

Utanför uppsamlingslägret står bussar som slussar flyktingarna vidare. 
Men det är många på kö. Ingen vet när de får plats på en buss.

Och under tiden kommer nya omgångar med flyktingar över gränsen 
från Kroatien till det öppna fältet i Rigonce.

Thomas Hall thomas.hall@dn.se “

“Fakta. Slovenien

Befolkning: 2 miljoner.

Huvudstad: Ljubljana.

Yta: 20 200 kvadratkilometer (lite större än Värmland).

Blev självständigt från Jugoslavien 1991.

Medlem i EU och Nato sedan 2004. Har infört euron och ingår också i 
Schengensamarbetet.

Senaste veckan har över 50 000 flyktingar anlänt till Slovenien över 
gränsen från Kroatien. Grannlandet Kroatien är också med i EU, men 
ingår inte i Schengenområdet.

48 000 flyktingar kom till de grekiska öarna från Turkiet den senaste 
veckan. Det är den högsta siffran hittills, enligt IOM, International 
Organization for Migration. Totalt har över en halv miljon människor 
på flykt kommit till Grekland i år. “
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DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ EU-ledare träffas för nytt krismöte

EU:s flyktingmottagning präglas av fortsatt kaos. Att det behövs 
ännu ett krismöte visar hur illa EU:s politik fungerar.

Regeringschefer från Slovenien och andra länder i sydöstra och cen-
trala Europa har kallats till Bryssel i dag, söndag eftermiddag, för att 
diskutera flyktingkrisen. Flertalet kan räkna med att få en uppsträck-
ning av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Trots en lång rad tidigare krismöten struntar många EU-medlemmar i 
att följa beslut som redan fattats. Det är inte mycket som fungerar.

EU:s två nya mottagningscentraler i Italien och Grekland, där flykt-
ingar ska registreras och sedan eventuellt skickas vidare till andra EU-
länder, har snabbt blivit så överfulla och kaotiska att centralen på 
grekiska ön Lesbos fick stänga efter bara fyra dagar.

Det beror bland annat på att medlemsländerna inte bidragit med per-
sonal, vilket de lovat. Flertalet struntar också i att följa beslutet om 
EU:s nya, omdiskuterade flyktingkvoter om sammanlagt 160 000 
människor.

Hittills har bara nio länder förklarat att de är beredda att ta emot 854 
personer, och Sverige står för 300. Av de baltiska staterna har till 
exempel enbart Litauen anmält att fyra flyktingar är välkomna till 
landet.

Beslutet om flyktingkvoter är tvingande och därmed kan EU-länder 
som inte följer det i sista hand dömas till böter av EU-domstolen, men 
en sådan rättslig process tar tid.

Inte heller de skärpta gränskontrollerna, som EU-ledarna vill ha, tycks 
fungera. Den grekiska gränsbevakningen är sporadisk och förhand-
lingarna om avtalet med Turkiet, som EU hoppas på, pågår fortfaran-
de.

I stället för samordning präglas alltså EU:s flyktingmottagning fort-
farande av att flertalet länder ser om sitt eget hus och försöker skjuta 
flyktingströmmen till någon annan.

Den senaste veckans bilder från Slovenien och andra länder i sydöstra 
Europa visar konsekvenserna av EU:s misslyckande. Människor ham-
nar i kläm mellan gränserna eftersom EU inte klarat att organisera den 
allra mest grundläggande form av humanitär flyktingmottagning 
gemensamt.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

“ Tyskland, Österrike, Ungern, Grekland, Rumänien, Bulgarien, 
Kroatien och Slovenien har kallats till söndagens krismöte i Bryssel. 
Dessutom Serbien och Makedonien, som står utanför EU.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vill förmå 
länderna i sydöstra Europa att komma överens om snabba åtgärder. “
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DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

”Moskva redo hjälpa USA-stödda rebeller”

“Ryssland är berett att hjälpa Fria syriska armén, den USA-
stödda oppositionsstyrkan, i kampen mot Islamiska staten. Det sa 
utrikesminister Sergej Lavrov på lördagen.

Det senaste ryska utspelet kommer mot bakgrund av allt intensivare 
diplomatisk aktivitet kring Syrienkriget.

I tisdags besökte den syriske presidenten Bashar al-Assad kollegan 
Vladimir Putin i Moskva, för en symboliskt viktig markering att Ryss-
land står bakom sin allierade, den man som de flesta västländer ser 
som en blodsbesudlad diktator.

På fredagen möttes en kvartett utrikesministrar i Wien – USA:s, 
Rysslands, Turkiets och Saudiarabiens – för ett möte som utmynnade i 
utfästelser om fler möten.

Under de veckor Ryssland har deltagit i kriget har Moskva kommit 
med ständigt nya uppgifter om vilken skada man lyckats åsamka 
Islamiska staten, IS – med bilder på fullträffar mot vad som påstås 
vara kommandocentraler och stridsvagnar.

Västländerna tvivlar starkt på dessa uppgifter. En analys från Reuters 
häromdagen pekade i stället på att 80 procent av de ryska attackerna 
har träffat mål i områden där IS inte finns.

Slutsatsen är att Moskvas insatser är ett stöd till al-Assad, kort och 
gott.

Därför kom Lavrovs uttalande på lördagen som en överraskning för 
många. I en intervju för tv-kanalen Rossija förklarar han att Ryssland 

är redo för ”så djup koordination som möjligt” med USA i Syrien, och 
att landet är redo att stödja ”patriotisk opposition, inklusive Fria 
syriska armén” – inte i kampen mot al-Assad naturligtvis, men i kam-
pen mot IS.

Moskva har hittills koordinerat sina insatser med al-Assadregimen, 
Iran och Hizbollah, samtliga svurna fiender till USA. Att Washington 
ansluter sig till den konstellationen verkar inte särskilt troligt.

Bakom den försonliga tonen finns dessutom en anklagelse mot USA, 
vars ”vägran att koordinera sin antiterrorkampanj” med Moskva 
Lavrov kallar ”ett allvarligt misstag”.

Ett möjligt närmande mellan Ryssland och USA handlar i stället om 
al-Assads framtid, en fråga där parterna är djupt oense.

Putin sa häromdagen att al-Assad är redo att tala med den beväpnade 
oppositionen, om den är redo att slåss mot IS. Och Lavrov säger nu att 
både parlaments- och presidentval måste vara en del av fredsproces-
sen.

USA har hela tiden vidhållit att al-Assad måste lämna scenen. Att fria 
och rättvisa val skulle kunna hållas i det krigshärjade landet inom 
överskådlig framtid framstår som en utopi.

– Det återstår meningsskiljaktigheter mellan oss beträffande hur över-
gången ska se ut, som John Kerry uttryckte det i Wien.

Ändå fortsätter det diplomatiska spelet, närmast med ett nytt möte på 
fredag. Då kommer eventuellt också Iran att delta.

Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “
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DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ Hopp om lugn i Jerusalem

Israel går med på att sätta upp säkerhetskameror över hela 
tempelberget i Jerusalem, för att bevisa att man inte ändrat på 
besöksrutinerna kring de heliga platserna.

Jerusalem.
Efter intensiva överläggningar de senaste dygnen med Jordaniens kung 
Abdullah, den palestinske presidenten Mahmud Abbas och Israels 
premiärminister Benjamin Netanyahu, kunde USA:s utrikesminister 
John Kerry på söndagen meddela att en överenskommelse nåtts, i hopp 
om att desarmera de spänningar som utlöst en våg av terror- och vålds-
dåd mot civila judar och palestinier.

Religiösa muslimska ledare i Jerusalem hade krävt en återgång till de 
rutiner som rådde före september 2000. Då avgjorde de muslimska 
ledarna på platsen när och hur många icke-muslimer som tilläts besöka 
området. Detta kommer inte att ske, men Israel lovar att hindra alla 
andra än muslimer att bedja på platsen.

Netanyahu har under oroligheterna kastat hela skulden på Mahmud 
Abbas, som sägs ha uppviglat palestinska kniv-terrorister. ”Abbas har 
anslutit sig till IS”, sade Netanyahu häromdagen. Den israeliska 
säkerhetstjänsten är av motsatt mening och anser att Abbas ansträngt 
sig för att dämpa våldsutbrotten.

Nathan Shachar naranjal@gmail.com “

DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

”Politiken måste utveckla 
pendlingsmöjligheterna”

Befolkningstillväxten under 2014 har varit störst i Sundbyberg, 
Knivsta och Nykvarn. De topp tre växande kommunerna har tagit 
emot en stor andel migranter, byggt bostäder eller har bra kom-
munikationer till större städer.

Det är många faktorer som spelar in för Sveriges kommuners möjlig-
het att växa. För en hållbar tillväxt är byggandet av bostäder väsentligt, 
samtidigt som arbetsmarknadsregionerna bör bli större.

– Kommuner som växer hänger samman med vilken arbetsmarknads-
region de tillhör och den regionens ekonomiska utveckling, säger 
civil-minister Ardalan Shekarabi (S).

För att regionerna ska kunna växa krävs investering i infrastruktur och 
organiserad kollektivtrafik för att fler ska kunna pendla till arbetet.

– Det är en del som vi och regionerna jobbar med. Ju större arbets-
marknadsregioner, desto bättre möjligheter till kompetensförsörjning. 
Det kan politiken påverka genom att utveckla pendlingsmöjligheter-
na, säger Ardalan Shekarabi.

Vilka kommuner växer mest?
– Befolkningsmässigt är det kommunerna som finns i storstadsregio-
nerna. En del förändringar under de senaste åren, framför allt migra-
tionsströmmarna, har gjort att många kommuner växer just nu.
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Varför lyckas vissa kommuner bättre än andra?
– Om man bortser från vilken arbetsmarknadsregion kommunen tillhör 
handlar det om hur man underlättar för företag att etablera sig och 
växa. Det handlar om bemötandet och att minska onödig administra-
tion och byråkrati. Att snabba på processen för nyetablering är effek-
tivt, helt enkelt.

Mindre kommuner med ett stort avstånd till storstadskommunerna kan 
vinna på att nischa sig inom ett område, menar Ardalan Shekarabi.

– Boden har till exempel riktat in sig på företag som har behov av 
serverlager. De har gått samman med andra kommuner och samverkar 
vad gäller marknadsföringen, på så sätt har de lyckats locka företag 
som investerar och etablerar sig där.

Hur ser det ut på sikt?
– Vi ska inte underskatta våra möjligheter att påverka utvecklingen, 
både vad gäller sammanhållning och likvärdigheten i samhället. Vi kan 
påverka att jobben växer och att företag lockas till Sverige. Vår ut-
gångspunkt är att jobba för att kommuner och landsting ska erbjuda 
sina medborgare likvärdig välfärd, säger Ardalan Shekarabi.

Linnea Gustafson linnea.gustafson@dn.se”

“ Fakta.

Befolkningstillväxten under 2014 har varit positiv i fler kommuner än 
tidigare genom ett stort migrationsnetto och fler kommuner som tar 
emot nyanlända.

I ett längre perspektiv är urbaniseringen starkast vilket gör skillnader-
na mellan Sveriges kommuner allt större.

Av de 50 kommuner med störst befolkningsökning är 35 förorts-
kommuner.

85 procent av Sveriges befolkning bor i dag i tätorter och tillgång till 
service styrs till stor del av befolkningsunderlaget, tätortsgraden och 
köpkraften.

Ett problem för många kommuner är minskande köpkraft och skatte-
underlag medan krav på offentlig service och tillgänglighet ökar.

För att inte färre ska behöva försörja fler behövs stor nettoinvandring 
och lyckad integrationspolitik.

Källa: Rapporten Sveriges nya geografi 2015 av Arena för tillväxt 
och Sweco “
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”Det är riktiga människor som ger nerv till 
orten”

“Tacka nej till dyra konsulter som vill sätta kommunen på kartan 
– och prata med invånarna i stället. Det är rådet från Anders 
Parment och Sara Brorström, ekonomiforskare som just inlett en 
stor studie av hur kommunerna möter framtiden.

Sverige förändras i rasande fart både på lång och kort sikt – gamla 
industristäder behöver en ny identitet, bruksorter kämpar med minsk-
ande befolkning och kastar avundsjuka blickar på de växande stor-
stadsregionerna. Mitt i allt står kommunpolitikerna, med ansvar för 
sina invånares väl och ve.

Hur de möter framtiden är ämnet för Urbaniseringsstudien, ett projekt 
som forskarna Anders Parment och Sara Brorström just inlett, finansi-
erat av ”kommunernas bank” Kommuninvest.

Det vanligaste måttet på kommunal framgång är befolkningsökning. 
Men kanske borde kommunerna lägga större vikt vid fler faktorer. 
Utvecklingen mot tjänstesamhälle och en mer flexibel arbetsmarknad 
kommer att göra det vanligare att bo och arbeta på olika ställen.

– Malung-Sälen är ett exempel på en kommun med mycket aktivitet 
men få invånare. Då är det inte så relevant med tillväxt räknat i in-
vånare, säger Anders Parment.

– En del sätter upp mål om hur många man ska vara ett visst årtal, och 
så jämför man sig med grannkommunerna – ”vi har växt mer än den 
och den …” säger Sara Brorström.

– Om man lägger ihop alla kalkyler om hur stora kommunerna tror att 
de ska vara så blir det väldigt många miljoner barn som ska födas, 
säger Anders Parment.

Just konkurrens mellan kommunerna tar lätt formen av tävling. Men 
på allt fler håll samarbetar kommunerna för att möta gemensamma 
utmaningar.

– I Dalarna till exempel har man startat en gemensam turistbyrå. Då 
blir det omöjligt för kommunerna att hålla på och ”motarbeta” varan-
dra, säger Anders Parment.

Att samarbeta kan också vara ett sätt för små kommuner möta en 
framtida sammanslagning.

– Då börjar man redan nu, för att så att säga välja sina partners själv, 
säger Sara Brorström.

När framtiden ska formas står ofta den lokala identiteten i centrum. 
Det finns gott om företag som jobbar med platsmarknadsföring, som 
erbjuder sina tjänster till kommuner som behöver en injektion av något 
nytt.



– De åker runt i landet och kör lite samma modell överallt. Man kan 
förstå att det är lätta att sälja in till någon näringslivssekretare som fått 
en miljon i budget, säger Anders Parment.

– Det blir lätt meningslöst. Då måste man fylla det med innehåll i 
efterhand, det är bättre att ha innehållet först, säger Sara Brorström.

Bortom kommunslogans och glättiga annonsbilder så vill man hitta en 
kärna – gammal eller ny – som kan prägla bilden av orten. Bättre då att 
göra som Avesta, där kommunen satt sig ner med invånarna för samtal 
om vad man ska ta fasta på när bilden av orten ska formas.

Natursköna omgivningar och lite trafik är inget unikt utmärkande i ett 
land som Sverige, ändå förekommer de ofta som poänger i reklamen. 
I stället borde kommunerna bli bättre på att hitta det verkligt unika. 
Som specialinriktade gymnasieskolor med riksintag, till exempel.

– Det är ju ett jättebra sätt att knyta 16-åringar till orten, säger Anders 
Parment.

Eller så kan man helt enkelt strunta i platsmarknadsföringen – som 
Knivsta. Strategiskt placerad mitt emellan Stockholm och Uppsala är 
behovet av egen profil inte så stort, berättar han.

– De tackar helt enkelt nej när platsmarknadsförarna ringer.

Albin Grahn albin.grahn@dn.se”

“Fakta. Urbaniseringsstudien

Syftet med studien är att studera vad som händer i kommuner som 
växer eller minskar snabbt, under påverkan av urbaniseringen. Studien 
kommer att fortgå under hela 2016. Hittills har forskarna besökt 
Sundbyberg, Knivsta, Avesta, Borlänge, Malung-Sälen, Piteå, Umeå 
och Linköping. Fler kommer, bland annat i Skåne och på västkusten.

Tre trender i kommunerna

1 Samarbete. Både mellan kommuner och blocköverskridande i 
kommunfullmäktige. Kan göra det enklare att fatta svåra beslut i små 
kommuner, och bidra till stabilitet över mandatperioderna.

2 Näringslivssatsningar. Från utvecklingskontor till företagsinkuba-
torer och forskningskluster. Ett trendigt område med ”buzzwords” som 
innovation och entreprenörskap. Men det är bra att det faktiskt händer 
något – inte bara snack.

3 Sprida aktiviteter över året. Orter med mycket turism satsar på att 
bredda sitt utbud. Malung-Sälen och Åre är två exempel på klassiska 
skidorter som nu satsar på sommaraktiviteter som vandring, mountain-
bike och andra äventyrssporter.

Källa: Sara Brorström och Anders Parment “
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DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:
“ Hur ska kommuner utanför storstäder bli 
bättre på tillväxt?

Sveriges storstäder växer och det ger kommunerna i närområdet 
en rejäl skjuts. Sveriges främsta tillväxtfinns i orter som ligger i 
expansiva regioner. Men hur ska kommuner utanför storstäderna 
arbeta för att växa? DN ställde frågan till en rad experter. 

Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket
– Tillväxtverket har flera regeringsuppdrag som syftar till att stärka 
kommuners attraktionskraft och öka tillväxten. Kommunerna utanför 
storstäderna måste arbeta strategiskt för att vara attraktiva för männi-
skor och företag utifrån sina olika förutsättningar. Fokus på styrkor i 
det lokala näringslivet, effektiva beslutsprocesser, bostäder och skolor 
med hög kvalitet är viktigt. De som arbetar med fysisk samhällsplane-
ring och näringslivsutveckling måste samarbeta. Det inkluderar kom-
muner, regioner och nationella myndigheter och såklart det lokala 
näringslivet. För tillgång till arbetskraft är en fungerande arbetspend-
ling och det regionala sammanhanget centralt. En annan viktig del är 
digitaliseringen – en av de mest produktivitetsdrivande faktorerna i 
samhället i dag. Betydelsefullt är därför tillgång till bredband och en 
fungerande infrastruktur.

Joakim Feldt, sektionschef för lokal och regional utveckling på 
SKL
– Det finns inga enkla svar på den frågan. Förutsättningarna för tillväxt 
skiljer sig mycket mellan kommuner bland annat beroende på det geo-
grafiska läget och närheten till större städer och pendlingsmöjligheter. 
När man pratar tillväxt i kommunerna pratar man oftast om befolk-

ningsökningar. Här ser många kommuner den ökade invandringen som 
en möjlighet.

För att få människor att stanna eller flytta till kommunen behövs en väl 
fungerande samhällsservice. Vill man att exempelvis barnfamiljer ska 
etablera sig är en bra grundskola jätteviktigt. Det måste också finnas 
möjlighet att hitta ett arbete inom pendlingsavstånd, vilket underlättas 
om kommunen har ett bra företagsklimat. Man ska inte heller under-
skatta betydelsen av tillgång till spännande kultur- och fritidsaktivite-
ter, förekomsten av mötesplatser, estetiskt tilltalande miljöer och ut-
byggt bredband, till exempel.

Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för tillväxt
– Det viktigaste är att lyfta blicken från kommungränsen och tänka 
över hur det är möjligt att koppla upp sig till närmsta expansiva region. 
Man kan också titta på sina grankommuner och se hur man komplette-
rar varandra. Ett exempel på det är Borlänge, som har mer basindustri, 
och Falun, där tjänstesektorn är större. De har stärkt sitt samarbete och 
har till och med gemensam översiktsplanering.

Andra saker att tänka på är hur man kan utveckla besöksnäringen i 
kommunen. Det kan både handla om att skapa attraktiva miljöer för 
shopping och om att lyfta fram de värden kommunen har. Kommuner 
med stark besöksnäring visar ofta goda tillväxtsiffror.

Det är också väldigt viktigt att ha en långsiktig integrationsstrategi 
som får nyanlända att vilja stanna kvar och komma i egen försörjning.

Therese Sjölundh, vd för destination Åre
– Åre har lyckats öka både befolkning och antalet företagare eftersom 
vi både är en by och en metropol på samma gång – det bästa av två 



världar. De som flyttar hit gör ett aktivt livsstilsval och de drivs av en 
önskan att ta del av den utomhusmiljö som finns här. Åre har samlat 
många drivna människor och bor man i en mindre ort behöver man 
vara kreativ och kunna skapa sin egen framtid ofta i form av egna 
jobb. Jag tror att folk drar folk och många hittar likasinnade här. Det är 
också bra kommunikationer hit. Vi har två flygplatser som ligger nära, 
varav en internationell i Trondheim 1,5 timme härifrån, bra tågförbin-
delser och en motorväg genom dalgången. Mitt råd till andra kommu-
ner utanför storstäderna är att ta vara på platsens kärnvärden. Det är 
också bra att titta på den digitala infrastrukturen. Snabb uppkoppling 
är en förutsättning för många företag som arbetar på distans.

Mehmet Kaplan (MP), bostadsminister
– Det finns en bostadsbrist i två tredjedelar av Sveriges kommuner och 
finns det inga bostäder blir kommunerna inte intressanta för företag 
som vill etablera sig eller för studenter som vill gå sin utbildning där. 
Kommunerna bygger inte tillräckligt mycket och det har varit ett 
problem i flera år. Utifrån den analys vi har gjort behövs främst små, 
billiga hyresrätter och här är våra investeringar centrala för att stötta 
kommunerna, vi satsar 5,5 miljarder på olika byggstöd i höstens bud-
get. Där ingår exempelvis stöd för marksanering som kan ge kommu-
ner fler platser att bygga på.

Bostadsbristen är inte bara ett storstadsproblem och för att öka till-
växten måste alla kommuner leva upp till bostadsförsörjningsansvaret. 
Det gäller också att man ägnar sig åt hållbar tillväxt och att man satsar 
på kollektivtrafik.

Caroline Englund caroline.englund@dn.se “

DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015:

“ Så kan tillväxten få fart av bättre 
flyktingmottagande

Läkare, ingenjörer, skådespelare och fotbollsproffs. En stor del av 
de flyktingar som kommer till Sverige har med sig viktig kompe-
tens som kan bidra till landets tillväxt. En ny rapport från Svenskt 
Näringsliv pekar på hur man genom justeringar i mottagnings-
systemet kan ta vara på den på bästa sätt.

I veckan kom Migrationsverket med sin nya prognos över hur många 
flyktingar som kommer till Sverige i år och nästa år. Utöver de 100 
000 personer som redan har sökt asyl under 2015 räknar myndigheten 
med att det kommer ytterligare mellan 40 000 och 90 000 personer 
innan året är slut.

Nästa år räknar man med 100 000 till 170 000 asylsökande. Även om 
osäkerheten i prognosen är mycket stor ställer det höga krav på mot-
tagandet.

I Svenskt Näringslivs rapport har man jämfört mottagnings- och 
integrationsarbetet i fem länder – Sverige, Frankrike, Storbritannien, 
USA och Kanada. Jämförelsen visar bland annat att Sverige skiljer sig 
markant mot de andra undersökta länderna när det gäller frivilliga 
krafter i det arbetet. En annan skillnad är att det svenska systemet är 
mer linjärt. Det innebär att allt måste ske i ”rätt ordning”. Först är det 
SFI, sedan arbetsmarknadsutbildning, validering och eventuella 
kompletteringar. Först därefter väntar praktik och jobb. För den som 
lyckas hitta ett jobb på ett tidigt stadium upphör alla aktiviteter och 
program som underlättar integrationen.
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Farbod Rezania som bevakar invandring och integration för Svenskt 
Näringslivs räkning tror att de flyktingar som kommer till Sverige har 
hög potential att skapa tillväxt i kommunerna. Det gäller bara att se till 
att ta vara på deras kompetens.

– Det är alltifrån läkare och ingenjörer till skådespelare och fotbolls-
proffs som kommer och de måste hamna rätt från början. Om en läkare 
placeras i en kommun där hon eller han inte kan komplettera och 
validera sin utbildning uppstår ett slöseri av resurser. Därför vore det 
bättre att ta reda på vilken kompetens flyktingarna har innan de place-
ras ut i en kommun, säger han.

Enligt rapporten handlar den svenska diskussionen ofta om hur lång 
tid det tar för en invandrare att få ett arbete, vilket arbete som helst, 
oavsett utbildningsnivå. Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden an-
vänds därmed som en viktig indikator för en lyckad integration och 
vice versa. I Kanada diskuteras i stället huruvida en invandrare har fått 
ett jobb som motsvarar sin kompetensnivå.

Farbod Rezania har följt integrationen i Sverige i många år och ser det 
som ett faktum att landet behöver utrikes födda för att klara av kompe-
tensförsörjningen. Speciellt eftersom flera yrkesgrupper står inför stora 
pensionsavgångar.

– Många kommuner är helt beroende av invandring. Men det som 
händer när läkarna kör buss i stället för att arbeta inom vården är att de 
busschaufförer som flytt till Sverige inte får jobb, säger han. Förutom 
att ta reda på vilken kompetens som finns hos flyktingarna tidigare tror 
Farbod Rezania på att satsa mer på mer flexibel språkundervisningen. I 
de flesta kommuner är det svårt att kombinera SFI och jobb eftersom 
all undervisning sker dagtid, han tror också att mer hjälp från nätverk 

och ökade möjligheter för nyanlända att starta företag skulle underlätta 
integrationen.

Rapportförfattarnas slutsats är att det är angeläget att bygga upp en 
effektivare modell för en framgångsrik integration, detta av både 
mänskliga och samhälleliga skäl.

Caroline Englund caroline.englund@dn.se “

“Fakta. Fem länder jämförs i rapporten

Enligt den senaste sammanställningen, som publicerades 2014 men 
avser 2009/2010, uppgick sysselsättningsgraden bland nyanlända 
invandrare till 47 procent i Sverige.

Jämfört med övriga fyra länder var sysselsättningen bland nyanlända 
invandrare enbart lägre i Frankrike, där den uppgick till knappt 40 
procent.

Övriga länder uppvisade högre sysselsättningsgrad. I såväl USA som 
Kanada uppgick motsvarande sysselsättningsgrad till cirka 60 procent 
och i Storbritannien uppgick den till 65 procent.

Sysselsättningsgraden för nyanlända invandrare var lägre i samtliga 
länder jämfört med sysselsättningsgraden för samtliga utrikesfödda.

I Kanada, Storbritannien och USA är invandrarorganisationerna 
centrala för att göra integrationsprocessen smidigare.

Källa: Svenskt Näringsliv”
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“ Så vänds svagheten till en styrka

Kallt, blåsigt och långt från allfarvägarna? Jajemän! Här är 
kommunerna och regionerna som vill göra besvärliga förutsätt-
ningar till en styrka.

Svinkalla Luleå
Staden vid Bottenviken är visserligen inte ensam om långa, kalla vint-
rar – men kanske det tydligaste exemplet på hur man kan dra nytta av 
det kalla klimatet. Facebook har här gjort sin första etablering utanför 
USA, där serverhallarna i det europeiska datacentret kan kylas natur-
ligt under stora delar av året. Etableringen har lockat andra företag till 
staden, och bidragit till fler ansökningar till Luleå tekniska universitet.

Isolerade Gotland
Med tio mil till det svenska fastlandet möter Gotland särskilda utma-
ningar när det gäller infrastruktur, transporter och resande. Vägpriser 
på färjan – alltså att det ska kosta lika mycket att åka Gotlandsfärja 
som att köra motsvarande sträcka på motorväg – är en gammal strids-
fråga som ännu inte fått gehör. Men isoleringen och särprägeln är 
också det som gör Gotland till en unik semesterort – ”en kort resa 
långt bort”, som det heter i reklamen.

Avlägsna Eda
Här, i den värmländska storskogen, är det långt till det mesta av stats-
makt och urbanisering i Sverige. Men det är som gränskommun till 
Norge som området blomstrar – med köpcentret i Charlottenberg som 

främsta exempel. Även i grannkommunen Årjäng finns ett stort köp-
centrum, och gränshandeln har kommit att spela en allt större roll 
under de senaste tio åren.

Ödsliga Jokkmokk
Stort, glesbebyggt och med minskande befolkning. På pappret har 
Jokkmokks kommun, Sveriges näst största, oddsen emot sig. Men 
inom dess gränser ryms flera av Europas största vildmarker. Förutom 
Sarek – kronan i de svenska fjällen – finns här också Padjelanta och 
delar av Stora sjöfallets nationalpark, som årligen lockar turister både 
från Sverige och från utlandet. Kommunen har högt företagande och 
nyföretagande, inte minst inom turistnäringen.

Blåsiga Blekinge
Här piskar Östersjövindarna in från havet, och residensstaden Karls-
krona är skämtsamt känd som ”Pinan” för sin blåsighet. Men flera 
platser i regionen är nu aktuella för stora vindkraftsatsningar, som 
Trolleboda i Kalmarsund och Taggens fyr i Sölvesborg. Tillstånds-
prövning pågår också för Blekinge Offshore, en enorm vindkraftpark 
utanför Hanö med 700 vindkraftverk som kan bli ett av Sveriges 
största industriprojekt.

Albin Grahn albin.grahn@dn.se 

Källa: Arena för tillväxt, Wikipedia, kommunhemsidor. “
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