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Comeback. Nu
börjar arbetet med
tre nya säsonger av
”Solsidan”. Kultur 12–13



Het surf
i kalla vatten
Stockholm 8–10

DN följde surfaren Sara Roosvall till
Torö stenstrand i Stockholms skärgård för att fånga höstvågorna.

Nu utreder S
vad som fick
väljarna att fly
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Nyheter. När rösterna var färdig
räknade efter riksdagsvalet den 9
september stannade Socialdemo
kraterna på 28,3 procent. Det är
den lägsta siffran för S i modern tid.
Nu ska förra folkhälsoministern
Gabriel Wikström (S) analysera
Socialdemokraternas valrörelse.
Han pekar ut koalitionsregerandet
och omsvängningen av flykting

politiken som två möjliga förkla
ringar till valresultatet.
– Väljarna har väldigt svårt när
ett parti rör sig mellan olika ytter
ligheter eller ståndpunkter, säger
han.
I början av nästa år ska analysen
vara klar. Tanken är att S ska lära av
sina misstag inför EU-parlaments
valet i maj. Sidorna 6–7

Viktor Barth-Kron: Göran Hägglund
Kanske skulle det
självkritisk efter
göra lite nytta med hälsohaveriet
en och annan utomNyheter. Den tidigare socialminis
jording i tv:s analys tern Göran Hägglund initierade det
havererade projektet med person
soffor just nu.
ligt hälsokonto för alla svenskar.
Nyhetskrönikan 10

– Det är klart att det här är många
tappade år, säger han. Sidan 8

EU hotar säga upp
frihandelsavtal
med Myanmar

”Mäns otrygghet
kan förklara SD:s
framgångar”

Ekonomi. EU kan vara på väg att
stoppa Myanmars tullfria handel
med EU i protest mot hur rohingyer
behandlas. Beslutet skulle beröra
stora klädimportörer som H&M,
Adidas och Zara. Sidan 21

Debatt. I en ny rapport kan vi visa
att män med konservativa värde
ringar mår sämre av ekonomisk
otrygghet än kvinnor. Det gör SD:s
framgångar mer logiska, skriver
Sandro Scocco, Arena Idé. Sidan 5

Snart väntas
Kavanaughs
öde avgöras
Världen. Snart vän
tas
USA-senaten
rösta om den över
greppsanklagade
Brett
Kavanaugh
som nominerats till Brett
Kavanaugh 
Högsta domstolen.
Foto: AP
Röstningen kom 
mer att avgöras av tre
republikanska senatorer som ingen
vet hur de kommer att rösta.
Många av USA:s vita kvinnor – 53
procent – har röstat för Kavanaugh
och de ser detta som ännu ett för
sök av eliten att pådyvla folket en
uppfattning utan att presentera
några sakliga bevis.
Sidorna 14–15
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DN står fri från alla partier och organisationer och verkar i en humanistisk
upplysningstradition – för tolerans, demokrati och en fri ekonomi.

Alternativa rättssystem.

Val på söndag.
Nationalismen
banade väg för
massakern i
Srebrenica.
 Foto: Lotta Härdelin

En viktig
metooläxa
saknas

Amanda Sokolnicki
Biträdande politisk redaktör
amanda.sokolnicki@dn.se

E

Ledare: Nationalismen
förgiftar fortfarande Bosnien
Det har gått 23 år
sedan ett avtal som
satte punkt för kriget
OBEROENDE
i Bosnien pressades
LIBERAL
fram på flygbasen
Wright-Patterson i
Dayton, Ohio.
Daytonavtalet var ett tryckförband. Det räddade patienten från att
förblöda, men gjorde inget åt orsakerna till blodflödet: de nationalistiska
fantasierna, den etniska separatismen,
övertygelsen om att man bara kan leva i
lycka om man slipper ”de andra”.
Avtalets grundprincip var sortering.
Bosnien-Hercegovina fick en konstitution som måste vara varje statsvetares mardröm (eller möjligen dröm).
Landet gjordes till ett slags etnifierat
Excelark med egna kolumner för de tre
dominerande befolkningsgrupperna:
bosniaker (”muslimer”), kroater och
serber. Statsbildningen utgörs av två
”entiteter”, Republika Srpska och den
bosniakisk-kroatiska federationen.
Federationen är i sin tur indelad i ett
större antal ”kantoner”.
Varje entitet har sitt eget parlament
och sin egen president, men det finns
också ett parlament på central nivå och
ett trehövdat gemensamt presidentskap: statschefsfunktionen utövas av
ett presidium om tre personer, en från
varje etnisk huvudgrupp.

Bosnien-Hercegovina lider svårt av
arbetslöshet, men vad man än kan säga
om det gravt fragmentiserade politiska
systemet så skapar det sysselsättning
för politiker och byråkrater. Det påstås
att landet har 14 jordbruksministerier.
På söndag ska d
 et hållas val till alla
dessa församlingar och poster. Hur
kommer det att gå? Antagligen som vanligt. Nationalismen vinner igen, för så
mycket annat finns det inte att välja på.
Efter snart två och ett halvt decennium sitter tryckförbandet kvar. Det
är gulnat och solkat, men ingen verkar
vilja eller våga avlägsna det och låta
Bosnien bli en normal stat. Riskerna
framstår som för stora och påträngande. Åren har gått, men kriget är ännu
nära.
Etnisk identitetspolitik är fortfarande förhärskande. Samma partier nu
som då, som före och under krigsåren.
Det är spöklikt. Och Bosnien-Hercegovina, detta undersköna land som
skulle kunna vara ett av Europas mest
attraktiva resmål, blir alltmer Europas sorgliga gengångare, en nästan
bortglömd eller förträngd påminnelse
om avståndet mellan nationalismens
drömvärld och dess verklighet.
Medelinkomsten i Bosnien ligger på
400 euro i månaden, drygt 4 000 kronor. Födelsetalen är usla. Hälften av alla

_

Etnisk
identitetspolitik är
fortfarande förhärskande.

unga är arbetslösa. Men det kunde ändå
vara värre. Det har varit mycket värre.
Omarska. Stupni Do. Sarajevo.
Mostar. Srebrenica. Namn som under
kriget laddades med tunga insikter om
människans förmåga att lära sig hata
grannar och landsmän. Granatattacker
mot bostadskvarter och folksamlingar.
Läger. ”Etnisk rensning.” Massakrer.
Allt detta för att få leva utan ”de andra”.
Bosnien borde ha lärt oss något om hur
potent och dödligt det nationalistiska
giftet är. Men vi tycks inget ha lärt. I
stället injiceras nu detta gift i land efter
land i Europa, också i de länder där
man under Bosnienkriget talade om
”Balkan”, som handlade det om en del
av världen som visserligen befann sig
geografiskt nära vårt eget Europa, men
hörde hemma i en helt annan, primitiv
tid.
På 90-talet samlade sig ändå omvärlden till sist i gemensamma ansträngningar för att stoppa blodbadet. I dag
är det nationalisterna som bygger
internationella koalitioner. I det serbiska nationalistpartiets vänkrets hittar
man numera både Vladimir Putin och
den före detta Trumpstrategen Steve
Bannon. Det bådar illa, för Bosnien, för
oss alla.
DN 5/10 2018

tt år av metoo senare har vi
lärt oss väldigt mycket. Till exempel att det har funnits män
som uppenbarligen gjort bedömningen att det varit helt ofarligt att
bete sig både grisigt och brottsligt.
År efter år.
Vi har lärt oss om det värsta
som kan hända i samband med en
granskning, en människa har tagit
sitt liv. Vi har lärt oss att redaktioner behöver vara mer restriktiva i
publiceringar, att diskussionen om
under vilka förhållanden det är rimligt med namnpubliceringar måste
fortsätta.
Männen som länge tagit sitt
beteende för givet har äntligen också
lärt sig att det inte var så ofarligt. Att
konsekvenser var att vänta.
Men det finns fortfarande slutsatser som saknas. En av männen som
pekats ut berättade i veckan hur
tillvaron sett ut efter våldtäktsanklagelserna, en tid som han beskriver
som att befinna sig underst när en
buffelhjord skenar.
Han berättar hur människor byter
sida på gatan. Spottar efter honom.

Vi har valt e
 tt system där den som
kan bevisas skyldig också får sitt
straff. Man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Det är ett upplägg
med svagheter; i vissa fall kommer
skyldiga undan. Men det är så det
måste gå till i en rättsstat. Även efter
metoo.
Tusentals kvinnor har aldrig fått
rättvisa. Men deras lidande kan inte
kompenseras av att män som friats
i rätten i stället får sitt straff av en
spottande folktribunal. Vi kan inte
ha alternativa rättssystem.
Metoo handlar om att stoppa ociviliserade, ibland brottsliga, vidriga
beteenden. Göra slut på förtryck.
Därför vore det extra dystert om resultatet blir att vi tillåter andra usla
handlingar, i kampens namn.
Det tycks som att en av de viktigaste läxorna med metoo inte riktigt
har sjunkit in ännu: alla inblandade
är människor. Och ska behandlas
därefter.

SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING ○ GRUNDAD 1864
Punkten efter D
 agens
Nyheter har f unnits med
allt sedan det första n
 umret
den 23 december 1864.
Grundaren Rudolf Wall
lär ha satt dit den med tanken att Dagens
Nyheter inte bara är ett namn, utan också
en avslutad mening, ett konstaterande av
vad som hänt. Därför sätter vi punkt även i
vår tid.
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Stadium
Staff in
jackets
2018

e
Behind th
s
scene

varesn
Nicole Oli na Park
Stadium

Tu

EVEREST W LT DOWN HOOD
JKT. Lätt dunjacka. Stl. 34-46.
Finns i flera färger.

2999:-

© STADIUM COMMUNICATIONS 2018. Reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och ev. tryckfel. Erbjudandena gäller ej på Stadium Outlet eller Stadium Ski.

799:-

2799:Peak Performance
Fodrad jacka

1799:Ord. 2999:-

l.
ngre model
erjacka i lä
.
PARKA. Vint nde yttertyg. Stl. XS-L
DA
ED
W
navvisa
ORMANCE
PEAK PERF der och vind- och vatte
fo
Värmande

WN HOOD.
M FROST DO XL.
ORMANCE
PEAK PERF ande dunjacka. Stl. Srm
Lätt och vä

699:Ord. 999:-

SAIL RACING M CAPE DOWN JKT. Värmande
dunjacka med 70/30 dunfyllning. Stl. S-XL.

999:-

499:EVEREST CITY MID BOOT.
Mid-höga sneakers med innersula i memory foam och ovandel
i syntetskinn och tyg. Stl. 36-42.

EVEREST M QUILTED JKT. Jacka med värmande
foder. Stl. XXS-XXL. Finns i flera färger.

599
:- :1399
TIMBERLAND
6 PREMIUM. Vattentäta
kängor med ovandel i skinn och tejpade söm Stl. 36-40.

WARP W PUFFER COAT. Vadderad kappa.
Stl. 34-42. Finns i utvalda butiker.

899:EVEREST M LTH WNT SNK. Sneakers med ovandel i skinn,
sula i gummi och värmande innerfoder i fleece. Stl. 40-45.

399:Ord. 599:-

WARP M WR MID WNT SNK. Vintersneakers med
fleecefoder. Stl. 39-46. Tillfälligt pris tom 7/10.

Se hela vårt jacksortiment
på stadium.se
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Jämställdhet.

SKL.

Kunskap om mens är för viktigt
för att ses som vänsterflum

Förhärliga
inte svensk
sjukvård

Erik Helmerson
Ledarskribent
erik.helmerson@dn.se

J

ag vet hur jag förväntas reagera. Jag är åldrande man och
skriver på en liberal ledarsida.
Så dyker det upp ett mål som
knappt ens är rörligt, en fet,
enbent och vingklippt fågel
som kommer linkande åt mitt
håll. Jämställdhetsmyndigheten har
gett en halv miljon kronor till projektet
”Menscertifiering av arbetsplatser”.
Tally-ho, ladda hagelbössan!
Flera av mina ledarkollegor har redan
avfyrat båda pipor. ”Menstrams”,
fnyser Blekinge Läns Tidning. ”Jag
slutar där”, skriver SvD efter att ha
räknat upp flera projekt som bevis på
Jämställdhetsmyndighetens dumgenerositet. Expressen ser det hela som ”ett
projekt som påminner om varför vi inte
behöver Löfvens jämställdhetsmyndighet”.
Det är väl bara att sjunga upp och
stämma in i kören? Ledsen, men det
kan jag inte. Jag tycker att menscertifiering av arbetsplatser är en strålande
idé. Det stora problemet är dels att det
behövs, dels att det tagit så lång tid
innan någon kom på idén.
På SVT Opinion skriver tre repre-

sentanter för föreningen MENSEN om
sitt projekt. De berättar om risken för
produktionsbortfall för att arbetsgivare
är för ovana vid att hantera personal
med mens. Om okunskap kring diagnoser som endometrios, som skapar
stort lidande hos den drabbade. Om
de många kvinnor som fortfarande
känner sig socialt obekväma när de har
mens, inte minst på jobbet, trots att få
saker är naturligare.
Hälften av befolkningen går regelbundet igenom något som ofta påverkar – bland annat – deras arbetsförmåga. Om detta vet vi för lite och talar för
lite. Åt detta gör vi alldeles för lite.
Är det något som skattepengar ska
gå till så är det väl projekt som just det
här?
Jag får känslan av att de upprörda
i första hand inte reagerar på själva
sakfrågan. I stället vill man – återigen
– samlas runt flaggan i sitt lag, medan
motståndaren – återigen – formeras
kring sin egen.
Här har vi ett koppel nyckelord:
Jämställdhetsmyndigheten, bidrag,
certifiering, tabun. Det kan inte leda
till mycket gott. Vänstern tycker säkert
att det är toppen, då måste det vara
genomuselt.
Allt klumpas helt enkelt ihop till en
enda genus-pk-röra. Menscertifiering
lika med menskonst lika med tokfeminism lika med Gustav Fridolin lika med
vänstern.
Och ja, det administreras enorma
mängder idioti på svenska myndigheter. Gång på gång tvingas vi skriva

_

Är det
något som
skattepengar ska
gå till så är
det väl projekt som
just detta?

om slentrianutbetalade miljonstöd till
grupper som i bästa fall inte gör något
alls, i sämsta fall är direkt destruktiva
för samhället. Bidragsdjungeln är
frodig och kompakt, den formligen
vrålar efter politiker med skarpslipad
machete.
Och ja, det finns en sorts yrvaken
mensfröjd i offentligheten som kan bli
påfrestande. När ”det talas aldrig om
mens” upprepas för sextioelfte gången
borde till och med den mest moderna
samtidsdebattör tröttna en aning.
Men det betyder inte att man måste
slå det konservativa dövörat till varje
gång m-ordet nämns i diskussionen.
Man kan avsky idiotiskt bidragsströssel
över projekt A utan att för den delen
rasa över projekt B.
Nog går det går utmärkt att vara
skeptisk till, säg, menskonst i offentliga
rum men ändå tycka att det är bra om
arbetsgivare förhåller sig bättre till sin
personal som har mens.

Lisa Magnusson
Ledarskribent
lisa.magnusson@dn.se

E

get beröm luktar illa, heter
det ju, och ännu mer stinker
faktiskt egenberömmet när
det bygger på ovederhäftigheter.
Som hos Sveriges Kommuner och
landsting, SKL.
Nog var det väl glädjande när
organisationens rapport i somras
visade att väntetiderna i den svenska
vården hör till de absolut kortaste i
hela Europa. Sanningen är dock den
att olika länder mäter och rapporterar sina siffror på så olika sätt att en
direkt jämförelse blir omöjlig, det
kan tidningen Sjukhusläkaren nu
påvisa i en stor artikelserie.
Vid närmare granskning utmärker
sig ändå Sverige. Andra jämförbara
länder, inklusive alla våra nordiska
grannar, räknar sin väntetid från
den dag specialistsjukvården får
in en remiss eller från det första
besöket där. Sverige börjar dock inte
räkna förrän den dag då beslut tas
om operation, det vill säga när patienten redan hunnit slussas genom
en rad instanser.
Om man väl mäter våra väntetider
på samma sätt som andra hamnar
Sverige inte alls på den smickrande
fjärdeplats SKL hävdar, i nästan
samma liga som det exceptionellt
snabba Danmark. Nej, i Sjukhusläkarens jämförelse med danskarna får
vi vänta tre till sex gånger så länge på
operation, ibland ännu längre.

Det viktiga är a
 lltså inte om projektet
Menscertifiering behövs – det gör
det sannerligen – utan att det sköts
professionellt och följs upp noggrant.
Föreningen som tar emot bidraget
måste visa sig värd det. Pengarna måste
användas till seriös forskning och får
inte fladdra i väg i enkla, rubrikvänliga
plattityder om normer och patriarkatet.
Jämställdhetsmyndigheten har ett
stort ansvar för skattemedlen, och ämnet – kvinnors hälsa på arbetsplatsen –
är alldeles för viktigt för att slarvas bort.
Och definitivt alldeles för viktigt för
att bara avfärdas som vänsterflum.

Bard.

Illustration: Magnus Bard
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Det är knepigt med internationell
statistik. Det är bara dagar sedan det
– ännu en gång – florerade uppgifter
på nätet om att Sverige har näst flest
våldtäktsanmälningar i världen,
efter Sydafrika.
Som om de höga svenska siffrorna
inte snarare vore ett utfall av att fler
situationer räknas som våldtäkt i
Sverige, att benägenheten att polisanmäla den sortens brott är ovanligt
stor här samt att en kvinna som anmäler att hon våldtagits av sin man
varje dag i ett års tid registreras för
365 olika anmälningar, medan hon
i exempelvis Indien inte ens skulle
få göra en anmälan utan bara mötas
med en gäspning, eftersom våldtäkt
inom äktenskapet är lagligt där.
Att jämföra äpplen, päron, ärter
och potatis leder till skeva eller rent
felaktiga slutsatser. Det allvarliga här
är att SKL inte alls är någon ljusskygg
propagandamaskin på internet,
utan en seriös organisation med
stort inflytande över och ansvar för
den svenska vården.
Då är det en förutsättning att den
inte förhärligar saker och ting utan i
stället är öppen med vilka problem
som finns. Vad gäller väntetiderna
är läget illa, och kan bara bli värre
ju längre detta faktum sopas under
mattan.
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”Konservativa mäns otrygghet
kan förklara SD:s framgång”
Tanken att SD:s framgångar beror på ökad ekonomisk otrygghet förklarar inte
varför partiet i så stor utsträckning lockar män. I en ny rapport kan vi visa att
män mår betydligt sämre än kvinnor av att utsättas för ekonomisk otrygghet och
att det beror på konservativa värderingar. Det gör SD:s framgångar mer logiska
även i ett förhållandevis jämställt land, skriver Sandro Scocco, Arena Idé.
Sverigedemokraternas
(SD) framgångar bygger i hög utsträckning
DEBATT
på att män både re181005
presenterar och röstar
på partiet. Forskning
har visat att partiet burits fram av ett
missnöje bland ekonomiska förlorare
av alliansens arbetslinje-politik. Det kan
dock inte förklara den manliga dominansen.

DN.

Arena Idé kan i en ny rapport visa att
just män drabbas hårdare avseende
välbefinnande när trygghetssystemen
är svaga och att det även gäller män
med anställning. Det kan förklara både
SD:s manliga dominans och framgång
i valet 2018.
Inget parti är så förknippat med män
som SD. De har den mest sneda könsfördelningen bland både förtroendevalda och väljare. Naturligtvis kan det
spekuleras i att män har värderingar
som är mer lockade av exempelvis Mattias Karlssons (SD) våldsretorik om att
”segra eller dö”. Vissa män kan säkert
också lockas av den nostalgi partiet
representerar när det gäller konservativa värderingar avseende patriarkala
könsroller eller deras främlingsfientlighet.
Även om det ligger något i det så kan
det inte förklara SD:s framgångar, då
värderingar är relativt stabila över tid.
Dessutom har intolerans och konservativa värderingar med fokus på kärn
familj, män som familjeförsörjare och
nationell stolthet varit på tillbakagång i
decennier. Den relevanta frågan är i stället: Vilka samhällsförändringar har gjort
att dessa värderingar nu med en sådan
framgång går att utnyttja politiskt?
I en vetenskaplig artikel av Torsten
Persson med flera som presenterades
på DN Debatt 5/9 ges delvis ett svar.
Där slås det fast att den gemensamma
nämnaren för både SD:s företrädare
och väljare är att de är förlorare på alliansens arbetslinje som kraftigt ökade
inkomstskillnaden sedan 00-talet.
Persson med flera finner dock ingen
koppling mellan kontakt med invandrare och SD:s framgångar.
SD:s väljarframgångar förefaller alltså
främst bygga på den egna upplevelsen
av att ha fått det sämre och inte på kontakt med invandrare. Den egna försämringen skylls däremot på invandrare.
Logiken är att invandrare ”kostar”
statskassan så mycket att det tvingar
fram försämringar för ”svenskar”, det
vill säga förlorarna av den förda ekonomiska politiken. I en enkät svarade
nästan alla (98 procent) som röstade på

_

En fortsättning på arbetslinjen med skattesänkningar, försvagad arbetsrätt och
ytterligare krympta trygghetssystem kommer knappast att få dagens upplevda
förlorare att känna sig som vinnare. Skulle SD dessutom medverka till en sådan utveckling genom sitt agerande i regeringsfrågan, skulle det öka stödet för SD, skriver
Foto: Anders Wiklund/TT
Sandro Scocco. Bilden: Jimmie Åkesson på årets valvaka.

SD att invandringen var för kostsam för
staten.
Arena Idé har redan tidigare visat att
denna bild är felaktig på lång sikt. Men
även de som hävdar att invandringen
innebär en kostnad för de offentliga
finanserna uppskattar en summa på
cirka 40 miljarder. Det kan jämföras
med skattesänkningar på cirka 280
miljarder under SD:s framgångsår.
Politikens beslut att minska medborgarnas ekonomiska stöd har alltså väldigt
lite att göra med invandring, oavsett hur
man räknar på invandringens kostnader. De försämringar som genomfördes
i trygghetssystemen var faktiskt inte ens
motiverade som besparingar, då skatten
samtidigt sänktes i motsvarande grad
eller mer.
Försämringarna motiveradesi stället
med att de skulle öka sysselsättningen
genom att skillnaden mellan att jobba
och vara arbetslös skulle bli mer kännbar. Att försämringarna de facto inte drivits fram av besparingskrav spelar dock
mindre roll i detta sammanhang, då i
princip alla SD:s väljare tror att det beror
på att det är invandringens kostnader
som tvingat fram nedskärningarna.
Egna upplevelser av försämringar förklarar dock inte varför det framförallt är
män som står bakom SD:s framgångar.
Kvinnor har förvisso en marginellt lägre
arbetslöshet (mindre drabbade), men
kvinnor är å andra sidan i högre utsträckning sjukskrivna och har oftare en
lägre pension (mer drabbade). Kvinnor
borde därmed vara minst lika utsatta
för försämringarna som genomförts i
trygghetssystemen som män.
I en ny rapportför Arena Idé har

Män upplever på grund
av ännu existerande
konservativa föreställningar om det manliga
familjeförsörjaridealet
arbetslöshet och osäkra
anställningar som ett
större misslyckande än
vad kvinnor gör.
forskarna Anna Baranowska-Rataj och
Björn Högberg bland annat studerat
hur arbetslöshetsförsäkring påverkar
både arbetslösas och sysselsattas
välbefinnande (mental hälsa) i Europa.
Anledningen är att en försäkring som
ger trygghet om man blir sjuk eller
arbetslös även har ett värde för sysselsatta och inte bara för de som drabbats.
I rapporten mäts personernas
välbefinnande med det internationellt erkända MHI-5 index som mäter
välbefinnandet på en skala 0–100, där
noll är perfekt välbefinnande och 100 är
mycket dåligt välbefinnande.
Rapporten konstaterar att för män
finns det ett klart samband mellan en
sämre arbetslöshetsförsäkring och en
påtaglig försämring av välbefinnande.
För arbetslösa män innebär en förändring från den sämsta till den bästa akassan en stark förbättring av välbefinnande med 12 punkter på hälsoindexet
(medel för gruppen är 41). För de med
ofrivilliga deltider förbättras välbefinnandet med drygt 11 punkter (medel

36) och för de med visstidskontrakt
9 punkter (medel 30). För alla med
anställning, inklusive de med trygga
anställningar, påverkas välbefinnandet
också påtagligt och förbättras med 7
punkter (medel 27).
Det märkliga är dock att det inte
finns något signifikant samband mellan
arbetslöshetsförsäkring och välbefinnande när det gäller kvinnor. Särskilt
som kvinnor i genomsnitt har något
sämre välbefinnande och har både
högre andel osäkra anställningar samt
ofrivilliga deltider.
Rapporten pekar på att detta skulle
kunna bero på att jobb värderas olika,
vilket är i linje med tidigare forskning
på europeisk nivå som visar att män på
grund av ännu existerande konservativa
föreställningar om det manliga familjeförsörjaridealet upplever arbetslöshet
och osäkra anställningar som ett större
misslyckande än vad kvinnor gör.
Med tanke på att rapporten bygger på
genomsnittlig försämring för respektive grupp, kan man anta att män med
konservativa värderingar mår betydligt
sämre än genomsnittet i varje grupp
och sannolikt är mottagliga för politiska
budskap som skuldbelägger kvinnor
och invandrare.

Repliker.
DN.se/debatt
”Okunniga läkare
är farliga läkare”
Slutreplik om
primärvården
(28/9).
”Den som vill ta
avstånd offentligt bör överväga att lämna
sitt uppdrag”
Slutreplik om
”tjänstemanna
uppropet” i
Regeringskansliet
(30/9).
”Ett recept för
att ta död på den
kommunala demokratin” Henry
Bäck svarar Staffan
Werme (3/10).

SD:s valframgångar 2018 kan framstå
som förvånande om man fokuserar
på ekonomiska förlorare, då sysselsättningen stigit och arbetslösheten
fallit sedan 2014. Men utvidgar man
analysen, i linje med rapportens resultat, till att både arbetslösa och samtliga
sysselsatta kan uppleva ökad ohälsa
(missnöje) av ekonomisk stress och att
det särskilt hårt drabbar män med konservativa värderingar, ter sig både SD:s
framgång och vilka som står bakom
den mer logisk även i ett förhållandevis
jämställt land. Potentialen för SD blir
också betydligt större, mer i linje med
2018 års val.
En fortsättning på arbetslinjen med
skattesänkningar, försvagad arbetsrätt
och ytterligare krympta trygghetssystem kommer knappast att få dagens
upplevda förlorare att känna sig som
vinnare. Skulle SD dessutom medverka
till en sådan utveckling genom sitt
agerande i regeringsfrågan, skulle det
paradoxalt nog öka stödet för SD – så
länge SD:s väljare fortsätter tro att
försämringarna beror på invandring.
Det visar hur svårt det är att politiskt
hantera missnöjespartier.

Sandro Scocco, chefsekonom vid tankesmedjan Arena Idé
•A4
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Efter valet.

S söker svar
om förlusten
Koalitionsregerandet och de olika beskeden
om flyktingpolitiken – det är två förklaringar
till Socialdemokraternas rekorddåliga valresultat, enligt Gabriel Wikström som ska
analysera S valrörelse.
○○När rösterna var färdigräknade
efter riksdagsvalet den 9 september stannade Socialdemokraterna
på 28,3 procent. Det är den lägsta
siffran för S i modern tid och en
bekräftelse på den nedåtgående
trend som plågat S-märkta partier
runt om i Europa det senaste decenniet. Med sina rötter i arbetarrörelsens ideal och villkor tycks
socialdemokratin ha svårt att anpassa sin politik till det som väljarna efterfrågar av ett modernt parti.
– Det är en historiskt nedåtgående trend och det behöver vi ta på
allvar, säger partisekreterare Lena
Rådström Baastad (S).
Socialdemokraterna drar nu
igång en eftervalsanalys som ska
vara klar i början av nästa år. Tanken är att S ska lära av sina misstag
och framgångar inför EU-parlamentsvalet i maj nästa år.
Arbetet leds av förre folkhälsoministern Gabriel Wikström, som
lämnade sitt uppdrag för drygt ett
år sedan på grund av utmattning.
Han säger själv att det varit nyttigt
att kunna betrakta politiken lite
från sidan.
Han kan redan nu peka ut två
förklaringar till att partiet gjorde
ett rekorddåligt val. Den ena är
koalitionsregerandet som ledde
till att väljarna ibland hade svårt
att se vad som var S-politik och vad

som bygger på kompromisser med
Miljöpartiet. Den andra är de olika
beskeden om flyktingpolitiken.
– Väljarna har väldigt svårt när
ett parti rör sig mellan olika ytterligheter eller ståndpunkter.
Det fick inte minst M erfara under
Anna Kinberg Batra men vi har
också haft en släng av sleven i och
med hanteringen av flyktingkrisen,
säger Gabriel Wikström.
Han pekar på att S hade en ingång
där fokus låg på hur vi skulle hjälpa
och stödja de människor som tar
sig till Europa och vårt land.
– Sen fick vi ganska snabbt se att
nu måste vi göra förändringar i regelverk och lagstiftning. Då uppfattade människor att vi gjort en positionsförflyttning – vad är det som
gäller? Frågan kring tydlighet och
positionsförflyttningar tror jag kan
förklara en del av valresultatet för
oss, säger Gabriel Wikström.
Han pekar också på att koalitionsregeringen – den första S suttit i sedan 1957 – inneburit prövningar som varit svåra att hantera
för partiet som vant sig vid att sitta
ensamma vid makten.
– Helt plötsligt sitter vi i en regeringskoalition där vi behöver
kompromissa och hela regeringen
måste stå bakom det som kommer.
Det är också en nyckel till varför
förtroendet har naggats i kanten.

Kristersson och Löfven
i möte för att prata
om vägen framåt
Statsminister Stefan Löfven och
moderatledaren Ulf Kristersson har träffats och fört samtal
under dagen.
– Vi har ingen kommentar till
det mer än att de har träffats i
dag inom ramen för Ulfs sonderingsuppdrag, skriver Moderaternas presschef Cherine Khalil
i ett sms.

att sondera hur han ska bilda regering med en avstämning i halvtid.
– Det räcker att följa debatten de
senaste veckorna för att se att några
uppenbart enkla lösningar på regeringsfrågan inte finns. Jag inser
att förutsättningarna för alla regeringsbildningar är väldigt kärva, sa
M-ledaren efter att han fått uppdraget i tisdags.

○○Hemliga möten avlöser varandra
i riksdagshuset sedan moderatledaren Ulf Kristersson fick sonderingsuppdraget av talmannen Andreas
Norlén i tisdags.
Kristersson har två veckor på sig

Kristersson sa samtidigt att han
planerar att träffa allianspartierna
samt Socialdemokraterna.
Under torsdagen möttes Kristersson och S-ledaren Stefan Löfven för
att samtala om vägen framåt.

•A4

Frågan om S förmågaatt kompromissa och samarbeta är högaktuell i och med att partierna
ännu inte kunnat enas om någon
ny regeringsbildning. Miljöpartiets
svaga valresultat ses av många som
en bekräftelse på hur svårt det är
att samarbeta med Socialdemokraterna och att varje parti med koalitionsambitioner riskerar att tryckas ned av den tunga S-apparaten.
Partisekreterare Lena Rådström
Baastad förstår farhågorna men
menar att S visat i kommuner och
landsting att partiet kan samarbeta.
– I delar har den här beskrivningen av S varit sann. Vi har inte
suttit i de här samarbetena och vi
har inte varit tillräckligt bra på att
visa respekt i de här samarbetena.
Men vi har lärt oss, säger hon.
Gabriel Wikström framhåller
att han nu måste borra djupare i
frågor om varför partiet tappar så
mycket i traditionella röda fästen,
bland arbetarklassen, och varför
det är så svårt att locka unga. Medelåldern på Socialdemokraternas
fyra så kallade vallokomotiv var
ungefär 60 år men Gabriel Wikström tror inte att det hade så stor
betydelse.
Han tillägger att S har ett stort arbete framför sig när det gäller att
förändra både den egna självbilden
och hur partiet betraktas av andra.
Historiskt har S stått för radikalitet
och reformer men de senaste åren
har partiet snarare förknippats
med förvaltande.

Hans Olsson
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven kan betrakta en hel rad av

hans.olsson@dn.se

Ewa Stenberg: Dubbla
Ulf Kristersson 

Foto: Roger Turesson

– Vi har ingen kommentar till det
mer än att de har träffats i dag inom
ramen för Ulfs sonderingsuppdrag,
skriver Moderaternas presschef
Cherine Khalil i ett sms.
Efter M-ledarens och Löfvens möte
träffades allianspartierna en timme
på torsdagseftermiddagen.
– Allianspartierna träffas kontinuerligt och även i dag var det ett
bra samtal, säger Hannes Hervieu,
pressekreterare hos Centerledaren
Annie Lööf.

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@dn.se

Socialdemokraterna har haft en
lätt resa sedan valdagen, trots
det sämsta valresultatet på 110
år. Alliansens våndor har tagit
fokus från S motsägelsefulla
besked. Men nu väntar självrannsakan.

P

olitiken har sina
årstider, precis
som naturen. Detta
är hösten efter ett
riksdagsval, och
då brukar säck och
aska göra sig synliga. Goda idéer
lyfts fram i valanalyser, och får
spira än en gång. De dåliga eldas
upp som höstlöven.
Nu ska självrannsakan ske
samtidigt som en smärtsam regeringsbildning. Partiledarna har alla
utropat sig till segrare och fruktar
extraval.

Det ger den avgångne sjukvårdsministern Gabriel Wikström en
svår uppgift. Han ska förklara det
sämsta resultatet sedan andrakammarvalet 1908 (vilket var före den
allmänna rösträtten).
Wikström pekar på de tvära
kasten i invandringspolitiken som
ett viktigt skäl till att S inte gjorde
ett bättre val.
Just flykting- och integrationspolitiken var en viktig del i Socialdemokraterna analys av valet 2014
också. Partiets strategi då var att
inte alls tala om flykting- och integrationspolitik i valrörelsen, för att
inte gynna SD i partiets starkaste
profilfråga. Men strategin blev en
black om foten, löd slutsatsen. Väljarna började trots S tystnad att tala
allt mer om invandring, och partiet
hade inga svar att ge.
Nu har partiet hamnat ur askan

7

FREDAG 5 OKTOBER 2018

NYHETER
Brott.

34,9

2006

30,6

31

2010

2014

28,3

2018

Fakta. Socialdemokraternas
resultat de senaste fyra valen
Fakta. De ska analysera
S valresultat
Gruppen som ska arbeta med Socialdemokraternas valanalys består av:
Marika Lindgren Åsbrink, Luciano
Astudillo, Maria Lindberg, Fredrik
Olovsson och Helen Eliasson. Arbetet
leds av Gabriel Wikström.

sjunkande valresultat. 

Foto: Lars Lindqvist

budskap leder till otydlighet

Lena Rådström Baastad och Gabriel
Wikström som leder utvärderingen.

i elden. Motstridiga budskap är sannolikt värre än inga budskap alls,
de leder till otydlighet.
”Mitt Europa bygger inte murar”,
sa Stefan Löfven på en demonstration på Medborgplatsen i september 2015. Sedan byggde Sverige och
Europa murar mot flyktingarna.
De dubbla budskapen var inte slut
med det.
Regeringen Löfven lade i våras
fram ett lagförslag som ger tusen-

tals ensamkommande unga från
Afghanistan en ny chans att stanna
i Sverige, trots att de fått avslag.
Kort därefter gav Socialdemokraterna besked om att Sverige borde
ta emot en mindre andel av de
flyktingar som kommer till EU och
att ett nej alltid ska vara ett nej.
Händelserna belyser också Gabriel Wikströms andra förklaring
till S dåliga valresultat, regerandet
med Miljöpartiet.
Förslaget att låta ensamkommande stanna trots avslag drevs fram
av den gröna regeringspartnern.
Socialdemokraterna försökte motverka bilden genom att presentera
en skärpt S-politik.
Resultatet blev otydlighet i en
fråga som låg i topp på väljarnas
dagordning. Beskedet om en hårdare linje skapade dessutom intern
kritik. Opinionsresultaten sjönk.

Därefter blev det tyst om invandringen, som i valrörelsen 2014.
Socialdemokraterna gjorde en
stark valspurt. Partiföreträdarna
talade mycket om välfärd och
använde mer vänsterretorik. Stefan
Löfven talade varmt om Jonas
Sjöstedts parti. ”Vi har samma syn
på rättvisa”, sade han. Samtidigt
sträckte S-ledaren ut handen till
Centern och Liberalerna.
Här finns redan bränsle till en
kritisk valanalys 2022. Om Löfven
skulle lyckas få till stånd ett mittensamarbete så blir det med två
partier som vill sänka skatter för
de som tjänar mycket och liberalisera arbetsrätten. Just sådant som
Socialdemokraterna gick till val
emot för en månad sedan.

Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se

Två anhållna
efter att polis
misshandlats
Skövde. Stämningen på polishuset i Skövde var tryckt dagen
efter att en polisman slogs
medvetslös och fick föras till
sjukhus.
– Ett oerhört allvarligt
angrepp mot rättsstaten. Nu
gör vi allt vi kan för att ta hand
om våra anställda, säger Jan
Hellnevi, lokalpolisområdeschef i Skövde.

men det behovet kan komma att
uppstå i ett senare skede, säger
han.
Det faktum att de två misstänkta gärningsmännen greps efter
händelsen kan ha betydelse för
hur enskilda poliser hanterar situationen.
– Det är självklart att det känns
bra och att det på ett sätt stärker
oss, säger Jan Hellnevi.

○○Det var runt halv nio på onsdagskvällen som en busschaufför
slog larm om att det var bråkigt på
en buss som han precis kört in på
Resecentrum i centrala Skövde.
Av allt att döma var det ett enkelt
rutinärende.
Den polispatrull som befann
sig närmast bestod av två erfarna
civilpoliser.
– De åkte dit – inte för att gripa
någon, utan bara för att avvisa
dem från Resecentrum. Det fanns
inga indikationer på att det var
så allvarligt att någon skulle gå
till attack, säger Lars Oscarsson,
polisförbundets ordförande i Skaraborg och kollega till de två polismännen.
Men två av de stökiga personerna, två män i 30-35 årsåldern,
båda sedan tidigare kända av polisen, valde att inte hörsamma
polismännens uppmaningar att
lämna och gav sig i stället på dem.
Den svårast skadade polismannen fick tänder sönderslagna och
drabbades av en kraftig hjärnskakning. Han fick dock lämna
sjukhuset i går.
– Överfallet kom som en chock
för alla inblandade. Så fort det
gick hade vi alla befintliga resurser på plats. Totalt var ett 15-tal
poliser involverade på platsen,
berättar Jan Hellnevi, lokal polisområdeschef.

Männen är formellt misstänkta
för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.
Poliskällor uppger till DN att
de båda var kända för polisen
som kriminellt belastade personer med ett visst våldskapital. De
ska också ha någon form av missbruksproblematik.
– Det är inte omöjligt att det
helt enkelt bara slog slint den här
gången. I 99 fall av 100 som vi har
med dem att göra går det lugnt till,
säger en polis som vet mycket väl
vilka individer det handlar om.
Lars Oscarsson, polisförbundets ordförande i Skaraborg vill
understryka att polisen är rustad
och tränad för den här typen av
situationer, men att det ändå är
svårt att hantera en situation som
eskalerar i våld så snabbt som den
här tycks ha gjort.
– Det faktum att alla vet att
vi är få och att det därför kan ta
tid att få förstärkning ökar också
både stressen och pressen på poliserna. Så ser livet för en polis i
landsorten ut – och det är olyckligt, säger han.
Känner ni till om de hann
identifiera sig som poliser innan
attacken kom?
– Med tanke på hur erfarna de
är så utgår jag från det. Hur som
helst är min bild att de gick in
på Resecentrum lugnt och stilla
för att avvisa de stökiga männen
– och då spårade det ur direkt.
De två männen kommer sannolikt att begäras häktade på fredagen.

Mats Karlsson är skyddsombud
hos polisen i Skövde. Han understryker vikten av att erbjuda alla
som behöver samtal efter den här
typen av ändå ovanliga händelser.
– Det är viktigt att fånga upp
samtliga inblandade. Vissa kanske inte orkar eller vill prata i dag,

Ulrika By
ulrika.by@dn.se

I korthet.
RÅ vill se utvisning för attack mot synagoga
Riksåklagaren (RÅ) överklagar
domen om attacken mot synagogan i Göteborg förra året. RÅ
anser att en man som dömdes
till två års fängelse för brandattacken också ska utvisas till de
palestinska områdena och vill att
HD klargör hur domstolar ska se
på frågan om utvisning.
RÅ hänvisar till att Migrationsverket inte anser att det finns
anledning att anta att mannen
kommer att utsättas för omänsklig behandling, en term som

innefattar dödsstraff och tortyr.
Hovrättsdomen har varit
omdiskuterad, eftersom rätten
motiverade sitt beslut bland
annat med hänsyn till ”Israels
eventuella intresse i saken” och
den osäkra situationen vid den
palestinska gränsen.
Riksåklagaren menar att
ärendet kan få prejudicerande
betydelse och vill att Högsta
domstolen ska ge sin tolkning av
rättsläget kring utvisningar, som
myndigheten menar är oklar. TT
•A4
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DN granskar.

Göteborg.

17 åtalas efter
nazistisk
demonstration
17 personer som kopplas till
nazistiska Nordiska motståndsrörelsen åtalas för hets
mot folkgrupp och våldsamt
upplopp i samband med
Bokmässan i Göteborg i fjol.
Samtliga åtalade nekar till
brott.

Tidigare socialministern Göran Hägglund är självkritisk när framtidsprojektet ”Hälsa för mig” kommer på tal.

Foto: Magnus Hallgren

Hägglund om haveriet:
”Det är många tappade år”
Efter sex år och 140 miljoner
kronor står det klart att det inte
blir något personligt hälsokonto
för alla svenskar. Tidigare socialministern Göran Hägglund är
självkritisk till hur hans framtidsprojekt gick om intet.
– Det är klart att det här är
många tappade år och därmed
rimligen väldigt många tappade
möjligheter, säger han.
○○DN har granskat arbetet med det
personliga hälsokontot – ”Hälsa för
mig” – som utvecklats av E-hälsomyndigheten. Hälsokontot skulle
ge alla svenskar mer makt över
sina egna vård- och hälsouppgifter.
Expertmyndigheter har i flera år
varnat för de juridiska problemen
och säkerhetsriskerna med projektet. Efter sex år och 140 miljoner
kronor i kostnader har projektet
havererat.
Kristdemokraternas tidigare partiledare Göran Hägglund var den
som i rollen som socialminister
sjösatte satsningen 2012. Tanken
var att alla svenskar bara något år
senare skulle kunna ansluta sig till
kontot.
– För den som ville skulle det här
kunna underlätta deras liv. Vi tänkte också att det skulle vara en produktivitetsförbättrare för vården
som gjorde att informationen var
tillgänglig hela tiden, säger Göran
Hägglund i dag.
Det framstår som något ni hade
stora förhoppningar på?
– Jo, så var det. Det förekom ock•A4

så dialog med många andra intressenter som såg stora möjligheter
i det här. Det var patientföreningar,
medtechföretag och så vidare.
Sex år senare har projektet alltså
i praktiken stoppats. Det framgår
när DN intervjuar de som i dag är
ansvariga på E-hälsomyndigheten.
Anledningen är att Datainspektionen beslutat att E-hälsomyndigheten inte kan frånsäga sig ansvaret
för personuppgifterna och lägga
över det på den enskilda användaren. Det försvåras också av den
nya dataskyddsförordningen GDPR
som trädde i kraft i våras.
Göran Hägglund är besviken
över att framtidslöftet inte kunnat
infrias.
– Vi pratar ju nu om teknologi
som förändras ofantligt snabbt. Det
är klart att det här är många tappade år och därmed rimligen väldigt
många tappade möjligheter.
Samtidigt tror han att privata
företag och andra satsningar täckt
upp en del av de behov som hälsokontot skulle tillgodose.
– Det är klart att tiden inte står
stilla utan andra kommer göra
mycket av det vi såg framför oss.
Men det är ändå så att den här idén
hade potential att bli en väldigt värdefull del av vårdens infrastruktur,
om den hade fått möjlighet att utvecklas i den takt som vi först såg.
DN:s granskning visar att både Datainspektionen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap,

Fakta. ”Hälsa för mig”
”Hälsa för mig” skulle bli tjänsten
som samlade svenskarnas alla vårduppgifter på en plats. Journaler,
recept och annan vårddata skulle
enkelt nås via nätet.
Dessutom skulle appar och tjänster
kunna kopplas in. De skulle få rapportera data om träning, kost eller
annan hälsoinformation så den blev
tillgängligt för både en själv och för
vårdgivare om man så önskade.
Men appar från privata företag
skulle också få hämta information
från tjänsten efter godkännande.
Målsättningen var att ge enskilda
bättre kontroll över sina vårddata,
men också att nya digitala tjänster
skulle kunna spela en större roll.

Dagens Nyheter i tisdags.

MSB, ända sedan 2013 lyfte farhågor med projektet. Det handlade
både om säkerhetsrisker och om
den juridiska grund som hälsokontot vilade på. Göran Hägglund menar ändå att man tog de frågorna
på allvar redan när arbetet påbörjades.
– Man var nog varse att det var
nödvändigt att lösa integritetsfrågor på ett bra sätt. Sen tycks det
ändå som att det inte lyckades fullt
ut eftersom det slagit back i maskineriet.
Det är i mångt och mycket en lagstiftningsfråga. Borde ni inte insett
att det kunde bli såhär?
– Ja, kanske. Det är ofta så att
man har ett utredningsunderlag av
något slag där det här penetrerats
av duktiga jurister och ett underlag som gör att man tycker att man
har på fötterna för att gå vidare.
Men uppenbart har det inte varit
tillräckligt väl berett eller genomtänkt, utan de här myndigheterna
har sett skäl att säga ifrån.
Var ni naiva inför de utmaningar
som det här projektet innebar?
– Det är möjligt att det går att
säga så, sett i backspegeln. Men
min minnesbild är ändå den att vi,
i ljuset av vad vi då visste, tog de
frågorna på allvar. Men det går inte
att förutse vilka bedömningar som
andra kommer att göra.

Mikael Delin
mikael.delin@dn.se

Dagens Nyheter i går.

○○Åtta av personerna åtalas för
hets mot folkgrupp, en person
åtalas för endast våldsamt upplopp och åtta andra personer
åtalas för både hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp.
De åtalade är födda mellan
1968 och 1998 och har alla kopplingar till nazistiska NMR, enligt
stämningsansökan som lämnades in till Göteborgs tingsrätt på
torsdagen. Samtliga av de åtalade förnekar brott.
”Genom att trycka med sköldar, stöta med fanor och kasta
föremål har man försökt att
skada poliserna” skriver åklagaren i stämningsansökan rörande
de som åtalas för våldsamt upplopp i samband med den icketillståndsgivna demonstrationen
vid Fabriksgatan i Göteborg den
30 september förra året.
– Det här rör sig om personer
som medverkat i demonstrationen som Nordiska motståndsrörelsen anordnat. Jag kan förtydliga att deras eventuella roller
inom organisaitonen inte varit
en viktig uppgift för själva utredningen, utan vi har bedömt vad
de gjort, sagt och burit för attribut under just den dagen, säger
Jonas Martinsson.
De åtalade ska även ha burit plakat där ett stort antal välkända
svenskar, flera med judisk härkomst, pekas ut som förbrytare. En av de åtalade ska även
ha hållit ett tal där de utpekade
personerna anklagas för att vara
ansvariga för ”folkförräderi och
folkmord mot det nordiska folket på grund av ’massinvandringen’”.
”Deras agerande innebär ett
tydligt förknippande med nationalsocialistiska rörelser under
1930- och 1940-talen och därmed
med idéer om rasöverlägsenhet
och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper
än främst den nordiska”, står det
vidare i stämningsansökan.
Utredningen har tagit lite
drygt ett år att få klar.
– Det är ju lite drygt ett år sedan det här inträffade och utredningen består av ett stort filmmaterial som har analyserats:
vad som sker, vem som är med
på de här bilderna, vad de gör
och om det är brottsligt det agerandet som man ser, säger Jonas
Martinsson.
Den som tar initaitv till våldsamt upplopp riskerar fängelse
i högst tio år. Den som deltar
i våldsamt upplopp riskerar böter eller fägnelse i högst fyra år.
Straffet för hets mot folkgrupp är
högst två år.

Linus Larsson

Carl-Johan Kullving

linus.larsson@dn.se

carl-johan.kullving@dn.se

NYA VOLVO V60
S K Y D DA DE T S OM Ä R V I K T IG T F ÖR DIG

N U F R Å N C A 2 9 9 5:– / M Å N M E D V O L V O B I L L Å N
Nya Volvo V60 skyddar det som är viktigt för dig. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån, var du bor eller vem du älskar.
Med det allra bästa vi har att erbjuda inom aktiv säkerhet, kombinerat med skandinavisk design, smart teknologi, köregenskaper
för alla typer av vägar och ett minst sagt imponerande lastutrymme, är nya V60 nästa generations herrgårdsvagn – redan idag.

BYG G D I N EG EN VO LVO V60 PÅ VO LVO C A RS . S E

MADE BY SWEDEN
Nya Volvo V60 kostar från ca 317 000:– (D3 man). Bränsleförbrukning blandad körning: 4,3–7,8 l/100 km * . Koldioxidutsläpp C O 2 : 114–178 g/km * (D3 man med A-klass däck –T6 aut med C-klass däck).
Alla sif fror är preliminära. * WLT P-värden avser EU -marknader. Marknadsspecifika av vikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Miljöklass Euro 6d-T EMP. Bilen på bilden är ex trautrustad.
Volvo Billån 60 månader: 85 000:– kontant. Ränta 3,95 % . Rest värde 70 000:–. Ef fek tiv ränta 4,02 % . Läs mer på volvocars.se
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NYHETER
Nyhetskrönikan.

I korthet.

Viktor Barth-Kron: Det är inte
”svårt” – de vill bara inte välja

Kostnaderna för hyrsköterskor ökar kraftigt

Centerpartiet och Liberalerna
har tvingat fram en sista respit
från sitt förmodligen oundvikliga öde. Snart är den också slut.

O

m en utomjording
från en planet
med ett snarlikt
politiskt system
skulle nedstiga
och betrakta den
svenska regeringsbildningen skulle
vederbörande förmodligen bli lite
konfunderad.
”Jaha, 58 procent röstade alltså
på partier som sade sig se människan Ulf som den lämpligaste
regeringschefen. Dessa partier har
nu dessutom avsatt den gamle chefen, som stöddes av partier med 41
procent. Vad är frågan?”
Nu vet vi svenska jordlevande att
situationen är mer komplicerad än
så, och att det har sina uppenbara
skäl. Men kanske skulle det ändå
göra lite nytta med en och annan
inkvoterad utomjording i tv:s
analyssoffor just nu.
Eftersom det talas och skrivs så
mycket om det oändligt komplicerade läget finns det skäl att påminna om att det i grunden, åtmins-

tone på kort sikt, är ganska enkelt.
Det finns tre förslag på bordet. Alla
är helt möjliga att genomföra, och
något av dem kommer förr eller
senare att hända.
Det första förslaget är att den majoritet som röstade bort den förra
statsministern, de 58 procenten,
ska utgöra bas för nästa regering.
Den linjen företräds just nu bara
av Sverigedemokraterna officiellt,
men man måste ha bott på en
mycket avlägsen planet de senaste
åren för att inte höra att både Moderaterna och Kristdemokraterna
har en liknande uppfattning.
Egentligen.
Den andra linjenär att partier
med sammanlagt 14 procent – Centerpartiet och Liberalerna – ska
byta sida, och tillsammans med
den vänstra sidans 41 procent bilda
en ny, stark majoritet. Denna linje
företräds med lust och iver av Socialdemokraterna och Miljöpartiet,
och mer motvilligt av Vänsterpartiet (som ju inte direkt har något
alternativ).
Den tredje linjenär att de fyra
borgerliga partierna (40 procent)
och Socialdemokraterna (28 pro-

cent) ska forma ett slags supermajoritet i mitten, och sinsemellan
göra upp om både regeringsbildning och politik.
Det här är den linje som nu
vänds och vrids, både i debatten
och i slutna sammanträdesrum.
Det sker eftersom Centerpartiet
och Liberalerna vill det, och som
vågmästare får man lätt som man
vill. I alla fall ett tag.
Linjen kommer förmodligeninte
leda någon vart, och skälet till det
är i grunden enkelt: Varken Socialdemokraterna eller Moderaterna
vill vara med. Egentligen.
Både S och M kan förvisso se
poänger med lösningen, men de
upplevda riskerna är groteska:
Om Socialdemokraterna i praktiken
blir ett borgerligt alliansparti, vem
samlar då upp en bred svensk vänster? Och om man inte längre kan
rösta på Moderaterna för att slippa
sossar i regeringen, vem ska man då
rösta på?
Bägge partierna anar vad svaren
kommer att bli. Ansvar för Sverige
i all ära, men en partiordförande
har ansvar för sitt eget partis existens också.

Om, eller när, d
 en centerliberala
linje 3 slutligen kör in i väggen,
styrd dit i tyst men blocköverskridande samförstånd av S och M,
återstår således linje 1 och 2. Om
det inre trycket i Moderaterna samtidigt tvingar fram ett litet köttben
till SD så kommer Centerpartiet
och Liberalerna att tvingas göra
det de försökt undvika i flera års
tid: Att välja sida.
De liberala partiernas dilemma
kommer då, lite spetsigt, kunna
formuleras såhär:
Ska C och L stödja en borgerlig
regering, som driver större delen
av deras egen politik? Trots att den
regeringen lutar sig mot SD, som
man lovat att motverka?
Eller ska de i stället stötta eller
sitta i ett i huvudsak rödgrönt regeringsprojekt, trots att ett sådant
projekt sannolikt måste få godkännande från Vänsterpartiet – som
man också lovat att motverka?
”Vad var frågan?” undrade
utomjordingen.
Kanske gör vi också det om
några veckor.

Viktor Barth-Kron
viktor.barth-kron@dn.se

Landstingens kostnader för stafettsjuksköterskor ökar kraftigt,
trots att de ska vara fria från
hyrpersonal vid årsskiftet. Det
visar en rundringning som TV4
Nyheterna gjort.
10 av 21 landsting har höjt
kostnaderna för hyrsjuksköterskor under årets andra kvartal
jämfört med motsvarande
period i fjol. Kostnaden har ökat
med 25 procent, från 304 miljoner kronor andra kvartalet 2017
till 382 miljoner kronor andra
kvartalet i år. TT

52,3

år är medelåldern bland ledamöter i landets 290 kommunfullmäktige, visar en kartläggning av Dagens Samhälle. Det är
en ökning sedan förra mandatperioden då medelåldern låg på
50,9 år. Högst medelålder har
Kristinehamn med 60,4 år, lägst
ligger Stockholm på 43,7 år. TT

Lavin har gått i Abisko
En färsk lavin har observerats
på fjället Nuolja i Abisko och Naturvårdsverkets Lavinprognos
manar till försiktighet i fjällen,
rapporterar P4 Norrbotten. TT

HITTA NYA ÄVENTYR MED
ADVENTURE EDITION.
Upptäck en banbrytande sjusitsig SUV med avancerad
fyrhjulsdrift, offroadläge och ständig uppkoppling.
Just nu som Adventure Edition med värmare, elektrisk
utfällbar dragkrok och läderklädsel. Välkommen in för
en provkörning!

ŠKODA KODIAQ Adventure Edition fr. 312 100 kr
Canton Soundsystem Elbaklucka Backkamera Takräcke aluminium Läderklädsel
Bränslevärmare med appstyrning 3-zons Climatronic Dragkrok Mörktonade rutor
Förmånsvärde fr. 2 063 kr / mån Företagsleasing fr. 1 780 kr / mån

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

skoda.se

Bränsleförbrukning blandad körning 5,4 l/ 100 km, CO2 146 g / km. Miljöklass EU6. ŠKODA Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2018). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för
eventuella ändringar och avvikelser. Indikativt förmånsvärde/mån vid 50% marginalskatt baserat på bilens förmånsgrundande pris och fordonsskatt. Fordonsskatten är beräknad på vid trycktillfället kända CO2-värden. För exakt förmånsvärde se skv.se. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
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Krisen i Svenska Akademien.

FULLUTRUSTAD
SOM STANDARD.
10 000 KR I
EXTRA RABATT.
KODIAQ SPORTLINE TDI 190 DSG 4X4 EU6
Kampanjpris inkl. företagsrabatt: fr. 317 700 kr
(Ord.pris 377 800 kr) Förmånsvärde fr. 2 038 kr / mån

Läs mer på skodastockholm.se

WELL
SUITED
Oscar Jacobson. Denna institution
inom svenskt, skräddat herrmode
bygger idag sin design på anglosaxiskt kulturarv, italiensk skräddarkonst och skandinavisk enkelhet.
Nu kan du plocka ihop din mix &
match-kostym precis som du vill
ha den. Kostymen är i 100% ull och
finns i tre färger och två passformer.
Nu ingår en extra byxa i köpet, vilket
förlänger livslängden på din kostym.
Köp en mix & match-kostym från
Oscar Jacobson, pris 5 798 kr,
så får du en extra byxa (värde
1 899 kr). Gäller tom 13/10
för dig som är Strömsvän.
Välkommen!

Anders Olsson: ”Vi har
nått ett genombrott”

○○Anders Olsson uppger efter Akademiens torsdagsmöte att ledamöter troligen blir invalda i Akademien redan den här veckan.
– Vi avvaktar kungens besked.
Han måste godkänna det hela formellt, säger Anders Olsson till TT
och beskriver att han är nöjd med
mötet.
– Vi har nått ett genombrott på
det sättet att vi kan börja göra invalen nu. Det är inte klart ännu, men
det har skett en utveckling som är
väldigt positiv.
Riksmarskalk Fredrik Wersäll berättar han varit i kontakt med Anders Olsson efter mötet.
– Anders Olsson har berättat att
Akademien i dag tagit beslut om
inval av vissa nya ledamöter. Den
frågan ville han underställa hans

VARD 10-18.30 • LÖRD 10-16 • KUNGSGATAN/SVEAVÄGEN • STROMS.COM
GÅ MED I STRÖMS VÄNNER FÖR EXKLUSIVA INBJUDNINGAR OCH FÖRMÅNLIGA ERBJUDANDEN
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tog i Svenska Akademiens inval av
nya ledamöter: ”Jag deltog i invalet
med insända röster och vet att Kjell
Espmark gjorde samma sak”, skriver Peter Englund i ett mejl till TT.

Svenska Akademien har nått ett
”genombrott”, uppger Anders
Olsson, tillförordnad ständig
sekreterare, för TT. På fredagen
väntas han träffa kungen för att
få inval av nya ledamöter bekräftade. Två avhoppare deltog
i beslutet.
Anders Olsson.

Foto: TT

majestät konungen i enlighet med
stadgarna, säger Wersäll till DN.
Han har också varit i kontakt med
kungen. Ett möte mellan Anders
Olsson och kungen ska preliminärt
äga rum på fredagsförmiddagen.
– Kungen har varit av uppfattningen, med hänsyn till den stora
uppmärksamheten, att ett ställningstagande bör komma så fort
som möjligt, oberoende av vilket
det blir, säger Fredrik Wersäll.
Torsdagen var normalt sett dagen då mottagaren av Nobelpriset
i litteratur skulle tillkännages. Men
i stället samlades Svenska Akademien till ett ödesmättat möte som
spåddes bli avgörande för institutionens närmaste framtid.
De avhoppade ledamöterna Peter Englund och Kjell Espmark del-

Enligt DN:s uppgifter skulle ledamöterna under mötet i en omröstning också ta ställning till hur de
ser på poeten Katarina Frostensons
ställning. Målet var därefter att genomföra inval av två nya ledamöter.
Den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson avböjde
dock att kommentera frågan om
man fört diskussioner kring Katarina Frostenson.
Kommer det något besked
i morgon?
– Vi får se. Mycket möjligt, säger
Anders Olsson.
Vilka personer som Akademien
vill välja in under veckan är inte
känt. Enligt DN:s uppgifter är målet
att en jurist och en litteraturvetare
eller författare ska vara först med
att väljas in på två av de vakanta stolarna i institutionen.

Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se

Grekland
Hotel
Minoa
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DAGAR

Vårkänslor på Peloponnesos
Lär dig mer om grekisk gastronomi, språk, kultur och historia under två sköna veckor i Tolo

Peloponnesos är för många en välbevarad hemlighet – en perfekt blandning
av natur, kultur och historia, långt borta från turisternas allfarvägar. Det är
här vi njuter av livet och lär oss mer om Grekland - västerlandets vagga: Vi gör
vi en djupdykning i allt från språk, religion, gastronomi, kultur och inte minst
det antika Grekland. Vi ger oss ut på vandringar och utflykter, och upplever allt
från den mykenska kulturen från 1600 f.Kr. till det moderna Grekland. Vi avlägger ett kort besök i storstaden Aten, tittar på utgrävningar i Mykene, den imponerande teatern i Epidauros, den gamla huvudstaden Nafplio och så ska vi
bege oss in i landet på Peloponnesos och besöka små mysiga bergsbyar. Och
smaklökarna ska ju också ha sitt! Givetvis dricker vi grekiskt kaffe och avnjuter grekiska rätter i bergen mitt på Peloponnesos, och så ska vi försöka oss på
att dansa som Zorba…! På den här resan bor vi i den lilla fiskeorten Tolo på ett
trevligt familjeägt hotell endast ett stenkast från havet.

den kuperade terrängen runt Tolo. Dag 7 Det grekiska köket - vi lär oss laga
lite mat. Dag 8 Ledig dag med tid för egna äventyr och grekisk dans på kvällen. Dag 9 Antikens Mykene med lejonporten. Dag 10 Möjlighet till båttur i det
grekiska öhavet eller annan aktivitet. Dag 11 Mer om Grekland och vandring
med ev. picknick. Dag 12 Möjlighet att besöka antikens Sparta och ruinstaden
Mystras. Dag 13 En härlig fridag. Dag 14 Arkadiabergens små landsorter med
lunch. Dag 15 Hemresa.

DAGSPROGRAM: Dag 1 Flyg Stockholm – Aten. Panoramasightseeing i
Aten. Vidare med buss till Tolo. Dag 2 Tolo med vandring till Asini från det
trojanska kriget. Dag 3 Den gamla huvudstaden Nafplio med Palamidiborgen.
Dag 4 Introduktion till Grekland och det grekiska språket. Dag 5 En resa
genom historien med Epidauros-teatern och olivproducent. Dag 6 Vandring i

Resans längd: 15 dagar

ALLT DETTA INGÅR: Svensk reseledare • Flyg Stockholm – Aten t/r •
Utflykter och transport enligt program • Boende på hotell i dubbelrum •
Halvpension (grekisk frukost varje dag, två hemlagade luncher och 12
middagar) • Lunch i Arcadiabergen • Skatter och avgifter

Avresa Stockholm 19/3, 2/4, 14/5, 28/5 2019
Pris från endast

10 998 kr

albatros.se | 08–52 50 38 68 | Öppet mån–fre 08:30–17:00, lör–sön 9–13
Medl. Rejsegarantifonden Danmark | Med förbehåll för tryckfel och utsålda avgångar | DNF40
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Högsta domstolen.

Trion som avgör
Kavanaughs öde
i USA-senaten
Redan i dag kan det hända att USA-senatens 100 ledamöter röstar
om Brett Kavanaugh, den sexövergreppsanklagade domaren som
president Trump nominerat till Högsta domstolen.
I praktiken avgörs frågan av tre senatorer – Susan Collins,
Jeff Flake och Lisa Murkowski.

○○I en tid av ökad polarisering faller
strålkastarljuset för ovanlighetens
skull på tre politiker i mitten.
De republikanska senatorerna
Susan Collins från Maine, Jeff Flake
från Arizona och Lisa Murkowski
från Alaska är alla kända för att söka
samarbete med Demokraterna.
Ingen av dem röstade på Donald
Trump i presidentvalet 2016.
Nu kommer de att avgöra den
mest infekterade frågan på flera år
i USA-kongressen – den om tillsättningen av Brett Kavanaugh som
en av nio domare i landets Högsta
domstol.
FBI-utredningen om Kavanaugh
och uppgifterna om sexövergrepp,
särskilt uppgifterna om ett våldtäktsförsök i början av 1980-talet
mot Christine Blasey Ford, är nu
klar. Den fanns tillgänglig för alla
senatorer i ett säkerhetsrum i källaren till Kapitolium, kongressbyggnaden i Washington från och med i
går eftermiddag, svensk tid.
Endast ett enda fysiskt exemplar
finns av rapporten, och senatorerna turades turas om att läsa den i
grupp under entimmespass med
början på torsdagen.
Senatens majoritetsledareMitch

Brett Kavanaugh.

Foto: AFP

McConnell har redan begärt en
föromröstning om Kavanaugh – en
så kallad cloture vote som avslutar
debatten – till i dag fredag. Om den
som väntat går igenom kan den slutliga omröstningen hållas tidigast
lördag kväll amerikansk östkusttid.
Republikanerna haren knapp majoritet i senaten, med 51 mandat mot
demokraternas 49.
Det innebär att om två republikaner röstar nej till Brett Kavanaugh
så faller hans nominering (förutsatt
att samtliga demokrater också röstar nej). Vid 50–50 – men bara då –
kommer vicepresident Mike Pence
att rösta och med sin utslagsröst
avgöra till Republikanernas fördel.
Alltså: det räcker att två av ”de
tres gäng” röstar nej. Vilket mycket
väl kan hända.

Republikaner

51 –3?
48 av 51 republikanska senatorer
kommer med stor säkerhet
röstar ja för Kavanaugh …

… tre av senatorerna kan
rösta ja – eller nej.

Lisa Murkowski (Rep.)

Jeff Flake (Rep.)

Kritiserade Trump för hans
hån mot Christine Blasey Ford.

Björn af Kleen:
Utnämningen
där det inte finns
någon ”sanning”

KOMMENTAR. DN:S KORRESPONDENT
•A4

Oavsett hur det slutar för Brett
Kavanaugh kommer ena halvan
av det amerikanska folket att
explodera i vrede.

D

et blev tydligt för
mig i veckan, när
jag besökte ett
möte med Turning Point USA,
en Trumplojal
organisation som försöker påverka
amerikanska universitetsstudenter
att bli mer högerkonservativa.
Gymnastiksalen vid universitet
i Boulder i Colorado var fullsatt,
omkring hälften av publiken bestod av kvinnor, från högstadie- till
medelålder.
Många var rosenrasande. Främst
på Demokraternas försök att
”smutskasta” deras domare Brett
Kavanaugh.

Är en av Trumps tuffaste kritiker
i det republikanska lägret.

Kate Paulin, en mäklare från
Boulder, upplevde att hon lever i
ett ”postmodernt tidevarv där det
inte längre finns någon sanning”.
Hon sade: ”Jag är kristen, så jag
följer en moralisk kod, men utan
sanning finns ingen moral”. Hennes väninna Kim Smith vägde in:
”Det måste finnas något mer än
känslor, en faktabaserad grund i
vårt samhälle.” Kate Paulin – vars
slogan är ”mäkleri med hjärta” –
avslutade resonemanget: ”Det här
är inte vårt land”.
Många Trumpväljare – 53 procent
av USA:s vita kvinnor röstade för
den republikanske kandidaten
– har kommit att betrakta Kava
naughaffären som ännu ett försök
av eliten i Washington DC att
pådyvla folket en uppfattning som
de inte kan presentera några sak-

liga bevis för. ”Man kan inte göra
så här mot en person som redan
granskats av FBI sex gånger”, sade
Sherri Harbour, en hemmafru från
Broomfield sydväst om Boulder.
”Han har varit domare, i vad 20
år, och det har aldrig varit en enda
kvinna som anklagat honom för
någonting”.
Flera kvinnor i salen trodde att
”något förmodligen hänt” Christine Ford, men att Kavanaugh var
oskyldig till det våldtäktsförsök
hon hävdar att han utsatt henne
för. Sherri Harbour frågade hur det
ens skulle vara möjligt för Kava
naugh att bevisa sig: ”Hon minns
inte på vilken plats övergreppet
skulle ha ägt rum. Hur kan han bevisa att han inte varit i ett hus som
ingen minns var det låg?”
Flera kände också att deras
själva familjestruktur var under
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Susan Collins

Delstat: Maine.
I senaten: Sedan 1997,
möjligt omval 2020.
○○Collins brukar betraktas som en
av de sista av en utrotningshotad
art, nämligen moderata republikaner från nordöstra USA.
Hon genom åren tagit många initiativ tillsammans med demokratiska senatorer. Hon är för aborträtten, för hbtq-personers rättigheter
och har röstat för förslag om att ge
amnesti åt papperslösa invandrare.

Under riksrättsprocessen mot Bill
Clinton 1999 var Collins en av bara
fem republikaner som röstade för
att frikänna den demokratiske presidenten. Hon hör till dem som av
konservativa organisationer ibland
får det föraktfulla epitetet ”RINO” –
”Republicans in name only” – och
som inte anses som riktiga konservativa. Av vapenlobbyn NRA får
hon låga betyget C. I augusti 2016
gick Collins ut offentligt och förklarade varför hon inte kunde stödja
Trump i presidentvalet.
”Han väljer att håna de svaga
och förvärra fördomar genom att
attackera etniska och religiösa minoriteter. (…) Trump saknar det

temperament, den självdisciplin
och det omdöme som krävs hos en
president”.
Collins har flera gånger rankats
som den republikan som är mest
benägen att rösta med Demokraterna. Men trots det, och trots kritiken mot Trump, har hon de senaste
två åren blivit mer benägen att
följa partipiskan – i 87 procent av
partiskiljande omröstningar 2017,
jämfört med bara 59 procent under
åren 1997–2016. Släpper Collins
igenom Kavanaugh riskerar hon att
ses som en svikare av många kvinnor i Maine, en delstat där stödet
för aborträtten är mycket starkt.

2

Jeff Flake

Delstat: Arizona.
I senaten: Sedan 2013,
söker inte omval i år.
○○Videoklippet från en hiss i Kapitolium har setts av tiotals miljoner.
Jeff Flake, på väg till sin plats i juridiska utskottet, konfronteras av två
kvinnor som pressar honom om
hur han kan godkänna Kavanaugh
trots anklagelserna.
”Jag utsattes för sexövergrepp
och ingen trodde mig”, sa den ena
kvinnan till en generad Flake.

”Det ni gör är att låta någon som
faktiskt har begått ett övergrepp
sitta i Högsta domstolen”, sa den
andra.
Sedan gick Flake till sitt utskott
och röstade ja – på villkor att FBI
fick snabbutreda anklagelserna
mot HD-kandidaten. Hur han själv
kommer att rösta i den slutliga omröstningen har han inte avslöjat.
Flake röstade på CIA-agenten Evan
McMullin i presidentvalet 2016 och
har hört till Trumps mest uttalade
kritiker på den republikanska sidan
och i ett tal i fjol gick han till frontalattack mot presidenten.
”När nästa generation frågar,
varför gjorde ni inget? Varför sa ni
inget? Vad säger vi då? Det är nog
nu, Mr President, så säger jag i dag.”
Flake har fått applåder för sitt
mod att utmana Trump, men samtidigt har hans kritik mest fokuserat
på presidentens ohyfsade beteende, slängiga retorik och personliga
vendettor, snarare än på det politiska innehållet. Enligt webbprojektet
Fivethirtyeight röstar Flake enligt
presidentens linje i 83,6 procent av
alla omröstningar.

Ofta försöker Flake ändå att framstå som en politiker som söker samarbete över partigränserna – till
exempel när han tillbringade en
vecka på en obebodd söderhavsö
tillsammans med demokratiske
kollegan Martin Heinrich för dokusåpan ”Rival Survival”. Kritiker till
vänster menar att allt sådant bara
är skådespeleri. Det är kanske lätt
att samarbeta om kokosnötter och
hajfiske, svårare att bryta politiska
tabun i kongressen. 2017 rankade
New York Times Flake som landets
fjärde mest konservative senator.
Jeff Flake gör ingen hemlighet av
att han funderar på att ställa upp i
presidentvalet om två år – så sent
som i måndags framträdde han i
nyckelstaten New Hampshire. Fallet Kavanaugh kan bli avgörande
för hans chanser i ett eventuellt primärval mot Trump.

3

Lisa Murkowski

Delstat: Alaska.
I senaten: Sedan 2002,
upp för omval 2022.
○○Murkowski brukar rankas som
den näst mest liberala republikanska senatorn efter Susan Collins. De
två – som också är senatens mest se-

niora kvinnliga ledamöter – brukar
ofta göra gemensam sak i omröstningar. De är båda för aborträtten
och har offentligt sagt att Roe mot
Wade, HD-domslutet från 1973 som
ger rätt till abort, inte bör ändras.
Trump vann Murkowskis hemstat Alaska med bred marginal 2016
– 14,7 procentenheter över Clinton
– och i vissa frågor som rätten att
bära vapen står hon långt till höger.
I andra, som hälsovårdsreformer,
är hon närmare Demokraterna.
Murkowski har röstat på Trumps
linje i 83,6 procent av omröstningarna de senaste åren, men var samtidigt den senator (efter Collins)
som oftast röstade med Barack Obama under dennes tid i Vita huset.
Förutom abortfrågan är också frågan om urbefolkningars rättigheter viktig för Murkowski, eftersom
många av hennes väljare tillhör
Alaskas urbefolkningar. En organisation som representerar 20
procent av Alaskas befolkning tar
avstånd från Kavanaugh eftersom
han anses ha en negativ inställning
till USA:s indiannationer.

Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se

Demokrater
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Om det blir 50–50
Som vicepresident har Mike Pence (Rep.)
utslagsröst och avgör vid röstetalet 50–50.

Demokratiska senatorer som
med stor säkerhet röstar nej.

Susan Collins (Rep.)
Betraktas som senatens
mest liberala republikan.

attack: ”Jag älskar min man”,
sade Sherri Harbour. ”Min man är
ledaren och beskyddaren och den
sprirituella ledaren i vår familj.”
Candace Owens, en Trumplojal
kvinnlig debattör med över
800 000 följare på Twitter, lanserade Kavanaughaffären som bevis
för att feminismen har spårat ur.
Owens hänvisade till en film av
Sverigeaktuella Youtubeikonen
Jordan Peterson, en psykologiprofessor från Kanada som fyller
arenor i Europa och USA med
anhängare. ”På universiteten
undervisar man människor att
känna sig förtryckta”, sade Owens
till mig efter hennes scenframträdande. ”Jag tvingades att ta en
kurs i feminism i college, och det
var så galet: män är orsaken till allt
dåligt”.

Den konservativa publiken i
Colorado var övertygad om att
Kavanaughskandalen kommer att
stärka Republikanernas ställning
inför mellanårsvalen i november.
Det finns statistik som indikerar att de kan ha rätt. New York
Times återgav på torsdagen en
opinionsmätning som antyder att
demokrater och republikaner nu
finner mellanårsvalen lika viktiga.
I somras var gapet 10 procent
mellan partierna. I dag finner 80
procent av republikanerna och 82
procent av demokraterna att mellanårsvalen är ”väldigt viktiga”;
en hög siffra i ett land där bara
omkring 40 procent brukar rösta i
dessa val.
Andra halvan av befolkningen är
uppfylld av den rakt motsatta
ståndpunkten. Det är svårt att veta

_

Flera kvinnor i salen
trodde att ”något
förmodligen hänt”
Christine Ford, men
att Kavanaugh var
oskyldig till det
våldtäktsförsök
hon hävdar att han
utsatt henne för.

Grafik: DN Foto: Erin Scott/IBL, REX/Shutterstock, Mark Reinstein

exakt vad som hänt mellan Christine Ford och Brett Kavanaugh.
Men nu finns det bevis för att
Kavanaugh är en man som skarvar
under ed.
Inför justitieutskottet hävdade
Kavanaugh att han lyckades ta sig
in på elituniversitetet Yale helt
på egen hand. Han presenterade
sig som en selfmade man. Nu har
det visat sig att Kavanaughs farfar
studerade vid Yale och att barnbarnet därmed är en så kallad ”legacy
student”.
Kavanaugh hävdade att han
drack öl lagligt under sitt sista år i
gymnasiet. Men vid den tidpunkten hade åldersgränsen höjts från
18 till 21.
Bagateller?
Över tusen juridikprofessorer
har överlämnat ett brev till sina
senatorer där man konstaterar att

Kavanaugh uppvisar brist på ”juridiskt temperament”. Under det
senaste förhöret var Kavanaugh
mer aggressiv än öppen. Han verkar inte respektera det nödvändiga
sökandet efter exakthet, skriver
professorerna.
På väg ut från gymnastiksalen i
Boulder hamnade jag bredvid Ellie
Stantor, en liberal student i miljövetenskap från Kalifornien.
Hon hyperventilerade, tårarna
rann.
”Sexuella trakasserier borde
inte vara en politisk fråga”, sade
hon. ”Men det har det blivit. Och
nu säger de att metoo är farligt för
männen. Ja, för de som trakasserat
kvinnor”.

Björn af Kleen
bjorn.afkleen@dn.se
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VÄRLDEN
Ryssland.

Åtalet visar att USA
har tröttnat på
ryska cyberattacker
USA har åtalat sju ryska underrättelseofficerare för en serie
cyberattacker mot Väst. Ryssland nekar i vanlig ordning till
anklagelserna, men allt tyder nu
på att USA och andra västländer
på allvar kommer att försöka stå
upp mot de återkommande ryska
spionoperationerna.

ANALYS

Michael Winiarski
Utrikeskommentator
michael.winiarski@dn.se

○○USA:s åtgärder är ett svar på en
serie cyberattacker på flera fronter
från i första hand Rysslands militära underrättelsetjänst GRU. Det
ser ut som om USA-administrationen bestämt sig för att man fått nog
av den allt mer utmanande ryska
inblandningen i olika västländer;
alldeles oavsett Donald Trumps
instinktiva ovilja att kritisera sin
ryske kollega Vladimir Putin för
någonting.
Vad det handlar om är operationer mot internationella och
nationella organisationer vilkas
utredningar av ryska brott av
Moskva betraktas som nationella
säkerhetsrisker.
Det är ingen slump att Rysslands
påstådda attacker riktat sig mot
antidopingorganisationer (som
pekat ut statsstyrd dopning inom
idrotten), mot utredningen av
nedskjutningen av det malaysiska
passagerarplan MH17 över det
rysskontrollerade Donbassområdet i östra Ukraina (där Moskva
utpekades som ansvarigt) och mot
utredningar av kemiska attacker,
såväl i krigets Syrien som i Salisbury, England.
Aktionen är uppenbarligen väl
samordnad mellan USA, Nederländerna och Storbritannien. Det
började med brittiska anklagelser
om cyberattacker, sedan följde
Nederländerna som avslöjade att
ryska GRU-agenter hade försökt
bryta sig in i kemvapenövervakaren OPCW:s (Organization for the
Prohibition of Chemical Weapons)
datorer via wi-fi-nätverk. OPCW
har bland annat utrett Novitjok,
den nervgas som den före detta

•A5

Den ryska reaktionen på de senaste västliga anklagelserna ligger
i linje med hur de brukar bemötas;
från officiellt håll avfärdas de som
ett ytterligare försök att måla upp
Ryssland som en fiende med hjälp
av ”spionhysteri”.
Som alltid blånekar företrädare
för Moskva till all påstådda förbrytelser. Då spelar det mindre roll
om det finns vattentäta bevis och
överväldigande indicier.
I Kreml borde man egentligen
vara stressad av detta; det är så
många aktiva spionoperationer
som på den senaste tiden har
avslöjats eller misslyckats.
Men det verkar inte påverka de
ryska operationerna. Att avslöjas
på bar gärning må vara pinsamt,
och det går lätt att föreställa sig att
en del huvuden i den ryska spionhierarkin får rulla.
Men det helt avgörande tycks vara
att till varje pris genomföra det
som Vladimir Putin vill: Att oavsett
mänskliga offer besegra den
provästliga regeringen i Ukraina,
att ”vinna” medaljer i OS (om så
krävs med hjälp av doping), att
likvidera egna spioner som hoppat
av eller bytt sida (som Alexander
Litvinenko och Sergej Skripal)
och att hjälpa högerpopulister i
valkampanjer i Europa och USA
(som de olika åtgärderna att hjälpa
Donald Trump mot Hillary Clinton
i presidentvalet 2016).
Att Putin häromdagen beskrev
Sergej Skripal som en landsförrädare – och därmed i princip
fredlös – är så nära ett medgivande
man kan komma att det var Moskva som låg bakom mordförsöket.
”Kreml pekas ut – låg bakom cyberattack mot RF”.  Sporten, sidan 40

I korthet.
Premiärminister al-Hariri: Ny regering i Libanon nära
Libanon. Libanons premiärminister
Saad al-Hariri säger att nationen
kommer att ha en regering på
plats inom en vecka. Enligt alHariri är det inte ekonomiskt
hållbart för landet att låta det
dröja längre.
Sedan parlamentsvalet i maj har
politikiskt käbbel satt käppar i hjulet för att få ihop en bred alliansregering i det etniskt och religiöst

splittrade landet, något som väckt
oro i Libanon som tampas med av
världens högsta statsskulder.
Saad al-Hariri säger att han
pratat med president Michel
Aoun och att de båda anser
A
o:
att det går att nå politiska lösFot
ningar. Premiärministern tillägger
att det inte finns plats för dispyter
när ekonomin ser ut som den
gör. TT-Reuters
P

Alkohol kan
skada din hälsa.

GRU-agenten Sergej Skripal och
hans dotter förgiftades med i
England i mars i år. Den brittiska
regeringen utpekade Ryssland som
skyldig till dådet, en anklagelse
som Moskva har tillbakavisat.
Det har nu framkommit att den
nederländska regeringen i april
detta år grep fyra ryssar på bar gärning. De hade parkerat sin bil fylld
med spionutrustning i ett garage i
närheten av OPCW:s högkvarter i
Haag. Två av agenterna hade diplomatpass, och de fyra utvisades.
Dessa, plus tre till, har nu åtalats av
USA:s justitiedepartement.

Köp den
hos oss

Super Retina-skärm i två storlekar – 5,8 tum och 6,5 tum. Ännu snabbare Face ID.
Smartaste, mest kraftfulla chippet i en smartphone. Och ett banbrytande system
med dubbla kameror. iPhone XS har allt du förväntar dig av en iPhone. På en helt
ny nivå. Dubbelt upp. Välj din favorit med obegränsad surf, fria samtal och SMS.
Utan bindningstid såklart. Välkommen in till oss!

Power 2 be first

Abonnemang med obegränsad surf och fria samtal gäller för trafik inom Sverige, till Sverige från EU/EES-land och mellan andra EU/EES-länder (läs mer på tele2.se). Övrig trafik till och i utlandet, betalsamtal och innehållstjänster inkluderas inte. Obegränsad surf kostar
499 kr/mån. Självklart inga bindningstider på abonnemang. Månadspris iPhone XS från 532 kr/mån i 24 mån (tot. pris 12 790 kr). Månadspris iPhone XS Max från 582 kr/mån i 24 mån (tot. pris 13 986 kr). Med reservation för tryckfel.
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VÄRLDEN
Rumänien.

Homosexuella
utmålas som hot
inför omröstning
Homosexuella utmålas som det
stora hotet mot nationen inför
helgens ”familjefolkomröstning” i Rumänien.
I kampanjen varnas för gaypar
som stjäl barn, och landets mäktigaste politiker hävdar att andra
länder har ”legaliserat äktenskap mellan man och djur”.

som har hänt i andra länder, där
man har legaliserat äktenskap mellan en man och ett djur”.
Dragnea har inte kunnat precisera i vilka länder män kan gifta sig
med djur, troligen för att det inte
finns några. Men hans uttalande
har satt en standard för hur grova
argument som kan användas.

○○Som ett av bara en handfull EUländer godkänner Rumänien varken homoäktenskap eller registrerade partnerskap. Trots detta
har frågan om att ändra landets
konstitution – så att äktenskapet
definieras som en union mellan
man och kvinna – nu drivits till folkomröstning. Syftet är att förhindra
att enkönade äktenskap legaliseras
någon gång i framtiden.
Att ja-sidan vinner betraktas som
säkert. Men för att förslaget ska gå
igenom krävs minst 30 procents
valdeltagande, eller cirka 5,6 miljoner röstande. Att detta uppnås är
inte lika säkert.

På affischer som sprids över hela
landet varnas för att ”två män kan
adoptera ditt barn” om inte lagändringen går igenom.
Också i ett ofta visat kampanjinslag på tv talas det om vad en nejröst innebär:
”I framtiden kan äktenskapet
gälla två människor av samma kön.
Eller fler än två människor, två män
och en kvinna. Eller mellan en man
och en fikus. Eller mellan en kvinna
och… någonting annat.”
Teodora Ion-Rotaru, talesperson
för hbt-organisationen Accept, menar att homosexuella och transpersoner konsekvent ”avmänskligas” i
kampanjen.
– Det är hat upphöjt till högsta
politiska nivå. Och självklart deltar
PSD med liv och lust i kampanjen,
allt annat är lögn, säger hon på telefon från Bukarest.

De stora politiska partierna, med
regerande PSD i spetsen, hävdar att
de inte stöder någon sida i folkomröstningen som kom till genom en
namninsamling.
Men samtidigt har PSD:s ledare
Liviu Dragnea – som på grund av
korruptionsåtal inte har plats i regeringen – gått ut öppet och valt
sida.
– Om ni frågar mig så gör min
uppväxt på den ortodoxa landsbygden att jag kommer att rösta ja av
hela mitt hjärta, sa han nyligen i en
intervju.
Partiledaren, som många ser som
Rumäniens egentlige ledare, la till
att många känner rädsla för ”vad

KAMPANJ

Byggbar Strömstad modulsoﬀa

15%
Rabatt på soﬀor
& fåtöljer

Enligt många bedömare är folkomröstningen mest ett sätt för PSD att
vända uppmärksamheten från en
rad korruptionsskandaler inom
partiet. Bland annat Dragnea själv
dömdes i somras till tre och ett
halvt års fängelse. Han har överklagat domen och en ny rättegång
inleds på måndag.

Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se

Fakta. Rumänerna folkomröstar
Rumänerna röstar den
6 och 7 oktober om
att ändra konstitutionen så att ”familjen”
definieras utifrån ett
äktenskap mellan man
och kvinna.
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VÄRLDEN
Kina.

Tvångsförflyttning av
uigurer ”en katastrof”
En storskalig transport av fångar
från den muslimska minoriteten
uigurer planeras och sker redan
sedan början av året. Den sker
i det fördolda på tåg och på bussar med täckta fönster och går
från västra Kina till fängelser
flera hundra mil därifrån i andra
delar av landet.

KOMMENTAR

Torbjörn Petersson
Reporter
torbjorn.petersson@dn.se

○○Skälet är att de så kallade
omskolningslägren i Xinjiang är
överfulla, uppger flera myndighetskällor för Radio Free Asia.
Till dessa läger har sedan i april
förra året uigurer sänts efter att ha
anklagats för stark religiös övertygelse och för politiskt inkorrekta
tankar. Det har skett i ett antal på
en miljon eller fler, enligt bedömningar av internationella experter
och aktivister.
FN larmade i augusti för utvecklingen som äger rum på en
sjättedel av Kinas yta. Vid ett möte
i Genève beskrevs Kina ha förvandlat Xinjiang till ”något som liknar
ett enormt interneringsläger”.

FULLUTRUSTAD
SOM STANDARD.
10 000 KR I
EXTRA RABATT.
OCTAVIA COMBI Adventure Edition RS TDI 184 DSG 4X4
Kampanjpris inkl. företagsrabatt: fr. 293.800 kr
(Ord.pris 341 400 kr) Förmånsvärde fr. 1 750 kr / mån

Läs mer på skodastockholm.se

Bakom utvecklingen ligger tron
på det gamla, totalitära Kina, som
återuppväckts efter att Xi Jinping
kom till makten i det styrande
Kommunistpartiet för drygt fem
år sedan. Skillnaden från Mao
Zedongs tid är att Kina den här

RYSSLAND

gången är starkare än någonsin
ekonomiskt, militärt och diplomatiskt och har en internationell
MONGOLIET
agenda.
Xinjiang
Xinjiang är av stort strategiskt
intresse för Kina, militärt och
KINA Peking
som brohuvud för hela det nya
Stilla
projektet Den nya sidenvägen.
havet
Därtill finns där enorma resurser INDIEN
av kol, olja och gas. Uigurerna har
100 mil
länge klagat på att de diskrimineras under det kinesiska styret: att
invånarna förtrycks för sin kultur
tidning hon arbetar för. Vad som
och sin religions skull.
sker i Xinjiang för närvarande är en
känslig fråga för det styrande kineAllt tog trots det en oväntad
siska kommunistpartiet. Däremot
utveckling när Chen Quanguo
säger journalisten att hon kommit
i augusti 2016 förflyttades från
överens med sin redaktör om att
Tibet och blev Kommunistpartiets
samla på sig material för att någon
sekreterare i Xinjiang. Han ansågs
gång i framtiden kunna berätta hur
uppenbarligen lämplig att ta itu
uigurerna förtryckts.
med uigurerna efter att ha kuvat
Hon beskriver utvecklingen med
tibetanerna under fem år.
fasa.
Vad som då redan hade inletts
– Det som händer i Xinjiang är
i Xinjiang var en tidigare aldrig
en stor katastrof för mänskliga
bevittnad satsning på elektronisk
rättigheter, mycket värre än vad
övervakning. Regionen är i dag
jag trodde innan jag själv reste dit,
troligen världens mest virtuellt
säger hon.
övervakade plats.
Journalisten har vänner i Xinjiang
Invånare löper gatlopp mellan
som är hankineser (majoritetsvägspärrar, övervakningskameror
befolkningen i Kina) som arbetar
och apparatur för ansiktsigenkänning i hotell, shoppinggallerior och vid myndigheter – högt ansedda
invånare som är medlemmar i
banker. Polis bär på små enheter
kommunistpartiet.
som används för att genomsöka
– De måste hålla masken på
smarta telefoner efter material
jobbet, men när vi talas vid privat
som kan utmana det kinesiska
säger de att de inte håller med om
kommunistpartiet.
den hårda policyn mot uigurer. De
I förra veckan träffade jag en
tycker att den är fruktansvärt och
kinesisk journalist i Peking, som
en farlig utveckling som kan leda
just återvänt från en lång resa till
till att Xinjiang blir en krutdurk.
Xinjiang.
Enligt uppgift till Radio Free Asia
Hon vill inte att hennes namn
kan uppemot 300 000 uigurer
nämns och hon kan inte skriva och
komma att förflyttas under de
publicera vad hon sett och hört
närmaste veckorna.
under sin resa för den kinesiska

Ny studie.

De skulle ta en selfie – över 250 döda

NYA CITROËN
C4 CACTUS HALVKOMBI
FJÄDRING MED
PROGRESSIVE HYDRAULIC
CUSHIONS®

NU FR.169.900:-

Privatleasing 2.690:-/mån
Se mer på www.citroen.se

Den indiska studien, som har
publicerats i vetenskapstidskriften Journal of Family Medicine
and Primary Care, har kommit
fram till att minst 259 människor
i världen har dött när de försökt
knäppa en selfie, skriver CNN.
○○Den vanligaste dödsorsaken är
drunkning, oftast när personen har
förts bort av vågor vid en strand eller fallit överbord. På andra plats
hamnar dödsfall när personen

försökt ta en bild i trafiken, till exempel framför ett annalkande tåg.
Därefter kommer selfies i samband
med bränder eller fall från höga
höjder. Minst åtta människor har
dött när de försökt att ta bilder tillsammans med farliga djur.
”Ungdomar och turister drabbas
oftast på grund av deras önskan att
verka coola när de lägger upp bilder
på sociala medier och belönas med
likes och kommentarer”. ”Selfies är
inte skadliga i sig, men det mänskli-

ga beteendet i samband med selfies
är farligt. Individer måste informeras om riskbeteenden och riskabla
platser där selfies inte borde tas”,
skriver forskarna, enligt CNN.
Över två tredjedelar av de omkomna är män, de flesta är yngre än 30.
Indien toppar listan med 159 dödsfall. Forskarna har sökt efter selfierelaterade dödsfall i nyhetsmedier
under tidsperioden oktober 2011–
november 2017. Erik Paulsson Rönnbäck
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Myanmar.

Ek fortsätter sälja aktier i Spotify
Spotifys grundare Daniel Ek och Martin
Lorentzon fortsätter att sälja
aktier i musikstreamingbolaget,
rapporterar Di Digital. Daniel
Ek och Martin Lorentzon har
nyligen sålt för drygt 1 miljard kronor och
enligt handlingar inlämnade till amerikanska
finansmyndigheten SEC avser duon att sälja
för ytterligare nästan 1 miljard kronor.
Av den totala försäljningen om cirka 2 miljarder kronor står vd:n Daniel Ek för cirka 1,2
miljarder, enligt Di Digital. Direkt

_

EU pressar regimen
EU kan vara på väg att stoppa Myanmars tullfria handel med EU i protest mot hur minoritetsbefolkningen rohingyer behandlas.
Ett sådant beslut skulle påverka stora klädimportörer som H&M, Adidas och Zara.

Pia Gripenberg
DN:s korrespondent
pia.gripenberg@dn.se

○○Inom EU-kommissionen diskuteras olika handelssanktioner mot
Myanmar (tidigare Burma), enligt
tre källor som nyhetsbyrån Reuters
har talat med. Sanktionerna inkluderar den stora textilindustrin, som
står för tre fjärdedelar av exporten
från Myanmar till EU.
En källa inom kommissionen bekräftar för DN att man diskuterar
att dra tillbaka den fördelaktiga
tillgång som Myanmar har till EU,
världens största marknad. Anled-

ningen är bland annat en FN-rapport där Myanmars högsta ledning
anklagas för folkmord.
EU:s diskussioner handlar om
att man ska börja en sex månader
lång översyn, som kan leda till att
Myanmar blir av med sin tullfrihet.
Om landet under den tiden visar att
man når vissa demokratiska och
mänskliga mål kan hotet dras tillbaka.
FN-rapporten från augusti redogör
för hur den muslimska rohingyabefolkningen utsätts för ett systematiskt våld. FN vill att Myanmars
militärledning ställs inför rätta för
brott mot mänskligheten och kritiserar skarpt den civila ledaren
Aung San Suu Kyi för att inte ha
använt sitt politiska mandat för att
försöka hindra våldet.
Enligt uppgifter tillReuters driver svenska handelskommissionä-

Vi ser över
situationen i
Myanmar och
hur EU ska
kunna öka
det politiska
och ekonomiska trycket
på regimen.
Joakim Larsson,
pressekreterare åt den
svenska handelskommissionären Cecilia
Malmström.

ren Cecilia Malmström på för att EU
ska starta en process om att införa
sanktioner. EU:s utrikesminister
Federica Mogherini vill i stället gå
försiktigare fram och är oroliga för
att sanktioner skulle kunna slå mot
civilbefolkningen.
Till DN säger Cecilia Malmströms
pressekeretare Joakim Larsson:
– Vi ser över situationen i Myanmar och hur EU ska kunna öka det
politiska och ekonomiska trycket
på regimen. Inom kort hoppas vi
kunna lämna mer konkreta besked.
Europaparlamentet krävde förra
månaden att EU ser över sina handelsrelationer med Myanmar.
USA införde i augusti sanktioner
mot flera höga militärer och poliser.
Myanmars export till EU är värd
drygt 1,5 miljarder euro (15 miljarder kronor) och har skjutit i höjden
sedan 2012. Då beslutade EU att Myanmar tullfritt ska få leverera varor
till unionen, förutom vapen.
Cirka 450 000 människor arbetar inom landets textilindustri.
Bland andra Hennes & Mauritz,
Zaras ägare Inditex, Adidas och butikskedjor som Next, och Primark
köper mycket varor från landet.

Handel.

Tuff inledning för MQ:s nya vd
MQ:s nya vd Ingvar Larssons
axlar en svår roll när han ska få
klädkedjan på fötter. Den senaste
rapportens siffror visar på stora
problem för bolaget.
○○De svenska klädkedjorna har
svårt att få kunderna att handla som
förr. Visserligen levererade H&M
nyligen siffror som för första gången
på länge pekade uppåt, men någon
sensation var de inte. Även om klimatet skulle må bra av en minskad
klädkonsumtion är det inte vad
kedjorna önskar sig, särskilt inte om
konsumenterna i stället vänder sig
till utländska e-handelssajter.
Den 20 augusti i år blev Ingvar
Larsson vd för MQ, där även klädkedjan Joy ingår. När han presenterade gårdagens rapport blev
marknadens mottagande kyligt.
Både försäljning och resultat sjönk
kraftigt. Aktien rasade med nära 13
procent vid börsöppning.
– Det är ett svagt kvartal där vi har

Dow Jones –0,9% kl 22
I år 7,5
26579,6

I korthet.

Rohingyer i ett flyktingläger vid gränsen till
Foto: AP
Bangladesh. 

BRYSSEL

London –1,2%
I år –3,5 7418,3

haft fler prisnedsättningar till följd
av den varma sommaren och en senare höststart, säger Larsson.
Den nya vd:ns erfarenhet från
modebranschen är lång. Ingvar
Larsson har tidigare varit landschef
för H&M och lämnade sitt uppdrag
som vd för Lindex hösten 2017. För
att vända skutan för MQ kommer fokus framöver att ligga på att skapa
en ny e-handelsplattform med en
mer personanpassad sajt, på att
göra varumärket tydligare för kunderna och på utbildning av personal
som hjälper kunder i butik, säger
han.
Hur är du som ledare?
– Jag står för öppenhet, tillgänglighet och stor tilltro till medarbetarna. Jag förespråkar frihet under
ansvar men förväntar mig också
mycket, säger Ingvar Larsson.
Vilken ser du som detaljhandelns
största utmaning?
– Det gäller att vara relevant i
alla kanaler och överträffa kundens

Fakta. MQ i siffror
Försäljningen uppgick
till 445 miljoner kronor, jämfört med 467
miljoner kronor året
innan.
Resultatet för perioden
var –3 miljoner kronor,
jämfört med 24 miljoner kronor året innan.

Ingvar Larsson 

Foto: TT

förväntningar, samtidigt som förväntningarna på tillgänglighet och
snabbhet blir allt högre, säger han.
Hur ska fast fashion – snabbmode –
möta den ökande medvetenheten
i klimatfrågan?
– Livslängden på produkterna
vi köper blir en allt viktigare del
i köpbeslutet. Om kunden vet att ett
plagg kommer att hålla stilmässigt
och är av god kvalitet finns det en
större vilja att lägga mer pengar på
det, säger Ingvar Larsson.
I likhet med H&M, Kappahl och
Lindex har MQ delar av sin produktion i Bangladesh. I december höjs
minimilönerna inom textilsektorn
i landet med 51 procent. I ett mejl
efter intervjun skriver IR-chefen
Christine Abrahamsson:
”Vi ställer vi oss positivt till ökade
minimilöner och tycker också att
det är viktigt att frågan har lyfts. Lönekostnaden är en del i kalkylen.”

Ida Yttergren

Gymnasieelever riggade aktiekurser
Två gymnasieelever åtalas för att köpt aktier
och sedan chattat upp kurserna för att
därefter snabbt sålt. Nu åtalades de två männen för grov otillbörlig marknadspåverkan,
skriver Svenska Dagbladet.
Enligt åtalet ska de ha tjänat närmare en
miljon kronor på fem månader. Affärerna
ska ha gjorts under tiden oktober 2015–
februari 2016. TT

Skanska renoverar Manhattan bridge
Byggkoncernen Skanska har fått i uppdrag
att renovera Manhattan bridge i New York,
en order värd cirka 675 miljoner kronor.
Bron är byggd 1909 och är den tyngst trafikerade bron över East river i New York. TT

6

procent. Världsbanken har sänkt sin tillväxtprognos för Ostasien och Stillahavsområdet
nästa år, till följd av handelskonflikter och
turbulens på kapitalmarknaden. I år väntas
en inbromsning i området, som inkluderar Kina, till 6,3 procent mot fjolårets 6,6
procent. Nästa år väntas tillväxten fortsätta
nedåt till 6 procent. I sin aprilprognos räknade Världsbanken med en tillväxt på 6,1
procent för regionen. TT

Snitthyran fortsatt historiskt låg
Lägenhetshyrorna har i snitt höjts med 1,1
procent i år, enligt Statistiska centralbyrån
(SCB). Det är mer än i fjol, då snitthöjningen
i landet låg på 0,8 procent, men fortfarande
en låg nivå historiskt.
”På regional nivå varierar hyreshöjningarna mellan 1,0 och 1,2 procent”, skriver SCB.
Snitthyran för en trerummare i landet ligger i år på 6 904 kronor. I storstadsområdena
är dock hyresläget högre. I Storstockholm
ligger snitthyran för en trerummare på 7 705
kronor, i Storgöteborg på 6 859 kronor och
i Stormalmö på 7 520 kronor.
Lägenhetens ålder avgör också hyran.
En nybyggd trerumslägenhet hade i fjol en
snitthyra på 9 975 kronor. TT

Priset på mat sjunker i världen
De globala livsmedelspriserna sjönk något
i september enligt FN:s livsmedelsorgan FAO,
vars index för prisutvecklingen för spannmål, oljeväxter, mejeriprodukter, kött och
socker sjönk till 165,4 i september. I augusti
lång index på 167,7, enligt reviderade tal.
Såväl spannmåls- som vetepriser sjunker,
bland annat med ökade leveranser från Ryssland. Sockerpriserna går mot strömmen och
stiger till följd av osäkerhet kring skörden av
sockerrör i torkdrabbade Brasilien.
Den globala spannmålsproduktionen ser
totalt ut att sjunka 2,4 procent jämfört med
i fjol. För vete ligger prognosen för i år i linje
med fjolårets produktion. TT-Reuters
•A4
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Utlandsboende.
Fakta. Wallenbergarnas AI-satsning

Marcus Wallenberg,
styrelseordförande
i SEB, vill se mer AI.

Wallenbergstiftelsen
har satt igång Sveriges hittills största
forskningsprogram
inom AI (artificiell
intelligens) och autonoma system. Det
handlar, bland annat,
om självstyrande
robotar.
Programmet är förlagt till fem högskolor – KTH, Chalmers
samt Linköpings,

Foto: Henrik Montgomery/TT

Lunds och Umeå
universitet – som
ska grundforska och
hitta tillämpningar
tillsammans med
näringslivet.
Hela summan som
satsas är 2,6 miljarder kronor fram
till år 2026. Det
ska, bland annat,
räcka till att sätta
upp 60 nya forskargrupper.

Wallenberg vill höja tempot
för artificiell intelligens
Sverige ligger efter länder som
Danmark och Schweiz när det
gäller AI (artificiell intelligens)
varnar en av landets tyngsta
makthavare inom näringslivet
för.
– Det är nödvändigt att höja
tempot, säger SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg
till DN.
○○Detta behov motiverar att Wallenbergstiftelsen satsar stort på
AI, med ett omfattande forskningsprogram som sträcker sig åtskilliga
år framåt i tiden. Med samma skäl
förklarar Marcus Wallenberg också
varför stiftelserna arrangerar en
heldag om framtidens arbete:
– Det finns en oro för framtiden
som behöver mötas. Samtidigt
måste den tekniska utvecklingen
gå vidare och leda till stora omställningar i arbetslivet. Vi vill försöka

höja medvetenheten om vad som
är på väg, framhåller han.
Marcus Wallenberg betonar att förändringarna både gäller den egna
företagssfären, som är globalt verksam och det svenska samhället i
stort. I företagen handlar det om en
dramatisk omställning som redan
pågår.
Behoven för Sveriges del har han
diskuterat med både politiker och
fackliga ledare. I detta ingår att den
offentliga sektorn måste ta till sig
nya tekniska möjligheter och ändra
sitt arbetssätt:
– Därför är jag glad att Eleonore
Schlyter från Trelleborgs kommun
har kommit hit för att berätta om
hur man där har digitaliserat sitt
arbete, däribland behandlingen av
ärenden som gäller ekonomiskt bistånd.
Sverige är litet land där vi behö-

ver vara öppna utåt och samtidigt
utnyttja våra samlade resurser effektivt, poängterar Marcus Wallenberg.
Han menar att behovet av utbildning ökar kraftigt, när gamla arbetsuppgifter försvinner och nya
tillkommer. Det kommer att finnas
jobb, men behövs även rätt kompetens. Att ordna detta blir en väldig
uppgift, både för näringslivet och
samhället i stort.
– Jag hoppas att vi snart har en ny
regering som kan ta itu med dessa
frågor.
Men vi kommer att arbeta mindre,
till följd av AI. Det handlar då inte
i första hand om färre jobb, utan
om kortare arbetstider, hävdar professor Per Krusell vid Institutet för
internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
– Historiskt sett har arbetstider-

na förkortats när produktiviteten
stiger och inkomsterna går uppåt.
Det är vad som kan hända igen när
AI slår igenom, förklarar han.
Det minskade antalet arbetade timmar beror på människors
egna val och följer ett internationellt mönster som har gällt sedan
1800-talet. Orsaken är att de flesta
vill ta ut en del av standardhöjningen i form av ökad ledighet, understryker Per Krusell.
Däremot finns ingen anledning
att det skulle bli ont om jobb, sett i
ett längre perspektiv, anser han.
– På kort sikt kan det bli både
högre arbetslöshet och ökade inkomstskillnader. Men ekonomin
har hittills visat förmåga att klara
anpassningar till ny teknik, även
om det uppstår övergångsproblem.

Johan Schück
johan.schuck@dn.se

Skottland.

Rekorddyr whisky såld för över 9 miljoner
Världens dyraste whisky har
sålts på Bonhams auktionshus.
Köparen från Sydostasien och
ska ha betalat motsvarande över
nio miljoner kronor.
○○För tredje gången kammar auktionshuset Bonhams in rekordet för
att ha sålt världens dyraste flaska
whisky på en auktion.
I veckan såldes en flaska Macalla
Valerio Adami som destillerades år
1926.
Flaskan har nu sålts för 848 750
pund – vilket slår det tidigare pris-

rekordet som låg på 814 081 pund,
även då en flaska Macallan.
Köpet gjordes på Bonhams auktion i Edinburgh, Skottland. Enligt
drinkexperten Richard Harvey, på
Bonhams, är suget efter drycken
stor i delar av Asien.
– Whiskybarer öppnas överallt i
Fjärran Östern, så det finns ett stort
intresse, säger Richard Harvey till
nyhetsbyrån AFP.
Enligt Harvey går allt från en tredjedel till 40 procent av Bonhams
försäljning till köpare i Östasien.

Dyra droppar.

Foto: Andy Buchanan/AFP

En som harfått chansen att smaka den dyrbara Whiskeyn är David
Robertson, expert vid Macallans
destilleri. Han var verksam under
mitten av 1900-talet fram tills en bit
in på 2000-talet.
– När jag smakade drycken var
whiskyn ganska intensiv, torr med
smak av torkad frukt med lite antydan av värmande krydda. Jag var
tvungen att prova många whisky
genom åren och i min ödmjuka
åsikt fanns det ett antal som var
bättre än den här, säger Robertson
till New York Times. DN

Utredning
om garantipensionen
Hur garantipensionen ska
fungera för de pensionärer som bor utomlands har
regeringen bett en utredning
ta reda på.
Bakgrunden är en EU-dom
som säger att Sverige inte har
någon skyldighet att betala
ut garantipension till utlandsboende pensionärer.
○○I vintras slog EU:s domstol fast
att garantipension ska betraktas som en minimiförmån. Det
innebär att staten inte har någon
skyldighet att betala ut en sådan
förmån till pensionärer som bor
i utlandet.
Domen förändrar i ett slag
garantipensionens ställning. Tidigare har den ansetts vara en
del av EU:s bestämmelser om
samordning av trygghetssystemen, vilket gjort att den har betalats ut till pensionärer som bor
utanför Sverige inom EES och
Schweiz.
Över 40 000 människor med garantipension tros bo i ett EU- eller EES-land. För dem är domen
givetvis ett hårt slag.
Även de garantipensionärer
som har arbetat utanför Sverige
och får utländsk pension påverkas.
DN har tidigare berättat om
och dess konsekvenser.
På torsdagen tillsatte därför
regeringen en utredning ledd av
lagman Göran Lundahl. Han ska
lämna förslag på hur garantipensionen ska fungera och regleras i
framtiden.
Lundahl ska både analysera
exakt hur EU-domen ska tolkas
och föreslå de lagändringar som
behövs. Därefter ska den parlamentariska pensionsgruppen ta
frågan vidare.
Ytterst är målet att garantipensionärer utomlands ska skyddas
– med det är oklart i dag hur det
ska ske.
– Pensionärer förtjänar trygghet. Syftet med den här utredningen är att skapa tydliga och
långsiktigt hållbara regler för
garantipensionen. Våra svenska
trygghetssystem måste fungera
även när det rättsliga läget i vår
omvärld ändras, säger socialminister Annika Strandhäll i en
skriftlig kommentar.
Utredningen ska vara klar senast den 29 november 2019.

Dan Lucas
dan.lucas@dn.se

Stockholm Edition Days!

SEAT Arona TSI 95 Style
Stockholm Edition
Privatleasing från: 2.395:-/mån
Pris från: 169.900:•A4

SEAT Ateca 1.6 TDI 115
Stockholm Edition
Privatleasing från: 2.895:-/mån
Pris från: 219.900:-

SEAT Leon 1.2 TSI
Stockholm Edition
Privatleasing från: 2.295:-/mån
Pris från: 169.900:-

Massor av fina
begagnade bilar i lager!
Sätra 08-503 338 40, Murmästarvägen 37
Täby 08-503 332 94, Gamla Norrtäljevägen 105–107
Södertälje 08-503 779 20, Forskargatan 13

Öppettider: Mån–Fre 09.00–18.00, Lör–Sön: 11.00–16.00

www.seatsthlm.se

23

FREDAG 5 OKTOBER 2018

EKONOMI
Europeiska revisionsrätten.

Oro över EU:s högar med pengar
Bryssel. EU har samlat på sig ett
gigantiskt pengaberg som hittills inte har kommit till användning. Det oroar ledamöterna
i Europeiska revisionsrätten.
– EU ska inte lova saker som
man sedan inte kan hålla, säger
revisorn Eva Lindström.
○○EU har en årsbudget på närmare
140 miljarder euro (1400 miljarder
kronor). Pengarna ska gå till landsbygdsutveckling, regionala satsningar, miljöskydd, forskning, säkerhet
och så vidare.
Problemet för EU och dess medlemsstater är att pengar som anslås
i samband med ett politiskt beslut
inte spenderas på åtgärder förrän
efter flera år. Om de alls spenderas.
För budgetperioden 2014–2020 har
det hittills samlats 267 miljarder
euro som inte använts.
– Det har beslutats om väldigt

mycket pengar för
den här programperioden som inte har
förbrukats, säger Eva
Lindström, ledamot
i Europeiska reviEva
sionsrätten, ECA.
Hon nämner attLindström
länder som Polen,
Rumänien och Bulgarien använt
förhållandevis låg andel av sina
medel. Det kan leda till att man får
bråttom att spendera pengarna
i slutet av perioden. Att göra av med
pengarna riskerar alltså att bli ett
mål i sig i stället för att vara till nytta
för skattebetalarna, befarar Eva
Lindström.
Varför pengarna inte spenderats
som det var tänkt, har inte ECA
grävt djupare i. Eva Lindström tror
det kan handla om att det inte funnits tillräckligt intressanta projekt.
Eller att medlemsstater som ska

vara medfinansiärer har saknat
egna resurser.
Hon ser en uppenbar fara i att
förtroendet urholkas för EU-systemet om invånarna i de 28 medlemsstaterna räknat med att det ska satsas på vissa områden.
– En personlig reflektion är att
när det står och väger i Europa och
med EU-skepticism blir det viktigt
att bygga förtroende för EU:s institutioner. Än viktigare är att det
sprids kunskap om att det finns
en organisation som granskar att
pengarna går till rätt saker, säger
Lindström.
Det är inte enkelt för ECA att granska räkenskaperna i EU-systemet.
Det är flera miljoner transaktioner
varje år. Revisorerna gör därför ett
representativt urval. För 2017 gick
man igenom omkring 700 transaktioner.

Även i Sverige finns enstaka omständigheter som EU:s revisorer
reagerat på. Till exempel upptäckte
de att en jordbrukare fått stöd för
miljö- och klimatvänligt jordbruk,
utan att ha uppfyllt alla åtaganden.
Får EU:s medborgare valuta för
sina skattepengar?
– Det är en fråga som är svårt att
svara ja eller nej på. Det viktiga är
att man levererar på det man har
lovat, säger Eva Lindström och til�lägger:
– För en nettobetalare som Sverige är det väsentligt med en väl fungerande inre marknad, att det finns
starka regleringar på finansmarknaden, att vi har starka konkurrensmyndigheter och annat som vi får
tillbaka, även om det inte är i form
av direkta stöd.

Fakta. ECA
ECA är EU:s oberoende externa
revisor som ska skydda skattebetalarnas intressen. Revisionsrätten har
inga rättsliga befogenheter, utan
ska förbättra EU-kommissionens
förvaltning av EU-budgeten och
rapportera om EU:s finanser.

Pia Gripenberg
pia.gripenberg@dn.se

FÖRETAGENS
MARKNAD
ANNONSINFORMATION
Öppettid vardagar: 8.15-16.45
Annonsbokning företag 08-738 14 00
Utland
08-738 13 41

Annonsbokning privatpersoner
Bostad, Båtar, Meddelanden, Motor
020-89 89 89 eller dn.se/annonsera
Familjeannonser:
08-738 13 65
Göteborgskontoret
Tel 031-333 33 50 Fax 031-80 68 90

Fors Kvarn Antik
Ösmo öppet 6/10 och 7/10.
kl 11-16. Kaffe-servering.
Info 0708-600490
08-6488070 motorvägen mot
Nynäshamn avfart Jursta.

KUNGÖRELSER
Företagsannonser:
Tel
08-409 Bank
345 28
kungorelse@dn.se
Tillsynsmyndigheten
i England,
of eller
England,
har efterfrågat

Finansinspektionens samtycke till överlåtelse av försäkringsbestånd.
Det brittiska försäkringsföretaget Fidelis Underwriting Ltd har för avsikt
att överlåta delar av sitt skadeförsäkringsbestånd till försäkringsföretaget
Fidelis Risk Ireland DAC. Information om överlåtelsen finns tillgänglig hos
Finansinspektionen (registratorn) på besöksadress
Brunnsgatan 3 i Stockholm.
Svenska försäkringstagare som har något att invända mot överlåtelsen
ska anmäla detta till Finansinspektionen senast den 6 november 2018
under adress Box 7821, 103 97 Stockholm. Vid anmälan ange Dnr: 18-16459.
FINANSINSPEKTIONEN
BOLAGSÄRENDEN

Prosolvia AB i likvidation, org.nr: 556435-5435, (”Prosolvia” eller “Bolaget”)
håller extra bolagsstämma onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 14:00 på
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 iGöteborg. Inregistrering
till stämman börjar kl.13:30.
Rätt att delta och anmälan m.m.
Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den
av Euroclear Sweden ABförda aktieboken torsdagen den 18 oktober 2018
och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 oktober
2018. Anmälan om deltagande kan göras på
https://anmalan.vpc.se/Prosolvia2018X (eller per telefon 08-402 90 78
vardagar mellan kl. 09.00 –16.00), eller per post under nedanstående adress:
Prosolvia AB
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer, person-organisationsnummer
och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal
biträden (maximalt två), i samband med anmälan. Uppgifterna används
endast för upprättande av röstlängd.
Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmaktutfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till
adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en
bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen
biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande
behörighetshandling. Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på
https://anmalan.vpc.se/Prosolvia2018X
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast torsdagen
den 18 oktober 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före sistnämnda
dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Avslutning
För mer information kontakta likvidatorn Lars Zetterberg, 031 - 10 54 66 eller
lars.zetterberg@ackordscentralen.se
PLAN BYGGÄRENDEN

Nacka kommun handlägger ansökan om nybyggnad av nätstation på
fastigheten Älta 30:15, Evalundsvägen 37, diarienummer B 2018-1217. Du kan
ta del av handlingar i ärendet hos Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun.
Uppge ärendets diarienummer. Sista dag för eventuella synpunkter
är 2018-10-19.
E-post: stadsbyggnad@nacka.se
Besöksadress: Granitvägen 15, Nacka
Eventuella synpunkter skickas till: bygglov@nacka.se

KONKURSER

Konkursbeslut

Följande gäldenärer har 2018-10-02 försatts i konkurs vid
STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive
konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7,
Stockholm, på de datum och klockslag som anges nedan.
Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att ske i ett
begränsat antal tidningar.
iKnow Solutions Sverige AB, 556701-4773, c/o
Ekonomikompetens AB, Box 364, 651 09 Karlstad. Förvaltare adv
Linda Schenholm, Box 7557, 103 93 Stockholm.
Edgångssammanträde 2018-11-20 kl 11.00.
Creductor AB, 556290-4424, c/o Jorland, Kocksgatan 48,
Stockholm. Förvaltare adv Lars Lundberg, Kungsgatan 56, 111 22
Stockholm. Edgångssammanträde 2018-11-20 kl 11.30.
Faniel AB i likvidation, 556913-1880, c/o likvidator adv Jonas
Kjellén, Box 7315, 103 90 Stockholm. Förvaltare adv Petter
Vaeren, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Edgångssammanträde
2018-11-20 kl 11.30.
Trafikskola Norrskenet AB i likvidation, 559040-4579, c/o
likvidator adv Thomas Olrog, Kragenäsvägen 9 B, 181 65
Stockholm. Förvaltare adv Mikael Klerbro, Box 27707, 115 91
Stockholm. Edgångssammanträde 2018-11-27 kl 10.00.
Hosting Collective AB, 559149-9404, c/o Morten Rosén,
Kungsholmsgatan 15, Stockholm. Förvaltare adv Jenny Hildén, Box
716, 114 11 Stockholm. Edgångssammanträde 2018-11-20 kl 9.30.
Iversen Holding AB i likvidation, 556954-4157, c/o likvidator adv
Fredrik Thor, Box 7543, 103 93 Stockholm. Förvaltare adv Jonas
Gustafsson, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm.
Edgångssammanträde 2018-11-27 kl 11.00.
Stockholms Tingsrätt

Konkursbeslut

Följande gäldenärer har 2018-10-01 försatts i konkurs vid
STOCKHOLMS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde i respektive
konkurs hålls i tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7,
Stockholm, på de datum och klockslag som anges nedan.
Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.
Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att ske i ett
begränsat antal tidningar.
Amaui AB likvidation, 556950-9333, c/o likvidator adv Lars
Lundberg, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Förvaltare adv Emma
Berglund, Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 201811-13 kl 10.00.
The Replique AB, 559119-8691, Birger Jarlsgatan 127, Stockholm.
Förvaltare adv Anders Aspegren, Box 55555, 102 04 Stockholm.
Edgångssammanträde 2018-11-20 kl 09.00.
Finanslån i Stockholm AB, 556965-2323, med senast kända
adress Götgatan 100, Stockholm. Förvaltare adv Hans Renman,
Box 715, 101 33 Stockholm. Edgångssammanträde 2018-11-13 kl
09.30.
Stockholms Tingsrätt
Nedanstående gäldenärer försattes i konkurs vid Södertörns
tingsrätt 2018-10-02. Edgångssammanträde hålls i tingshuset,
Björnkullav 5A, Huddinge 2018-11-23, klockslag anges efter
namnen. Borgenärerna kallas härmed till sammanträdet.
K 11126-18, Fares Ibrahim, 19540619-1337, Postängsvägen 44,
Norsborg, kl 09.45. Förvaltare är Fredrik Järund, Frejgatan 32, 2
tr, 113 26 Stockholm, 08-4409090.
K 11046-18, AS Group Bygg & Städ AB, 559063-0371, Box 4032
Albyvägen 1, Norsborg, kl 10.00. Förvaltare är Per Nilsson, Box
715, 101 33 Stockholm, 08-50550100.
K 11256-18, GS Entreprenad AB, 559116-7324, Norr Stutby 5, 147
91 Grödinge, kl 10.15. Förvaltare är Jan Gerdén, Box 27707, 115
91 Stockholm, 08-59929000.

Markisfabriken i Nacka HB, 969703-6177, Paviljongvägen 3, 132
40 Saltsjö-Boo, sattes 2018-10-02 i konkurs vid Nacka tingsrätt.
Edgångssammanträde hålls 2018-11-07, kl 10.50, i tingshuset,
Sicklastråket 1, Nacka. Borgenärerna kallas till sammanträdet
genom denna kungörelse. Förvaltare är advokat Kent Hägglund,
Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm,
tel 08-701 78 00
Nacka Tingsrätt

Bevakningsförfarande

Tingsrätten har 2018-10-03 beslutat att bevakningsförfarande ska
äga rum i KulturDirekt Stockholm, ekonomisk förening, 7696195879 konkurs. Den som vill bevaka en fordran och förmånsrätt i
konkursen ska göra det skriftligen i två exemplar vid Stockholms
tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm, senast 2018-10-31.

Nedanstående gäldenär har 2018-10-02 försatts i konkurs vid
ATTUNDA
TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2018-11-22 i tingsrättens
lokaler,
Tingsvägen 11, Sollentuna. Borgenärerna kallas till sammanträdet
genom denna kungörelse.
Aktiv Bilfinans i Täby AB, 556703-5968, Svetsarvägen 6-8, 187 75
Täby. Edgångssammanträde hålls kl. 11.00. Förvaltare är
advokaten Jenny Hildén, Walthon Advokater AB, Box 716, 114 11
Stockholm, 08-50139700.
Hope and joy hvb AB, 559030-8457, Vintergatan 5, 195 56 Märsta.
Edgångssammanträde hålls kl. 11.15. Förvaltare är advokaten
Lennart Olsson, Advokatfirman Carler KB, Box 7557, 103 93
Stockholm, 08-522 532 00.
Guled Jama, 19720117-0896, Drevkarlsstigen 2 Lgh 1207, 192 53
Sollentuna. Edgångssammanträde hålls kl. 11.30. Förvaltare är
advokaten Linda Schenholm, Advokatfirman Carler KB, Box 7557,
103 93 Stockholm, 08-522 532 00.
Följande gäldenärer har 201810-02 försatts i konkurs vid Solna
tingsrätt. Edgångssammanträde i
respektive konkurs hålls 201811-19 i tingsrättens lokaler,
Sundbybergsv 5, Solna, på de
klockslag som anges nedan.
Borgenärerna kallas till
sammanträdet genom denna
kungörelse. Kungörelser i
konkurserna kommer i
fortsättningen att ske i ett
begränsat antal tidningar.
Lucapps AB i likvidation,
556935-1355, c/o likv. Solna
Torg 19, 171 45 Solna, kl 13.00.
Förvaltare är adv. Jenny Hildén,
Box 716, 114 11 Stockholm.
Jarsalem Restaurang
Hägersten AB i likvidation,
556948-8090, c/o likv. Solna
Torg 19, 171 45 Solna, kl 13.10.
Förvaltare är adv Jenny Hildén,
Box 716, 114 11 Stockholm.
Ewa Margareta von Wowern,
601104-1909, med firma Lovö
Magasin, Lunda 21 A,
Drottningholm, kl 13.20.
Förvaltare är adv Per Nilsson,
Box 715, 101 33 Stock-holm.
Solna Tingsrätt

Arktiska Hus AB, 559057-8612,
Vendelsö allé 34, 136 73
Vendelsö, har 2018-10-03
försatts i konkurs vid Gällivare
tingsrätt. Edgångssammanträde
hålls 2018-11-12 kl. 10:00,
Rättscentrum, Lasarettsgatan
22, Gällivare. Borgenärerna
kallas till sammanträdet genom
denna kungörelse. Förvaltare är
Advokat Karl Björlin, c/o
Advokatfirman Lindahl KB, Box
1065, 101 39 Stockholm.
Fortsatta kungörelser i
konkursen kommer att
annonseras i ett begränsat antal
tidningar.

Bevakningsförfarande

I konkursen Body & Soul
Scandinavia AB, 556574-0254
ska bevakningsförfarande äga
rum. De som vill bevaka
fordringar i konkursen ska göra
detta skriftligen i 2 ex hos Solna
tingsrätt, Konkursexp, Box 1356,
171 26 Solna, senast 2018-11-05.
Solna Tingsrätt

•ET
•A4
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BÖRS

STOCKHOLMSBÖRSEN

Informationen levereras av MILLISTREAM.
Bearbetning av EBI. bors@dn.se

Dir. BörsP/e avk värde
tal proc Mkr

Aktiens namn

Omsättning i går, Mkr
19014,60

Betalt sedan
+/- sista Dagens Omsatt
31/12
betalsista
antal i
kurs bet.kurs tusental Högst Lägst

proc.
sedan
31/12

OMX SPI

–1,2%
610

29
20
13
16
24
11
21
55
50
20
20
9
19
13
24
22
30
6
11
20
9
11
11
16
12
10
56
13
15
15
33
22
22
neg
neg
20
20
14
7
neg
31
20
13
13
6
10
25
21
21
21
9
44
22
22
16
6
6
22
18
7
7
8
15
4
4
4
4
>99
7
26
34
34
14
23
13
29
38
24
24
19
14
14
15
27
10
11
12
10
12
43
38
9
31
7
7
2
2
14
21
21
9
9
18
17
12
12
28
10
10
14
14
20
20
12
23
26
26
23
18
17
15
neg
11
11
12
6
17

1,3
3,0
3,9
3,6
2,0
1,7
1,8
3,4
2,6
2,6
3,1
2,9
3,2
4,3
4,4
3,6
3,6
4,2
4,2
2,6
3,5
0,0
4,2
3,0
4,0
4,0
1,3
2,2
2,2
1,2
1,2
2,6
2,6
3,8
0,0
1,7
5,7
5,8
5,8
3,9
5,3
1,2
3,0
3,1
3,1
2,9
2,9
3,7
1,9
3,0
6,2
4,9
3,8
3,8
6,1
1,6
3,5
2,4
2,5
4,5
3,6
3,6
1,8
5,3
5,3
5,3
1,1
5,8
7,7
12,1
3,1
5,1
6,9
1,4
5,7
5,7
2,7
2,0
2,0
6,4
6,4
2,9
4,8
3,7
3,7
0,0
4,4
4,4
3,1
3,1
2,8
2,8
6,3
2,2
3,9
3,9
5,8
4,4
5,4
2,7
0,0
3,2
3,2
2,7

37156 AAK
–5,32 146,44
917 156,90 113,00 25,1
451408 ABB
–1,60 208,20
650 227,80 184,05 –5,5
21946 Ahlsell
–0,25 50,30
234 56,20 49,00 –4,7
15449 Ahlstrom-M(L)
–2,00 160,20
14 197,40 145,80 –9,6
103144 Alfa Laval
–1,10 245,90
945 249,20 188,10 26,9
12700 Arion Bank SDB
0,07
6,35 5144
9,50
5,80
0,00
29,75
480 33,15 22,90 27,1
8103 Arjo
202322 Assa Abloy B
–2,10 181,85 1657 194,80 164,05 6,7
907798 AstraZeneca
–8,30 716,70
268 725,00 519,10 26,1
314474 Atlas Copco A
–5,20 255,75 1394 289,58 238,15 –4,3
288652 Atlas Copco B
–5,65 234,75
571 259,02 213,85 –1,1
21422 Atrium Ljungb(L) –1,80 160,80
44 166,80 120,00 23,4
12987 Attendo
–2,00 80,70
133 91,70 72,45 –8,2
78310 Autoliv SDB
–19,80 761,80
322 1047,88 758,00 –2,7
14047 Avanza
21,80 464,00
227 489,80 343,60 34,8
34125 Axfood
–5,00 162,60
324 191,65 135,60 2,8
23964 Axis
–4,00 345,00
3 365,00 323,00 1,5
43560 Balder B
–9,40 242,00
312 261,20 191,80 10,3
10015 Betsson B
–0,71
69,31
520 81,80 51,61 20,0
25903 BillerudKorsnäs
1,15 124,40 1256 146,65 97,10 –11,5
69062 Boliden
–1,10 252,50 1427 328,40 221,85 –8,4
13392 Bonava A
–0,50 123,50
0 133,00 101,00 8,8
13468 Bonava B
–0,80 124,20
85 133,60 99,55 8,4
14557 Bravida Holding
–0,75 71,60
124 74,60 50,60 30,5
43166 Castellum
–5,05 158,00
841 170,25 121,20 14,2
6295 Collector
–1,50 61,30
100 89,00 58,70 –24,6
26496 Com Hem(O)
–0,40 149,30
117 180,20 122,90 19,1
22690 Dometic Group
–3,15
76,70
922 97,40 74,55 –8,2
66418 Electrolux A
0,00 215,00
0 286,00 190,50 –21,5
61166 Electrolux B
–1,05 198,00 1611 284,20 188,10 –25,1
44820 Elekta B
–1,45 116,85 1574 131,35 66,12 72,5
126350 Epiroc A
1,60 104,10 1726 105,92 86,78
0,24 93,80
834 94,74 79,07
113849 Epiroc B
–0,70 80,70
20 82,20 49,05 51,5
269066 Ericsson A
268799 Ericsson B
0,32 80,62 8341 81,04 49,04 49,7
158027 Essity A
–3,00 225,00
6 245,50 213,50 –2,9
158378 Essity B
–3,00 225,50 1129 246,30 210,90 –3,2
22661 Evo Gaming
–2,50 630,00
121 724,00 436,20 8,5
40713 Fabege
–5,54 123,08
694 131,70 79,00 41,0
2747 Fingerprint
–0,55
8,75 5431 17,73
5,87 –44,7
26932 Getinge B
–3,52 98,88 1601 120,45 79,14 –16,9
278516 H&M B
0,06 168,28 4610 172,00 117,10 –0,6
214345 Handelsbanken A –0,45 110,25 3532 118,65 92,84 –1,7
214637 Handelsbanken B
0,20 110,40
50 125,40 98,80 –2,3
20798 Hemfosa
–4,00 124,00
358 137,20 93,75 12,8
31868 Hemfosa Pref
0,50 190,00
2 194,00 172,00 5,3
189886 Hexagon B
–5,20 525,80
529 550,80 407,10 28,0
34523 Hexpol B
–2,40 100,30
550 103,80 71,95 20,6
39996 Holmen A
1,00 235,95
0 286,00 191,16 8,2
38988 Holmen B
–1,50 230,00
141 241,20 188,50 5,5
28987 Hufvudstaden A
–3,20 137,20
261 147,80 116,70 4,4
137327 Hufvudstaden C –10,00 650,00
0 825,00 300,00 111,5
43572 Husqvarna A
–1,60
75,60
8 89,60 68,60 –2,9
42707 Husqvarna B
–1,46
74,10 2675 89,90 67,54 –5,1
56824 ICA Gruppen
–1,70 282,50
379 313,60 264,30 –5,2
90437 Industrivärden A –1,60 207,80
256 230,80 176,00 –1,8
87564 Industrivärden C –2,20 201,20
578 220,60 168,60 –0,6
29078 Indutrade
–4,80 240,60
121 250,20 204,00 7,6
30307 Intrum
–8,10 230,40
318 329,80 196,35 –24,0
317457 Investor A
–3,40 413,80
109 418,00 343,00 12,6
317150 Investor B
–4,00 413,40
992 419,90 348,00 10,5
12146 JM
–3,75 174,55
445 212,60 147,50 –6,6
22249 Kindred(L)
–2,92 96,68
673 139,00 96,56 –17,6
74843 Kinnevik A
–0,50 271,50
2 314,77 263,97 –0,1
74127 Kinnevik B
–2,30 268,90
625 312,21 255,04 2,1
10580 Klövern A
–0,25 11,55
25 12,85
9,48 6,3
10580 Klövern B
–0,25 11,55
994 12,90
9,31 7,7
300446 Klövern Pref
–2,00 328,00
21 345,00 293,50 5,9
14284 Kungsleden
–2,80 65,40
453 72,00 50,25 9,9
71982 Latour B(L)
–1,70 112,50
330 114,70 89,20 11,5
5718 LeoVegas
–2,75 56,25
859 116,40 55,85 –32,8
36746 Lifco B
1,00 404,50
45 421,00 283,00 42,2
21108 Loomis B
–6,20 280,40
314 356,80 264,20 –18,6
75194 Lundberg B
–1,20 303,20
143 327,25 267,00 –1,1
34520 Lundin Mining
–0,18
47,16
397 59,90 41,60 –14,3
113281 LundinPetroleum –8,20 332,80
684 347,00 178,90 77,2
52396 Millicom
–5,50 515,00
151 598,50 491,00 –7,0
24962 MTG A
0,00 369,00
0 650,00 310,00 3,1
22499 MTG B
–5,60 332,60
187 394,40 294,00 –3,5
6426 Munters
–1,25 35,00
593 60,30 34,80 –36,7
17024 NCC A
–4,00 157,00
1 171,50 139,00 0,0
16764 NCC B
–3,75 154,60
503 171,00 131,40 –1,7
8813 NetEnt B
–1,13 36,70
854 57,02 33,11 –32,2
53275 Nibe
–1,85 105,70
434 110,15 69,02 34,5
10354 Nobia
–1,15 60,80
492 77,45 60,20 –12,4
371178 Nordea Bank
–0,75 91,65 20722 103,25 82,92 –7,7
12779 Oriflame
–6,40 226,40
179 428,80 223,20 –33,1
27101 Pandox B
–1,80 161,80
80 170,00 135,00 2,1
23625 Peab B
–2,55 79,80
546 85,85 62,60 13,0
11604 Ratos A
–0,50 35,80
1 48,10 35,00 –8,8
10457 Ratos B
–0,44 32,26
472 38,96 28,46 –10,0
13000 Resurs Holding
–0,75 65,00
303 69,50 53,65 11,6
49358 SAAB B
–8,40 452,20
280 466,40 332,00 13,3
32562 Sagax A
–2,00 127,00
1 130,50 92,36 31,2
31793 Sagax B
–3,20 124,00
12 128,00 79,39 35,4
8923 Sagax D
0,20 34,80
308 34,90 27,61 24,7
8974 Sagax Pref
–0,50 35,00
15 36,60 32,05 4,8
195935 Sandvik
–2,45 156,20 2197 165,75 141,50 8,7
69672 SCA A
–1,60 99,20
10 110,20 77,10 4,4
69448 SCA B
–1,67 98,88 2061 109,15 75,12 16,9
210553 SEB A
0,24 95,96 9286 102,70 79,16 –0,4
211738 SEB C
0,10 96,50
68 103,60 80,50 0,5
56876 Securitas B
–2,90 155,80 1024 164,05 134,70 8,8
73567 Skanska B
–2,60 175,20 1064 180,20 152,65 3,1
77410 SKF A
–2,40 170,00
2 201,50 159,80 –6,4
77432 SKF B
–2,75 170,05 1458 201,40 159,65 –6,7
68385 Sobi
–6,70 250,20
671 299,60 110,55 122,8
46219 SSAB A
–0,76 44,88 2636 53,44 38,94 0,0
37661 SSAB B
–0,61 36,57 2402 42,93 31,46 –0,1
133277 Stora Enso A
–4,50 169,00
2 189,00 128,00 30,0
131936 Stora Enso R
–3,70 167,30
157 187,50 127,40 29,2
240,00 155,00 30,6
Sweco A
28697 Sweco B
–7,20 237,00
221 244,40 153,60 30,4
229797 Swedbank A
–3,00 203,00 12002 221,70 177,15 2,6
80180 Swedish Match
–10,80 455,70
825 533,80 299,50 41,0
54492 Tele2 A
1,00 107,50
1 123,50 90,40 3,5
55176 Tele2 B
–0,10 108,85 2210 121,00 92,84 8,0
177100 Telia Company
–0,15 40,90 8225 44,02 35,42 11,9
21426 Thule Group
–6,40 207,60
123 237,00 161,40 12,3
20158 Tieto
–3,00 272,00
8 318,80 254,40 6,8
47560 Trelleborg B
–2,60 175,45
509 215,10 171,85 –7,7
45025 Veoneer
–21,30 438,00
400 517,00 357,00
–2,90 158,00
77 168,60 136,10 3,2
336290 Volvo A
336290 Volvo B
–2,85 158,00 3436 167,65 136,00 3,5
28545 Wallenstam B
–2,55 86,50
281 92,00 65,50 9,6
16650 Wihlborgs
–3,28 108,32
163 111,80 87,10 10,4
15601 ÅF B
–7,10 199,50
312 221,00 170,60 10,3

MEDELSTORA BOLAG STOCKHOLM
12
21
41
38
21
neg
21
neg
24
13
21
43
2
6
37
11
>99
42
57
26
neg
18
10
10
>99
11
neg
neg
20
10

1,4

2,3
2,0

7,2
3,5

4,5

1,8

5099 AcadeMedia
3933 Acando B
5047 AddLife B
3710 Addnode
13258 Addtech B
5134 Africa Oil(L)
6846 Alimak Group
2127 Alligator Bio
5504 Ambea
2697 AQ Group
8967 Beijer Alma B(L)
23654 Beijer Ref B
2628 Bergman & Bev
1980 Besqab
2786 Better Coll
7535 Bilia A
10391 BioArctic B
7593 BioGaia B
7843 Biotage
2951 BlackPearl(L)
4253 Boozt
3910 Bufab
2298 Bulten
8231 Bure Equity
3907 Bygghemma
2172 Byggmax
1848 Calliditas
4306 Camurus AB
7185 Capio(O)
1935 Catella A

–0,45
–0,80
–3,00
2,00
–1,40
–0,07
–3,60
–0,45
–2,10
–2,00
1,10
–2,38
0,00
–3,80
–1,70
–1,55
–2,00
–7,50
–1,80
–0,19
0,00
0,20
–0,80
–1,40
–1,41
–0,30
–0,10
–1,40
–0,50
0,10

48,35
37,15
205,00
111,00
194,40
10,91
126,40
29,80
81,40
147,40
148,80
185,62
95,80
127,60
68,82
73,30
118,00
438,00
121,20
8,76
74,50
102,60
109,20
116,20
36,39
35,60
52,50
112,20
50,90
23,00

67
79
9
17
24
1106
127
111
93
1
6
45
5
4
24
121
335
11
87
44
67
178
20
52
38
144
179
32
244
0

66,10
38,20
229,00
118,00
219,50
11,35
148,00
39,00
89,80
231,50
154,56
201,15
102,60
140,00
89,99
85,90
172,00
494,50
136,80
10,58
94,30
127,40
124,40
117,60
48,00
57,00
59,96
147,80
56,00
30,00

45,85
27,00
155,50
70,20
161,00
7,56
117,60
22,75
58,10
129,20
113,50
99,00
73,00
99,00
60,00
64,40
20,40
280,00
68,40
6,70
63,90
88,00
97,60
86,80
33,80
34,90
44,90
91,00
36,55
18,10

–25,3
33,2
20,2
46,5
8,3
18,6
–1,3
27,9
10,4
–33,0
13,6
75,9
11,4
10,5
–8,4
353,8
34,4
44,3
22,5
1,7
–3,4
–10,9
18,3
–35,3
–17,5
15,7
15,0

New York
Dow Jones kl 22
–0,9%
I år: 7,5%

New York
Nasdaq kl 22
–1,8%
I år: 14,1%

Moskva
RTS
–3,1%
I år: 0,5%

Frankfurt
Xetra DAX
–0,4%
I år: –5,2%

London
FTSE 100
–1,2%
I år: –3,5%

Paris
CAC 40
–1,5%
I år: 1,9%

Tokyo
Nikkei 225
–0,6%
I år: 5,3%

Zürich
SMI
–0,8%
I år: –3,0%

Helsingfors
OMXHPI
–0,6%
I år: 8,6%

P/e
tal
10
13
16
neg
>99
>99
16
17
42
18
45
5
5
>99
14
8
7
16
27
13
19
77
neg
19
15
7
23
12
29
19
10
13
23
neg
neg
13
18
18
53
10
16
41
neg
neg
19
24
42
9
30
17
11
10
>99
19
21
12
11
neg
12
59
neg
13
37
37
18
29
15
24
>99
12
neg
14
26
14
7
4
23
neg
45
23
2
14
40
6
70
neg
>99
36
neg
12
12
21
15
47
43
5
20
4
neg
neg
7
8
8
13
18
12
11
neg
8
36
16
4
4
36
31
57
13
>99
4
>99
16

Börstemp

2.

3.

611

I år 4,57

1.

608

1649

Swedbank A
2445,11

Nordea Bank
1897,3

SEB A
891,45

09:00 Förändring i punkter

UTLÄNDSKA
INDEX

Mest omsatta bolagen (Mkr)

–1,0%

614

I år 7,24
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OMXS30

617

17:30

Betalt sedan
Dir. Börs+/- sista Dagens Omsatt
31/12
avk värde
betalsista
antal i
proc Mkr
Aktiens namn
kurs bet.kurs tusental Högst Lägst
1901 Catella B(L)
0,30 22,60
39 25,65 18,70
7502 Catena(L)
–4,00 199,00
22 203,00 148,00
0,0 4331 Catena Media
–2,55
77,10
887 156,00 76,65
1822 Cavotec SA(L)
–0,30 23,20
11 29,40 20,30
7041 CellaVision
–5,80 295,20
100 305,00 131,00
5791 Cherry B
–0,10 54,80
302 74,70 49,30
7,7 4726 Clas Ohlson B
0,05 72,05
148 118,70 65,30
4,5 7764 Cloetta
–0,14 26,90
306 34,00 26,52
0,0 5725 CLX Comm
–5,20 106,80
19 113,80 57,10
2,8 5732 Concentric
–0,40 143,20
16 174,20 128,80
6,1 6755 Coor
–0,10 70,50
59 77,60 58,50
4359 Corem Prop A
0,20 11,60
10 11,84
7,50
4364 Corem Prop B
–0,42
11,61
16 12,90
7,80
121908 Corem Prop Pref
1,45 324,45
1 342,95 288,00
3422 Creades A
4,00 274,50
5 354,50 256,50
15489 D Carnegie
–1,80 168,20
56 176,80 106,28
7768 Diös Fast
–0,70
57,75
195 59,75 50,55
5348 Duni
–1,20 113,80
7 129,00 107,40
6595 Dustin Group
–0,40 85,40
175 92,80 70,00
2047 Eastnine
0,00 91,50
9 99,90 79,00
3147 Elanders B(L)
–2,00 89,00
5 92,00 63,00
0,9 3412 Eltel
–0,28
21,78
150 32,06 20,50
7167 EnQuest PLC
–0,11
4,23 2718
4,65
2,75
9321 Fagerhult
–1,50 80,60
24 111,00 72,20
5,7 21360 Fast Partn Pref
–2,08 117,86
1 135,00 106,67
10747 Fast Partner(L)
–0,36 59,30
4 61,30 44,00
13702 Fenix Outdoor
–14,00 1018,00
1 1150,00 939,00
1782 Ferronordic
1,20 122,60
21 162,80 113,00
2661 G5 Ent
–14,20 296,20
78 594,50 286,60
1616 Garo
–0,20 161,60
5 209,00 131,80
3,9 8050 Gränges
–0,70 106,60
118 127,90 81,00
1999 Gunnebo
–0,10 25,95
47 37,10 25,00
1,6 3785 Haldex
0,70 85,60
36 98,00 80,40
2629 Handicare
0,80 44,60
14 57,50 36,60
13331 Hansa Medical
–1,40 346,60
286 349,40 196,80
4809 Heba B
1,00 116,50
1 119,00 105,00
1597 Hexatronic
–0,40 44,00
54 83,00 43,20
6,0 3195 HiQ
–0,89
57,26
97 75,35 51,00
7622 HMS Networks
0,80 162,80
14 171,00 111,00
3,9 6349 Hoist Finance
–1,40
71,10
315 99,20 61,30
3056 Humana
–0,50
57,50
17 64,20 44,20
3538 IAR Systems
–4,00 260,00
10 290,00 182,20
1998 IBT B
–0,50 178,00
19 207,00 97,00
3621 Immunovia
–1,60 185,40
9 273,50 82,90
3389 Instalco
–1,20 70,60
20 72,50 49,05
2737 Int Eng Skolan
–1,00 68,20
3 86,00 62,00
2615 Invision Com
–0,90 59,30
11 84,30 56,30
5,6 3835 Inwido
–1,25 66,15
69 90,65 60,50
6388 IPC
–1,30 56,30
233 64,60 31,80
2,9 2524 Itab
0,15 24,65
30 59,00 24,20
1431 Kabe
2,00 159,00
12 211,00 150,00
5,2 2583 KappAhl
–1,03 33,63
316 42,00 22,80
5456 Karo Pharma
–0,45 33,20
448 38,37 25,25
3652 Knowit
–6,00 190,00
15 196,00 141,00
6132 Lagercrantz
–0,70 88,20
17 99,60 75,90
2,6 5124 Lindab
–1,40
65,10
27 74,50 57,80
5995 Lucara
–0,16
15,12
88 19,14 12,70
7120 Lundin Gold(L)
–0,15 33,40
8 35,80 28,70
2315 Magnolia(L)
–0,60 61,20
8 78,90 45,00
10920 Medicover B
0,10 81,90
16 84,50 60,00
0,0 1207 Medivir B
1,70
49,70
121 50,70 32,10
6,0 6578 Mekonomen
–2,40 116,60
275 138,24 96,65
3267 Midsona A
0,50 71,00
1 90,00 55,00
3221 Midsona B
–0,50 70,00
12 78,90 51,00
3188 Momentum
–1,80 112,80
234 137,80 86,00
3,3 1736 Mr Green & Co
–2,31 42,49
180 58,02 39,87
9424 Mycronic
–1,30 96,25
201 115,60 80,20
4551 Nederman
–0,52 129,48
7 133,70 75,00
1238 Net Insight B
–0,16
3,18
457
5,70
3,06
2,6 4286 New Wave B
0,00 64,60
83 69,20 48,65
1621 Ngex Res(L)
0,02
7,12
24
9,38
6,52
6,9 5306 Nobina
0,20 60,05
229 76,20 49,68
14732 Nolato B
–22,00 560,00
41 816,00 461,00
1948 Nordic Waterp
–0,40 80,90
25 88,90 67,10
3298 NP3 Fast
–2,30 60,70
15 69,80 52,00
1,4 1874 NP3 Fast Pref
–0,05 34,50
9 35,97 30,10
2,00 215,00
4 223,00 151,50
4981 OEM(L)
7021 Oncopeptides
–3,60 159,40
75 209,00 73,20
1,9 1814 Opus Group
0,02
6,25
177
7,74
5,50
0,0 2322 Orexo
–0,70 65,50
69 75,60 28,10
654 Oscar P(L)
0,60 22,90
47 40,65 22,10
11,8 4827 Oscar P Pref
–2,00 169,00
12 228,00 168,00
10,0 14225 Oscar P Pref B
2,00 498,00
0 506,00 461,00
7736 Platzer
–1,70 64,50
25 66,30 47,50
4916 Probi
–5,80 422,20
5 516,00 298,80
1962 Qliro Group
0,00 12,66
320 19,30
9,86
6278 Radisson(O)
–0,35 36,00
82 37,25 21,70
4261 RaySearch
–1,80 124,30
100 173,30 100,10
9895 Recipharm B
–1,00 146,00
185 168,00 82,80
0,0 7866 SAS
–0,62 20,56 1489 23,50 16,45
9,1 209655 SAS Pref
–1,00 548,00
3 583,00 523,77
3752 Scandi Stand
–1,00 56,80
26 67,20 52,10
3,7 9887 Scandic
–2,05 96,00
183 119,30 73,70
9318 Sectra B
–8,00 244,45
10 290,90 159,99
6386 Semafo Inc.
0,00
21,70
84 28,00 19,20
1779 Serneke
–2,40 76,50
48 110,00 75,00
9623 SkiStar B
–2,00 244,00
55 258,00 147,20
551 SSM Holding
–0,20 14,04
0 25,10 13,00
2671 Starbreeze A
–0,39
8,21
162 16,96
7,69
2767 Starbreeze B
–0,51
8,51 1132 17,09
7,56
2,4 2624 Stendörren
–1,20 93,20
58 96,80 65,00
2816 Svolder A
0,00 110,00
0 133,00 95,00
2672 Svolder B
0,42 104,38
18 107,10 84,09
2650 Swedol B(L)
0,00 31,85
26 35,30 25,20
2,0 6011 Systemair(L)
–1,40 115,60
17 130,80 84,10
3426 Tethys Oil(L)
–2,04 96,40
80 113,00 55,86
1720 TF Bank
–0,20 80,00
6 97,00 72,60
4042 Tobii
–1,90 41,48
205 48,80 28,70
2760 Traction B(L)
–2,00 172,50
1 190,00 151,00
6010 Troax Group
–2,00 300,50
8 321,50 223,50
3950 VBG Group B(L)
–3,20 150,80
13 156,00 122,00
8646 Victoria P A
0,00 35,60
18 40,00 27,10
8756 Victoria P B
0,05 36,05
54 42,50 27,05
6,5 74562 Victoria P Pref
3,00 307,00
0 320,00 282,00
2459 Vitec(L)
0,60 82,40
5 88,80 75,40
15036 Vitrolife
–1,08 138,52
96 143,86 111,70
3144 Volati
0,00
39,10
11 65,00 36,10
55802 Volati Pref
4,00 694,00
3 700,00 628,00
5990 Vostok New V
–0,20 69,90
28 79,80 61,10
3908 Xvivo
–3,00 148,00
17 169,00 82,00
6264 Öresund
–1,40 137,80
16 155,00 123,80

proc.
sedan
31/12
14,1
28,0
–25,7
0,0
105,4
11,2
–36,0
–9,4
47,8
–5,2
12,8
14,9
25,4
6,7
–7,9
41,1
3,6
–6,1
4,8
11,9
8,5
–24,9
55,4
–19,8
4,5
21,4
4,4
–18,5
–6,9
–7,9
26,5
–23,0
–1,9
–15,5
38,9
5,2
–42,9
–3,4
31,3
–22,9
4,5
37,6
72,9
111,3
42,6
–9,1
–25,2
–21,0
57,3
–52,4
–10,2
–13,3
5,3
22,2
8,9
–4,5
–16,9
13,6
22,4
30,0
2,9
–6,1
12,7
19,7
–3,2
–19,5
13,2
55,4
–32,9
18,5
1,7
11,2
3,9
14,8
16,7
21,5
99,3
–3,8
59,0
–33,4
–11,1
7,8
24,0
24,2
–30,1
40,6
–27,3
47,8
–3,5
3,1
–10,6
–18,5
44,6
–7,0
–14,3
54,4
–28,7
2,6
3,1
37,1
–6,2
5,2
9,5
–7,7
54,3
–9,6
17,2
–1,4
7,9
14,2
20,7
22,6
1,7
–5,3
11,2
–38,2
8,6
11,8
57,4
4,6

Dir. BörsP/e avk värde
tal proc Mkr
neg
4
23
14
13
45
>99
neg
3
7
neg
neg
3
11
18
>99
28
neg
neg
>99
95
5 0,0
82
17
38
neg
7
14
9
19
neg
neg
neg
neg
neg
16
neg
22
34
15
13
26
40
>99
9
15
neg
14
neg
34
24
neg
10
12
neg
13
neg
7
14
49
neg
17
19
neg

Köpenhamn
OMXCPI
–4,5%
I år: –8,9%

Oslo
Benchmark
–1,1%
I år: 14,2%

Hongkong
Hang Seng
–1,7%
I år: –11,0%

491 A3
684 Actic
438 Active Bio
292 Agromino(O)(L)
340 Anoto
594 Arctic Paper(L)
645 Arise(L)
579 B3 Consulting
1385 Bactiguard
1483 Balco
637 BE Group
1303 Beijer Elec(L)
1377 Bergs Timber(L)
1026 Bioinvent
555 Björn Borg
1129 Bonesupport
249 Bong
1936 Boule
1269 Brinova B
2879 BTS(L)
844 C-Rad
1516 Cantargia
456 Chr Berner(L)
489 Concordia(L)
656 Consilium(L)
2458 CTT(L)
564 Dedicare B
1015 Doro
1279 Duroc B(L)
432 Edgeware
244 Electra
541 Elos Med(L)
73 Empir(L)
247 Endomines(L)
2230 Enea
138 Eniro
5592 Eniro Pref
1041 Eolus Vind(L)

–0,05 14,95
–0,10 43,00
–0,07
3,02
–0,25
16,75
–0,01
2,81
0,02
8,58
0,10 19,30
1,00 78,00
–0,90 41,60
1,20 69,20
0,00 48,95
–0,40 45,50
–0,20
4,04
0,01
2,93
–0,05 22,05
–0,70 21,90
0,00
1,18
–3,24 99,70
–0,45
17,55
6,00 152,00
–0,45
27,45
–0,10 22,90
–0,40 24,30
0,05 10,25
0,00 60,20
–0,20 196,20
0,50 62,30
0,00 41,95
–2,50 32,80
0,18 13,96
0,30 46,90
0,40
67,00
0,00 18,00
0,02
7,04
2,50 113,50
–0,05
2,07
–14,00 84,00
0,45 41,80

7
6
189
2
300
5
17
9
19
19
4
30
3050
731
8
42
0
15
45
20
19
160
7
16
4
8
4
7
57
16
1
3
0
275
11
51
1
51

21,50 13,00 –22,1
45,20 37,50 13,8
7,50
1,31 130,5
21,00 12,15 –13,7
7,67
2,66 –35,2
11,55
8,30 –7,7
19,60 11,45 48,5
91,80 71,60 3,3
49,20 19,10 80,9
76,00 51,50 11,6
61,90 44,60 –2,1
46,50 25,60 51,7
4,31
2,42 54,8
2,96
1,81 41,3
27,90 21,50 –15,2
26,50
9,04 12,3
1,50
0,90 24,2
108,88 62,75 52,5
18,00 11,70 46,9
152,00 90,20 62,6
36,40 25,20 –3,0
24,40
6,32 257,8
25,90 15,60 47,3
14,65
9,58 –18,0
71,40 50,20 3,8
230,00 143,40 17,5
125,40 54,00 –35,8
48,70 30,70 –4,0
36,90 20,20 37,2
36,25 13,02 –55,7
68,80 46,30 –23,1
82,00 55,29 13,4
41,00 17,31 –50,0
18,80
5,50 –38,6
114,50 70,80 39,7
6,48
1,84 –61,7
172,00 84,00 –39,6
42,70 26,10 41,2

28
Oförän

Aktiens namn

171 Episurf(L)
638 Etrion
1803 Ework(L)
351 Feelgood
930 FM Mattsson
1132 Formpipe(L)
892 GHP Spec Care(L)
239 Havsfrun

0,32
5,48
–0,02
1,91
1,60 104,60
–0,05
3,30
0,00 69,20
–0,20 21,40
–0,06 13,06
–0,05 18,65

78 Image Sys(L)
622 Immunicum
43 Invuo(O)
515 Karolinska Dev(L)
380 Lammhults B(L)
722 Malmbergs(L)
1138 MedCap
1553 Micro System
441 Midway A
416 Midway B
2555 Mips
1076 Moberg Ph
471 MQ Holding
103 MultiQ
591 Naxs(L)
1550 NCAB Group
372 Neurovive
289 NGS Group
940 Nilörn(L)
667 Note
383 Novotek B
807 Nuevolution
2051 Oasmia
118 Odd Molly
134 Ortivus A
62 Ortivus B
214 Poolia B
578 Precise Bio
230 Prevas B
1323 Pricer B
1752 Proact IT(L)
960 Profilgruppen(L)
1014 Projekteng
359 Railcare
1313 Rejlers B(L)
277 RNB
1739 Rottneros
756 Saniona
984 Semcon
1465 Sensys
635 Sintercast(L)
1242 Softronic(L)
855 Sportamore(L)
74 Stockwik
350 Strax(L)
380 Studsvik(L)
625 Svedbergs
130 Tradedoubler
238 Trention
341 Uniflex B(O)(L)
216 Venue Retail
1929 Viking Supply
421 Wise Group(L)
3129 Xano(L)
471 ZetaDisplay

–0,06
0,50
–0,05
–0,22
–0,80
0,60
–0,40
0,90
0,00
0,25
–2,40
–1,20
–1,48
–0,07
–1,80
–0,47
0,12
–0,50
–0,40
–0,10
–0,50
–0,20
–0,48
–0,25
0,00
0,00
0,00
–0,02
–0,40
–0,08
–0,20
–0,60
–0,38
–0,30
0,20
–0,15
–0,30
–0,60
–0,10
–0,01
–0,80
0,00
–2,00
0,00
0,00
0,00
–0,20
0,00
0,00
0,15
0,01
–0,10
0,40
3,00
–0,60

Icta(L)

2,05
12,20
0,52
8,00
45,00
90,20
84,60
81,00
18,00
16,95
101,00
60,80
13,28
0,83
48,40
92,00
4,07
32,00
82,40
23,10
36,10
16,30
10,78
14,00
4,30
1,98
12,00
1,60
22,80
11,92
180,00
129,80
41,30
16,40
72,60
8,17
11,34
33,10
54,30
1,70
89,60
23,60
91,00
0,04
2,90
46,20
29,50
2,83
62,80
19,65
1,26
206,85
57,00
222,00
19,60

DAGENS VINNARE

DAGENS FÖRLORARE

Namn

Namn

Förändr, Sista kurs Omsatt,
proc.
tusental

Avanza
Medivir B
Oscar P
Addnode
Handicare
Corem Prop A
Epiroc A
Creades A
Catella B
Kabe
Arion Bank SDB
Ferronordic

4,93
3,54
2,69
1,83
1,83
1,77
1,56
1,48
1,35
1,27
1,11
0,99

464,00
49,70
22,90
111,00
44,60
11,60
104,10
274,50
22,60
159,00
6,35
122,60

Fingerprint
Starbreeze B
Mr Green & Co
LeoVegas
Net Insight B
CLX Comm
Veoneer
G5 Ent
Starbreeze A
Tobii
Fabege
Kungsleden

335
671
0
9
100
75
684
45
19
1574
69
17

Itab
Fingerprint
Hexatronic
Volati
Munters
Clas Ohlson B
Byggmax
Oscar P
Oriflame
AQ Group
Net Insight B
LeoVegas

PREMIELÅN

SVENSKA AKTIER I USA
Senast betalt i +/Sthlm USA i kr
208,20 207,25 –0,95
716,70 357,58 –0,77
761,80 757,21 –4,59
80,62 79,81 –0,81
49,65 49,67 0,02
402,00 404,67 2,67

Kurs
i USD
22,87
39,45
83,54
8,81
5,48
44,65

BOSTADSRÄNTOR
Danske Bank
Handelsbanken
ICA
Ikano Bank
Landshypotek
Länsförsäkringar
Nordea
SBAB
SEB
Skandiabanken
Swedbank
* Avser 8 år

3m
1,60
2,05
1,49
1,49
1,49
2,03
1,89
1,49
2,05
2,00
2,05

2 år
1,29
2,05
1,69
1,69
1,69
2,06
2,03
1,69
2,05
2,05
2,05

•A4

8,75
8,51
42,49
56,25
3,18
106,80
438,00
296,20
8,21
41,48
123,08
65,40

–52,37 24,65
–44,66
8,75
–42,86 44,00
–38,18 39,10
–36,65 35,00
–35,96 72,05
–35,27 35,60
–33,43 22,90
–33,08 226,40
–33,00 147,40
–32,88
3,18
–32,84 56,25

RESEVALUTOR

+/köp
sälj
sen. ant
1 dag
bet oms
2014 Lån 2, Dragning 2019-02-11
Lånebel. 2.90 mdr, 0.60% årlig utlottn.
BL
1 5060
5105 5060
5
10
-1 5095
5120 5085 20
2014 Lån 1, Dragning 2019-03-11
Lånebel. 2.10 mdr, 0.80% årlig utlottn.
BL
1 4986
5005 4986
4
10
-1 4996
5000 4995 10

Långivare

–5,92
–5,71
–5,16
–4,66
–4,65
–4,64
–4,64
–4,57
–4,53
–4,38
–4,31
–4,11

5431
1132
180
859
457
19
400
78
162
205
694
453

ÅRETS FÖRLORARE

118,00
250,20
650,00
185,40
295,20
159,40
332,80
185,62
178,00
116,85
65,50
148,00

lån

kl 22
USD
ABB
AstraZeneca
Auto liv
Ericsson
Nokia
Pfizer

Förändr, Sista kurs Omsatt,
proc.
tuseltal

227
121
47
17
14
10
1726
5
39
12
5144
21

ÅRETS VINNARE
353,85
BioArctic B
122,80
Sobi
Hufvudstaden C 111,45
111,28
Immunovia
105,36
CellaVision
Oncopeptides 99,25
LundinPetroleum 77,21
75,94
Beijer Ref B
72,93
IBT B
72,47
Elekta B
58,98
Orexo
57,45
Xvivo

proc.
sedan
31/12

51
7,00
4,00 1,5
138
2,33
1,45 19,4
5 112,60 82,00 –1,1
36
4,09
2,97 11,5
1 91,00 68,40 –21,8
32 22,50 11,40 51,2
25 13,50
8,05 43,5
2 19,95 17,05 –2,9
11,00
7,70 –14,3
50
2,88
1,95 –3,3
393 13,22
5,85 75,5
596
3,44
0,39 –69,5
35
9,94
4,78 39,1
3 52,60 42,80 –5,1
3 120,50 88,00 –9,8
6 100,00 43,80 88,0
17 89,70 66,40 3,8
0 21,50 14,50 –1,6
3 20,00 11,80 5,3
127 115,60 45,40 97,1
29 65,00 22,50 119,5
782 29,20 11,22 –50,3
1318
1,63
0,54 36,4
1 60,40 46,20 –3,7
6 94,31 74,98
2296
5,80
2,11 52,4
7 48,00 31,80 –26,6
3 96,10 71,10 6,7
8 29,45 20,00 –4,9
7 37,80 25,00 39,4
11 20,50 14,32 –1,8
8411 16,70
2,60 311,5
8 22,70 12,30 –38,3
8
8,45
3,51 –6,8
18
2,90
1,70 7,0
11 17,00 10,95 –25,0
380
2,08
1,30 21,5
12 24,00 14,55 50,0
83 13,10
7,62 40,2
9 199,40 135,20 –0,3
2 139,80 111,20 3,8
55 52,00 41,00
10 23,50 15,00 –8,4
15 74,00 48,00 27,9
33 10,44
7,11 –18,7
195 13,00
6,29 58,6
44 40,90 24,75 7,8
8 61,10 42,00 13,8
22011
2,98
0,98 11,4
3 95,00 62,40 37,8
124 26,50 12,75 85,1
6 147,00 87,10 –30,0
710
0,09
0,03 42,8
17
5,60
2,65 –42,0
4 51,00 35,10 0,2
5 40,00 29,00 –17,1
33
3,37
1,67 –10,2
0 66,00 51,00 23,1
17 25,30 19,20 –5,5
98
1,63
1,14 –4,9
7 224,00 18,20 680,6
3 65,80 45,00 10,7
4 301,00 148,00 48,2
17 23,51 15,19 –11,3

5 år 10 år
2,25 3,20
2,30 3,30
2,31 3,24
2,31 3,24
2,39 3,39
2,45 3,40
2,31
2,31 3,24
2,45 3,40
2,49
2,45 3,33

+/i dag
Australien –0,029
Bulgarien –0,005
Land

Danmark
Egypten 0,004
Eurozonen
Hongkong 0,011
Indien
–0,001
Island
0,02
Israel
0,02
Japan
0,023
Kanada
0,012
Kina
Mexiko –0,004
–0,001
Norge
–0,013
Polen
Ryssland
Schweiz
Singapore 0,023
Storbritan 0,036
Sydafrika –0,013
Sydkorea
Thailand
Tjeckien
Turkiet –0,007
Ungern
0,071
USA

Köp
6,23
5,11
1,34
0,44
10,06
1,11
0,11
0,07
2,33
7,60
6,78
1,27
0,45
1,05
2,32
0,12
8,75
6,04
11,16
0,59
0,01
0,26
0,39
1,44
0,03
8,75

30
5431
54
11
593
148
144
47
179
1
457
859

100:Sälj
ger
6,86 14,58
5,69 17,58
1,46 68,53
0,58 171,91
11,03
9,07
1,25 80,21
0,14 733,68
0,08 1184,83
2,72 36,81
8,31 1202,82
7,38 13,56
1,43 70,14
0,52 191,46
1,14 87,34
2,61 38,38
0,15 672,04
9,49 10,54
7,04 14,21
12,42
8,05
0,67 149,84
0,01 11363,64
0,31 327,76
0,44 228,41
1,64 60,87
0,03 2881,84
9,63 10,38

Växlingskurser klockan 11:00

ÄDELMETALLER
Ändr

Sen Högst

Lägst

2,20 1199,37 1206,90 1195,70
Guld
–0,05 14,56 14,77 14,51
Silver
Platina 0,38 824,13 833,59 818,50
Palladium –4,27 1054,76 1065,59 1049,00
Ädelmetaller noteras i dollar per troy oz = 31,1g

Olja

ändr
köp
–1,31 84,63

sälj
84,68

K A Rasmussen/Guldcentralen pris till
guldsmeder, kr/kg vid poster på 2–5 kg.
357944,00
356118,00

Notering, guld
Indikation, guld

SÅ LÄSER DU DN:S AKTIETABELLER
Tabellerna redovisar handeln under föregående börsdag om inte annat anges. (O): bolaget är under observation. (L): bolaget har likviditetsgaranti. Direktavkastning: utdelning dividerad med betalkurs. P/e-tal: betalkursen
dividerad med vinst per aktie. Börsvärde: Det börsvärde som visas gäller endast för den aktien, och visar inte det totala börsvärdet för bolaget. Summera alla bolagets noterade aktieslag för att få det totala börsvärdet.

279
Ned

Betalt sedan
+/- sista Dagens Omsatt
31/12
betalsista
antal i
kurs bet.kurs tusental Högst Lägst

MINDRE BOLAG STOCKHOLM
35
neg
neg
9
neg
7
neg
24
neg
39
26
neg
27
neg
15
neg
neg
51
13
29
neg
neg
30
neg
33
52
9
15
10
56
9
18
13
neg
24
0
15
41

71
Upp

Dagens vinnare/förlorare innehåller stora och medelstora bolag.
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Fonder

Bäst i går

Materialet levereras av
Vid frågor om innehållet ring 08-586 164 10

FONDER
NAVkurs

Fondnamn

•Avkastning
•Europa
Graal*
Graal Aktie*
Graal Kvant*
Graal Off.*
Graal T. 2xL*
Graal Total*
Graal Trend*
Saxxum Aktiv*
•Sverige A
Sverige B

114,45
125,66
148,53
118,23
138,81
62,59
100,1
110,32
88,02
134,37
593,35
569,53

•Direktavkast
•Topp Sv.

124,62
17,33

Ändring
i procent
en 31/12
dag 2017

-0,7 2,1
-0,8
-0,1 -1,4
-0,2 -2,6
-2,9
-4,9
-1,7
1 -4,9
-0,1 2,3
-0,4 7,1
-0,4 7,1

-1
-1

9,4
8,2

SaveEarth ID, E*
•SaveEarth RC, E*

•EmMarktsIndA
Focus
World 0-100
•World 0-50 A
•World Wide A
Världen A

10,88
17,33

117,04
172,81
125,61
119,66
203,9
124,3

Mixfond B
Räntef. Kort
Småbolag A
Sverige B
Sverige Foku

2616,87
105,61
1417,89
3106,96
256,18

Frontier Mar*
•Global Sel*
Multistrat*
N Företagsob*

146,55
172,39
13,36
110,92

0,5 11,2
0,5 10,8

-2,1 -3,6
-0,7 -1,5
-0,3 0,3
0,1 0,9
1,5
-0,5 6,8

-0,9

3,9
0,5
-1,2 22,9
-1,1
6
-1,3
6

3 -1,6
0,8 9,5
-0,1 -2,3
1,4

Tel. 0771-696 320
•Aktief. Mix
•Asien SH
•Balansfond
•Europa
Företagsobl.
•Global
•Nordamerika
•Rtf kort
•Rtf lång
•Räntef. Mix
•Småbolag
•Sverige
•Världen

221,72
205,84
284,98
199,14
99,57
175,77
257,91
111,72
145,67
114,62
677,92
598,34
396,86

Balans
CorporateBon
Fastighet
Global Tillv
Index Sve
Indien
Japan
Kina
Offensiv
Ryssland
Råvarufond
Småbolagfond
Sparfonden
Strategy
Sverige
Thailand
USA
Utd Europa
Utd Sverige

154,2
137,66
59,18
124,99
597,23
203,12
102,91
219,16
161,12
47,22
67,61
271,4
163,08
160,7
249,3
283,62
298,51
185,86
288,15

-0,7
-0,9
-0,5
-0,7
-0,5
-0,3
-0,1
-0,3
-0,9
-0,8
-0,7

0,4
0,6
-0,3
0,8
-1,3
-0,6
-0,5
0,4
1,1
0,7
0,3
0,1
0,7
0,9
-0,3
0,3
0,3
0,8

7
3,8
5,4
2,6
-0,4
11,2
19,8
-0,3
0,7
-1,1
13,8
8,5
9,1

2,9
-0,7
12,3
10,7
7,9
-4,6
11,9
-2,7
4,3
9,2
8,3
1,1
1,5
3,9
6,8
11,8
19,9
2,4
8,3

www brummer
www.brummer.se
1) Index NAV, ej köp-/säljkurser

Multi-Strat
MultiS.2xL*
Nektar¹*

018-640 540 • www.didnergerge.se

•Aktie Sv.
•Global
Small & Micr
•Småbolag
•US Small & M

2823,26
286,66
190,64
802,63
141,79

•Asian SmCap
ECO AbsRetur*
Finans*
Glob. Indeks*
Glob. Lavkar*
•Global SRI*
•GlobEmergSRI*
•Health Care*
•India*
•Private Eq*
Renew Energy*
•Scandinavia*
SMB Norge*
Småbolag B*
Technology*
•Teknologi*
Telecom*
TMT AbsRetur*
USA*

64,65
1096,33
1073,41
323,2
122,41
46,71
25,08
356,32
1640,55
1647,73
1327,05
48,04
754,88
3520,34
5199,09
1705,57
190,3
1314,71
278,8

•Cross Credit
Preserve
Return
Select
Select Pro
Småbolagsfon
•Sverige
Sverige Pro

1024,2
1355,54
1126,06
2211,28
4622,94
1579,77
2644,75
3331,27

*

0,6
0,6
0,6
0,2
0,4
0,6
0,5
0,7
0,4
0,7
0,3
0,1
0,2
0,7
0,5
0,5
0,1

-13,6
-7,5
6,1
15,9
10,9
17,4
-6,3
25,7
-6
13,7
14,6
11
26,1
14,9
25,4
25,7
6,2
-1,7
0,3 21,1

-1,1
-1,6
-1,6
-1,7
-1,7
-1,5

0,4
2,2
0,1
4,7
5,2
12,2
3,7
6,5

633,28

AmericaAACC, U
AsianHiYi*
ChinaFocus, U*
Em Mark, U*
Emerg Asia A, E*
EmergMktDebt*
EurHiYieSk*
EURO Cash, E*
EuroGrowth, E*
Germany, E*
Glbl Strat b*
GlbSectAAc, E*
GreatChina, U*
HealthCare, E*
IndiaFocus, U*
Indonesia, U*
Latin Amer, U*
Malaysia, U*
Nordic*
Technology, E*
Thailand, U*

*

9,71
217,11
420,3
100,45
460,13
1212,1
1155,05
64,57
306,02
1322,27
5388,39
2759,64
27,73
114,76

Fair Play*
Power Play A*
Safe Play*

151,3
117,31
134,03

-1,5 -9,5
-2,1 -10,8
0,5
-2,2
-2,7 -12,2
-0,1
-0,1 -0,2
-2
9
-1,3
1
-0,6 4,5
0,7 5,1
-1,2 7,1
-0,3 7,5
-0,3 3,8

0,5
0,9

3,4
9,3
0,6

catella.se/fonder
Alternativa fonder

Hedge A*
NordicLS Eq*

176,27
162,96

•Småbolagsfon*
•Sve.Akt.Håll*
•SveIndex A*

588,47
476,13
437,89

0,6 8,9
0,7
9
0,8 11,5

Balanserad*

182,57

0,3

•Avkast
CorporateBFR*
Credit Oppor*

128,7
126,56
113,01

Aktiefonder

Blandfonder

Räntefonder
*

-1,7 1,3
-1,3 11,2
-0,9 1,1
-1,5 9,8
-0,6 12,9

*

•Afrika
•Asia
•CorpBond*
•EM CB A*
•Indien
•Likviditet A
•Obligation
•Ryssland
•Småbolag
•Strategi A
Strategy A*
•Sverige
SvSelect*
Total A*

•EuropeQual A, E 112,06
EuropeQual D, E
88,16
EuropeQual I, E 150,62
17,2
SaveEarth IC, E*

-0,1

5,8

6,1
-0,2
-0,7
0,8

0,4 9,8
0,4 9,8
0,4 10,8
0,5 11,3

24,83
139,4
69,9
17,31
23,41
130
279,1
9,14
15,83
54,1
118,4
20,18
236,6
44,72
43,96
23,85
33,79
43,33
1403
22,96
58,1

0,5
-0,1
0,5
-0,3
-0,6
-0,1
0,1
0,6
0,5
0,4
0,2
0,4
-1,3
2,6
0,4
-0,1
-0,2

Folksams Guidade fondutbud
BlackRock
GlbHi YiBndS
13,12 -0,1
•W.Gold, U
23,43 -0,2
Blackstone
99,74 -0,1
Div Multi St*
C WorldWide
•Asia
1473,01 -0,2
Carnegie Fonder
•Ryssland
64,57
-2
•Sverige
2759,64 -1,2
Catella
*
176,27
Hedge A
Danske Invest
•Sverige Ränt
1139,24 -0,1
1172,46
•SvKort Ränta*
Didner & Gerge
•Aktie Sv.
2823,26 -1,7
•Småbolag
802,63 -1,5
DNB
102,87
0,7
Health Care *
*
1327,05
0,3
Renew Energy
Fidelity International
*
16,58 -0,1
Global Cnsmr, U
12,79
0,9
Global Fin S, E*
11,75
0,2
Greater Chin, U*
21,52 -0,1
Pacific Fund, E*
Goldman Sachs
150,16 -0,5
Glb.Sm.CapCo*
112,87 -0,9
India EQ Oth*
Handelsbanken
•NordiskaSmåb 1153,18 -1,3
J.P.Morgan Asset Man.
9,71 -0,1
AfEq A USD, U*
24,87
4
LaAmEq Aa, U*
Jupiter G F
103,27
Dyn. Bond Cl*

SÅ LÄSER DU FONDTABELLEN
NAV-kurs = är fondens kurs jämfört med fondens startdatum.
* anger att förändring ej avser senaste kurs.
Fonden ingår i PP-urvalet.

•

Sämst i går

Ancoria Insurance Ryssland
1,15%

16,9
-4,1
4,8
-5,3
-0,5
-5,9
-2,3
5,3
9
6,2
-3,1
12,7
2,3
26,7
-3,2
-12,5
4
9,4
4,4
19,7
9,3

-0,9
-14,6
-0,6
-7
9
7,1

0,1
1,3
9,8
2,9
14,6
4,7
-0,6
-6,4
-5,2
15,4
-13,6
18,8
-2,8
2,3
-3,9

KPA Fonder
•Aktiefond
368,31
•Blandfond2
303,29
Lannebo Fonder
•Mixfond
23,58
•Småbolag
101,95
•Sverige Plus
51,11
Lynx AM
Lynx Dynamic
112,88
Neuberger Berman Europe
108,65
EMD Blend A*
Nordea
1060,84
Em.StarsEqF*
179,85
Klimatfonden*
Optimized Portf. Man.
318,86
•Listed Priv.*
Pareto AM
2356,21
Global B*
Schroders
29,48
EM Europe A , E*
219,8
ISF Asian Sm, U*
1208,38
ISF Front.Ma*
146,96
ISF Jap. Opp*
SEB Övriga
•AsSel LA
165,52
CorpSEK LA
17,23
130,1
EuropaSmåLux*
HållGlobal
18,72
NAmerMed
2859,31
•Världen
16,44
SPP Fonder
•FörOblFo
110,53
•Glb Solution
240,59
Global Plus
150,24
•Grön Oblig.f
102
•Japan
94,36
Sverige Plus
128,56
Tillväxtm. P
138,8
•USA
250
Storebrand
35791,03
•D Nordic, N*
Swedbank Robur
•Fastighet
44,4
Realräntef
140,22
Råvarufond
22,16
•Technology
337,31
UBS
1098,05
Eur Opp Uncn*
Wells Fargo
• Lux China Eq*
Vontobel Managment
112,23
mtx Sust Em *
Öhman
183,55
•EtiskEmerMar*
242,26
•EtiskIndexPa*
118,71
•Ftgsobl*

-0,9 13,4
-0,5
8,3
-0,6
2,6
-1,2 10,2
-0,6 13,2
2,1

•Basfonden A*
•Global 85*
•Småbolag*
Trend 100*
Trend 50*

MicroCap A*
Value A*
•Value B*

306,01
451,24
163,54

-0,4 9,6
0,4 20,2
0,4 19,8

1,5
-3,9

0,2

-8,6
5

0,8 12,1
0,6

6,1

0,4

4,5
-8,4
-5,9
1,6

0,5
-0,8

0,3
-6
-0,5 -3,8
0,5
8,1
-0,1
9,6
0,1 17,8
-0,4
5,2
0,1
-1
7,6
-0,5 13,3
0,2
0,1 10,4
-0,8 10,7
-1,8 -4,1
-0,3 20,9
-0,5 10,2
-1,8
9,5
-0,1
0,2
0,2 10,7
-0,9 26,3
0,3 14,6

0,5

-0,6

0,5
-0,4

0,9
3,5
0,1

www.franklintempleton.se 08-545 012 30

Asian Growth, U*
Biotec Dis, U*
EM Sm Comp, U*
Em. Mark. Bn*
•Eur Gr Euro , E*
FNatuReso, U*
Front Market, U*
Glob. Tot Re*
Glob.Real Es, U*
GloBondSEK*
•India, U*
Technology, U*

Danske Invest India
-3,06%

35,13
33,59
11,34
11,27
16,38
7,37
17,92
12,35
12,09
12,75
33,26
20,38

0,4 -2,6
1,4 14,9
-3,1
0,4 -9,6
0,4
3
1 12,2
0,3 -5,9
0,8 -3,3
-0,5
6
0,7 -0,8
-1,5 -13,2
0,6 28,9

114,92
111,36
256,73
122,38
108,12

0,2 -2,3
0,1 3,5
0,8 16,1
0,5 1,7
0,2 -1,2

FondSelect*
Kapitalförv.*
Småbolag*

330,37
201,99
352,93

0,3 8,3
0,8 12,3
0,1 8,1

Modig*
Måttlig*
Varlig*

221,61
167,87
134,82

0,6 11,8
0,3 7,2
0,2 3,5

CorpBond A
•Europa Småbo
High Yield A
Komplett
•Likviditet
Mix Offensiv
•Mixfond
•Småbolag
•Sverige
•Sverige Plus
•Vision

118,05
12,29
115,22
150,02
115,02
189,52
23,58
101,95
39,06
51,11
8,44

0,7
-0,5 -1,4
1,8
-0,4
4
0,2
-0,8 5,4
-0,5 2,6
-1,2 10,2
-0,7 12,2
-0,6 13,2
-0,7 25,2

Affärsvärlde
Affärsvärlde
•Aktiv Europa*

133,13
134,53
138,15

-1 18,6
-1 17,9
0,1 11,1

•Asien
Bekväm Stabi*
Bekväm Tillv*
•Europa Aktiv
•Europa Index
•Fastighet
•FtgObl Norde
•G Hållb
•Global Index
•Global Strat*
•Japanfond In
•Kort Räntefo
•Lång Räntefo
• Pensio2010*
•Pensio2015*
•Pensio2020*
•Pensio2025*
•Pensio2030*
•Pensio2035*
•Pensio2040*
•Pensio2045*
•Småbolag
•Sverige Akti
•Sverige Inde
•Tillväxtma
•Trygghet
•USA Aktiv
•USA Indexn.

140,16
103,34
116,4
469,06
204,34
4160,91
107,54
47,7
221,12
71,64
124,22
104,09
161,79

-1,9
0,1
0,3
-0,2
-0,7
-1,8
-0,1
-0,6
-0,3

198,63
219,96
252,28
256,67
137,13
138,13
164,71
890,09
1636,64
323,79
337,27
371,25
401,32
383,51

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-1,1
-0,8
-0,8
-1,8
-0,5
-0,1
-0,3

21,9
0,3 17,8
-1,6
-2
-2,3 -15,6
-1,7 -13,3
0,2 5,5
-1,1 8,6
-0,7 4,7
-1,6 3,6
-0,2
14
1,2
-0,1 0,7
-0,6 12,8
-0,6 11,8
-0,8 3,9
-1,2 12,4
-0,9
-0,9 26,6
-0,5 7,7
-1,5 -1,8

Lynx*

-1,9 -6,4

• Afrikafond*
Alfa
1192,07
Asian
3897,22
Donation
145,03
Eastern Euro
272,82
1060,84
Em.StarsEqF*
222,32
Emerg Cons.*
920,65
EmMarkBndF*
932,97
EmMaSmCap*
*
496,56
EU Corp Bond
7208,18
Eu Sm&Mid*
688,98
EuroHiYiBII*
325,85
EuroHiYield*
•Europe
15505,74
671,33
EurValue*
•Far East
245,35
24,19
Far East Eq, U*
FRN Fund
152,93
Futura
602,91
•Gen 50-tal
116,75
•Gen 60-tal
140,71
•Gen 70-tal
142,23
•Gen 80-tal
135,66
•Gen Senior
82,22
•Glob Tillv
237,36
•Global
4,1
Global D.utd
142,51
Global Div.
175,45
GlobalSmCap* 1082,51
225,23
GlobCorSEK*
Ind Sve Ej
260,68
Indexf. Glob
252,67
Indexf. Sver
208,11
234,85
•Indien*
•Japan Fund
2,68
243,16
•Kina*
*
179,85
Klimatfonden
122,12
Latin Americ*
•Latinamer
263,84
74,91
LDUSHiYiB*
Likv Invest
154,99
Midi
214,97
127,52
Multi Asset *
•N.America
201,83

-0,1 0,3
-0,1 0,3
-1,8 -3,1
1,7
2,7
0,1 4,4
0,1 5,7
0,1 6,8
0,1 8,9
0,2 13,1
0,3 16,1
-1,2 8,2
-2 14,9
-1,3 18,8
-1,1 22,6
0,1 6,5
0,1 11,8
0,2 13,4
0,2 13,4
3,6
0,1 6,6
0,2 10,8
0,2 11,9
0,2 12,2
0,1 12,1
-0,3 0,9
-1,1 8,3
0,6 21,9
0,1 0,3
-0,8
10
0,2 7,7
-0,7 9,5
-0,8 10,1
-0,7 10,1
-0,9
10
-1,3 11,9
-1,2 13,1
-2 -4,5
-0,4 21,3

Global B*
Global Corp.*
Nordic Corp.*

-6,5
3
8
4,3
5,7
18,2
-0,6
14,4
15,3
-2,5
0,3 10,6
-0,3
-0,1 0,2
2,7
4
7
8,9
9,9
10,6
11,1
17,3
9,3
10
-4,3
2,7
20,3
20,8

229,94

Strategifonder

1,9

2,1

•Stra. Balans*
•Stra. Försik*
•Stra. Offens*
•Stra. Sve/Vä*
•Stra. Världe*

163,41
130,97
222,29
176,23
186,04

6,0
2,9
0,3 10,8
0,2 8,3
0,1 8,5

•Svenska Akti*

397,49

0,6 12,4

•Aktiv Ränta

117,98

1,8

Aktiefonder
Räntefond

*

-1,2
-1,7
-0,4
-1,1
0,2
0,1
0,2
0,2
-0,1
0,9
0,1
0,1
-0,9
0,2
-1,7
-0,1

8,9
-7,8
5,8
2
-8,6
-3,8
-6,4
-10,7
-1,1
7,2
-0,7
0,2
0,8
8,3
-7,8
-5,9

-0,3
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,2
-1,8
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
0,1
-0,9
-0,3
-0,9
-0,7
0,1
-0,1

6,3
3,6
8,9
9
8,9
0,6
-2,7
11,4
9,1
9,2
8,5
11,7
10,2
14,9
10,2
-8,6
6,1

3
-1,8
0,1

5
9,7
5,6
-0,7
-0,2
8,8

-0,3
-0,1
-0,2 14,7

2356,21
106,84
1007,05

0,3
0,1
-1,5
0,6
0,4
0,3
-0,2
-0,2
-0,2
-0,7
-0,4
-0,3
-1,3

13,7
-0,3
9,8
8,7
6,8
16,9
-1,6
0,5
0,5
10,6
8,2
0,9
15,8

-0,7
-0,7
-0,7
0,1
-0,5
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-1,3
-1,1
-0,2
0,2

-0,2
12,5
8,2
-2,6
1,6
-4,4
-0,3
11,9
1,9
4,4
6,6
9,2
10,9
5,9
-5,2
3,8

0,6

6,1
-1,1
2,2

-0,1

seb.se/fonder
•Dynamisk Akt
•Räntefond

14,81
102,68

-0,3 8,3
-0,1 -0,2

Balanserad*
Defensiv*
Möjlighet*
Tillväxt*

149,22
118,74
175,71
217,09

1,7
0,4
3,1
6,6

SEB Strategi

SEB Övriga

•Aktiespar
17,3
•AsienxJ
21,62
AsSeDeSELA
104,43
•AsSel LA
165,52
AsSeOpISEK
125,72
AsSmxJLA
48,42
Bioteknikfon, E* 112,07
Bioteknikfon, E* 108,94
610,1
BR LatinAm*
CorpSEK LA
17,23
Eaton VanceE
100,24
EatonUSVal
268,45
15,11
EC Balkan*
5,3
EC Turkiet*
1334,99
ECRyssland*
Ekorren
201,95
27,02
•EmergMa*
Etisk Europa, E
3,36
EtiskSveLU
87,8
•Europa
12,58
225,48
Europa Småb.*
Europafond E, E
5,03
•EuropaSmå.Sv
77,22
130,1
EuropaSmåLux*
Fastighet
61,85
443,52
FidAsiSpSi*
579,75
FidEuroSm*
Företagsobl.
145,36
•Gen 50
12,05
•Gen 60
15,21
•Gen 70
15,43
•Gen 80
18,61
17,14
GlFocFdA1, E*
Global C/R E, E
1,6
Globalfond U, U
4,34
167,49
GoldmSaIndia*
179,21
GS BRICs*
178,23
HeGaGlobFo*
187,3
HiYieldFundL*
178,66
HSBCBrazil*
HållGlobal
18,72
•Japan
9,16
526,45
JF China*
JohcmGlbSel
28,47
146,13
JPMGlNatRe*
•KoRäSEK
10,14
KoRäSEKL
22,91
•Latinam
24,28
15,85
Latinameri*
LiPrivEqLA, E
302,79
•Läkemedel
19,25
143,8
Möjlighet*
NAmerMed
2859,31
NAmerSmå
331,81
•Nordam
15,11
•Norden
32,04
Nordenfond u
18,63
NorFocuEUR, E* 228,96
•Obl SEK
11,14
OblFlex LA
22,42
•ObliFlex
10,25
148,15
•Pensionsf. L*
116,83
Pensionsf. P*
•Realrte LU
14,54
Rysslandfond, E
11,1
181,34
SchGloCliC*
Schweiz
29,28
StifteSver
23,61
StifteUtl
8,99
375,63
Sve Index*
Sve. Småb. C
24,84
SwedValue
235,23
Sverige
21,22
•Sverige Expa
20,58
SveriSmå
60,23
SveriSmåCR
286,47
•Tekno
48,74
388,26
TRoPr US L*
TryggPlac
185,1
•Världen
16,44
37,23
ÖstersjWWF*
•Östeuropa
29,16

0,1
-0,5
-1,4
-0,9
0,3
0,5
-1,8
0,8
0,8
4,5
-0,5
0,2
-1,1
-1,1
0,6
-0,6
0,4
-0,5
-0,7
-0,5
0,5
-0,5
-0,6
0,5
-1,4
-0,2
0,4
-0,1
-0,3
-0,4
-0,5
-0,2
0,2
-0,4
-0,3
-1,1
0,8
0,2
6
-0,1
0,6
0,5
0,4
0,1
-1,6
3,2
0,1
-0,5
0,1
0,4
-0,1
-1,7
-1,7
0,5
-0,1
0,2
0,3
-0,2
-1,4
-0,8
-0,9
-0,3
0,8
-1,1
-1
-1
-1,2
-1,3
-1,1
-0,2
0,2
-0,3
-0,4
0,5
-1

5,5
2,4
-4,7
-6
-11,4
-10,3
24
24
7,4
-3,8
-1,2
16,8
-10,1
-43,2
9,9
3,7
2,4
3
11,6
5,2
8,8
4,5
2,7
8,1
2,9
1,8
10,4
-1,2
3,3
5,5
6,5
9
18,1
7,9
8,4
-13,3
-3,5
18,1
-1,1
1,2
9,6
5,6
-4,5
15,4
11,3
-0,3
-0,3
10,4
11,7
18,7
20
1
17,8
33,2
14,7
9,4
9,4
18,8
0,3
-0,5
-0,5
3,5
5,8
0,7
12,6
10,1
3,4
4,2
6,9
11,7
18,6
4,3
9,2
9,3
19,3
18,6
19
30,9
2
5,2
11,3
0,6

Börshandlade fonder - SpotR

Bear OMXS30*
Bull OMXS30*
OMXS30*

Afrika
Europa
•Ftg.obl A
•Glb Corp Bnd

11,54
305,86
205,42

114,56
110,65
124,91
122

Indien
•Kina
•Likviditet
•Norden
•Småb. Global
•Småb. Sverig
•Sverige

287,71
148,7
110,98
636,3
110,53
125,4
138,68

-1,8 -1,6
-1,3 -3,8
0,3
-1,1 10,4
-0,1 10,5
-1,3 9,5
-1,3 8,7

Focus
138,36
•Global
1910,2
•Kon-Tiki
838,18
99,98
Krona*
•SKAGEN m2 A
212,55
•Tellus A
125,46
•Vekst
2600,21

0,5 9,9
-1 13,1
-1,8 -8,8

-1 -20,6
1 17,1
0,5 9,2

-1,2
-0,3
-1,8

7,2
5,4
6

0,8
-0,9
-0,7
-0,3
-1
0,1
-0,2
-0,2
-1

-3,1
10,6
6,3
15
7,5
10,5
0,1
19,9
8,6
-0,3
0,7
5,1
1,4
9,2
19,3
9,1
10,2
-5,7
23,9
19,8
14,1
10,6

•Asien*
380,35
Cancerfonden
181,86
•Europa Expo
541,95
•Global Expon
219,62
Idéer För Li
791,5
•Japan Expo
215,4
•Kapitalmarkn
179,79
•Nordam Expo
266,4
•Norden
221,07
•Penningmarkn 131,14
•Realränte
151,55
•Smart Balans
388,98
•Smart Försik
195,05
•Smart Offens
501,45
•Småbolag Sve
856,76
•Sverige
1338,47
•Sverige Expo
182,26
•Tillväxtmark
142,69
•TIME Global
309,97
•USA
1174,23
•Världen
490,33
Världsnatur
183,9

-0,3
-0,3
-0,2
-0,5
-1,1
-0,9
-0,8
-1,6
-0,2
-0,3
-0,9
-0,9

BlackRock In*
BlackRockEmE*
CarnegieStra*
CarnegieWorl*
EastCapBalka*
EastCapRyss*
EastCapTurki*
EastCapÖsteu*
FidelityEMEA*
FidelityIndo*
FidelityMala*
FidelityThai*
FirstStateGl*
LanneboSmåbo*
Lynx Dynamic*
NordeaEuHiYi*
OdinSverige*
ProsperityRu*
SchrChinaOpp*
SkanCancerf*
SkandiaAsien*
SkanEuroExp*
SkanIdéFLiv*
SkanJapExp*
SkanKapital*
SkanNorden*
SkanPenning*
SkanRealränt*
SkanSmartBal*
SkanSmartFör*
SkanSmartOff*
SkanSmåSve*
SkanSverige*
SkanTillväxt*
SkanUSA*
SkanVärlden*
SkanVärldsna*
Öhman FRN A*

299,33
1023,01
1330,37
1158,13
15,11
1334,99
5,3
38,34
130,09
214,71
390,08
523,05
7,45
103,18
110,6
325,85
5116,47
875,5
3279,38
183,51
380,35
545,69
799,36
215,16
180,08
223,3
131,16
151,93
390,23
195,42
504,13
866,43
1350,96
144,99
1177,56
494,59
185,57
109,16

-0,9
-9
0,6 0,5
0,7 5,1
-0,3 9,8
-1,1 -10,1
0,6 9,9
-1,1 -43,2
-6,2
-0,2 -5,2
-0,3 -12,8
-0,3
9
-0,5 8,9
0,8 0,5
0,8 11,5
-1,1 -0,6
0,1 0,2
1 10,4
0,5 4,7
-0,4 2,3
1,3 11,6
0,8 -3,1
0,6
7
8,5
-1,4 10,4
0,3
9,6
-0,3
-0,1
1
0,2 5,4
1,6
0,3 9,8
0,6 20,6
1,1 10,1
0,5 -4,2
0,1 20,1
0,4 15,1
1,3 11,6
0,7

238,87
215,72
198,87
130,82
158,89
140,02
134,83

0,3 7,2
0,1 10,3
0,3 6,5
-0,1 2,3
0,1 4,6
3,5
0,4 -0,7

188,91
177,12
135,48
289,45

0,3 10,3
0,3 9,6
1,1 5,8
-0,2 11,6

SkandiaLink/1dag fördröjn

•*

SEB Dynamisk

www.handelsbanken.se/fonder

•Amerika
991,09
•AmSmåbolag
890,51
•Asienfond
626,09
BrasilAS
83,85
•EMEA Tema
378,34
Euro Ränta
2032,71
•Europa
411,22
•EuropaIndx
118,37
EuropaSel
264,79
Finlandsfond
80,89
FlexRäA1
111,57
•Företagsob.
129,25
•Gl Ind Cri
270,45
•Global Tema
515,82
GlobDyn 90
163,5
GlobSelectiv
215,07
•Hållbar Ener
167,99
•Hälsovård Te
231,78
•Japan Tema
89,33
•Kinafond
193,3
Kortränta
104,31
•Latinameri
283,4
•LuxKortrta
144,45
•LångräntaCrA
116,19
MegaAvkast
1898,69
•MSCIEmMaIdxA 145,05
MultAsset 15
102,86
MultAsset 25
153,75
MultAsset 40
106,14
•MultAsset 50
200,09
MultAsset 60
108,83
MultAsset 75
215,66
MultAsset100
309,82
MultAsset120
122,66
•Norden
1213,71
Norden Selek
389,96
•NordiskaSmåb 1153,18
Norge
1428,49
Pen. Aktiv 5
203,39
Pen. Aktiv 6
256,93
Pen. Aktiv 7
262,5
Pen. Aktiv 8
264,13
•Pens.40 Prem
134,95
•Pens.50 Prem
172,61
•Pens.60 Prem
216,37
•Pens.70 Prem
221,92
•Pens.80 Prem
222,5
•Pens.90 Prem
129,7
Realräntef.
120,44
•Rysslandsfon
78,69
•Råvarufond
107,06
RäStrCriA2
103,26
SBC Bo
1075,9
Stiftelse
128,35
•Sv Idx Cri
274,62
SveIndex
11620,41
•Sverige
2044,36
•Sverige OMXS
244,08
SveSel
426,46
•SveSmå
1747,21
•Tillväxt
302,23
•USA Index
373,78

1790,04
NoAmAllCap*
769,21
NoAmHiYiB*
•Nordic Fund
1,77
1643,38
Nordic Ideas*
1353,14
Nordic Stars*
541,97
North Am V*
•Nya Tillv
97,79
Obl.invest
547,93
•Obligation
128,01
Olympiafond
171,87
Optima
880,55
•Realränte
164,01
•Ryssland
151,01
•Räntefond
100,09
Sekura
286,97
Småb. Sverig
314,55
•SmåbolagNord
137,2
Stabil
145,88
*
160,33
Stabila Akti
911,01
Stable Equit*
•Stra Ränta
131,55
Strateg100
295,66
Stratega10
152,12
Stratega30
186,53
Stratega50
231,44
Stratega70
274,66
Swedish Idea
171,24
•SweStars iu
2840,4
98,2
US Corp Bond*
Yield Fund
145,39

•Aggr Plus*
•Etisk Plus*
•Flex 100 Plu*
•Flex 40 Plus*
•Flex 70 Plus*
Fondväljaren*
SmartBeta Tr*

Aktiefonder

•EquitEUR R, E*
•EthiGlValR, E*
•EuropValR, E*
•Glob Value, E*

Räntefonder

•InvGrVlBdR, E* 149,79
LgDnBdEURR, E* 27,06
Blandfonder

•Procedo R, E*
•Securus R, E*

-0,3

209,60
157,73

2967,45
1588,56

-1,5
-1

15
5,4

•Access Asien
•Access Globa
•Access USA
•AccessEuropa
•AccessSverig
•AktiefPens
AllemaKomp
Amerikaf
Asienfond
Bas Action
Bas Aktier
Bas Mix
Bas Ränta
Bas Solid
EthGloMEGA
Ethica Glo
Ethica Sveri
EthOblUtd
EthSvMEGA
Etik Balans.*
Etik Stiftel*
Europafond
•EuropaMEGA
Exportfond
•Fastighet
Glo Em Mar
Global HiDiv
Globalfond
•GlobalMEGA
Humanfond
•Japan
Japanfond
Kapitalinv
Kapitaltrygg
Kinafond
•Medica
MixIndexSv
•MixPension
•Nordenfond
Ny Teknik
Obligation
•Pennmarkf
PremBalan*
PremFörsikti*
PremModig*
Realräntef
Rtf Flexibel
Rtf Kort Plu
•Ryssland
Råvarufond
•RäntePens
•SmåbolagEu
•SmåbolagNo
Småbolagsf.G
•SmåbolagsSv
SweHiDiv
Sverigef
•SverigMEG
TalAktMEGA
TalRäSvME
•Technology
•Transf 50
•Transf 60
•Transf 70
•Transf 80
•Transf 90
•Östeuropa

234,9
151,76
301,53
137,46
185,74
28,3
81,97
62,14
46,48
159,16
154,02
30,5
99
126,54
252,66
331,76
9046,18
117,45
389,26
1437,68
119,31
29,88
11,86
143,48
44,4
136,73
494,62
66,69
20,41
1059,88
142,78
10,2
134,51
111,32
273,6
21,58
278,43
21,13
112,51
857,45
135,22
101,18
153,52
117,43
183,12
140,22
256,57
123,91
26,7
22,16
13,46
42,72
168,92
102,87
130,77
160,63
500,53
88,34
62,69
112,88
337,31
151,63
183,74
235,78
262,22
204,46
32,53

-1,9
-0,4
-0,5
-0,8
-1
-0,9
-0,8
-0,4
-1,8
-0,7
-0,8
-0,6
-0,1
-0,4
-0,8
-0,8
-0,9
-0,1
-0,9
0,3
0,3
-1
-1
-1,2
-1,8
-1,6
-0,9
-1
-1
-0,9
-0,1
0,2
-1,2
-0,3
-1,8
-1
-0,5
-0,6
-1,8
-2,6
-0,1

-0,1
-1,8
0,2
-0,1
-1,4
-1,6
-0,5
-0,8
-0,8
-1
-1
-0,8
-0,1
-1
-0,2
-0,4
-0,6
-0,6
-0,6
-1,5

-0,7
15,4
21,5
6,1
9,7
12,9
11,9
24,1
-3,8
6,2
8,8
4
-1,5
1,9
19,2
18,5
6,4
0,5
6,5
7,8
7,8
4,9
5,4
10,6
9,5
-10,4
12
11
11,4
5,8
10,4
13
12,5
1,3
-2,2
22,5
5,1
4,9
4,9
23,3
0,3
-0,3
1,6
0,3
2,5
0,2
-0,2
-0,7
10,1
10,7
0,5
8,9
15,2
19,3
15,4
5,5
8
8,6
13,2
0,4
26,3
2,4
6,7
10,3
10,3
10,7
2

BF-EuHiYiPac, E* 205,37
628,77
•Biotech B, U*
996,01
•EcoPerfB, U*
•EF Asian Con, U 120,17
EqFuAustrali, AU 1016,63
59,6
•ES-Brazil, U*
ES-EmMktsHig, U* 95,05
111,52
•ES-Russia, U*
•Europ.Opp.Un, E* 202,51
•Gl.Multi Tec, U* 389,88
90,52
•GlobInnov.B, E*
•GrtChina B, U
378,61
•Hlth CareB, U* 287,05
14,36
KSS-GlAllE, E*
•Mid Caps USA, U* 2000,4
387,9
•SC Europé, E*
950,49
SmCapUS B, U*
•Str-BalanB, E* 2688,91
486,41
Str-Eq B, E*
•Str-Grth B, E* 3476,96
771,36
StratFuEq, CH*
•USA Growth, U* 40,31
*
210,12
•USA MuStr, U

0,2
1,3
0,1
-1,4
-0,1
5,1
-0,4
1,5
0,3
0,5
0,5
-0,9
0,2
-0,2
0,7
0,4
1,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3

5,2
17,2
18
-7,5
-0,6
-5,6
1,9
14,3
14,6
23,4
10
0,6
22,2
6,6
24,7
8,6
32,9
4,8
6,7
5,7
8,6
32,3
21,4

Emerging Mar*
302,97
306,21
Euro Bond S*
399,55
Euro High Yi*
•Kina
107,41
1143,37
•Norden*
104,6
Obl.Sverige*
•Premium 30 S* 264,31
276,41
Premium 50 S*
287,68
Premium 70 S*
123,1
•Sverige*

0,8 -0,5
-0,2
0,8
-0,9 -3,8
0,3 3,6
0,9
0,2 1,4
0,4 2,1
0,5
3
0,6 4,8

•EtiskEmerMar* 183,55
126,47
EtiskIdxSveB*
183,92
EtiskIdxUSAB*
149,63
•EtiskIndexEu*
116,4
•EtiskIndexJa*
242,26
•EtiskIndexPa*
262,84
•EtiskIndexSv*
243,01
•EtiskIndexUS*
109,16
•FRN A*
118,71
•Ftgsobl*
117,86
•Föret.obl 2 *
243,8
•GlbHållb.A*
614,65
•Global Growt*
1650,66
•Hjärt-Lung*
26,29
•Lärarf. 21-4*
21,97
•Lärarf. 45-5*
*
15,7
•Lärarf. 59+
131,57
•Obligation*
96,15
•Penningmarkn*
121,67
•Real A*
101,01
Rf Komp Håll*
710,57
•Smart Beta*
4209,18
•Småbolag A*
111,58
Stiftelsefon*
155,61
•Sv Hållbar A*
*
1112,13
•Swe Micro
112,69
Sve. Fokus B*

0,5
0,5
0,2
0,5
-1,4
-0,4
0,5
0,2

0,1
0,1
-0,1

2,9
6,0
6,6
5,5

www.spiltanfonder.se

08 - 545 813 40

•AF Dalarna
AF Invest
•AF Småland
•AF Stabil
•AF Sverige
•Globalfond I*
•Högräntefond
•RF Sverige

255,78
336,23
425,94
693,94
657,7
130,36
113,01
121,89

-1,6 12,8
-0,9 6,3
-1,1 6,3
-1,1 11,7
-1,4 9,8
0,1 11,7
2,6
0,8

•EmergMarkSRI
•Europa
Europa Plus
•Generat. 40•Generat. 50•Generat. 60•Generat. 80•Generation 7
•Global
Global Plus
•Grön Oblig.f
•Japan
•Obligation
•Penning
•Sverige
Sverige Plus
Tillväxtm. P
•USA

130,57
138,43
104,67
252,79
378,09
516,81
123,56
234,51
134,16
150,24
102
94,36
148,04
118,03
314,74
128,56
138,8
250

-1,9
-0,7
-0,9
-0,2
-0,3
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,4
-0,1
0,1
-0,1
-0,9
-0,8
-1,8
-0,3

Småbolag*
StrandFörm*

-1,7
6
4,7
3
5,2
10,3
11,2
11,1
13,2
13,3
0,2
10,4
0,5
-0,2
9,8
10,7
-4,1
20,9

-2 -10,2
-1,1 7,5
0,5
-1,7

-0,1
0,2
0,1
0,4
0,5
0,3
0,1
-0,1
-0,1
0,6
0,7
0,4
0,8
0,8
1,1

0,9
10,1
23,4
6,8
8,2
3,5
10,1
23,5
0,7
0,1
0,5
16,4
27
22,3
12,9
9,1
3,4
0,4
-0,5
1
0,8
8,2
14,9
4,3
8,4
14,5
12,9

ANNONS FONDNOTERINGAR För mer information om annonsering kontakta Dagens Nyheter, Christian Alvesson, 08-738 13 39
Ändring en dag. Förändring i % sedan föregående börsdag eller senaste förändring.
Ändring 31/12 2017 Förändring i % sedan årsskiftet.
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P=Brittiska pence, AU=Aus dollar, K=Kan dollar, CH=Schweiziska franc
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Fråga experterna.

”Vår fyraåriga dotter får enorma
vredesutbrott varenda dag”
Den senaste tiden
har fyraåringen fått
långa vredesutbrott
minst en gång om
dagen, när hon skriker och gråter okontrollerat. Föräldrarna
har försökt ”allt” men
inget har fungerat.
Varför får dottern
utbrott och hur kan
man hjälpa henne?

?

Fråga:
Min fyraåriga dotter har under
de senaste månaderna fått enorma
vredesutbrott där hon bara skriker
och gråter nästan okontrollerbart,
detta sker minst en gång per dag
och kan vara i upp till en timme. Ofta startar
det med att hon av någon liten anledning (i
våra ögon) blir lite sur och sedan går hon från
att grymta surt till att hetsa upp sig till ett helt
hysteriskt stadium.
Vi har försökt ”lösa” situationen, säger att
man får bli arg, men att om man känner att
man måste skrika så får man gå undan så man
inte stör andra. Vi har försökt att sitta med, att
kramas, att lämna henne i fred, att ”prata om
varför”, att ignorera, men inget hjälper.

Vi frågar alltid varför hon är ledsen/arg men
jag tror inte egentligen att hon vet. Hon brukar
skrika till svar att ”det borde du veta, jag har
sagt det hela tiden/alla gånger!!!”. Men hur vi än
gör blir det fel. Ofta, precis innan utbrottet lägger sig, kan hon komma med en helt orelaterad
anledning till att hon blev sur från början. ”Jag
är ledsen för att jag fastnade med foten i en gren
i dag på förskolan.”
Jag har också försökt att ta upp detta när hon
är helt lugn och glad och fråga vad hon skulle
vilja att vi gjorde för att hjälpa henne när hon
ibland blir så där arg. Men detta var nog för svår
fråga för henne, vilket kanske inte är så konstigt
då hon ju faktiskt är fyra år. Hon svarade ”köpa
en pysseltidning”.
Jag tycker mig se ett mönster där hon ofta blir
sur när något helt enkelt inte blir som hon tänkt
sig. Hur kan vi hjälpa henne i dessa stunder
när hon blir så arg, och att hantera motgångar i
form av att hon inte alltid är bäst/inte klarar av
något på en gång med mera?
Mamma

!

Svar:
Jag förstår att ni söker svar på problemet du tar upp. Det måste vara utmattande med så långvariga dagliga utbrott!
Inför en sådan utmaning är det lätt att
känna sig maktlös som förälder, inte
minst när det inte verkar finnas några uppenbara orsaker till utbrotten. Jag vill börja med
att ta upp möjliga orsaker, eftersom de förstås
påverkar lösningen på problemet. Jag har ingen
bra gissning, eftersom jag vet så lite om er
dotter förutom att hon får utbrott. Mitt första
råd blir därför att ni lägger kraft på att försöka
förstå mer om vad som föranleder utbrotten.
Du skriver att ni tycker er se att de ofta orsakas
av att något (litet) inte har gått som dottern vill.
Det kan förstås vara en utlösande faktor, men
när barn får utbrott finns det ofta en rad bakomliggande omständigheter som bidrar. Generellt
är det bra att leta efter mönster. När går det
bättre och när går det sämre? Vad präglar dagar
med utbrott jämfört med bättre dagar? Hur
påverkar tid på dagen, plats och personer som
är med?
Exempel på bakomliggande orsaker är att
barnet har det tufft på förskolan och bär med
sig en frustration hem, att barnet sover för lite,
att barnet har lågt blodsocker, att föräldrar och
barn har för lite tid tillsammans, att barnet nyli-
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gen har fått ett syskon eller att det förekommer
konflikter mellan andra i familjen som påverkar
barnet. Listan kan givetvis göras längre, men
poängen är att ni ska försöka tänka igenom allt
som kan tänkas påverkar er dotters humör och
ork.
Om ni får en misstanke om någon sådan
bidragande orsak är nästa steg förstås att pröva
något nytt. Exempelvis att låta dottern sova lite
längre, att ge henne extra mellanmål eller att
ta lite kortare dagar på förskolan. Jag föreslår
att ni börjar med detta, eftersom man ibland
lägger all kraft på att hantera själva utbrotten
och glömmer vad som kan ligga bakom. Men
vid sidan av omständigheter och föräldrarnas
sätt att agera spelar förstås barnets personlighet och temperament stor roll. Det kan vara
en del av förklaringen till att er dotter reagerar
starkare än andra barn på motgångar.
Men är det inte normalt med utbrott? Jo,
majoriteten av alla fyraåringar har utbrott
någon gång i månaden eller i veckan, men det
är ganska få som har det dagligen. Det är också
ovanligt att utbrotten varar så länge som upp till
en timme. Det beror givetvis på vad man menar
med utbrott – att barnet går runt och surar
eller protesterar räknas inte. Snarare menas att
barnet tappar kontrollen och exempelvis slåss,
kastar saker eller skriker vilt. Med tanke på att
er dotter har haft så många och långa utbrott
i flera månader tycker jag att det finns anledning att ta kontakt med exempelvis BVC eller
psykolog på vårdcentral. Då kan ni beskriva
problemet närmare och få en bedömning om
det finns skäl att söka vidare hjälp.
Även om jag har betonat vikten av att undersöka bakomliggande orsaker till utbrotten, så
spelar det förstås också stor roll hur ni agerar
när de väl blossar upp. Ni har försökt med allt
men inget verkar hjälpa. Jag tycker att du resonerar klokt när det gäller er dotters förmåga
att själv förstå eller förklara varför hon blir arg.
En vanlig fälla är nämligen att vuxna frågar
för mycket när barnet inte vet eller kan svara.
Frågorna kan upplevas som provokationer
eller krav när barnet inte har något svar att ge.
Ibland kanske barnet har ett svar, men vill vara
arg utan att behöva förklara.
Ett generellt råd till föräldrar när barn får
utbrott är att använda så få ord som möjligt,
att avstå från frågor och diskussion, att bara
försöka lugna. Den stora utmaningen är förstås
att hålla sitt eget humör i schack – att ha en
låg röst, lugnt kroppsspråk och ett vänligt
ansiktsuttryck. Det låter som om ni har försökt
göra ungefär så, men det är ofta svårt att vara
tillräckligt konsekvent. Det kanske kan vara
värt att pröva igen och att hålla er till det en
längre period. Det är förstås också individuellt
vad ett barn upplever som lugnande. För vissa
barn kan det vara att föräldrarna sätter ord på
känslorna, till exempel ”Jag förstår att du är
arg. Du får vara det.” För andra barn är det mer
lugnande att föräldrarna bara låter dem vara.
Att din dotter svarar ”du borde veta” och
verkar hitta på godtyckliga förklaringar får
mig också att tänka på en annan sak. Barn
som får utbrott kan ibland känna sig fångade
av känslorna. De tycker att det är pinsamt att
tappa kontrollen och bli arg, särskilt om det inte

finns någon godtagbar anledning – ”mammas
och pappas frågor bara påminner mig om att jag
egentligen inte borde vara arg”. De kan därför
behöva hjälp att finna en utväg, att kunna sluta
vara arga utan att behöva stå till svars. Även om
ni avstår från att fråga eller prata om utbrottet efteråt, kan er dotter ändå känna ett eget
krav på att förklara och ursäkta sig. Hennes lite
påhittade förklaringar kanske är exempel på
just det.
Vad kan ni göra för att hon ska hitta andra
eller snabbare utvägar? Ni har redan försökt
att låta er dotter vara, eller att ignorera henne i
samband med utbrotten. Det är ofta svårt, eftersom barn hela tiden läser av sina föräldrar. Om
föräldern plötsligt blir tyst kan barnet känna sig
avvisat och bli än argare, även om förälderns
avsikt är att låta barnet vara i fred.
Det gäller alltså att ni som föräldrar försöker
agera precis som om er dotter lugnt satt och
lekte i stället för att ha ett utbrott. Det är förstås
ingen lätt uppgift när ett barn skriker och fräser,
men försök att reagera så lite som möjligt om
hon provocerar er. Förhoppningsvis kan er
dotter hitta vägen ur ilskan lite fortare när hon
ser att ni är precis som vanligt. Och att ni håller
dörren öppen för att börja göra något annat.
Martin

På www.forster.se/referenser181005 finns
referenser till forskning

Om

/fråga-insidan
Legitimerade psykologen, �örfattaren och
youtubaren Liria Ortiz svarar på frågor om
självhjälp, �örändring och parrelationer.
Martin Forster, Karolinska institutet, legitimerad psykolog och forskare, svarar på
frågor om barn och familjerelationer.
Skicka din fråga till fragainsidan@dn.se

Följ ämnet
dn.se/om/
/fraga-insidan/
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Demensvård.

Hur kan äldreomsorgen missa
maskar, smuts och dålig lukt?
○○Varför får inte de äldre ta del av
den välfärd de själva varit med att
skapa?
Vår syn på äldre människor, de
utsatta i vårt moderna samhälle,
måste förändras. Bilden borde
inkludera ordet respekt för den
äldres integritet, hänsyn och
tolerans. Vi borde kunna gå till
oss själva och fundera: hur skulle
jag vilja ha det när hjärnan och
kroppen inte längre orkar vara
med, när sjukdomar relaterade till
åldern gör entré?
När demensen smyger fram med
fasta steg tar den ingen hänsyn,
alla kan drabbas. Vi är utlämnade,
det spelar ingen roll hur mycket eller litet vi har i plånboken eller hur
våra vänner mår.
Det är då samhället ska träda in
och ta hand om våra förvirrade
hjärnor. Glöm inte då att den äldre
finns kvar därinne. Kapaciteten
att känna känslor är intakt, och
behovet av ömhet är fortfarande
levande.
Jag vill att vi betraktar äldre med
vördnad, vördnad för det de står

_

Alla anhöriga blir
stressade och frustrerade av sådant här.
Om man missat allt
detta trots dagliga
insatser, vad mer kan
man ha missat?

Kommentera på dn.se/asikt
Vill du kommentera insändaren? Gå
in på dn.se/asikt. Här hittar du också
fler inlägg och debatter.
Vill du skriva ett längre svar? Mejla
till asikt@dn.se

Jan, Västervik

för, att vi visar det med vår attityd.
Men jag har sett det motsatsen
på nära håll.
Jag blev bestört när jag hörde en
vårdgivare yttra sig över en äldre
person med demens och påstå
att personen redan har ”så pass
mycket insatser” när de anhöriga
försökte förstå varför vården inte
fungerade. Får man ”så pass mycket insatser” borde det ju märkas i
den äldres vardag, det kan man ju
tycka vore rimligt.
I det här fallet hade personalen
trots ”mycket insatser” alltså dagligen missat att det kröp maskar på
köksbordet hemma hos den äldre
med demens, bordet där den äldre
intar sin medicin, sina måltider,
sitt kaffe. Hur kan detta förbigås?
Hur kan det passera obemärkt varje dag? Dessa maskar kröp till och
med i medicinpärmen. Och lukten
var det heller ingen som reagerade
på fast man var där dagligen? Det
är orimligt.
Och övrig städning? Gamla
salvor stod där insvepta i en sörja
av damm och fett, den som gick
på köksgolvet kunde känna hur

fötterna klibbade fast – och bilden
av hur kylskåpet såg ut inuti vill de
anhöriga helst glömma.
Alla anhöriga blir stressade och
frustrerade av sådant här. Om man
missat allt detta trots dagliga insatser, vad mer kan man ha missat?
Någon borde väl ha reagerat! Ni har
med utsatta människor att göra, ni
har med äldre människor att göra!
Skärpning.
Det är ovärdigt att låta en människa leva under sådana omständigheter. Men när man som anhörig
ifrågasätter så finns det ingen som
tar ansvaret, ingen som ser till
helheten.
Åldern förlåter ingen, den kommer och sedan dör vi, oavsett. Vi
är alla är på väg dit, är det då inte
rimligt att vi andra medan vi kan,
ordnar fram den bästa äldreomsorg, som om den vore för oss
själva? Varför ska äldre få mindre
av välfärden än andra? Äldre vill
känna trygghet, ömhet, respekt.

Iris Bustamante-Cortés, Norrköping

Kort sagt
Teknikhysterin gör det svårt
att ens gå på toaletten

prata inför grupp vilket gör att det
blir lättare på gymnasiet då man
diskuterar mycket och har stora
grupper. Även de som redan vågar
tala inför andra kan ha nytta av det
genom att de blir bättre. Det kan
förbättra betygen eftersom en del
av betygen bedöms av vad man
presterar muntligt.
Det bör vara obligatoriskt.
I kursen tycker jag att eleverna
ska få lära sig:
○○ Vad personen ska göra när man
känner oron och paniken komma
när man ska tala.
○○ Kroppsspråk och röstträning så
att man vet hur man ska göra.
○○ Mental träning inför pressande
situationer, till exempel debatter.
○○ Respons och feedbackkunskap.
○○ Improvisationsövningar och hur
man förbereder sig på framföranden.
○○ Avslappning och medveten
närvaro.
Jag tycker att politikerna borde
ta tag i det här och inte låta elever
misslyckas i skolan på grund av
talängslan.

Bildinsändare. Jan Ed, Nyköping

Tågresa. Åkte nyligen tåg med
MTR. På toaletten fanns ett antal
knappar med text endast på svenska. En knapp för att öppna dörren
utifrån, en för att stänga dörren
inifrån, en för att låsa dörren och
så vidare.
Då jag öppnade dörren satt en
vithårig, välklädd äldre dam på
toaletten. Hon hade inte förstått
hur man skulle låsa dörren. Jag
lyckades inte hitta någon knapp
som man kunde stänga dörren
utifrån med, så där satt tanten till
allmän beskådan innan dörren
stängdes automatiskt.
Varför denna teknikhysteri?
Kan man inte ha ett vanligt vred
som alla kan förstå hur man ska
använda? Invandrare och de gamla
som byggt upp samhället kan inte
längre delta i det.
Agneta Kjellström, Huddinge

Fler unisexplagg! Alla
kvinnor vill inte ha figursytt med minimum av
komfort och rörelsefrihet.

Lina Oskarsson, 16 år, Uppsala

Sofi Andersson

Alla elever borde få lära sig
att våga tala inför andra
Eget ämne. Jag har en idé på ett
nytt skolämne som jag tycker
ska införas på alla grundskolor i
Sverige: en kurs som ska lära elever
att våga prata inför andra och
förbättra elevers möjligheter att
uttrycka sig muntligt.
Många som jag känner tycker att

Fler bildinsändare på dn.se/asikt

det är jobbigt och läskigt att prata
inför klassen. Man är rädd att säga
fel eller göra bort sig. Jag tror att
det är ett vanligt problem och det
behöver förändras.

○Nu
○ måste väl Samsung få
bygga i Humlegården och Adidas i Vasaparken?

Så här är min plan: förändra
timplanen inom grundskolan och
inför en ”våga tala”-kurs, kanske
en timme i veckan. Under kursen
skulle eleverna vänja sig vid att

Färdtjänstresorna skall
begränsas till 500
resor per år, för de med
rullstolstaxi. De som har
”vanlig” färdtjänst får
nöja sig med den vanliga
tilldelningen på 198 resor
per år.
När skall det bli samma
tilldelning för ”vanlig”
färdtjänst, som för rullstolsfärdtjänst?

○Nu
○ ska det bli mycket intressant att få veta om Lööf och
Björklund står vid sina löften
när Kristersson lockar med
regeringsmakt.
B

○Nya
○
Karolinska blänker och
gnistrar i solen, när vi åker förbi.
På SöS-akuten trängs patienter och anhöriga i lokaler utan
stolar och mat. Väntetiderna
kan vara långa, cirka 10 timmar.
Wc är i behov av reparation.
Den ingrodda smutsen i nötta
sprickor lyser svart. Personalen
är vänlig och stressad.
Anhörig

○Med
○
tanke på allt klotter i
Stockholm undrar jag om det
inte är fel på prissättning, tillgänglighet eller åldersgräns för
att köpa färg.
Ed

○Nobelhuset
○
kan få överta
Apples plats i Kungsan.
Nils W

○Postnords
○
kunder blir bestulna. Brev sprättas med kniv,
paket försvinner. Min systerdotters barn, 5 och 7 år, har fått
brev från mig. Nu senast var
breven uppskurna. Mamman
blev oförskämt bemött när hon
ringde Postnord. Barnen blir så
ledsna.
Bittan

Skriv till DN Åsikt
Gör så här
1. Skriv om något du brinner för.
Var gärna personlig, men ha ett
tydligt budskap. Underteckna
med för- och efternamn, gärna
ort. Bifoga postadress.
2. Maxlängd på toppartikel är
3000 tecken.
3. Mejl: asikt@dn.se (Den gamla
adressen skrividn@dn.se kommer
också att fungera under en period.) Skriv gärna din text direkt
i mejlet. Post: DN Åsikt, Dagens
Nyheter, 105 15 Stockholm
Sms: 72444 Inled med SKRIV
mellanslag. Normal sms-taxa.
Håll dig mycket kort.
Så funkar det
1. Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta och redigera.
2. Din insändare kan komma i
papperstidningen, på webben
eller både och.
3. Tyvärr har vi inte möjlighet att
ge alla ett personligt besked.

Mer på dn.se/asikt
Du hittar fler insändare och svar
på dn.se/asikt. Här kan du också
kommentera insändarna.

Alf Olsson, Älvsjö
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Stockholmsvädret finns på sista sidan
i Stockholmsdelen måndag–lördag.
Mer väder? se.storm247.com

+30°

Sverige. Bakom regn och snö så följer soligt väder.

Världen.
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Trondheim
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Sundsvall
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11°

Åbo

13°

Oslo
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14 ° Norrköping

12 °

5�9 m/s

15 ° Visby

Göteborg

Oskarshamn
rs

Lör

Sön Mån

Tis

N Norrlands fjälltrakter
Varierad molnighet och
snöbyar.

-3 / 3

-4 / 3

-3 / 3

1 / 5/

N Norrlands inland
Snö drar bort och molnigheten minskar.

-1 / 6

-1 / 5

-3 / 4

1 / 8/

N Norrlands kustland
Regn och blötsnö drar bort.

2 / 10

0/ 7

2/ 8

/
6 / 11

S Norrlands fjälltrakter
Varierad molnighet med
blötsnö eller regn i norr.

1/ 7

-3 / 5

1/ 7

/
2 / 10

S Norrlands inland
Övervägande soligt.

3 / 10

0/ 7

1/ 9

/
5 / 12

S Norrlands kustland
Övervägande soligt.

7 / 12

2/ 8

4 / 11

/
7 / 15

Västra Svealand
Soligt väder.

7 / 11

4/ 9

7 / 12

/
9 / 15

Östra Svealand
Uppklarnande.

9 / 12

3/ 8

7 / 12

/
11 / 15

Västra Götaland
Molnigt och tidvis regn.

9 / 14

5 / 11

8 / 13

/
10 / 15

Östra Götaland
Halvklart till mulet och skurar.

9 / 17

4/ 9

7 / 13

/
10 / 16

Halmstad
Köpenhamn

15°

Klaipeda

Malmö

11 / 16

7/ 9

8 / 13

/
11 / 14

Södra Götaland
Varierad molnighet och
uppehåll.

12 / 18

6 / 11

8 / 13

/
10 / 15

5�9 m/s

Gdansk

Lübeck

TEMP/NEDERBÖRD

HÖGST/LÄGST I GÅR

I går kl 14

kl 08-08

2,9
6,0
6,2
4,7
7,7
6,7
8,7
8,3
8,4
8,1
9,8
10,9
11,1
11,6
12,2

0 mm
0,2 mm
2,3 mm
i.u mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
5 mm
0,4 mm
0 mm
0,1 mm
0 mm
7 mm

Kiruna
Luleå
Umeå
Östersund
Gävle
Karlstad
Örebro
Uppsala
Stockholm
Visby
Jönköping
Göteborg
Växjö
Kalmar
Malmö

Öland och Gotland
Halvklart till mulet och skurar.

kl 20-14
Varmast
8,2
Norrland Lungö
9,6
Svealand Enköping
Götaland Malmö
12,8
Kallast
Norrland Latnivaara
-11,9
Svealand Arvika
-4,3
Götaland Hagshult
-4,3
Blötast
Norrland Bjuröklubb 11,2 mm
Svealand Vällnora
1,6 mm
Götaland Malmö
7,3 mm
Blåsigast
Norrland Stora Sjöfallet 11 m/s
13 m/s
Svealand Söderarm
Götaland Falsterbo
11 m/s

SOLEN

Förändring i min,
avrundad si ra

min

Upp
07:05
07:09

Ned
17:48
17:44

Östersund
I dag
I morgon

07:20
07:23

18:19
18:15

Stockholm
I dag
I morgon

07:02
07:04

18:10
18:07

Göteborg
I dag
I morgon

07:24
07:26

18:36
18:33

Malmö
I dag
I morgon

07:18
07:20

18:33
18:31

Storön
Holmön
Nyhamn
Örskär
Landsort
Harstena
Öl södra
Hanö
Falsterbo
Måseskär

VÄRLDEN I MORGON
kl 14.00 lokal tid

Algarve
Alicante
Amsterdam
Ankara
Antalya
Aten
Auckland
Bagdad
Bahamas
Bali
Bangkok
Barbados
Barcelona
Berlin
Biarritz
Bryssel
Buenos Air
Chicago
Cypern
Dakar

Dublin
Dubrovnik
Gambia
Goa
Hanoi
Helsingfors
Ho Chi Minh
Honolulu
Hurghada
Istanbul
Jakarta
Jerusalem
Kairo
Kanarieöarna
Kap Verde
Kapstaden
Kreta
Köpenhamn
Las Vegas
Lima

26
25
19
26
28
22
17
38
29
27
26
29
23
22
19
22
19
23
31
29

NV 5 m/s
V 7 m/s
V 4 m/s
V 7 m/s
V 6 m/s
NV 3 m/s
SV 5 m/s
S 4 m/s
S 4 m/s
NV 4 m/s

I DAG

Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Malaga
Maldiverna
Mallorca
Mauritius
Mexiko City
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Peking
Phuket
Prag

25
12
21
24
27
26
28
25
23
17
30
15
30
17
21
11
22
14
26
21

Reykjavik
Rhodos
Riga
Rom
Santo Domingo
São Paulo
Seoul
Seychellerna
Shanghai
Sharm El Sheikh
Singapore
Split
Sri Lanka
Sydney
Teheran
Tokyo
Toronto
Tunis
Wien
Zanzibar

+44 cm (i går +27 cm)
+23 cm (i går +38 cm)
+16 cm (i går +37 cm)
+33 cm (i går +13 cm)

FYNDPRISER
NYPREMIÄR

I MORGON

3°

8°

13°
20° 20 °
24 °

4
24
17
19
26
22
17
27
22
35
25
19
28
18
21
28
14
26
20
31

29°

22°
24 °

12 ° 23°
23 °
31°

21 °

3°

16 °

11°

18 °

VATTENSTÅND I DAG
Sundsvall
Stockholm
Karlskrona
Göteborg

11
19
31
30
25
12
26
29
32
21
29
31
32
24
27
26
22
15
26
18

Europa. Ett intensivt lågtryck berör främst Italien

KUSTVINDAR
I DAG

Kiruna
I dag
I morgon

Temperatur i dag kl 14.00 svensk tid

22°

19 °
26°

22°

MODE & HEMINREDNING

Butiken upphör,
allt ska bort!

TOTAL
UTFÖRSÄL JNING
EXTRA lördagsoch söndagsöppet!
Upp till

1199:-

:–
s 1999

Rek. pri
TENSON
ISMO DOWN M JACKET

999:-

FIVE SEASONS
KAYLA W PARKA

Mycket lätt och komprimerbar
dunjacka. Finns i storlekarna S-XXL
samt i flera färger. Herrmodell.

:–
s 1699
Rek. pri

Varm vinterjacka med syntetfoder.
Finns i storlekarna 36-52 samt flera
färger. Dammodell.

Stockholm: Kungsgatan 68, Tel 08-21 26 50
Mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 12-17
Uppsala: Gamla torget 1, Tel 018-50 11 66
Mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 12-16
www.alewalds.se
Dessa erbjudanden gäller så långt lagret räcker. Vi
reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning.

Du missar väl
inte e-DN?
Ladda ner e-DN-appen eller läs
i webbläsaren på din dator via
dn.se/dagenstidning.

PÅ ALLA VAROR
tiken!
Hjälp oss tömma bu

Karlavägen 40, Stockholm Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 10-14
MÖBLER • LAMPOR • MATTOR • TAPETER • TEXTIL • PRESENTSHOP

