
EN RÖD DAGSTIDNING FÖR ETT GRÖNARE SVERIGE 

STEFAN SUNDSTRÖM     SID 19NYHETER     SID 11

”Onödigt dyrt att bygga 
nya bostäder i Sverige” 

”Maten har blivit 
ett slagfält”
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  SID 11

”Nakenbilden 
på operan 
vittnar om  
en giftig  
arbets- 
kultur.”  
JENNY  
ASCHENBRENNER

   SID 20

 

Nya las: Nu  
blir det lättare 
att säga upp

Forskare slår tillbaka:
”Ojämlikheten ökar”

Flera fackförbund  
kritiska till den urholkade  
anställningstryggheten
   SID 12–13
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DAGENS ETC

Techjätten 
kan slippa nya 
G7-skatten

Nationalstaten  
har en av görande 

roll för all  
demokratisk, 

progressiv  
utveckling.

SID 2–3 / GÖRAN GREIDER

SMUTSIGA 
AFF^RER

Vilka är det som köper hyreskontrakt – och 
varför? 
   Dagens ETC har pratat med affärsmannen  
Bertil, som köpte ett svartkontrakt på en  
sexrummare i Stockholm efter att ha sålt 
sin privata ö för nästan 50 miljoner. 
   – Jag binder inte så mycket kapital när  
jag är gammal. Istället investerade jag i en 
ny ö. Jag vill inte bo inne i stan egentligen, 
säger han. 
 SID 6–9

• ADVOKATEN • AFFÄRSMANNEN 
• MÄKLAREN • FASTIGHETSÄGAREN

De tjänar vita pengar på svarta kontrakt

DAGENS ETC GRANSKAR
Affärsmannen Bertil köpte ett svartkontrakt 
för 1,6 miljoner. Personen på bilden  
har inget med artikeln att göra.
BILD FREDRIK SANDBERG/TT

Martin Ådahl (C), arbetsmarknadspolitisk  
tales person, arbetsmarknadsminister Eva  
Nordmark (S).  BILD HENRIK MONTGOMERY/TT
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Martin Ådahl (C) är bortom nöjd när las försämras ur arbets
säljarens perspektiv. Livslångt lärande! Lättare att anställa fler! 
Allt är perfekt. Förutom för den som riskerar att få sparken och 

tvingas till studier man egentligen inte vill genomföra.

”Länge var C ensamma  
i tron att arbetsrätten kunde 
 liberaliseras och alla få chans 

till livslångt lärande.” 
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Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är  
oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Här skriver bland andra Laila Vianden, Veronica Palm, Göran 
Greider, Johan Ehrenberg, Kajsa Ekis Ekman, Jenny  Bengtsson, 
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grundackord som ljuder i mig och i de allra 
flesta vänstermänniskors medvetande. Skulle 
den hållningen upphöra och försvinna, ja då 
återstår mycket litet av den utopiska kraft som 
är nödvändig för att i långa loppet skapa en ny 
och mer jämlik värld.

Problemet är att den hållningen också kan 
ge upphov till farliga underskattanden av 
nationalstaters betydelse. 

NÄR IRAK 2003 invaderades av en nyimperialis
tisk västvärld bröt en relativt liten nationalstat 
fullständigt samman och kollapsade. Alla hel
vetets portar öppnades. El, vattenförsörjning, 
skolor, sjukvård, trygghet på gatorna försvann 
och en nyss hyggligt fungerande nationalstat
lig struktur – om än diktatorisk under Saddam 
Husseins blodiga styre – föll samman. Ur detta 
kaos växte våld, terror och uppsteg slutligen 
den islamiska stat som snabbt destabiliserade 
stora delar av Mellanöstern och till slut drev 
fram enorma flyktingvågor, samtidigt som 
terror rörelsens själva existens gav energi åt alla 
slags islamofoba föreställningar i västvärlden. 
Och notera: Irak är inget stort land. Men det 
räckte med att en relativt liten national
stat kollapsade för att orsaka enorma 
omvälvningar i resten av världen. Det 
vittnar om nationalstatens väldiga roll 
också i senkapitalismens era.

Omvänt kan man mycket väl hävda 
att stormaktens Kina inträde på 
den globala arenan är det 
inträde som en svällan
de, makthungrig och 
mycket nationalis
tisk nationalstat 
gör. Överhuvud
taget är det svårt 
att komma förbi 
insikten att det 
är militärt och 
ekonomiskt starka 
nationalstater, där 
USA är typfallet, som 
avgör maktbalansen 
den rådande världs
ordningen.

I den långa reformistiska traditionen har 
det, i motsats till i en mer renodlad marxistisk 
tradition, alltid funnits en mer eller mindre 
självklar idé att nationalstaten inte alls är 
något passerat stadium. Nationalstaten är 
där den huvudsakliga arenan och verktyget 
för att reformer kan genomföras, det är där en 
hyggligt fungerande och överblickbar, lokalt 
förankrad demokrati kan fungera, även om 
blicken också alltid riktats mot ”högre instan
ser”, som FN, olika internationella samarbeten 
och sedan några årtionden inte minst EU.

Men någon genomarbetad teori har nog ald
rig formulerats för hur vare sig reformismen 
eller vänstern i allmänhet ska se på fenomenet 
nationalstat i en alltmer globaliserad era.
 
SJÄLV ÄR JAG övertygad om det måste finnas 
ett stort mått av kärlek till det land och den 
plats där man lever – av det enkla skälet att 
det är först då intresset vaknar för att göra 
livet där bättre. Men lika nödvändig är kritiken 
och distansen till den egna nationen, annars 
hotar den konservativa nationalismen. De rop 

som ofta hörts om uppslutningen kring 
”svenska värderingar” för att bekämpa 

parallellsamhällen och hederskultur 
har jag aldrig trott på – det är de 
universella värderingarna om frihet 
och jämlikhet som folkrörelser och 

politiskt aktiva gjort starka i detta 
land som är det viktiga för att 

bekämpa exempelvis heders
kulturen.

NATIONALDAGEN betyder 
knappt något alls för mig. 

Och nationalismen är en 
konservativ pest som 
alltid måste bekämpas. 
Men nationalstaten 
har och kommer 
under överskådlig tid 
att ha en avgörande 
roll för all demo
kratisk, progressiv 
utveckling.  

/ GÖRAN GREIDER

Nationalstat – ja! 
Nationalism – nej! 

N
ationaldagen passerade utan att 
lämna några större spår efter 
sig. Denna relativt nyinrättade 
helgdag tycks inte riktigt bita på 
svenska folket, även om medier 

och andra institutioner försöker anstränga sig. 
Extra klen blev nationaldagen naturligtvis i år, 
liksom förra året, på grund av den ännu pågå
ende pandemin och de kvardröjande restrik
tionerna. Själv har jag aldrig entusiasmerats 
av denna nationella dag och jag har ibland till 
och med vid firandet stått på scener och tyckt 
att den borde avskaffas och hört det grymtan
de missnöjet från publiken.  
 
NATIONALISM ÄR EN plåga, en pest, som allt
mer kommit att hemsöka vår tid. Nationalism 
innebär att man ställer en nation, en befolk
ning, utanför historiens tumultartade förlopp 
och tillskriver den ett slags oföränderlig 
essens eller substans som förblir sig lik genom 
historien. Det är egentligen ofattbart att en 
sådan uppfattning alls kan vinna mark. 

Bara detta lilla land, Sverige, har under 
loppet av ett drygt sekel åtskilliga gånger bytt 
uppsyn och grundläggande karaktär. Av det 
överhetssamhälle som rådde före de demokra
tiska omvälvningarna i början av 1900talet, 
återstod ganska litet redan framåt 30talet. 
Massorganiseringen av folkrörelser ändrade 
hela samhället, även om mycket av det gamla 
ägarsamhället förblev intakt.  

 Sverige bytte essens, kan man säga. På 
många sätt blev idén om generell välfärd och 
social jämlikhet den nya nationens särmär
ke och fram till åtminstone någon gång på 
80 talet, när nyliberala föreställningar inledde 
sin uppmarsch, var det i så fall detta som ut
gjorde en form av svensk nationalism.
 
MEN NATIONALISM ÄR INTE detsamma som 
att inse vikten av en fungerande nationalstat. 
Jag är visserligen i grunden fostrad i ett slags 
marxistisk grundkurs som spontant alltid 
sätter de globala sammanhangen först: Arbe
tarklassen och alla slags förtryckta har inget 
hemland i världskapitalismen. Proletärer i alla 
länder, förenen eder. Det är det progressiva 

”Det måste 
finnas ett 
stort mått av 
kärlek till det 
land och den 
plats där man 
lever.”

Göran Greider kallar sig i 
första hand alltid socialist. 
Socialdemokrat med 
nöd och näppe. Jobbar 
på Dala-Demokraten, 
skriver böcker, biografier 
och diktsamlingar. Älskar 
trädgårdar och urskogar.



onsdag 9 juni 2021 3

NYA LÖFTEN FRÅN KRISTERSSON
 Först skulle han inte samarbeta. Det 
lovade Ulf Kristersson till och med Förin-
telseöverlevare. Men sedan skulle han ändå 
samarbeta med SD. Men han ska inte samre-
gera! Det sa han efter sitt tal i Järva: ”Vi vill 
inte regera med SD. Jag och Ebba (Busch) vet 
att vi kan regera tillsammans.”

Frågan är väl när han ändrar sig. Före eller 
efter valet?

4
… medlemmar i en familj dödas, ett barn skadas. 

Förövaren ska ha riktat sin bil mot specifikt muslimer, 
enligt lokala polismyndigheten. Det här skedde i London, 

Kanada. Har du läst om det som ett terrordåd?

Medverkande förutsätts acceptera 
publicering/lagring på webb.
Utbetalt arvode inkluderar publicering 
på ETC:s webbsida.

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt 
anlitar som medarbetare:
21 kvinnor, 42 män
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Här kan du läsa mer: www.etc.se/insamlingen



Flytta med 
din klimatnyttiga el!
Din miljöinsats behöver inte upphöra för att du 
byter adress! Läs mer om hur du flyttar med ditt 
abonnemang på klimatnyttig ren el på: 
           www.etcel.se/flytta



Byggsektorn i Sverige är kon-
servativ, dyrast i Europa och har 
svårt att ställa om till ett hållbart 
byggande.  Nya samarbetsformer 
skulle kunna förlösa en dysfunk-
tionell bransch som har kört 
fast, skriver arkitekten Joakim 
Kaminsky.

Den svenska byggsektorn präglas 
av höga kostnader, ett fåtal domi-
nerande aktörer och svårigheter att 
i större skala ställa om till ett håll-
bart cirkulärt byggande. Följden blir 
dyra bostäder, försummad kvalitet 
och flaskhalsar i kompetensutnytt-
jandet. 

Tre bolag är i särklass störst på 
den svenska byggmarknaden: Peab, 
Skanska och NCC. Bristen på konkur-
rens ger utrymme för större vinst-
marginaler samtidigt som den stora 
efterfrågan driver upp prisnivån.

Enligt Statistiska centralbyrån har 
produktionskostnaden för flerbo-
stadshus i Sverige under perioden 
1998–2019 ökat med 185 procent, 
till 42 870 kronor per kvadratmeter, 
samtidigt som branschens potential 
när det gäller klimatomställningen 
inte utnyttjas. Enligt Boverket stod 
bygg- och fastighetssektorn för 19 
procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser 2017. 

BYGGBRANSCHEN SKULLE vinna 
på nya samarbetsformer, att föra 
samman rätt människor och ge dem 
möjlighet att utveckla och ta ansvar 
för sina idéer. 

Samägda bolag är en etablerad 
ägarform i andra branscher. I ett 
sådant företag kan olika aktörer 
bidra med sina nyckelkompetenser 
– såsom kapital, kontaktnät och 
teknisk innovation.

I de flesta kommuner är det idag 
svårt för oetablerade aktörer att få 
tillgång till markreservationer, ibland 
kan det exempelvis finnas krav på 
ett befintligt bostadsbestånd. Det 
är också svårt för mindre aktörer att 
utföra bostadsrättsprojekt på grund 
av dess framtunga finansiering och 
bankernas allt hårdare krav.

Kaminsky Arkitektur har hittills 
genomfört ett knappt tiotal bygg-
projekt i joint venture-format. När 
vi är med och äger ett projekt har 
vi möjlighet att gå ett steg längre 
både arkitektoniskt och hållbarhets-
mässigt. Vi kan själva styra risk och 
avkastning och följa bygget från 
start till mål.

I Gustavslund i utkanten av Hel-
singborg står tolv nybyggda radhus. 
Där har vi samarbetat med Melltorp 
Fastigheter och Gicon och kunnat 
förfina designen längs vägen.

Tegel är en central ingrediens 
i Helsingborgs arkitektur och 
historia. Radhusen bygger vidare 
på den traditionen, både i form och 
materialval. Varje hus har en egen 
atriumgård i soligt västerläge och 
garaget kan öppnas både mot gatan 

Det är dags att skaka om den 
konservativa byggbranschen

”Sverige  
har den  
högsta bygg-
kostnaden  
i EU.”

JOAKIM KAMINSKY
arkitekt på Kaminsky 
Arkitektur, som bland 
annat varit med och ritat 
husen som ETC Bygg 
uppför

VAR KOMMER
PENGARNA IFRÅN?
n Var tusan kommer alla 
deras pengar ifrån. Donera 
60 miljoner? Undrar just 
vad de pengarna gjort för 
nytta i verksamheten. Eller 
om vinst i skattefinansie-
rad verksamhet faktiskt 
gick tillbaka till skatte-
betalarna.

/Gun Walldén

TALANDE
n Skrämmande! Och 
talande att de väljer Han-
delshögskolan och inte en 
högskola med pedagogiska 
utbildningar.

/Annika Löfgren

BÄTTRE ÄN 
INGENTING
n En kritiserad mätmetod 
är bättre än ingen mät-
metod är bättre än ingen 
mätning. Så fungerar vi 
människor. Bättre att göra 
nånting fel än att göra 
ingenting alls. Bra, dålig 
beror på ideologi i dessa 
sammanhang. Att förkasta 
varandra är legio. Detta är 
en kamp om idéer. Kampen 
har förstärkts många gång-
er med intåget av sociala 
medier och nebrytning av 
gränser människor mellan. 
Förut kunde vi sitta i bilen 
och hytta med näven mot 
andra idiotbilister utan 
konsekvenser. Går inte lika 
bra att hytta med näven i 
kommentarsfälten. Men 
en del tror att telefonens 
glasskärm är som vind-
rutan på en bil. Välkommen 
in i min kupé.

/Tommy Engdahl

Kommentarer till artikeln  
”Internationella engelska 
skolan vill mäta lärarnas 
effektivitet” (8 jun):

MEST LÄST  
PÅ ETC.SE

FRÅN FACEBOOK

1. Bye bye, Irene Svenonius?
[kommentar]

2. Farlig ”sverigedemokrati” 
utövas redan i kommuner
[debatt]

3. Här är den svenska 
klimatförnekaren
[nyheter]

4. Nätläkar-satiren blev 
verklighet i Krys nya kampanj 
[nyheter]

5. Tioårig grundskola missar 
elefanten i klassrummet
[ledare]

och atriumgården (och därmed även 
användas som matsal eller dansbana 
för trädgårdsfesten).

För en arkitekt är det utvecklan-
de, och stimulerande, att arbeta i 
joint venture-format eftersom man 
lär sig mer om helheten i processen. 
En kunskap man sedan kan ta med 
sig till andra projekt där man verkar 
som konsult.

SVERIGE HAR DEN HÖGSTA bygg-
kostnaden i EU. I Eurostat Byggkost-
nadsindex 2016 – som omfattar allt 
från anläggningsarbeten, kontor, 
offentliga miljöer till bostäder – låg 
Sverige 66 procent över genomsnit-
tet för hela EU.

EU-länderna har förvisso  olika 
förutsättningar när det gäller byg-
gande och att jämföra kostnader är 
därför inte helt enkelt, men det går 
ändå inte att bortse från att man 
i exempelvis Tyskland kan bygga 
25–30 procent billigare än vad vi gör 
i Sverige.

Tittar man enbart på bostäder 
har Sverige nio procentenheter 
högre byggkostnad än Finland, 23 
högre än Holland och 43 respektive 
52 procentenheter högre än Belgien 
och Storbritannien (Eurostat, 2018).

Enligt Boverkets rapport ”Kart-
läggning av fel, brister och skador 
inom byggsektorn” (2018) kostar 
dessutom byggskador och slöseri 
omkring 100 miljarder i Sverige 
varje år.

6 130
Så många har nåtts av artikeln 
”Så mycket tjänar du på noll-
taxa i kollektivtrafiken” (7 jun).
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Mycket, enligt rapporten, på 
grund av brist på motivation och 
engagemang.

Med nya samarbetsformer kan 
byggpriserna sänkas på en rad 
sätt; nya aktörer vågar pröva nya 
lösningar, mindre bolag har lägre 
avkastningskrav och inte lika stora 
overheadkostnader och sist men 
inte minst när aktörer som drivs av 
andra incitament än enbart vinst-
maximering agerar byggherrar kan 
man acceptera lägre marginaler. 

I VARJE PROJEKT samarbetar vi 
med etablerade partners inom 
projektutveckling, byggnation och 
finansiering. Det gör projekten mer 
realistiska än de som byggs enbart 
av arkitekter i egen regi.

Vi har också långa relationer med 
våra samarbetspartners, i flera fall 
har vi arbetat tillsammans i snart 
ett decennium, och har skaffat 
oss särskilt god erfarenhet av att 
genomföra radhusprojekt i BRF- 
format med en hög arkitektonisk 
och hållbarhetsmässig profil.

I Lilla Edet och Gnesta har  
kommunerna varit så nöjda att  
de har tilldelat oss fler mark- 
områden, kanske  
det bästa beviset  
på att denna nya  
samarbetsform  
fungerar och  
är upp- 
skattad.

Radhus i 
Gustavslund 
i utkanten av 
Helsingborg.

Under perioden 
1998–2019 har 
produktions-
kostnaden för 
flerbostadshus i 
Sverige ökat med 
185 procent.
BILD SHUTTERSTOCK
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Stenrike affärsmannen Bertil 
betalade 1,6 miljoner för ett  
lyxigt hyreskontrakt på Öster-
malm, fixat under bordet  
av den svartmäklande 
mamman och hennes dotter, 
som Dagens ETC tidigare har 
rapporterat om.  
    Han är ett av många exem-
pel på att den vita världen gli-
der in i den svarta, kriminella 
 bostadshandeln.

– Det är omöjligt. Hur ska jag 
kunna försörja mig? Jag måste 
kunna betala lånen. Jag har lån 
på huset och jag har försörj-
ningsplikt. Jag förnekar brott.

Förhörsledaren har just 
berättat för Susanna att man 

fryst hennes tillgångar. Hon är 
förtvivlad. Fina villan i Järfälla, 
de många tomterna i det norra 
inlandet, flera bankkonton med 
strax under miljonen på. En 
splitterny Merca, herrgårdsvagn. 
Och smycken, klockor, stora 
mängder kontanter, totalt värt 
över en kvarts miljon. Allt be-
lagt med kvarstad, det vill säga 
hållet av Kronofogden i väntan 
på att dom ska falla.

Finner tingsrätten 53-åring-
en och hennes 31-åriga dotter 
Elin skyldiga vill staten ha 5,9 
miljoner kronor solidariskt 
fördelat över de två. Plus kanske 
två år i fängelse. Utöver det har 
Skatteverket redan skickat duon 
till Kronofogden på samman-

lagt nästan fem miljoner, skatt 
på den vinst som de ska ha gjort 
på kriminell verksamhet: att på 
hög professionell nivå förmedla 
olagligt sålda hyreslägenheter i 
Stockholm.

Jag har i flera år bevakat 
den sjaskigare, mer ljusskygga 
delen av huvudstadens bo-
stadsmarknad. Den upphör 
aldrig att förvåna. Dels är det de 
ofantligt stora summorna som 
människor – ibland av despera-
tion, ofta av rikemansarrogans 
– är beredda att betala för en 
statustyngd adress innanför 
tullarna. Dels chockas jag av de 
privata hyresvärdarnas skrupel-
löshet. Och dels, kanske allra 
mest, himlar jag med ögonen så 

hårt att jag faller baklänges över 
hur välintegrerad den undre 
världen är med den övre. Att 
köpa och sälja ett hyreskontrakt 
– det är bara så man gör. 

Bekantas bekanta

Utredningen och åtalet mot den 
svartmäklande familjen plus 
13 försäljare stämplar in på en 
bra bit över 3 000 sidor. Genom 
dem alla slingrar sig, likt ålar i 
Sargassohavet, den finare delen 
av Stockholm: mäklare, advoka-
ter, fastighetsägare, företagare, 
finansfolk, byråbossar och 
mediaminioner, som skaffar 
prestigelyor till sina ungar. Inte 
bara som köpare och säljare 
utan även som underlättare. 

”VAD JAG  
GR MED MIN 
FRMGENHET?
DET SKA 
DU SKITA I!”
Advokater, finansfolk, mäklare och  
fastighetsägare – Dagens ETC granskar  
vilka personer som döljer sig bakom  
handeln med svartkontrakt i Stockholm

Jag drabbas  
av dåliga  
konsekvenser 
även om jag  
inte gjort något 
olagligt.

DAGENS ETC 
GRANSKAR
Christoffer Röstlund Jonsson är grävande 

reporter – hjälp honom genom att tipsa!  

christoffer.rostlund@etc.se
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Medskyldiga 
konspiratörer 
som kanske 
inte vet fast 
ändå ”vet”. 

Gängkriminaliteten får 
all fokus för tillfället. Och visst, 
hela den här affären uppdagades 
via polisens span på en skåpbil 
full med knark och mordvapen i 
Stockholmsförorten Farsta. För 
sin inblandning i det dömdes 
Susanna förra året för grovt pen-
ningtvättbrott. Men den svarta 
bostadsmarknaden har inga 
gäng på det sättet, inga klaner 
eller ”Gudfadern”-liknande maf-
fior. Snarare är det ett alliansfritt 
spindelnät av affärspartners, 
bekanta och bekantas bekanta, 

som osynligt 
kletigt sträcker 

sig från alla de nyss 
nämnda skurkarna, 

förbi Nisse i Höka rängen 
och upp till samhällstoppen. 

Tack vare de trådarna sipprar 
miljoner och åter miljoner ut ur 
statskassan. Medan de som kan 
köper sig förbi bostadskön in i 
eftertraktansvärda postnummer. 

I förhör uttrycker Susanna 
förvåning över att det bara är 
hon som anklagas. Det är ju så 
många fler inblandade. Varför 
ska bara hon och dottern bära 
hundhuvudet? Hon har uttryckt 
samma sak till mig under den 
kontakt vi haft den senaste 
tiden även om hon inte velat 

ställa upp på intervju sedan vi 
snackade i januari.

”Har inte gjort något olagligt”

Dagens ETC har valt att gran-
ska några av de karaktärer som 
inte är anklagade för brott men 
som kan knytas till Susanna 
och Elins illegala mäklarverk-
samhet med hyreslägenheter. 
I den oerhört svåröverskådliga 
soppan är ett berömt kriminellt 
mc-gäng en av ingredienserna. 
Den svarta världen flyter ihop 
med den vita. I den gråzonen 
kan en vanlig mäklare hjälpa en 
rik affärsman i övre medelåldern 
att skaffa fram hundratusentals 
kronor i kontanter – i en påse på 
en bensinmack i en förort.

Den affärsmannen, eller 
konsult som han själv säger, 
kan vi kalla Bertil. Han har valt 
att prata med Dagens ETC i löfte 
mot anonymitet. Han tycker att 
han blivit orättvist behandlad i 
kölvattnet av att skumraskaffä-
rerna blivit offentliga.

– Jag drabbas av dåliga kon-
sekvenser även om jag inte gjort 
något olagligt. Min värd har vräkt 
mig. Det har de inte rätt till och 
jag ska bestrida det. Jag har inte 
betalat ett öre till de som bodde 
där. Jag har gett ett konsultarvo-
de till Susanna, en hittelön.

Sålde sin privata ö

Vi backar bandet sex år. Då hade 
Bertil sålt sin privata ö utanför 

”VAD JAG  
GR MED MIN 
FRMGENHET?
DET SKA 
DU SKITA I!”

Det var ett 
konsult arvode  
för att hitta en 
lägenhet. Jag  
kunde inte  
svartmarknaden 
och mina pengar 
var vita.

Förvaltaren Per Eriksson på 
 Nytorget fastigheter, ägare till 
ett av husen i härvan, berättar att 
det är svårt att bevisa misstänkta 
skenbyten.

– Det vi kan ta det på är sociala 
medier, de bilder som människor 
lägger upp. 

Bertils hyreslägenhet på lyxiga Öster-
malm ägs av Nytorget fastigheter. 
De bestred först Bertils byte med det  
berömda yogaparet som bodde där 
eftersom de ansåg att det var fuffens. 
Men under förhandlingarna, där yoga-
paret företräddes av advokaten Måns, 
drog fastighetsägaren tillbaka och 
godkände bytet. Per Eriksson, förvaltare 
på Nytorget fastigheter, berättar:

– Vi fick in ansökan om ett byte som 
kändes suspekt. Vi avslog och de sö-
kande tog det till Hyresnämnden. Väl i 
rätten så presenterade de en helt annan 
historia. Så under förhandlingarna så sa 
vår advokat att det inte gick vår väg, att 
de sökande uppenbarligen hade pratat 
ihop sig där och då. Så på hennes re-
kommendation godkände vi. Sedan fick 

vi svart på vitt att vi hade haft rätt 
då det lyckliga paret visade upp sitt 
nya hus i en stor artikel i tidning-
en. Det kändes trist att få bekräftat 
att det var exakt som vi befarat. 
Men vi hade gjort vad vi kunde. Nu 
när vi fått reda på det här, åtalet 
mot svartmäklarna, har vi skickat 
uppsägning till Bertil direkt. 

Och problemet kvarstår, berättar 
Per Eriksson. 

– Numera är det jättesvårt att 
som värd spräcka byten som man 
tror är skumma. Telefonabonne-
mang, elabonnemang och sådana 
saker finns inte på samma sätt 
idag, kopplingar som kan knyta en 
person till en bostad. Det vi kan ta 

det på är sociala medier, de bilder som 
människor lägger upp. Men det är him-
la svårt att få rätt i hyresnämnden mot 
någon som går upp under ed, medan 
jag kanske har ett foto på någons 
namnlapp på en dörr.

CHRISTOFFER RÖSTLUND JONSSON

Hyresförvaltaren: 
Svårt att bevisa 
skumma byten

TIPSA OSS!
Har du tips om 

svarthandel med 
hyeskontrakt? 

Maila vår reporter: 
christoffer.rostlund@etc.se

t

DAGENS ETC GRANSKAR

Dagens ETC:s granskning av  svartkontrakten i Stockholm.
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Lidingö och behövde någon-
stans att bo. Med assistans från 
Susanna köpte han då en hy-
reslägenhet på Lidingö där kon-
traktet med största sannolikhet 
såldes direkt av värden, en av 
landets mest famösa fastighets-
pampar. Vem som i slutändan 
fick större delen av de pengarna 
har Polisen inte kunnat leda i 
bevis. Bertil betalade 800 000 
kronor för att så småningom 
kunna använda bostaden för 
ett skenbyte när en attraktiv lä-
genhet i Stockholms innerstad 
till slut blev tillgänglig på den 
svarta marknaden.

Kommendörsgatan blev 
den lägenheten. Med sina 171 
kvadratmeter och sex rum på 
Östermalm. Och Bertil hos-
tade upp ytterligare 800 000 
kronor till Susanna. Paret på 
Kommendörs gatan, där kvin-
nan är en berömd yogaprofil, 
hävdade separation som anled-
ning att de ville byta till sig en 
hälften så stor fyra utanför stan. 
Men redan innan det fejkade 
bytet var i hamn visade kvin-
nan upp familjens nya lyxvilla i 
över klassens livsstilsbilagor. 

Idag är både paret och 
Susanna och Elin åtalade för 
den här affären. Bertil går fri, då 
köp av hyreskontrakt inte var 
olagligt vid tidpunkten. Han ses 
till och med som målsägande i 
fallet och har krävt tillbaka sina 
1,6 miljoner av de fyra tilltala-
de. ”Återbetalning av otillåten 
ersättning”, som det heter. Än så 
länge bor han kvar på Kom-
mendörsgatan – där han enligt 
grannarna ofta parkerar sin bil 
på skolgården som hör till huset 
– men värden har alltså sagt upp 
honom då bytet inte gick rätt 
till. 

”Hon blåste mig”

I förhör med polisen har Bertil 
gett uttryck för sin rädsla. Den 
stora mängden kontanter han 
bytte till sig med en främling 
i förorten gjorde det ”svårt att 
koncentrera sig”. Han har slagit 
fast att Susanna var ”en uttalad 
svartmäklare” samt att yogapa-
ret, tror han, ”fick den större de-
len av de 800 000 kr”. Nu, mer än 
ett år efter sina många förhör, är 
Bertil sturskare och har en lite 
annorlunda historia att berätta 
för Dagens ETC.

– Jag vet inte vad Susanna 
gjorde av de pengarna. Det 
var ett konsultarvode för att 
hitta en lägenhet. Jag kunde 
inte svartmarknaden och mina 
pengar var vita. Det var inga 
konstigheter. 

Du visste att det var en svart 
marknad?

– Jag vet inte vad du defi-
nierar svartmäklare som, men 
visst, det var en mäklare som 
hittade lägenheter. Och hon 
skulle ha betalt. Mycket betalt. 
Hon blåste mig. Jag har inte en 
aning om hur mycket hon gav 
vidare. 

Varför ville du ha ett hyres
kontrakt? Du hade just sålt din ö 
för 47 miljoner.

– För att jag köpte en annan ö.
Var då?
– Har det med saken att 

göra? Jag har gett polisen allt. 
Jag har gjort allt för att de där 
typerna ska åka dit. Jag hade 
inte en aning om att de var 
sådana här människor. Vad jag 
lägger min förmögenhet på ska 
du skita i. Det är ointressant.

Jag tycker det är intressant 
att man trots att man har väldigt 
mycket pengar väljer att köpa 
ett svart hyreskontrakt.

– Hur vet du att jag har det? 
Om jag skulle köpa en sådan 
lägenhet jag har nu skulle det 
kosta 23 miljoner. Jag är 62 
år, jag binder inte så mycket 
kapital när jag är gammal. 
Istället investerade jag i en ny 
ö. Jag vill inte bo inne i stan 
egentligen.

Bertils nya ö på 13 000 
kvadratmeter, som han slog 
till på 2017, ligger i Värmdö 
utanför Stockholm och kos-
tade 12 900 000 kronor. Men 
så är sexrumshuset endast 90 
kvadrat.

Susanna har avböjt medver-
kan. Dagens ETC har sökt Elin.  •

Jag investerade  
i en ny ö. Jag vill 
inte bo inne  
i stan egentligen.

Här är de som  
tjänar vita pengar 
på svarthandeln

AFFÄRSMANNEN
l ”Ja, hon var en uttalad svartmäklare”. Det säger Bertil i förhör om mam-
ma Susanna. Han är i 60-årsåldern och har lång erfarenhet av det 
vita affärslivet – och av att nolltaxera. De senaste åren har han för 
Skatteverket också redovisat underskott av kapital på hundratusen-
tals kronor. ”Ja, tro fan att jag nolltaxerar. Vad ska jag betala skatt 
för? Nu har jag ändå inga pengar, jag har investerat allt”, säger han 
till Dagens ETC. 
     I två omgångar betalade Bertil Susanna totalt 1,6 miljoner kronor 

för att 2018 kunna flytta in i sexrum-
maren på Östermalm. Hälften av 

summan var kontanter i en plast-
påse som Bertil via mellanhänder 
skaffade fram på en bensinmack i 
en förort. 
     Kontakten med Susanna och hjäl-

pen att skaffa fram 800 000 i sedlar 
fick Bertil via sina kompisar Peppe 
och Simon – båda två äkta mäklare 

med känt firmanamn.

Tro fan att jag nolltaxerar!  
Vad ska jag betala skatt för?

onsdag 9 maj 2021DAGENS ETC GRANSKAR

”Jag vet inte vad du definierar svartmäklare som, men visst, det var en mäklare 
som hittade lägenheter. Och hon skulle ha betalt. Mycket betalt. Hon blåste mig. 
Jag har inte en aning om hur mycket hon gav vidare”, säger Bertil om Susanna. 
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MÄKLARNA
l Peppe är en erfaren, ofta anlitad 
och medialt uppmärksammad mäk-
lare i 50-årsåldern, berömd för att 
sälja riktigt dyra lyxbostäder. Han 
har även varnats av Fastighetsmäk-
larnämnden och har haft ytterligare 
fyra tillsynsärenden mot sig. 
     För sex år sedan sålde han affärs-
mannen Bertils privata ö i Lidingö 
för 47 miljoner kronor. När Bertil 
sedan bad om hjälp att skaffa en 
hyresrätt i Stockholm city så satte 
mäklaren Peppe honom i kontakt 
med Susanna, den svartmäklande 
mamman. Och när Bertil undrade 
hur han skulle få fram kontanter 
för att betala, fixade hans kompis 
mäklaren Simon fram en man som mötte upp Bertil på 
en bensinmack i en förort. Bertil förde över pengar 
till mannens konto och fick direkt i utbyte 800 000 
kronor i en plastpåse. Kontanterna ”härrörde från 
brottslig verksamhet” enligt Polisen. Mannen miss-
tänktes för grov penningtvätt. 
     Mäklarna Peppe och Simon jobbar idag under 
samma firmanamn. Just nu håller den firman på att 
sälja lägenheter på Drottningholmsvägen 78 – det 
ökända navet för skenbyten som figurerar på många 
ställen i Polisens utredning kring det här parallella 
samhället. ”Det här har jag aldrig gjort, jag är inte 
intresserad av att prata med dig”, säger Peppe till 
Dagens ETC. Medan Simon säger: ”Tvätta pengar, 
jag vet inte, jag fick frågan om jag visste någon 
som kunde hjälpa, sedan var det inte mer än så. 
Jag har bara fixat en kontakt. Brottslig verksam-
het? Åh fan, det vet inte jag. Grovt penningtvätt-
brott? Oj jävlar!”
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FASTIGHETSÄGAREN
l Drottningholmsvägen 78 innanför Stockholms tullar pekas av 
åklagaren ut som en av flera välanvända språngbrädor för den 
som vill köpa sig förbi hyreskön med hjälp av svarthandel och 
skenbyten. 
     Mellan 2017 och 2020 var totalt 144 olika personer skrivna på huset på 
Kungsholmen – trots att det då bara fanns 28 lägenheter.Och att det större 
delen av tiden var tomställt för renovering.
     Fastigheten ägs av Vincent, en 50-årig restaurangägare som finns flitigt 
i det material som polisen säkrat hos svartmäklarna Susanna och Elin: sms, 
digitala adressböcker och möteskalendrar, pappersanteckning-
ar. I Elins telefon hittas även kontakter till totalt 28 personer 
som varit skrivna på Drottningholmsvägen utan att ha bott 
där, enligt åklagaren, eftersom fastigheten genomgick om-
fattande ombyggnationer och saknade hyresintäkter. 
     I förhör säger Vincent, som Susanna erkänt att hon varit 
vän med i flera år, att han inte minns något om något. 
Efter renoveringarna försökte Vincent via mellanhänder 
och mot reglerna göra om kåken till hotell, något staden 
satte stopp för. 
     Nu är Drottningholmsvägen 78 en lyxrenoverad brf som 
Peppe och Simons mäklarfirma säljer lägenheter i sedan 
förra året. 
     Kruxet är att Vincents företag ändå fortfarande äger huset. 
Så mäklarna säljer bostäder i en brf som finns men som i 
dagsläget inte äger sitt hus – vilket är ett regelbrott. 
     Varför man kör det här upplägget är oklart. Enligt mäklar-
na är det inga konstigheter utan ägandet ska föras över så 
småningom till brf:n. Vad som är klart är dock vilka som sit-
ter i styrelsen för brf:n som inte äger sitt hus: Vincent och 
hans hustru. I ett sms till Dagens ETC skriver fastighets- 
ägaren: ”Vet inte vad du pratar om svarta hyreskontrakt.”

DEN VANLIGA KILLEN
l David är strax över de 
30 och äger ett invest-
mentbolag som bär hans 
namn. Verksamheten går 
stadigt uppåt och senaste 
bokslutet omsatte man 1,7 
miljoner kronor. Han är 
också delägare i ett städ-
bolag som omsätter över 
40 miljoner kronor per år. 
     Dagens ETC har tagit del 
av en underrättelserap-
port där Polisens natio-
nella operativa avdelning, 

NOA, skissar 
in David 

och hans 
närmsta affärspartner i den innersta kretsen för ett tungt 

kriminellt mc-gängs högsta ledning, i en affär kring en 
brf i Sundbyberg. 

     Den topphemliga, komplexa rapporten gjordes för 
ett par år sedan men gick aldrig vidare till förunder-
sökning. 
     Misstanken var att mc-gänget använder brf:n för 
att tvätta sina inkomster. Den nämner också en man 

som ingår i kungens innersta vänskapskrets. 
     Kungens kompis, som konkursat ett par bolag, ska 

enligt NOA:s granskning av oklara anledningar tagit 
emot 12 miljoner kronor från mc-gängets brf. 

     David, som på ytan verkar vara en helt vanlig kille, 
har sina företag skrivna i en av Stockholms lyxigare 
kranskommuner. Själv bor han på Kungsholmen i den 
lägenhet som advokaten Måns hjälpte honom att byta 
till sig, efter att svartmäklaren Elin sagt i Hyresnämn-
den att hon är Davids flickvän. 
     Dagens ETC har sökt David.

BULVANERNA
l Nu blir det snårigt! För som en röd tråd i åtalet mot svart-
mäklar-Susanna går snack om en stugby i Härjedalen. 
     Hon har sagt till sina kunder att uppge för myndigheterna att pengarna de 
överfört till henne är lån och investeringar i ett turistprojekt eftersom hon 
äger 13 tomter i Vemdalen. I början av 2021 sålde hon dem alla och pengarna 
har frysts av staten för att täcka skulder om hon fälls. Elva av dem köptes 
för totalt fem miljoner kronor – ett väldigt förmånligt pris – av ett estniskt 
företag som på papperet ska syssla med bilservice. Enligt initierade källor är 
tomterna värda ”mycket mycket mer än så”. 
     Företaget som köpt är tomt, saknar alla tillgångar, har skatteskulder och är 
skrivet på Estniska föreningens hus på Wallingatan, en av adresserna i åtalet 
mot Susanna, där hon sålt kontrakt. Den som skrivit på tomtköpen för det 
estniska företagets räkning är den svenske affärsmannen Torkel. 
     2019 var han vd för ett fastighetsbolag som kraschade storstilat och 
omskrivet – privata investerare blev blåsta på 80 miljoner. Idag har Torkel 

skulder till Kronofogden på nästan åtta miljoner. 
     Han bekräftar för Dagens ETC att det estniska före-

taget köpt tomterna, men vill inte säga var pengar-
na kommer ifrån eller vad han har för  relation till 
Susanna. Med ombord på det mystiska projektet  
i Vemdalen har Torkel, enligt lagfarten, sin  
gamle vapendragare Bosse som var med och 
konkursade för två år sedan. 
     Trots magplask och mångmiljonskulder rat-
tar Torkel en Mercedes Benz Suv 2016 för kring 
en miljon kronor. Han togs för rattfylla i den i 

september 2020. Bilen är dock inte skriven på 
honom utan på en kvinna som sitter i styrelsen för 
tre fastighetsbolag, startade precis innan tomtkö-
pen i norr. 
    Affärskvinnan är bosatt på en adress på Kungs-
holmen. 
    Vet ni vem mer som äger en lägenhet i det huset? 
Jo, Susanna. Och vet ni vem som är skriven där nu 
idag? Susannas svartmäklande dotter Elin.  
     Säcken knyts ihop.

Grovt penning tvättbrott?  
Oj jävlar!

Vet inte vad  
du pratar om.

onsdag 9 maj 2021

ADVOKATEN
l Måns är i 40-årsåldern och har en växan-
de firma. Senaste bokslutet omsatte man 
över 13 miljoner kronor. Själv taxerar han 
för en bit över 700 000 kronor. 
     Måns är advokaten som hjälpte till att trycka igenom affärsmannen Ber-
tils byte till Kommendörsgatan när värden där ansåg att det var skumt. 
     Inför förhandlingen i Hyresnämnden sms:ade och mailade advokat 
Måns med Elin, dotter svartmäklare, för att stämma av. 
     Advokaten dyker även upp i svartmäklarnas noga förda loggbok som 

någon man frågat om råd när man ska koka ihop en trovärdig 
historia för ett fuskbyte. ”Inga problem, han behöver bara se 

en kopia av kontraktet”, har svartmäklarna antecknat vid 
Måns namn. 

     Följer man hans ärenden i Hyresnämnden ser man 
klara kopplingar till Susanna och Elin, och både Susan-
nas dåvarande pojkvän och hennes legitima fastig-
hetsbolag dyker upp i handlingarna. 
     Det gör även byten relaterade till de av åklagaren 
utpekade fuskadresserna på Drottningholmsvägen 78 
och Åsögatan 190.
     I detta nu företräder han ett höginkomstpar i 50-års-
åldern som via tomställda Drottningholmsvägen bytte 

till sig ett hyreskontrakt på 156 kvadratmeter i centrala 
Stockholm. 
     Och i ett ärende 2017 såg Måns till att den vanliga killen 
David fick flytta in på 95 kvadratmeter på Kungsholmen 
– under ed vittnade då svartmäklardottern Elin om att 
hon var Davids flickvän för att bytet skulle gå igenom. De 
behövde större, sa de.      
     Advokat Måns säger till Dagens ETC att han aldrig  
uttalar sig om klienter.

Drottningholmsvägen 78.

DAGENS ETC GRANSKAR



När oron 
sprider sig 
är det viktigt 
att veta att 
hjälpen också 
gör det.

Stöd vårt arbete i coronakrisen.

Swisha valfri gåva till 900 80 12

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information 
om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet



NYHETER onsdag 9 juni 2021  ı ı 1111

G7- länderna har enats 
om att bolagsjättar som 
Google, Facebook och 
Apple ska betala mer i 
skatt. Men kritiker tror 
att Amazon kan komma 
undan.

En global företagsskatt på 
minst 15 procent skulle 
kunna inbringa hundratals 
miljarder dollar. De pengarna 
behövs för att dämpa konse-
kvenserna av pandemin runt-
om i världen, menar G7. Där-
för enades världens ledande 
ekonomier under ett möte i 
helgen om att företagen även 
ska betala mer i de länder där 
de har försäljning. Experter 
har dock uttryckt oro för att 
Amazon kan komma undan 
skattehöjningen på några av 
sina största marknader om 
man inte täpper till ett stort 
kryphål i avtalet, skriver The 
Guardian. 

Avtalet skulle bland annat 
innebära att företagen får 
betala en procentandel av 
sina vinster på marknader 
där de gör stora försäljningar 
trots minimal företagsnärva-
ro. Även en global lägstanivå 
för bolagsskatten ska införas. 
Det skulle gälla vinstmargi-
naler över 10 procent för de 
största och mest lönsamma 
multinationella företagen, en 
begränsning som kan ute-
sluta techjätten Amazon. 

Noll bolagsskatt 2020

Trots att Amazon är en av de 
största företagen i världen, så 
betalade deras filial i Luxem-
burg noll bolagsskatt 2020 på 
försäljningsintäkter från hela 
Europa på 44 miljarder euro. 
Och vinstmarginalen 2020 var 
bara 6,3 procent för Amazon, 
vilket placerar dem under 
skattegränsen på 10%. Bola-
gets e-handel bedrivs med 
mycket låga vinstmarginaler, 
dels för att de återinvesterar 
kraftigt, dels för att vinna 
marknadsandelar. 

G7 hoppas nu att nästa 
veckas G20-möte ska landa 
i en överenskommelse som 
inkluderar en strategi som 
kallas ”segmentering”. Det 
skulle innebära att Amazon 
får betala skatt på vinster
från dotterbolag som 
Amazon Web Services, som 
hade en marginalvinst på 30 
procent förra året.

ÅSA EKSTRÖM

Amazon 
kan slippa
global skatt

Global skatt

l G7-länderna har enats 
kring en inkomstskatt på 
minst 15 procent för företag 
som är verksamma över flera 
nationsgränser.

Debatten om ekonomiska 
klyftor i Sverige är ”överdri-
ven och ibland direkt felak-
tig”, anser två nationalekono-
mer på DN debatt. Men nu får 
de mothugg från bland annat 
ekonomen och socialdemo-
kraten Markus Kallifatides.

– Det är ett politiskt utspel 
från två forskare, inte en 
kritik av felaktiga fakta.

Allt för dramatiska beskriv-
ningar av den ekonomiska 
ojämlikheten i Sverige kan leda 
till förhastade politiska beslut. 
Det skriver nationalekonomer-
na Daniel Waldenström och 
Anders Björklund på Dagens 
Nyheters debattsida. Forskarna 
listar åtta påståenden i debatten 
om ojämlikhet som de anser är 
för hårdragna eller i vissa fall 
saknar grund i forskning. Men 
de för inte fram några överty-
gande bevis för sina påståen-
den, menar Markus Kallifatides, 
docent vid Handelshögskolan 
och ordförande för S-föreningen 
Reformisterna. 

– De har invändningar mot 
vilka ord och begrepp som kriti-
ker använder när de diskuterar 
skillnader i samhället. Det är ett 
värdeomdöme och inte en fråga 
om fakta.

Markus Kallifatides vänder 
sig emot påståendet att ojämlik-
heten överdrivs i debatten. 

– Sverige har i mina ögon 
en betydande ojämlikhet som 
också växer.

Men de har väl ändå rätt i att 
Sverige fortfarande tillhör grup-
pen länder med minst inkomst-
spridning i världen? 

– Jo, det är ingen som påstår 
något annat. Det liknar en halm-
gubbe när de inte ens kan ge ett 
exempel på någon som påstått 
detta. 

Under punkt fyra i debatt-
artikeln vänder sig forskarna 

emot beskrivningar av att 
inkomstskillnaderna ”ökar” 
och att ökningen ”skenar”. Men 
de nämner inte den omfattan-
de studie som gjorts av OECD:s 
ekonomer. Från 1985 och fram 
till mitten av 2010-talet ökade 
den ekonomiska ojämlikheten 
mest i Sverige, jämfört med 
alla andra OECD-länder. Det är 
en stor brist att den studien 
inte alls nämns i DN-artikeln, 
anser LO-ekonomen Anna 
Almqvist.

– De låtsas som om vi inte 
haft en ökning av ojämlikheten i 
Sverige de senaste decennierna.

Tillbaka till 1940-talet 

Punkt sex i Waldenström och 
Björklunds artikel ifrågasät-
ter att ”Sverige är tillbaka på 
1940-talets ojämlikhetsnivå.” Ut-
talandet som forskarna hämtat 
ur Katalysboken ”Klass i Sveri-
ge” kallar de ”häpnadsväckan-
de”. Anna Almqvist poängterar 
att hon inte är insatt i detalj vad 
som ligger till grund för tanke-
smedjan Katalys påstående. 

– Men om vi tittar mer spe-
cifikt på den rikaste procentens 
andel av alla inkomster så är de 
idag på samma nivå som under 
1900-talets första hälft.

Det stämmer att levnadsstan-
darden har ökat kraftigt i Sverige 
de senaste halvseklet. Även de 
lägre inkomstgrupperna har ökat 
sina inkomster, men Anna Alm-
qvist har en annan syn på hur det 
ökade välståndet bör fördelas. 

– De i toppen har fått mycket 
större del. Inkomsterna har 
ökat mycket långsammare 
i de lägsta inkomstskikten. 
Det anser jag är ett problem 
för individerna men också för 
samhället. Den synen har inte 
de två forskarna.

”Ojämlikheten i Sverige 
är betydande och växer”
Debattartikel om ekonomiska klyftor kritiseras

EIGIL SÖDERIN
eigil.soderin@etc.se
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Höginkomsttagarna får en allt större del av kakan

Grafen visar ökningen av inkomstojämlikheten i Sverige mellan 1991-2019 
enligt så kallat Palma-index. Det visar förhållandet mellan den rikaste tiondelen, 
toppdecilens, andel av alla inkomster och de fattigaste 40 procentens andel av 
inkomsterna. Kapitalvinster är överskott från försäljning av fastigheter, bostads-
rätter, aktier eller andra värdepapper. Grafen visar disponibel inkomst per kon-
sumtionsenhet. ”I toppen finns de allmänt exploderande toppchefslönerna, men 
också till exempel rut- och rot-avdrag. Urholkade socialförsäkringar i botten”, 
säger Markus Kallifatides.   KÄLLA: SCB, MARKUS KALLIFATIDES BEARBETNING AV DATA

OECD: Klyftorna ökar
snabbast i Sverige 
l I en ofta citerad studie från 2015 
undersökte OECD- ekonomerna 
ojämlikhetens utveckling i Sve-
rige. Studien visar att vi under 
1980- talet utmärkte oss som det 
land med bland de mest jämlikt för-
delade inkomsterna i världen. Men 
detta ändrades snabbt. Mellan 1985 
och 2010-talet ökade ojämlikheten 
snabbast i Sverige jämfört med alla 
andra OECD-länder. I genomsnitt 
ökade Gini- koefficienten med 2 
procent enheter men i Sverige var 
ökningen 8 procentenheter. 

Nationalekonomerna Daniel Waldenström och Anders Björklund listar i en debattartikel i Dagens Nyheter åtta påståenden i ojämlikhetsdebatten som de anser vara 
för hårdragna eller till och med saknar vetenskaplig grund.   BILD SHUTTERSTOCK



NYHETER onsdag 9 juni 2021

En av de punkterna som orsaka-
de hårdast kritik i överenskom-
melsen mellan Svenskt närings-
liv, IF Metall, Kommunal och 
PTK förra året var förslaget att 
rucka på regeln om ”sist in, först 
ut”, genom att låta arbetsgivare 
göra undantag för tre personer 
istället för två vid uppsägningar 
vid arbetsbrist. Det finns med 
även i regeringens förslag. Och 
det ska gälla oberoende av före-
tagens storlek. Idag får arbets-
givare med högst tio anställda 
göra två undantag från tur-
ordningen. 

Under pressträffen sa arbets-
marknadsminister Eva Nord-

mark att hon är både stolt och 
glad över förslaget, trots att en 
majoritet av LO-förbunden och 
flera av tjänstemannaförbun-
den sagt nej till avstegen från 
turordningsreglerna. 

Hur känns det att som 
socialdemokratisk minister och 
tidigare fackordförande föra fram 
en politisk kompromiss som så 
många fack motsätter sig?

– Jag måste säga att det känns 
otroligt bra att vi kan lägga fram 
ett förslag som parterna för-
handlat fram. Det finns en stor 
samsyn kring detta, kring beho-
vet av att kompetensutveckla 
under hela arbetslivet. Det är en 

trygghet också att kunna ställa 
om och få uppdaterad kunskap.  
Eftersom jag verkligen står upp 
för partsmodellen och själv job-
bat fackligt i 20 års tid så är jag 
glad att presentera vad parterna 
själva kommit fram till.

Parterna tvingades ju bestäm-
ma sig med deadline och hot om 
att göra lag av den tidigare 
Toijerutredningen, som föreslog 
så många som fem undantag 
från turordningen. Menar du 
verkligen att de kom fram till det 
bästa de kunde komma fram till?

– Man ska komma ihåg att 
parterna förhandlat under 
många år, sedan 2017, och disku-
terat frågorna under lång tid. Nu 
kommer förslag som förändrar 
och stärker både arbetstagare 
och arbetsgivare, särskilt för 
dem som är svagast på arbets-
marknaden, ofta kvinnor och 

unga människor. Vi ökar trygg-
heten i en arbetsmarknad som 
förändras i snabb takt.

Det som Eva Nordmark lyfter 
som den största framgången 
är att förslaget innebär ett om-
ställningsstöd även för personer 
som inte omfattas av kollektiv-
avtal och ett nytt offentligt 
studiestöd på 80 procent av 
lönen i upp till ett år.

– Det blir lättare att utbilda 
sig mitt i livet, säger hon. 

LO kritiska

Centralt har LO inte skrivit 
under avtalet och flera förbund, 
som Seko, Byggnads, GS och 
Fastighets är mycket kritiska 
till den urholkade anställnings-
tryggheten. Torbjörn Johansson, 
avtalssekreterare på LO, vill bara 
ge övergripande kommentarer.

– Om vi tittar på omställning 

Det blir lättare för företag att säga upp, men stödet för dem som 
måste byta jobb blir starkare. Så ser regeringens förslag om ny 
arbetsrätt ut. Modernt och balanserat, säger arbetsmarknads-
minister Eva Nordmark om resultatet. Urholkad anställnings-
trygghet kan aldrig vara modernt, svarar Ali Esbati (V). 

Blandade reaktioner på  las-förslag
”Sämre anställningstrygghet för dem som behöver den bäst”

Martin Ådahl, arbetsmarknads-
politisk talesperson (C), och 
arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark vid en digital press-
träff om las-utredningen.
BILD HENRIK MONTGOMERY/TT

Eva Nordmark (S),  
arbetsmarknadsminister.

Vi ökar trygg-
heten i en 
arbetsmarknad 
som förändras 
i snabb takt.
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och studiestödsbiten är vi över-
lag positiva. Det är mer generöst 
än i nuvarande regler. För oss i 
LO-förbunden kommer det här 
att bli bra. Med de höga studie-
stödsnivåerna kommer man att 
ha råd att byta yrke, så det är bra.

Men han ser också nackdelar 
med förslagen.

– Det negativa är föränd-
ringarna på det arbetsrättsliga 
området, som att saklig grund 
blir sakliga skäl och att man inte 
kommer att kunna kvarstå i an-
ställning om man är uppsagd 
av personliga skäl, och istället 
måste gå på a-kassa. Det är en 
klar försämring. Sen såklart ock-
så att undantag från turordning-
en utökas från två till tre.

Vad tycker du om att en 
S-minister säger att hon är stolt 
över förslaget och att det här är 
en glädjens dag?

– Om man vill vara diploma-
tisk kan man säga att det här 
åtminstone är mycket bättre än 
vad Toijerutredningen föreslog. 
Här finns i alla fall både plus 
och minus. Den utredningen 
hade ju bara minus. Det är bätt-
re balans nu, men det är klart, 
hade vi varit helt nöjda med 
detta hade vi ju också varit med 
i överenskommelsen, och det är 
vi inte.

”Det är trist”

Vänsterpartiet har hela tiden 
motsatt sig försvagningar av an-
ställningstryggheten och hotat 
med att fälla regeringen om den 
går vidare med förslagen. 

– Men vi har hela tiden sagt 
att vi respekterar en partsöver-
enskommelse. Situationen nu 
är att vissa av parterna vill se de 
här ändringarna medan andra 

har avvisat. Vi kommer därför 
att analysera läget och avvakta 
också hur inte minst LO avser 
att agera, säger Ali Esbati (V), 
riksdagsledamot i arbetsmark-
nadsutskottet. 

Han är dock kritisk till inne-
hållet i regeringens förslag. 

–  Jag konstaterar att en 
S-regering startat en process 
som leder till att man står på 
en presskonferens med Cen-
terpartiets Martin Ådahl och 
presenterar försämringar för 
anställningstryggheten som 
något modernt och bra. Det är 
trist. Det här är ju ett förslag 
som innebär urholkad anställ-
ningstrygghet för dem som 
mest förlitar sig på turordnings-
reglerna. 

Blandade reaktioner på  las-förslag

”Att vi skulle ha gett bort 
en massa saker är över-
drivet och onyanserat.” 
Det säger IF Metalls avtals-
sekreterare Veli-Pekka 
Säikkälä efter regeringens 
besked om nya las.

Omställning och studiestöd 
byts mot otryggare anställning-
ar. Är de värt det?

– Jag tycker inte att den ef-
tergift som görs när det gäller 
sakliga skäl är särskilt stor. 
Man ska bedöma brottet mot 
anställningsavtalet precis mot 
samma praxis som har varit 
sedan las kom till. Snacket 
om att det blir fri uppsägning 
är bullshit, säger Veli-Pekka 
Säikkälä.

Enligt honom är den stora 
eftergiften till arbetsgivarens 
fördel att regeln om att en 
anställd som blivit uppsagd 
av personliga skäl inte längre 
får ha kvar sin anställning tills 
saken är avgjord i domstol. 

– Där vill jag påstå att det 
är win-win. En tvist kan pågå 
upp till ett och ett halvt år och 
på en mindre arbetsplats är 
det inte så himla roligt att gå 
till jobbet under den tiden. Jag 
har hört om folk som blivit 
tillsagda att gå till jobbet, och 
får sitta på en stol i ett hörn 
i något rum. Då är man inte 
så häftig. Nu får man rätt till 
a-kassa under tvistetiden, det 
kan göra att även de som job-
bar på mindre firmor får råd 
och ork att pröva sin sak.

Han säger också att det är 
rimlig att det blir billigare för 
arbetsgivare att säga upp när 
det finns sakliga skäl.

– Skulle det visa sig att 
arbetsgivaren hade fel så får 
man ut lönen retroaktivt, 
man får tillbaka sin anställ-
ning och skadeståndet höjs. 
Att vi skulle ha gett bort en 
massa saker är överdrivet och 
onyanserat.

De nya turordningsreglerna 
pekas ut som ett sätt för före-

tag att kunna göra sig av med 
obekväma anställda. Är inte 
det allvarligt?

– Det kan man fundera på. 
Det är på små arbetsplatser 
som det här möjligen gör 
skillnad. På ett stort företag 
med hundra personer som blir 
uppsagda gör tre undantag 
inte så stor skillnad, för man 
gör ju alltid turordningslistor. 
Skillnaden för små företag är 
att man får göra tre undantag 
istället för två. På det sättet 
kommer man inte åt gamla 
trotjänare. Det är ganska 
mycket hårda överdrifter i det 
här. Man ska inte hymla med 
att det här är en eftergift till 
arbetsgivaren, men man får 
värdera hur stor den är. Ibland 
låter det som att alla fackligt 
aktiva och alla visselblåsare 
kommer att åka ut. 

Nästan alla andra fack inom 
LO har ju gjort en helt annan 
bedömning, vad är skillnaden?

– Vi har ju inte heller 
antagit huvudavtal. Det 
pågår saker och LO har begärt 
förhandlingar. Vi får se hur 
många som ansluter sig när 
det här är klart om ett år.

Vilken av kompromisserna 
är du minst nöjd med?

– Avsteget i turordningen. 
Det är klart att den delen hade 
jag gärna varit utan. Men jag 
gör också bedömningen att 
eftergiften inte är speciellt 
stor. När vi har uppsägnings-
förhandlingar så görs det i mer 
än nio fall av tio en avtals-
turlista, och det innebär 
avsteg och kompromisser. 

STINA BERGLUND

Metall försvarar 
nya las: ”Mycket 
hårda överdrifter” 

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.  BILD JESSICA GOW/TT

ADOLFO DIAZ
STINA BERGLUND

”Sämre anställningstrygghet för dem som behöver den bäst”

Punkter ur regeringens las-förslag

l Alla arbetsgivare ska få un-
danta tre anställda från turord-
ningsreglerna ”sist in-först ut” 
vid uppsägningar på grund av 
arbetsbrist. Idag får man undan-
ta två personer på företag med 
högst tio anställda
l Vid uppsägningar av person-
liga skäl ersätts termen ”saklig 
grund av personliga skäl” med 
”sakliga skäl”. Som sakliga skäl 
ska räknas om arbetstagaren 
allvarligt brutit mot anställ-
ningsavtalet genom till exempel 
arbetsvägran, samarbetssvårig-
heter, missbruk eller brott. 
l Om det blir en tvist vid en upp-
sägning upphör anställningen 
under tiden som tvisten avgörs. 
Det minskar arbetsgivarens 
kostnader. 
l Anställningsformen allmän 
visstid avskaffas och ersätts 
av särskild visstid. Istället för 
24 månaders anställning som 
gäller idag ska det räcka med 12 
månaders anställning innan en 
särskild visstid omvandlas till en 
fast anställning.

l Möjligheten till så kallas 
hyvling, det vill säga när arbets-
givaren vill sänka anställdas 
sysselsättningsgrad, begränsas. 
Anställda måste få tre månader 
på sig att anpassa sig till en 
sänkt arbetstid. 
l Ett nytt statligt studie-
system införs för den som 
arbetat i minst 16 timmar i 
veckan under åtta års tid. De 
som kvalificerar sig för det nya 
stödet kan få betald ledighet 
för motsvarande 44 veckors 
heltidsstudier. Ersättningen 
är 80 procent av lönen eller 
maximalt 20 500 kronor i 
månaden. Utöver det kan man 
också få ett kompletterande 
studiestöd som bekostas av 
arbetsgivaren. 
l En omställningsorganisation 
inrättas vid Kammarkollegiet för 
anställda som inte omfattas av 
kollektivavtal och som idag inte 
har rätt till omställningsstöd vid 
uppsägning. 
l De nya reglerna föreslås träda 
i kraft den 30 juni 2022.

”Man ska inte hym-
la med att det här 
är en eftergift till 
arbetsgivaren, men 
man får värdera 
hur stor den är.”

Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati (V) ser både för- 
och nackdelar med las-utredningens förslag.  BILD HENRIK MONTGOMERY/TT
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Ankrade hus
De här flytande 
husen längs 

Tonle Sap-floden i 
närheten av byn Prek 
Pnov i Kambodjas 
huvudstad Phnom 
Penh ligger för ankar 
på grund av översväm-
ningssäsongen. Lokala 
myndigheter vill göra 
sig av med den flytan-
de byn, någonting de 
menar skulle minska 
föroreningarna samt 
göra staden vackrare.

BILD  HENG SINITH/AP/TT

onsdag 9 juni 2021
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Svar: En bra fråga, som kanske 
är svår för oss i den rika delen 
av världen eftersom den bety-
der att de flesta av oss – även 
långt ner i inkomstfördelning-
en –  orsakar större utsläpp än 
vad som är förenligt med global 
rättvisa. Till viss del beror det 
på saker vi har svårt att råda 
över: att våra samhällen är 
byggda med ohållbar infra-
struktur och produktion. De 

utsläppen kan i stor utsträck-
ning minskas genom en aktiv 
industripolitik, utan att vår 
levnadsstandard nödvändigtvis 
behöver sjunka. 

Men vi gör också avtryck 
med vår konsumtion, som i ett 
globalt perspektiv är hög även 
för de lägre samhällsklasserna. 

En rättvis klimatpolitik skulle 
innebära att vi fick dra ner på 
resande, köttätande, och annan 
konsumtion med stort klimat-
avtryck. Vår levnadsstandard är 

helt enkelt för hög, vilket är 
svårt att göra till en politisk 
fråga. 

SAMTIDIGT SKILJER SIG utsläp-
pen åt mellan grupper i Sverige. 
Höginkomsttagare flyger mer, 
åker mer bil, och kör dessutom 
större och tyngre bilar – exem-
pelvis SUV:ar – som släpper ut 
mer. Det är inte otänkbart att 
partier till vänster skulle kunna 
göra politik av att det behövs 
progressiva skatter för att mins-
ka de rikas konsumtion. 

För att klara 1,5-gradersmå-
let måste den fattigaste halvan 

av svenska folket minska sina 
utsläpp med ungefär hälften, 
anger en rapport av Oxfam och 
Stockholm Environment Insti-
tute. Utsläppen för de rikaste 
10 procenten skulle behöva 
minska med cirka 87 procent, 
och den rikaste procenten be-
höver minska sina utsläpp med 
hela 95 procent. Så dramatiska 
utsläppsminskningar kräver 
sannolikt att man drar ner på 
de rikastes inkomster (utan att 
höja inkomsterna för andra). 
Att en sådan politik inte står 
högt på dagordningen kan bero 
på att vänsterpolitik i allmän-
het inte har varit på modet de 
senaste 30–40 åren. 

Att ransonera flygresor vore 
en tänkbar lösning, men en 
så pass drastisk åtgärd kan-

ske också är svår att lansera 
politiskt. Även om Greta 
Thunberg och många klimat-
forskare vill att klimathotet ska 
behandlas som en kris råder i 
nuläget ännu inte den kris-
stämning som hade behövts 
för styr medel som annars mest 
 tillämpas i krigstid. 

MAX JERNECK 
Forskare vid Center for Sustainability 

Research (CSR), Handelshögskolan 

Varför pratas det inte mer 
om klimatojämlikheten?

?GRÖNA FRÅGAN

Oxfam har beräknat att 10 procent av mänskligheten svarar för hälften 
av växthusgaserna och hälften av mänskligheten svarar för 10 procent. 
Ska vi nå målen i Parisavtalet måste jämlikheten främjas globalt inom 
och mellan alla länder. Det betonas allt mer av IMF, IPPC, Världsbanken 
med flera. Författare som Thomas Piketty, Naomi Klein, Ann Pettifor 
och Staffan Laestadius har sedan länge berört dessa frågor. 

I Sverige är ämnet ändå i stort sett frånvarande i klimatde-
batten. Vad beror det på? 

/ Lars-Erik Andervad, Kalmar
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Anna Richert
HÅLLBAR MAT

Stefan Sundström
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Paul Svensson
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Martin Hedberg
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Elin Unnes
TRÄDGÅRD 

OCH ODLING

Pella Thiel
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Läs mer om 
satsningen och 
våra experter: 

www.etc.se/
gronafragan

Har du en 
fråga till 

våra 
experter?

Skicka den till 
gronafragan@etc.se

Vår konsumtion och levnadsstandard orsakar större utsläpp än vad som är förenligt med global rättvisa. Samtidigt tvingas människor fly på grund av klimatförändringarna.    BILDER SHUTTERSTOCK



RING SMART 
MED ETC MOBIL
Vi gillar att dela med dem vi tycker om. Vi delar bilder, 
poster, sms:ar och ringer. Men vi gillar också vår planet. 
Och mobiltelefoner drar energi som för med sig en 
klimatkostnad. Därför finns ETC Mobilabonnemang som är 
miljömärkt och där varje abonnemang bidrar till mer solel 
varje månad. Det är smart. Tycker vi.

Beställ 

ditt mobil  - 

abonne mang på 

etcmobil.se!

Det är enkelt att byta till ETC Mobils 
klimatsmarta abonnemang.

– Gå in på www.etcmobil.se.
– Inget krångel
– Ingen bindningstid
– Inga dolda avgifter

ETC Mobil – smartare för 
både människa och miljö



RÄDDA LIVET PÅ DE SOM RÄDDAR REGNSKOGEN

Angela Maldonado leder den colombianska miljö
organisationen Entropika. De försvarar Amazonas 
och dess biologiska mångfald i världens farligaste 
region för människorättsförsvarare – där de som 
försvarar urfolks, miljö och markrättigheter är 
särskilt utsatta för hot och dödligt våld. Dagen efter 
att de publicerat en artikel om illegal exploatering 
av regnskogen, dödshotades Angela av en person 
med kopplingar till landets kokainexport. Entropika 
hotades även med stämningar från företag med 
intressen i området.

Hotbilden för Angela och hennes familj blev snabbt 
ohållbar. Vi omlokaliserade då familjen till en säker 
plats, stärkte säkerheten på Entropikas kontor och 
försåg dem med en jurist som ska försvara dem i 
rätten. Angela kunde fortsätta sitt arbete – fast 
besluten att inte låta sig stoppas av makthavarnas 
försök att tysta henne.

Angela är bara en av alla de tusentals människo
rätts försvarare världen över som vi på Civil Rights 
Defenders arbetar tillsammans med.

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler och bland annat 
se till att ingen som står upp för regnskogen ska 
riskera sitt liv!
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Har du inte Swish? Sätt in 
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Angela Maldonado, miljörättsaktivist i Colombia
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STEFAN SUNDSTRÖM 

+
Att fler och fler inser att 
det inte är bra att käka 
kött och mjölkproduk
ter från livsmedels
industrins rovdrift.

Att folk går på Oatlys 
hetsande mot korna. 
Havremjölk är ingen 
lösning. Om vi ber 
korna om ursäkt och 
återupprättar vårt tio
tusenåriga samarbete, 
kan korna rädda oss 
och vår matjord.

Mat är som sex –
det ska vara så kul
men kan bli ångest

D 
et har blivit knepigt det där med 
käket här i Norden. Inte som 
förr, att det inte finns nåt. Utan 
att det finns för mycket. Att välja 
på. Man våndas. Och rapar.

Det är väl som med sex, det som ska vara så 
kul och lustfyllt kan plötsligt bli värsta ång
esten. Med sex är det kanske inte så konstigt, 
det är ju att riskera att upplösas lite grann 
och tappa sitt jag. Och så är det ju det här med 
arvet, är det verkligen min unge, den där prin
sen som ska ärva mitt kungarike. Det där med 
ägandet. Det ställer till det.

Maten då, det finns massor med mat, men 
folk är ledsna ändå. Maten har blivit asbillig 
och istället för nåt man längtar efter, hungrar 
efter, har den blivit ett slagfält. Barnen vill inte 
äta grönsaker, dom vill ha korv och pommfritt. 
Och mamman och pappan är unga, radikala 
och kostmedvetna. Dom köper sojakorv från 
Brasilien. Och havremjölk från Oatly som av 
en deciliter havregryn framställer en dryck 
som kostar lika mycket att köpa som ett och 
halvt kilo. Havregryn.

Vilken profit! Tror ni bönderna får mer 
betalt för havren?

Nu ska jag inte vara för sarkastisk, jag har 
också varit barnfamilj med huvudvärk över 
vad man stoppar i sina ungar, första ungen 
kom våren 1986, samtidigt som Tjernobyl 
smällde, och jag blev jävligt upptagen av even
tuella halter av cesium i barnmaten.

Vilket ju barnmaten också fick, allting här 
i världen blandas och dyker upp på dom mest 
märkliga platser.

Det finns inga platser som är fria från skit.
Det finns ingen mat som är fri från skit.

JAG MINNS NÄR MINSTINGEN skulle på en bas
ketmatch, tränarn sa ”Vi ses på Mc Donald’s”, 
och hur jag i min rättrogenhet först tänkte 
säja ”Aldrig på Donken”. Men vi hade nu två 
barn och hade haft dom några år så jag sa 

inget. Så är det också, ens rättrogenhet får 
sina törnar.

Vi stackars konsumenter får bära en tung 
börda av skuld. Hur vi än väljer slinker synden 
med ner i matkassen. Producenterna, dom allt 
färre och allt större livsmedelsjättarna, tvår 
sina händer och låter oss välja, ihjältorterad 
billig gris från Danmark eller jättedyr glad ko 
som fått gå i skogen i Jämtland.

Eller såna kor går inte att köpa i vanliga 
handeln, då måste man ringa Thorsten som 
kommer ner till Stockholm med en 
frysbil en gång i månaden.

Jag har ibland åkt in till Zinkens
damm där han stannar till med 
frysbilen och langar ut köttlådor till 
Södermalms gourmeter. När jag 
gnäller över att det är dyrt blir Thor
sten skitsne och påpekar att om 
han skulle räkna ut vad han tjänar på 
detta så hamnar han nånstans 
på 40 spänn i timmen.

Så jag tiger och betalar.
Det är nog så att kött 

och mjölk egentligen är 
väldigt dyrt att framställa.

Om man inte ska sno 
våra barns möjligheter 
att äta, genom livsmedels
industrins tärande på 
biologisk mångfald och 
kolreserverna i marken.

Så jag står där med kultur
eliten från Södermalm och 
betalar ett slags avlatsbrev 
kanske, så vi känner oss lite 
bättre och skuldfriare.

Köttet är i alla fall väldigt 
gott.

MATEN HAR BLIVIT ett slag
fält och en accessoar som 
ska visa vilka vi är. Det där 

har man ju hört på P1. Veganer och köttisar 
bråkar om vilket som är mest klimatsmart och 
livsmedelsjättarna garvar hela vägen till ban
ken. Istället för att rakt av förbjuda växtgifter 
och konstgödsel som utarmar jordens mikro
liv, djurfabriker som med penicillin och out
härdliga levnadsvillkor gör djuren till nästa 
stora pandemikälla, så är det vi konsumenter 
som ska välja mellan dyr och sjyst koshermat 
eller billig och transfettsstinn haram.

Jag får lust att säja till er: Var inte så 
jävla renläriga! Gör nåt istället. Åt vår 

maktlöshet. Vägra shoppa. Odla själv! 
Hjälp till att bevara en biologiska 
mångfalden genom att till exempel 
odla tomaten Sunviva, tomaten där 
ingen får göra anspråk på att äga 

genkoden.
För så är det ju, alla våra vanliga 

grönsakssorters genkoder ägs av 
gigantiska fröfirmor.

Fan vad ägandet ställer till 
med skit.

JA, SNACKA INTE BARA. Gör 
nåt. Jag och mina kompisar 
Martin och Mary Lou åker 

runt i sommar och filmar 
folk som gör nåt. Livsmedels
producenter som trots dåliga 
ekonomiska odds odlar fisk på 
hållbart sätt, säljer och sprider 
fröer av gamla lokala grön
sakssorter eller låter korna gå i 
skogen och binda kol i jorden. 
Såna grejor.

Vi ska skildra folk som gör 
slag i saken och blir glesbygds
bor.

För det är glesbygden, och 
förorterna, som till syvende 
och sist kommer att rädda 
innerstäderna från svält.

Stefan Sundström
Musiker

–
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till en giftig soppa som förgiftat 
balettkompaniets arbetsklimat 
i åratal. 2010 anklagades dåva-
rande balettchef Marc Ribaud för 
sexuella trakasserier, dåvarande 
operachef och nuvarande vd, 
Birgitta Svendén, hade redan för 
elva år sedan anledning att gå till 
botten med hur arbetsklimatet 
såg ut i hennes operahus. 

DANSVÄRLDENS METOO-upprop, 
#tystdansa, samlade hundratals 
vittnesmål om sexuella trakas-
serier. Att det ändå ser likadant 
ut på en av våra nationalscener, 
att det fortsätter att strömma 
tomma ord från ledningsrummen 
och att en rädsla för repressalier 
fortsätter att tysta de utsatta, det 
är skamligt.

I 
snart fyra år har svenskt 
scenkonstliv rannsakats och 
omstartat. Metoo-hösten 
2017 rev upp så djupa sår att 
det blivit omöjligt att göra 

som man brukat: skriva några 
policy-dokument och sedan gå 
vidare som vanligt. De flesta stora 
teatrar har genomfört stora för-
ändringar. Men Kungliga baletten 
inleder tiden av nyvunnen frihet 
efter covidnedstängningen med 

en skandal helt i linje 
med allt det unkna som 
scenkonstens institu-
tioner nu förväntas ha 
lämnat bakom sig.

EN SMYGTAGEN naken-
bild, ett illvilligt eller 
aningslöst delande av den - i 
sig ett graverande bevis på att 
någon seriös jämställdhets-
process absolut inte sipp-

rat ned till varje anställd inom 
baletten. 

Dessutom en fullständig brist 
på respekt för den drabbade från 
ledningen. Och det är nog det vär-
sta – att en arbetsplats tillåts vara 
otrygg för somliga, för att andra  
ska kunna ta sig sina friheter. En 
kultur som fått frodas alldeles 
för länge. Många dansare vittnar 
i Dagens Nyheters granskning 
om att det förekommit flera fall 

av trakasserier och att dansare 
skräms till tystnad.

DET ÄR HELLER ingen 
nyhet för Kungliga Operans 

ledning att en osund kultur 
av strikt disciplin parad med 
genikult, vilandes på en grund 
av ojämställdhet, kokats ihop 

KOMMENTAR
JENNY ASCHENBRENNER
jenny.aschenbrenner@etc.se

Den kränkande nakenbilden vittnar om att 
baletten har misslyckats med att ta tag i 
den sunkiga soppan av strikt disciplin parad 
med genikult och ojämställdhet som förgif-
tat balettkompaniet i åratal, skriver Jenny 
Aschenbrenner.

Är detta sista bastionen 
för scenkonstsnusket?

En bild på en av operabalet-
tens kvinnliga medarbetare 
skakar om danskompaniet.

Bilden togs utan kvinnans 
kännedom och spreds mellan 
kollegorna.

Flera medarbetare vittnar 
nu för Dagens Nyheter om en 
arbetsplats i kris.

Kvinnan visste inte om att 
hon syntes i bild i bakgrunden 
medan hon bytte om under ett 
digitalt möte i februari. Men 
någon mötesdeltagare passade 
på att göra en skärmdump utan 
att berätta detta för kvinnan. 
Den kränkande bilden spreds 
sedan till flera av kollegorna, 
rapporterar DN.

Kritik  mot  ledningen

Flera personer som DN har varit 
i kontakt med är kritiska till att 
spridningen av bilden inte har 
fått större konsekvenser, och att 
agerandet inte fördömts öppet 
av balettledningen.

– Kvinnan fick själv ta kon-
takt med ledningen och berätta 

varför bilden var trakasserande. 
Det enda balettchefen sa till 
kompaniet var att vi skulle vara 
snälla mot varandra, säger en 
källa till tidningen.

Anonymt  brev

Ledningen har dock en annan 
syn och uppger för DN att 
händelsen har fått en ”följd-
påverkan”. Vilken denna följd-
påverkan är vill ledningen dock 
inte precisera.

Men bilden av ledning-
ens agerande är allt annat än 
enhetlig. I mars skickades ett 
anonymt brev till flera personer 
i Operans högsta ledning där de 
kritiseras för att ha misslyckats 
med att hantera kränkningen.

”Balettledningen talade med 
dansarna som var involverade, 
och bad dansaren som utsattes 
för det här att försöka bli vän 
med gärningspersonerna”, 
står det i brevet bland annat, 
skriver DN. Brevet föranledde att 
ledningen kallade till en serie av 
stormöten, där bland annat en 
kårdansare begärde ordet:

”Jag ska vara riktigt ärlig nu. 
Men jag tror att med tidigare 
händelser, och händelser i nu-
tid, så känner vi att de inte har 
hanterats bra. Det är nog därför 
det inte finns något tillit i den 
här typen av situationer.”

Kränkande nakenbild 
spreds på operabaletten

Operabaletten i Stockholm. 
Personerna på bilden har inte 

något med artikeln att göra.
BILD BEZAV MAHMOD/SVD/TT

”Det enda balett-
chefen sa till kom-
paniet var att vi 
skulle vara snälla 
mot varandra.”

ANNA-MARIA CARNHEDE
anna-maria.carnhede@etc.se



” Genom vårt arbete i Right Livelihood-stiftelsen, 
där vi hyllar och stöttar modiga människor, vet vi 
att det finns många runt om i världen som varje 
dag arbetar hårt för en rättvis och hållbar värld. 
Det kan du också – även på jobbet. Välj el märkt 
med Bra Miljöval! Vill du bidra till utbyggnaden av 
solenergi i Sverige och låta solen sprida sitt ljus 
över dina kollegor, välj ETC El. Det gjorde vi. ”

  Ole von Uexkull, 
  Right Livelihood-stiftelsen 
 

Gör klimatnytta 
i ditt företag!
Nu kan du skaffa el märkt med Bra Miljöval till både dig 
själv och dina anställda. Läs mer och bli företagskund på: 

 www.etcel.se/foretag
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”DEN STATISTIKEN HAR de också på IVO”, 
sade Jocke som redan var inne på deras 
hemsida. ”Det kommer att bli en rejäl 
lista.”

”Kom ihåg att det kan handla om 
en gärningsperson som handlar utan 
egenintresse”, påminde Maria Paz. ”Kom-
munikén doftade ju sjuttiotal, som Arne 
påpekade. Det kan vara någon som agerat 
av principiella politiska skäl. Ni vet, Fol-
kets domstol, typ. Själva sättet mordet 
utfördes på pekar åt det hållet. Nackskott 
var den avrättningsmetod som användes 
i Sovjetunionen, i Kina och Mongoliet 
också. I så fall är min bedömning att 
gärningspersonen är äldre. Bör ha växt 
upp, eller ha varit med, på sjuttiotalet. 
Språkbruket leder till samma slutsats. De 
skriver att privatiseringarna lett till ’för-
luster i välfärden’. Inte ens vänsterpartiet 
uttrycker sig så. De är emot ’vinster i 
välfärden’, fast de nog menar förluster.”

”Behöver ju inte vara en grupp äldre 
för den sakens skull”, sköt Jocke in. ”Det 
kan vara en grupp ungdomar som imi-
terar en stil, lagt sig till med en jargong, 
som de läst sig till. Nätet är fullt med 
lajvare. Det kanske är några som lajvar 

Röda armé-fraktionen, 2 juni-rörelsen, 
eller Röda brigaderna.”

”Det politiska kan fortfarande vara en 
avledningsmanöver”, påminde Håkan. 
”Det ligger ju mycket pengar i vården, 
hundratals, tusentals, miljoner. Beata 
Borgholm gick ju till Sanis. Tänk om det 
är en besviken konkurrent? Någon som 
blev snuvad på ett kontrakt? En överkörd 
småföretagare? Någon som upplever sig 
förfördelad?”

”Cui bono? Till vems gagn? Vem tjänar 
på mordet? Follow the money”, sade Jocke.

”Vi har ju hennes dator och mobil på 
analys”, sade Maria Dahlberg. ”Där kan 
finnas mycket av värde för utredningen; 
hennes affärskorrespondens och hennes 
slagningar på nätet. Det finns också ett 
antal blockerade nummer och e-post-
adresser vi spårar. Det kan vara nut cases, 
stalkers, pervon, hatare och hotare. Räk-
nar med att komma in med en preliminär 
rapport om hennes internettrafik och 
e-post i dagarna.” ”Borgholms arbets-
plats ligger endast ett stenkast från Sera-
fen”, påpekade Maria Paz. ”På andra sidan 
Klara sjö, över Barnhusbron vid Västra 
Parken, Sabbatsbergsparken.”

12. STORA SKÖNDAL
”DET ÄR JU JÄTTEFINT.” Alina strålade när 
de tittade in i rummet på Stora Sköndal 
där Folke skulle bo.

Det var verkligen okej, tyckte både 
Folke och Anton. Eget rum, egen toalett 
och dusch. En sjuksäng, ett litet bord 
med två stolar. Två små blomkrukor 
med suckulenter på fönsterkarmen. 
Utsikt mot skogsdungen på andra sidan. 
Ingen sjöutsikt, men Folke visste att 
Drevviken bara låg några hundra meter 
neråt.

På andra sidan vattnet låg Farsta, 
där Arne bodde nu för tiden, som Folke 
brukade säga, trots att Arne bott där 
ett drygt kvartssekel. Arne hade tagit 
sig ständigt söderut sedan han träffat 
Monica och flyttat hemifrån. Från barn-
domshemmet vid foten av Åsöberget 
till en andrahandslya i Gullmarsplan. 
Mellanlandat i Hökarängen där hon blev 
gravid och de fick ett förstahandskon-
trakt i Farsta samma år som Alina föddes, 
1992. Där blev han kvar och där växte 
Alina och Anton upp. Arne tyckte det var 
perfekt. Nära till stan, naturen, vattnet, 

FÖLJETONG
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Parabellum 
Mattias Gardell
Leopard förlag

EN KRIMINALROMAN AV MATTIAS GARDELL
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vännerna, en kvart från city med bil. Att 
Alina och barnbarnen fick en lägenhet i 
Skarpnäck gjorde det inte sämre. 181:an 
gick direkt mellan Farsta och Skarpnäck 
och snart kunde de cykla till varandra, 
han och barnbarnen. Stora Sköndal låg 
mitt emellan.

Folke tittade ut genom fönstret. Här 
gick det nog att stå ut ett tag.

Neurologiska rehabiliteringskliniken 
var bara ett av flera boenden på området, 
alla i regi av Svenska diakonisällskapet, 
som var folkkyrkans sociala gren med 
ambitionen att ”omsätta den kristna 
tron i praktiken”, som det stod i broschy
ren.

Inbäddade i en parkliknande omgiv
ning med gröna kullar, skogspartier, 
ängar, promenadstigar, utomhusgym, 
handikappbad, badstränder och vatten
drag, fanns i separata byggnader äldrebo
ende, hem för unga dementa, asylboende 
för ensamkommande, hem för trauma
tiserade, självmordsbenägna, hjärnska
dade. En plats för de fysiskt och psykiskt 
skeppsbrutna.

Få ungdomar från förorterna om
kring vågade sig in bland byggnader

na som sades vara hemsökta. Enligt 
ihärdiga rykten irrade osaliga vålnader 
runt på området. Galna tanter med vitt 
ostyrigt hår, fladdrande nattskjortor, 
rödsprängda ögon och blodiga knivar. 
Olyckliga barnandar som dött i förtid 
och nu ville ha lekkamrater på andra 
sidan, gärna små barn från området. 
Vettskrämmande historier som variera
des efter berättarens tycke och åhörar
nas ålder. Det hände att isande skrik 
eller tunga suckar ekade mellan husen. 
Däremot höll ungdomarna gärna till 
nere vid badstranden på somrarna och 
på fiket i Kristinahuset, som öppnats 
för allmänheten.

Kristinahuset ligger vid Drevviken i en 
vacker mangårdsbyggnad som tidigare 
rymt kyrksal, storkök och elevhem för 
kyrkans diakonistudenter. Numera ligger 
kyrkan för sig själv, utbildningen sköts 
av högskolan och matsalen har blivit ett 
kafé som serverar bakverk och sallader 
i regi av Fazer Food Services, ett finskt 
multinationellt företag känt för Marian
ne, Dumle och Salta katten.

*

”Klart fräschare än maten på Stora 
Sköndal”, konstaterade Folke när han på 
långsamma ben tagit sig till fiket med 
Alina och barnen en vårsolig eftermiddag, 
och satt med en tallrik varmrökt lax på 
salladsbädd framför sig. ”Ändå är det Fazer 
som lagar mat åt oss också, fick vi just reda 
på.”

”Har aldrig sett någon laga mat i köket 
hos er”, sade Alina. Det hade inte Folke 
heller, trots ett fullt utrustat kök, perso
nal och dietister.

”Det gör de inte heller”, svarade 
Folke. ”De packar upp mat som kom
mer från ett centralkök, serverar och 
tar hand om disken. Att det var något 
skumt förstod jag dag ett, då persona
len inte kunde svara på vad som låg på 
tallriken utan att gå och läsa på en lapp 
i köket. ’Ser ut som fisk’, sade hon i 
köket. ’Eller kyckling.’ Det fanns ju inget 
matos heller, så vi började undra var ma
ten kom ifrån. En av de boende, Catalina 
du vet, henne har du ju träffat, tog reda 
på att den levereras av Fazer. Det tyckte 
vi var lite kul. Turkisk peppar är det ju 
drag i, men det kan man inte säga om 
den mat vi får.”

”Hade ingen aning om att de gjorde 
annat än godis”, sade Alina. ”Wiener
nougat, Fazermint och Gröna kulor. Det 
är julafton för mig.”

”Visste inte jag heller”, sade Folke. 
”Men de är stora. Pytsar ut mat till 
försvaret, sjukhus, vårdinrättningar och 
skolor, och så oss då.”

Folke tittade ut 
genom fönstret. 
Här gick det nog 
att stå ut ett tag.

Mattias  
Gardell
l Ålder: 61 år
l Familj: Fru, nio  
barn/bonusbarn och  
nio barnbarn.
l Jobb: Professor  
i religionshistoria.

”Parabellum”  
går som följetong 

i Dagens ETC 
sju dagar  
i veckan.  

För att läsa 
 avsnitten i 
våra digitala  
 nummer, 

ladda ned  
vår app! 
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Odlingsglädje!
Det är dags att sätta händerna i jorden. Hämta 
inspiration från Stefan Sundströms älskade bok 
Stefans lilla svarta - Bokashi, biokol och bakterier. 
Här får du lära dig allt om jorden och om hur du 
kan göra den bättre. Allt kan börja i ditt eget kök, 
med så lite som en hink och ett lock! 

En perfekt present, till dig själv eller 
någon du tycker om.

Beställ på www.leopardforlag.se
ETC-prenumeranter har alltid fri frakt på 
Leopard förlags bokutgivning med rabattkoden: ETC

Pris: 249 kr
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Du kan lösa korsordet 
digitalt på ETC.se!

Läs mer om tjänsten och hur 
du söker på hemsidan :

https://www.vansterpartiet.
se/jobba-hos-oss/

Är du en engagerad, driven och 
erfaren pressekreterare som 

trivs i händelsernas centrum och 
som vill jobba för en växande 

progressiv politisk kraft i 
Sveriges näst största 

parlamentariska församling?

Vänsterpartiet i Region Stockholm 
förstärker nu sin 

kommunaktionsavdelning 
och söker en ytterligare 

pressekreterare som ska förflytta 
debatten vänsterut.

Välkommen med din ansökan.

Pressekreterare 
Vänsterpartiet Region 

Stockholm

VISST GILLAR DU 
GRANSKNINGAR?

Dagens ETC satsar nu stort på journalistiken.

Det är bara möjligt tack vare din hjälp.
Du som prenumererar.

Du som ger stöd till insamlingen.

Ekvationen är enkel.
Bättre journalistik betyder fler betalande läsare.

Bättre journalistik betyder mer genomslag.

Granskningar, längre reportage, extra kultur,  
webb-tv och poddar kräver mycket.

Men visst är det värt det. 

Tack för din hjälp!

Swish: 123 401 87 68
Bankgiro: 817-89 23

Donera med kort på:
www.etc.se/insamlingen

Swisha  enkelt med QR-koden!
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TV, RADIO & PLAY

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa
09:30 Solens mat
10:00 Där ingen skulle tro 
 att någon kunde bo
10:40 Att bo i yttre 
 skärgården
10:45 Under midnattssolen
11:25 Biltokig
12:25 Hundra procent bonde
12:55 Au pair i Nya Zeeland
13:25 Sverige möts
14:25 Mötet
14:40 Landet runt
15:25 Allsångsscenen är 
 din: Miriam Bryant
16:25 Chaplins pojke
17:15 McLeods döttrar
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Tore på spåret
19:25 Historier från
 Norge runt
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Pappa och Kalla kriget
21:00 Noice
22:00 Sportnytt
22:15 Lokala nyheter
22:25 Rapport
22:30 Framtidens 
 byggnader
23:00 Nu blir vi sambor

06:00 Extreme makeover: 
 Home edition
07:00 Undercover boss US
08:00 Undercover boss US
09:00 Unforgettable
10:00 Unforgettable
11:00 The good doctor
12:00 Below deck 
 Mediterranean
13:20 The real
 housewives of 
 Orange County
14:30 Junior masterchef 
 USA
15:30 Below deck 
 Mediterranean
16:55 The real
 housewives of 
 Orange County
18:00 Lyxfällan
19:00 Junior masterchef 
 USA
20:00 Lyxfällan
21:00 Morden
 i Midsomer
23:00 NCIS: Los
 Angeles
00:00 Navy CIS
01:00 Carter
02:00 Trolljägarna
03:00 The disappearance
04:00 Navy CIS
05:00 The real
 housewives of 
 Beverly Hills

06:00 Grey’s anatomy
06:45 Sofias änglar
07:30 Vägens hjältar
08:20 Wahlgrens värld
09:20 Sofias änglar
10:25 Grey’s anatomy
11:30 Wahlgrens värld
12:35 The big bang
 theory
13:05 The big bang
 theory
13:35 Över Atlanten
14:40 90 day fiance
15:45 My 600-Lb Life
16:55 The big bang
 theory
17:25 The big bang
 theory
18:00 Vägens hjältar
19:00 Älskar, älskar inte
20:00 Vägens hjältar
21:00 Var fan är storken?
22:05 Unseamly: The 
 investigation of 
 Peter Nygård
23:25 Helt perfekt
23:55 Highway cops
00:25 Law & order: Special 
 victims unit
01:30 Evil lives here
02:30 Twisted sisters
03:35 Wahlgrens värld
04:35 Över Atlanten - 
 teckenspråkstolkat
05:30 Cake boss

06:00 Mannen som
 talar med
 hundar
07:00 På kryssning
 med Jane
 McDonald
08:00 Husjägarna
09:00 En plats i solen: 
 Vintersol
10:00 Lilla huset på 
 prärien
11:00 Mannen som
 talar med
 hundar
12:05 Dr Phil
12:55 Poirot
14:00 Mord och
 inga visor
15:00 Diagnosis murder
16:00 Det okända
17:00 Husjägarna
18:00 En plats i solen: 
 Vintersol
19:00 På kryssning
 med Jane
 McDonald
20:00 Trädgårdsmästarna
21:00 Jorden runt
 med tåg
22:00 Miss Marple
23:55 Poirot
01:00 Poirot
02:05 Det okända
03:00 Veterinärerna
04:00 Gold digger
05:00 Judys domstol
05:30 Judys domstol

08:55 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Kiravas med höns 
 och buljong
16:45 Fiskeliv
17:15 Nyheter på lätt 
 svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Svenska tv-historier
18:30 Hur säkra är
 p-piller?
19:20 Tvillingar - lika
 men olika
19:30 Själens röda rum
20:00 Djurvärldens 
 dynastier
20:50 Naturdagboken
21:00 Aktuellt
21:34 Kulturnyheterna
21:41 Nyhetssamman-
 fattning
21:45 Politikbyrån
22:15 Bates Motel
22:55 Murdoch: Den dolde 
 makthavaren
23:45 Vetenskapens
 värld 
 sommar
00:45 Hur säkra är
 p-piller?
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Home and away
13:00 Bytt är bytt
14:00 Dr Phil
14:55 En plats i solen - 
 borta eller hemma 
 bäst?
17:00 Efter fem
18:25 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
18:30 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Halv åtta hos mig
20:00 Solsidan
21:00 Renée Nyberg: 
 Terrorattentatet
 på Bali
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 Law & order: Special 
 victims unit
23:55 Hawaii five-0
01:50 CSI
02:50 En plats i solen - 
 borta eller hemma 
 bäst?
05:05 Home and away
05:30 Köket

06:00 Just shoot me
06:30 Våra värsta år
07:00 Våra värsta år
07:30 Simpsons
08:00 Simpsons
08:30 Community
09:00 Community
09:30 Just shoot me
10:00 Superstore
10:30 Superstore
11:00 Det stora fyndkriget
11:30 Det stora fyndkriget
12:00 Magnum P.I
13:00 Magnum P.I
14:00 Elementary
15:00 Elementary
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 NCIS: Los Angeles
18:00 Seinfeld
18:30 Seinfeld
19:00 Simpsons
19:30 Simpsons
20:00 Seinfeld
20:30 Seinfeld
21:00 Stealth - det
 osynliga hotet
23:30 The blacklist
00:30 The shield
01:30 Cops
02:00 Cops
02:25 Family guy
02:55 Family guy
03:25 Salem
04:25 A.P. Bio
05:30 Family guy

06:00 Diners, drive-ins and 
 dives
06:20 Wheeler
 dealers
07:05 Fast n’ loud
07:55 Gold rush
08:45 Dödlig fångst
09:50 Wheeler
 dealers
10:55 Böda camping
11:55 Salvage hunters
13:00 Wheeler
 dealers
14:05 Ullared
15:15 Gränsbevakarna 
 Australien
15:45 Gränsbevakarna 
 Australien
16:20 Top gear
17:55 Böda camping
18:45 Ullared
19:50 Gränsbevakarna 
 Australien
20:25 Gränsbevakarna 
 Australien
20:55 Property brothers
22:00 Kingdom
00:05 Top gear
01:35 Gränsbevakarna 
 Australien
02:05 Gränsbevakarna 
 Australien
02:35 Criminal minds
03:35 Alaska: The last 
 frontier
04:35 Mysteries at the 
 museum

SVT1 SVT2 TV3 TV4 KANAL 5

TV 7

TV6

KANAL 9

Pappa och Kalla kriget. Tvillingar – lika men olika. Junior masterchef USA. Solsidan. Wahlgrens värld. Stealth.

onsdag 9 juni 2021

Chaplins pojke
Amerikanskt drama från 1921. Charlie tar hand om ett övergivet barn. Men det ställer naturligtvis till trassel. 
Producerat år 1921. Regissör: Charlie Chaplin. Skådespelare: Jackie Coogan, Charles Chaplin, Edna Purviance,  
Carl Miller. SVT1 klockan 16:25
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KUNSKAPSKANALEN 
14:00 UR Samtiden 17:00 Egen-
land - Finland är fantastiskt 17:10 
DC-3:an i Sandefjord 17:25 Gandhi, 
mannen bakom myten 18:20 Tek-
nikens mästerverk 19:15 Valarna 
- djupens mästare 20:05 Jupiters 
hemligheter 21:00 Dox: 
WeWork - enhörningens 
uppgång och fall 
22:40 Kalla krigets 
försvunna bomber 
23:35 Equus - 
världens hästar 
00:25 Englands 
bortglömda 
drottning

SVT24   
19:30 Kiravas med höns 
och buljong 20:00 Engelska 
Antikrundan 21:00 Monty Dons ame-

rikanska trädgårdar 22:00 Fredsmäk-
laren 22:45 Själens röda rum 23:15 
McLeods döttrar 00:00 Fiskeliv

SVT BARN
06:00 Stella och Sam 06:10 Maja 
Sprall 06:20 Charlie och Lola 06:30 

Simon 06:35 Lilla prinsessan 
06:45 Ax till max 06:55 

Paddingtons äventyr 
07:10 Fåret Shaun 
07:15 Fixarna 07:20 
Monsterbarnvak-
terna 07:35 Gigan-
tosaurus 07:45 
Octonauterna 08:00 

Biet Maya 08:10 
Pirata & Piloto 08:25 

Pyjamashjältarna 08:35 
Pippi Långstrump 09:05 

Regnbågsstadens hjälte 09:15 
Mästerflygarna 09:40 Djupet 10:00 

Pirater i huset intill 10:10 Robin 
Hoods rabalder och rackartyg 10:25 
Bagel & Beckys show 10:35 Blinky 
Bills bravader 10:45 Nina Patalo 
10:55 Bangarang 11:05 Småkryp 
11:15 Andys minsta babydjur 11:25 
Greta Gris 11:30 I drömmarnas 
trädgård 12:00 Folksagor i världen - 
nordsamiska 12:05 Imse och Vimse 
- lulesamiska 12:10 Daniel Tigers 
kvarter 12:20 Monsterskolan 12:30 
Robyn och rymdpatrullen 12:40 
Andys safariäventyr 12:55 Våfflan 
13:05 P King Älling 13:15 Lille Roy 
13:30 Hejolojla 13:45 Geronimo 
Stilton 14:10 Legendarerna 14:30 
Kompisar på nätet 14:55 MI High 
15:20 Elefantprinsessan 15:45 En 
hopplös häxa 16:10 Soptippen - livet 
efter Tracy Beaker 16:40 Furiki rullar 
16:50 Abel och Fant 17:00 Ett fall för 
KLURO 17:10 Mästerflygarna 

RADIO 
P1 00.00 Nyheter från Ekot 00.02 
Nordegren och Epstein i P1 00.45 
OBS 01.00 Nyheter från Ekot 
01.02 Svenska berättelser: Jag låg 
nedsövd fem veckor i covid 01.35 
Det politiska spelet 02.00 Nyheter 
från Ekot 02.02 Stil 03.00 Nyheter 
från Ekot 03.02 Sommar i P1 med 
Jonas Gardell, författare, artist 
04.30 Fejden i P4 05.00 Nyheter 
från Ekot 05.02 Vetenskapsradion 
På Djupet 05.29 P1-morgon 05.30 
Nyheter från Ekot 05.35 Ring P1! 
med Steffen Renklint 05.45 Mor-
gonandakt 05.55 Sjöväder 05.59 
P1-morgon 09.00 Partiledardebatt 
12.00 Tolvslaget 12.01 Dagens 
dikt 12.09 Vetenskapsradion Hälsa 
12.30 Lunchekot: nyheter, ekonomi 
och sport 12.55 Land- och sjöväder 
13.00 Kulturnytt 13.05 P1 Kultur 
14.00 Nyheter från Ekot 14.04 
Vetenskapsradion Klotet 14.50 
Annika Lantz i P1: Kära Annika 
15.00 Nyheter från Ekot 15.03 
Radiosporten 15.04 Nordegren och 

Epstein i P1 15.45 Kulturnytt 15.55 
Sjöväder 16.00 Nyheter från Ekot 
16.02 Studio Ett 17.45 Dagens Eko: 
nyheter, ekonomi och sport 18.01 
Ekonomiekot 18.08 Radiosporten 
18.09 Kulturnytt 18.14 P1 Kultur 
19.00 Nyheter från Ekot 19.04 Euro-
papodden 19.35 Radioföljetongen: 
Glöd, del 8 av 17 20.00 Nyheter 
från Ekot 20.03 Fejden i P4 20.35 
Vetenskapsradion Hälsa 20.55 Klar-
text 21.00 Nyheter från Ekot 21.03 
Radiokorrespondenterna 21.35 
Ring P1! med Steffen Renklint 21.45 
Tankar för dagen 21.50 Land- och 
sjöväder 22.00 Nyheter från Ekot 
22.10 Radiosporten 22.12 Studio 
Ett 23.55 Dagens dikt

P2 00.00 Notturno 06.00 Nyheter 
från Ekot 06.05 Klassisk morgon 
06.50 Klassisk morgon 07.30 
Nyheter från Ekot 07.32 Klassisk 
morgon 10.00 Nyheter från Ekot 
10.03 Klassisk förmiddag 13.00 P2 
Klassiskt 17.00 Kulturnytt 17.06 P2 
på hemväg 19.00 Nyheter från Ekot 

19.03 Klassiska konserten i P2: 
Cathy Berberian i Stockholm 21.00 
Musik mot midnatt

P3 00.00 Nyheter från Ekot 00.02 
Vaken med Robert Frank och Frida 
Tranvik 05.59 P3 med Heaven Small 
06.30 Morgonpasset i P3 med Kodjo 
Akolor, David Druid och Vendela Lund-
berg 10.00 P3 Nyheter 10.02 P3 med 
Ayan Jamal och Kodjo Akolor 10.30 
P3 med Ayan Jamal 11.30 P3 med 
Ayan Jamal och Emma Percival 12.30 
P3 med Emma Percival 14.30 P3 
med Emma Percival och Christopher 
Garplind 15.00 P3 Nyheter 15.02 
Eftermiddag i P3 med Christopher 
Garplind, Linnea Wikblad och Emma 
Molin 17.30 P3 med John Andersson 
19.00 Nyheter från Ekot 19.03 P3 
med Heaven Small 20.00 Nyheter 
från Ekot 20.03 Radiosporten 20.06 
Rock, metal och punk i P3 med John 
Andersson 22.00 Nyheter från Ekot 
22.03 Morgonpasset i P3 - Gästen 
23.00 Nyheter från Ekot 23.07 Toxic - 
berättelserna: Jonna

DAGENS TIPS FRÅN

etcplay.se

Den påhittade sjukdomen – hur italienska läkare 
räddade judar från nazisterna (ETC gillar)

”Syndrom K” kan vara den enda dödliga sjukdomen som 
räddat liv. Trots det faktum att sjukdomen aldrig existerat. 

Den här filmen berättar historien om tre modiga läkare som räddade 
judiska liv på ett sjukhus i Rom med hjälp av en övertygande lögn: 
de berättade för nazisterna att deras patienter var smittade med 
en mycket dödlig och smittsam sjukdom som kallas Syndrom K. 
 Judiska överlevande och en av de italienska läkarna som genom
förde planen intervjuades för den här filmen.

Mavis! (dokumentär)
”Mavis!” är en dokumentär om soulmusiklegendaren och 
medborgerliga rättighetsikonen Mavis Staples och The 

Staple Singers. Från frihetslåtarna på 60talet, till samarbeten 
med Prince och hennes senaste album med Wilcos Jeff Tweedy, har 
Mavis hållit sig sann med sina rötter. Hon var på 50talet viktig för 
den soulmusik som kom efter henne, men också för popmusiken i 
stort. Artister som Bob Dylan, Prince och Levon Helm medverkar 
och berättar om Mavis enorma storhet och betydelse.

Den vita filmen (drama)
Med ett snett leende och Europas växande ekonomiska 
ojämlikheter i bakgrunden serverar Kieslowski en syrlig och 

lätt skruvad kärlekshistoria fylld av humor och den hoppfulla pes
simism som regissören mer eller mindre gjorde till sitt varumärke. 
En man kastas ut i ett tomrum, förödmjukad av sin franska hustru. 
Han hamnar utan fotfäste i sitt hemland Polen. Hans väg tillbaka 
till självkänsla är en raffinerad hämnd mot sveket. Ett sätt att nå 
känslomässig jämlikhet.

onsdag 9 juni 2021

Legendarerna.

Jupiters hemligheter
Brittisk vetenskapsfilm från 
2018. Jätteplaneten Jupiter är 
hela 11 gånger större än jordens 
omkrets. Den är till och med 
så stor att alla planeter i vårt 
solsystem, inklusive alla kometer 
och asteroider, ryms inuti den. 
Vi har vetat förvånansvärt lite 
om denna gasjätte – fram tills 
idag. Under de senaste åren så har 
NASA:s rymdsond Juno cirkulerat 
kring Jupiters bana, och redan 
omkullkastat mycket av tidigare 
teorier. Nu avslöjas äntligen vad 
som finns under Jupiters giftiga 
moln, under den tidigare ansedda 
ogenomträngliga atmosfären. 
Välkommen till Jupiters hemliga värld. 
Kunskapskanalen klockan 20:05



Köp biljett till våra onsdagskvällar på varuhuset.etc.se
Vi finns på Energikullen 1, 641 96 Katrineholm. Parken är öppen torsdag – fredag, klockan 10 – 18. 
Växthusen är öppna vardagar, klockan 9 – 18. Det senaste hittar du på etcsol.se/etc-solpark eller facebook.com/etcsolpark

ONSDAGAR MED 
JOHAN 

EHRENBERG 

Köp biljetter till 
våra onsdags
kvällar och 
andra event på 
varuhuset.etc.se

Träffa Johan Ehrenberg, ät lite mat 
och lyssna på ett föredrag med 
efterföljande frågor. 

Fyra träffar, fyra aktuella ämnen. Varje onsdag hela juni 
klockan 18:00 kör vi kvällsträffar med Johan Ehrenberg i 
ETC Solpark. Träffen tar cirka 2 timmar och vi serverar vår 
sambosatallrik med ekosallad från våra växthus samt en öl 
eller ett glas vin och kaffe.

Pris 400 kronor
Beställ din biljett på varuhuset.etc.se

2 juni, kl. 18:00
Hoppet i solparken. Så enkelt räddar vi klimatet 
tillsammans. Allt från teknik till aktivism.

9 juni, kl. 18:00
De ekonomiska lögnerna. Vad har skapat maktlöshets-
sjukan och hur ändrar vi det? Ekonomi utan nyliberala 
myter, för aktivister.

16 juni, kl. 18:00
Media är makten. Hur går det till när myter, lögner och 
falska ”fakta” blir det som styr den politiska diskussionen. 
Vem styr, vad kan vi göra?

23 juni, kl. 18:00
Kloka Hus. Om att bygga småhus, om teknik, om ekonomi 
men också varför så lite sker. 


	ETCA210608E101
	ETCA210608E102
	ETCA210608E103
	ETCA210608E104
	ETCA210608E105
	ETCA210608E106
	ETCA210608E107
	ETCA210608E108
	ETCA210608E109
	ETCA210608E110
	ETCA210608E111
	ETCA210608E112
	ETCA210608E113
	ETCA210608E114
	ETCA210608E115
	ETCA210608E116
	ETCA210608E117
	ETCA210608E118
	ETCA210608E119
	ETCA210608E120
	ETCA210608E121
	ETCA210608E122
	ETCA210608E123
	ETCA210608E124
	ETCA210608E125
	ETCA210608E126
	ETCA210608E127
	ETCA210608E128

