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EN RIKTIG HEDERLIG BOKREA!
Tors-sön, 25-29 feb 30% på alla böcker i butiken! Tors öppet 07-20

INGA REAUPPLAGOR • INGA NYTRYCK • INGA RESTPARTIER

Södra Förstadsgatan 26, Malmö. Tel 040-10 04 70. Fax 040-12 78 20

Flyktingbarn får en 
egen skola i Malmö
Malmö. En skola för ensamkommande flyktingbarn kommer att startas i centrala Mal-
mö. Trycket är så stort att Kirseberg har fått nyanställa lärare och förbereda en egen 
lokal för att säkra barnens utbildning. ”Lokalerna är klockrena. Vi behöver bara resa 
ett par väggar”, säger Arne Lundström, rektor för Kirsebergs grundskoleområde.  C2
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Ny regering 
– samma politik

Att regeringsombild-
ningen blev så omfat-
tande var överraskande. 
Danske statsministern 
har gjort en av de störs-
ta rockaderna någonsin. 
Men trots nya namn blir 
det ingen ny politik. A16

●

KULTUR & NÖJEN

Alexander Agrell: 
”Rigmor Gustafsson 
är djärv och uppe 
på tårna; stråkkvar-
tetten ömsom ro-
mantisk, ömsom rå 
– ibland samtidigt.”
Om Gustafssons nya platta. B1

EKONOMI

Kallas 
guld ska 
ge klirr i kassan

I spåret är de redan 
vinnare. Nu ska OS-me-
daljörerna säkra sin eko-
nomiska framtid. Char-
lotte Kalla har tagit hjälp 
av en välkänd agent.  A21

●

MALMÖ

Kristallkronor 
orsakar tvist   

Moriskan plundras på 
kristallkronor och tavlor 
från tidigt 1900-tal, me-
nar Malmö Stad som har 
tillkallat polis.  C4

●

SVERIGE

Niklas Orrenius:
”Vem är så sjuk att 
det blir omöjligt att 
jobba? Här ligger 
kärnan i den inflam-
merade sjukskriv-
ningsdebatten.” A8
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”När – eller rättare sagt om – Malmö FF kom-
mer på knepet att växla in denna nya lokala 
identitet i sportsliga framgångar, då kom-
mer man verkligen att ha något att fira.”
Jesper Högström om MFF:s problem. B4

Sport. Det dukas upp till fest en målvaktsutspark från platsen där Mal-
mö FF bildades. I dag fyller klubben 100 år och Sydsvenskan finns med 
under firandet. Följ jubileumsmatchen mot Elfsborg och se festminglet 
med A-laget, ledare och legendarer på Sydsvenskan.se. C20

Hundraåring riggar för fest i snö

MALMÖ FF FYLLER 100 ÅR ●

●
●
●

SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN · GRUNDAD 1848 · VECKA 8 · ÅRGÅNG 162 · LÖSNUMMER 20 KRONOR · HEMBUREN FRÅN 7:54 PER DAG
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”Rolle” vill söderut
Skadelistan växer
Mutavdzic får speltid

ONSDAG 24 FEBRUARI 2010 · SYDSVENSKAN.SE ·  0 °C  
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A
FÖRDJUPNING

INPÅ LIVET

Pilgrimsvandring 
för att få egentid

”Jag kan inte tillåta mig 
själv att ha dåligt samvete.” 
Åsa Hellström lämnar fa-
miljen en gång om året för 
att pilgrimsvandra i Frank-
rike.  A14

●

B
INTERVJU

SAMTALSÄMNE●

KULTUR & NÖJEN

Dennis Sandin: ”Jag 
vet inte vad det är 
med den maten, fri-
terat föder bra teater 
tydligen.”
Paret bakom “Porslins-
negrer” på Månteatern jobbar 
bäst på en Kinakrog. B3

SPORT

Ingen OS-medalj 
i damskidskytte

De svenska skidskytteda-
merna lyckades inte få med 
sig någon medalj från Van-
couver. Gårdagens insats 
i stafetten räckte bara till en 
femteplats. C15

●

C
NYHET

Champions Leauge. 
Ett mål av Zlatan Ibra hi-
movic frälste Barcelona 
i den första åttondels-
finalen mot Stuttgart som 
spelades på bortaplan. 
Matchen slutade 1–1. C19

N
yligen porträtterade fotografen Thomas Löf-
qvist och jag Susanne Linde, långtidssjuk-
skriven. 

En gång var hon chef, en arbetsnarkoman 
som tassade upp halv fem på helgmorgnar och körde 
till jobbet för att ”hinna undan” innan hennes tre barn 
vaknade. De senaste åren har hon kämpat mot depres-
sioner och panikångest. 

Texten gav reaktioner.
”Ännu en snyfthistoria om en parasiterande slappis”, 

skrev någon som kallade sig Kristina. 
Så låter det ofta i svensk sjukdebatt. Svart eller vitt. 

Parasiter och fuskare. Ondskefulla politiker och tjäns-
temän som vill plåga sjuka.

Just nu får de nya tidsgränserna i sjukförsäkringen 
ett medeltidsdoftande ord som ”stupstock” att flyga 
över den politiska blockgränsen.

Sedan årsskiftet har tusentals människor blivit ut-
försäkrade. Långtidssjukskrivna överförs till Arbets-
förmedlingen och kallas plötsligt arbetssökande. Vissa 
blir sjukare av oron och osäkerheten. Andra, starkare 
personer, uppskattar den spark i ändan som systemet 
innebär.

De senaste veckorna har min reporterkollega Emma 
Leijnse och jag försökt tränga förbi slagorden och titta 
på hur sjukförsäkringssystemet faktiskt ser ut. 

Valet närmar sig. Vår artikelserie ”Vem är sjuk?” ska 
göra det lättare att förstå vad politikerna pratar om.

Läs mer: ”Att vara sjuk räcker inte för att bli sjukskriven”  A8●

Bortom parasiter 
och onda politiker

Niklas
Orrenius
Reporter

niklas.orrenius@sydsvenskan.se

A
NYHET

EKONOMI

Eon anklagas för 
att ljuga i reklam

I en annons från i hös-
tas skrev energijätten Eon 
att kärnkraften är helt kol-
dioxidfri, något som KO an-
ser är felaktigt och kräver 
en rättelse för.  A20

●
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Kunglig bröllopsputs
I sommar gifter sig kronprinsessan och förberedelserna är redan 

i gång. Se Storkyrkan bröllopsputsas med deg.
●

SYDSVENSKAN-TV

Osmanovski guidar 
Se MFF möta Elfsborg i en 

träningsmatch med Yksel 
Osmanovski som expertkom-
mentator på Syd sven skan.se.

●

Blogg
”Sibel går ut hårt, 
och sedan ökar hon.” 
Andreas Ekström har lyssnat 
igenom de läckta låtarna från 

lördagens Melodi-
festivaltävling. 

Läs vad han 
tycker på 
blogg.syd-

svenskan.se.

Mingel från firandet
Se mingel från MFF:s 

100-årsfirande. Inslaget 
kommer under kvällen.

●
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Enligt ett förslag 
till nya EU-be-
stämmelser om 
mammaledighet 
skall kvinnor vara 
tvungna att stan-
na hemma från 
arbetet i minst 

sex veckor i samband med för-
lossningen.

”Läkare rekommenderar sex 
veckor för att kvinnorna skall 
återhämta sig och för att få igång 
amningen”, förklarade Edite 
Estrelle i EU:s jämställdhetsut-
skott i Rapport i måndags kväll.

Det framställs som omsorg om 
de nyblivna mammorna och de-
ras barn. I själva verket handlar 
det om förlegad förmyndarmen-
talitet.

Kvinnor anses inte kapabla att 
själva avgöra när de är redo att 
återvända till arbetet.

Kvinnor kan buntas ihop i ett 
stort kollektiv och få sig föreskrivet 
vad de förmår och inte förmår.

Vad det är för krafter som satts 
i rörelse är inte så svårt att räk-
na ut.

”Det finns ett högljutt motstånd, 
framför allt från kristna, konserva-
tiva ledamöter från Öst- och Syd-
europa, mot att blanda in pappor i 
barnavården, av både ideologiska  

och ekonomiska skäl”, säger Väns-
terpartiets EU-parlamentariker 
Eva-Britt Svensson till DN.

Formellt handlar det föreslag-
na direktivet 
inte om famil-
jepolitik utan 
om skydd av 
arbetstagare, 
i det här fallet 
gravida och kvinnor som nyligen 
fött barn eller ammar. Därför är 
det också enbart mammors rätt 
till ledighet som tas upp.

Det finns stora skillnader i frå-
ga om föräldraledighet inom EU 
idag. För medborgare i flera med-
lemsstater kommer direktivet att 
innebära förbättringar om det går 
igenom. Enligt förslaget skall den 
betalda mammaledigheten för-
längas till 18 veckor, mot dagens 
14 veckor.

Men det hindrar inte att det ur 
svensk synvinkel kan innebära ett 
steg bakåt för jämställdheten.

Den förändrade demografiska 
verkligheten med en allt äldre be-
folkning innebär att EU behöver 
utnyttja den arbetskraftsreserv 
som kvinnor fortfarande utgör i 
många länder. Om EU verkligen 
vill bli konkurrenskraftigare bor-
de unionen anamma svensk famil-
jepolitik.

Med bra och väl utbyggd barn-
omsorg behöver kvinnor inte väl-
ja mellan barn och jobb. På så sätt 
har Sverige lyckats kombinera hög 

kvinnlig för-
värvsfrekvens 
med förhållan-
devis höga fö-
delsetal, 1,9 för 
år 2008. Ge-

nomsnittet i EU ligger runt 1,5 
barn per kvinna.

Men en sådan utveckling, där 
EU anammar svensk familjepoli-
tik, framstår idag som minst sagt 
osannolik. Visserligen har exem-
pelvis Tyskland börjat ta efter Sve-
rige med pappamånad och utbyggd 
förskola. Men i stora delar av EU 
är det fortfarande en konservativ, 
av religiösa föreställningar färgad 
syn på familjen och på könsroller 
som dominerar. Där är det själv-
klart att det är kvinnan som har 
ansvaret för hem och barn.

Skulle Bryssel ges ökat inflytan-
de över familjepolitiken kan det 
förmodligen bara sluta på ett sätt 
för svenskt vidkommande: med 
att klockan vrids tillbaka.

När det handlar om familjepo-
litik och jämställdhet doftar det 
fortfarande 50-tal i Bryssel. Far 
han ror hem pengar, mor hon är 
rar och ammar barn.

H
OBEROENDE 
LIBERAL

EU:S ANTIKVERADE JÄMSTÄLLDHETSSYN●

Far far till jobbet. Mor passar barn. Fortfarande ett ideal i många EU-länder. ARKIV: ARNE SCHWEITZ 1950 

I BRYSSEL
ÄR MOR RAR

”Om EU verkligen vill bli kon-
kurrenskraftigare borde unio-
nen anamma svensk familje-
politik.” ÄDEL VALÖR I OS●

Kungen och du

D
et fnissas åt 
den TV-repor-
ter som i lör-
dags intervjua-

de kung Carl Gustaf när 
Sverige tagit två medaljer 
i herrarnas OS-skiathlon.

En fråga löd:
”Hur stolt känner Ni dig 

som svensk idag?”
Vad är en bra förklaring 

till denna språkliga inno-
vation?
Brons:
Alla, även en SVT-re-

porter, kan snubbla på 
tungan.
Silver:
Det är svårt att titulera 

kungen. Reportern börja-
de med du, fortsatte med 
Kungen och sedan Ni för 
att i slutet av intervjun 
vara tillbaka på du.
Guld:
Sverige består av två 

skilda världar.

I den ena världen gäl-
ler demokratiska princi-
per – alla människors lika 
värde, alla medborgares 
likhet inför lagen och inte 
minst dureformen från 
slutet av 1960-talet.

I den andra världen, 
kring hovet, frodas det 
som Vilhelm Moberg be-
skrev som ”kryperi och 
allsköns fjäsk”.

Monarkin är en ana-
kronism och Sverige på 
fel spår.

HENRIK BREDBERG
henrik.bredberg@sydsvenskan.se

Finns i två världar.
ARKIV: HASSE HOLMBERG 2005

”Med sitt tusenåriga kungahus är [Dan-
mark] tryggare i sin kontinentala självkäns-
la än vi med vår dansbandsmonarki och 
vågar låta problem komma till ytan utan att 
genast drabbas av moralpanik.”
Per Landin vänder sig i DN Kultur mot storsvensk självgodhet i 
synen på danskarna och deras främlingsrädsla.

NY DANSK REGERING●

Idag gäller det

D
anske statsmi-
nistern Lars 
Løkke Rasmus-
sen presentera-

de igår en grundlig och 
länge väntad ombildning 
av sin regering.

Merparten av de tidiga-
re ministrarna tillsattes 
av förre danske statsmi-
nistern Anders Fogh Ras-
mussen. Det har bidragit 
till bilden av Løkke Ras-
mussen som mer av poli-
tisk förvaltare än förny-
are. Rykten om en reger-
ingsombildning började 
florera redan i somras och 
spekulationerna har steg-
rats sedan dess.

En regering som om-
gärdas av sådana diskus-
sioner ger inte precis sken 
av att ha framtiden för sig. 
Till råga på allt har Løkke 
Rasmussen verkat märk-
ligt ovillig att ta sig an 
viktiga frågor om landets 
ekonomi.

Opinionen är därefter. 
Undersökningar visar på 
övertag för oppositionen 

och nyligen sade drygt sex 
av tio danskar att de inte 
ser sin statsminister som 
någon statsman.

Skall det bli ändring på 
det?

Statsmannamässigt lät 
det i alla fall när Løkke 
Rasmussen offentliggjor-
de tjänstefördelningen 
med orden:

”Det är nya tider i Dan-
mark.”

Sedan räknade han upp 
både nya ministrar och 
gamla med nya uppdrag.

Den populäre, men 
skandalomsusade tidiga-
re försvarsministern Sø-
ren Gade avgick sent på 
måndagen. Det kan ha va-
rit den utlösande faktorn 
till Løkke Rasmussens re-
geringsombildning. På-
skyndad eller ej har den 
av allt att döma förutsätt-
ningar att bli lyckad – om 
den följs upp på rätt vis. 

Viktigast är förstås inte 
vilka ministrarna är, utan 
vad de gör.

Idag kommer en ny, 
dansk regeringsdeklara-
tion. Den, snarare än re-
geringsombildningen, 
avgör i vilken mån ”nya 
tider i Danmark” också 
innebär nya sympatier 
för Lars Løkke Rasmus-
sen som statsminister.

TOBIAS LINDBERG
tobias.lindberg@sydsvenskan.se

Nu i nya tider.
ARKIV: HASSE HOLMBERG 2007 

SYDSVENSKANhChef för ledarredaktionen: Heidi Avellan
E-post: ledare@sydsvenskan.se      
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A
rbetsgivarna har 
en nyckelroll när 
arbetslinjen skall 
förverkligas för 

de sjukskrivna. Om detta 
är alla eniga.

Socialförsäkringsminis           ter 
Cristina Husmark Pehrsson 
(M) och arbetsmarknads-
minister Sven Otto Litto-
rin (M) vädjade i höstas 
till arbetsgivarna att mer 
aktivt underlätta för sjuk-
skrivna och arbetslösa på 
arbetsmarknaden. Arbets-
förmedlingens generaldi-
rektör Angeles Bermudez-
Svankvist har varit ännu 
tydligare: 

Det spelar ingen roll hur 
mycket pengar Arbetsför-
medlingen får om det sak-
nas arbetsgivare som tar 
emot personer i program 
och insatser. 

Regeringens nya rehab-
kedja har skapat ordning i re-
habiliteringsprocessen. Men 
åtgärderna är fokuserade på 
arbetstagarna; insikten om 
arbetsgivarnas 
nyckelroll åter-
speglas inte i 
hur befogenhe-
ter och resurser 
fördelats. 

Arbetsgivar-
ringar kan vara kedjans fe-
lande länk. Det är en sam-
verkansmodell som utgår 
från var behoven och re-
surserna finns.

Det är några  av slutsatser-
na i en ny rapport om ar-
betsgivarringar som sta-
tens innovationsmyndig-
het Vinnova presenterar 
idag. Många arbetsgiva-
re är villiga att bidra med 
kompetens och resurser för 
att stödja sina anställda att 

komma igen efter sjukdom. 
Det som krävs är att regel-
systemet inte drar i motsatt 
riktning.

En typisk ring omfattar 
femton medlemsföretag 
med 8 000 anställda. Den 
viktigaste resursen är det 
lokala företagsnätverket. 
Där kan medarbetare pröva 
olika arbetsuppgifter, en ny 
anställning eller arbetsträ-
ning. De flesta av det tret-
tiotal ringar som finns, ar-
betar även med personalut-
veckling.

Det finns flera skäl för 
företagen att bilda arbets-
givarringar. I mindre före-
tag är svåra rehabärenden 
sällsynta – det är inget man 
bygger upp en professionell 
kompetens kring. I ringen 
finns kunskap om de loka-
la företagen som grund för 
kreativa lösningar.

Medlemsavgifter finan-
sierar i princip all verksam-
het och det faktum att med-
lemsföretag så sällan drar 

sig ur sam-
arbetet visar 
att ringarna 
ger värde för 
pengarna.

Generellt 
har ringar-

na de anställdas förtroende 
tack vare att de har en fri 
ställning. Det gör det lätta-
re att gemensamt bearbeta 
attityder, förväntningar, in-
formation om arbetsmark-
naden med mera. Många 
ringar har ett bra samar-
bete med de lokala fack-
liga organisationerna vil-
ket möjliggör flexibla lös-
ningar. Ringarna använder 
den lokala arbetsmarkna-
den både för att stärka in-
dividens motivation och ge 

henne realistiska perspek-
tiv på sin framtid och olika 
lösningar. 

Men om nu arbetsgivar-
ringarna är så bra, varför är 
de då inte fler?

Det viktigaste  skälet är 
konflikten mellan myndig-
hetslogiken och nätverkslo-
giken. Arbetsgivarringarna 
utnyttjar aktuella lokala 
förutsättningar. De är svåra 
att förena med rehabked-
jans stelbenta detaljregle-
ring där insatserna styrs av 
antal dagar i sjukskrivning. 
Arbetsgivarringarna efter-
strävar tidiga och lokalt an-
passade insatser, flexibilitet 
och inte minst att underlät-
ta frivilliga arbetsbyten.

Försäkringskassan styr 
över planering och tidsord-
ning i rehabkedjan. De förs-
ta 90 dagarna är målet att 
individen skall återgå till 
samma jobb och arbetsgi-
vare. Därefter vidgas sök-
området till andra sysslor 
hos samma arbetsgivare 
och först i en tredje fas till 
hela arbetsmarknaden. 

Ringarna vill snabbt 
pröva vad som är bäst och 
hållbart på sikt. Alltför ofta 
hävdar Försäkringskassan 
att den som deltar i ring-
arnas arbetsprövning där-
med bevisar sin arbetsför-

måga och drar in sjuker-
sättningen.

Rehabkedjan bör kritiskt 
granskas som ett innova-
tionssystem – är den öp-
pen för nya idéer, eller skall 
förnyelse komma uppifrån? 
Reglerna får inte vara så in-
riktade på att få de motsträ-
viga bland arbetsgivarna 
och arbetstagarna att upp-
fylla vissa krav att man sät-
ter käppar i hjulet för dem 
som själva har motivation 
och goda idéer.

För att stimulera engage-
rade insatser är både eko-
nomiska och psykologiska 
drivkrafter viktiga. De fles-
ta människor – arbetsgiva-
re är inget undantag – vill 
engagerat och kreativt lösa 
uppgifter som i handling 
bekräftar deras värdering-
ar. Det är avtändande att 
behöva bråka med hand-
läggare utan befogenhe-
ter. Man vill kunna föra en 
konstruktiv dialog om hur 
intressen kan jämkas sam-
man i en lösning som gyn-
nar alla parter.

De engagerade arbetsgi-
vare som gått med i en ring 
vill ha en mer flexibel ”re-
habpeng” och oftare få an-
vända utbildning i rehab-
processen. Idag dras sjuk-
ersättningen in när arbets-
givaren på eget initiativ 

placerar individen i en trä-
ning eller arbetsprövning, 
eftersom detta tas som be-
vis på att den sjukskrivne är 
arbetsförmögen.

Det är angeläget  att det 
skapas ett friare utrymme 
för de innovativa arbetsfor-
mer som växer fram ur det 
lokala engagemanget. Alla 
är medvetna om att arbets-
givarna har kunskaper, re-
surser och fattar beslut som 
är avgörande bitar i rehabi-
literingspusslet. Regering-
en bör ge Försäkringskas-
san och Arbetsförmedling-
en ett större utrymme för 
lokala uppgörelser med ar-
betsgivarna.

Ringarna är en bra bör-
jan på ett privat-offentligt 
partnerskap men för att 
skala upp de goda erfaren-
heterna krävs finansiering. 

Ringarna bör infogas i 
det kollektivavtalsreglera-
de trygghetssystemet, till-
sammans med företagshäl-
sovården och trygghetsstif-
telserna, som förfogar över 
flera miljarder kronor per 
år. Arbetsgivarringar skul-
le vara en viktig pusselbit i 
ett nytt huvudavtal – när ett 
sådant kommer till stånd.

CASTEN VON OTTER
24 februari 2010

”Stelbenta regler motverkar
eff ektiv rehabilitering”

Sven Otto Littorin (M) och Cristina Husmark Pehrsson (M). ARKIV: LEIF R JANSSON 2009

”Om nu arbetsgi-
varringarna är så 
bra, varför är de då 
inte fler?”

AKTUELLA FRÅGOR● Debattredaktör: Magnus Jiborn E-post: aktuella@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 10 13
Telefontid: måndag till fredag kl 13–14 Fler debattartiklar fi nns på sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor

Idag presenterar Vinnova en ny rapport 
om hur arbetsgivare kan underlätta 
för anställda som varit sjukskrivna att 
komma tillbaka i arbete. Flexibla lokala 
lösningar är ofta effektiva, men mot-
verkas av rehabkedjans stelbenta re-
gelverk, skriver rapportens författare, 
Casten von Otter, professor emeritus i 
sociologi, tidigare verksam vid Arbets-
livsinstitutet.

”Utred utan att 
borra”

Martin von Arronet från 
Shell lyfter i en replik (19.2) 
fram Shells gasfält i Neder-
länderna, men skriver inget 
om att berggrunden i Skå-
ne är annorlunda – eller att 

●

gasutvinningen i Nederlän-
derna orsakat ett stort an-
tal jordskalv.

Han ställer  gas mot kol och 
olja, men tiger om att gasut-
vinning skulle tränga undan 
satsningar på förnybar ener-
gi och energieffektivisering. 

LRF Skåne, som satsar 
på biogas, vill till exempel 
stoppa Shells fossilgasut-
vinning.

Gasutvinning skulle slå 
mot jord- och skogsbruk, 
men även mot den vikti-
ga turistnäringen i Skåne, 
som sysselsätter omkring 

12 300 personer. Det är be-
tydligt fler än vad Shell nå-
gonsin lär anställa i Skå-
ne.

Shell säger sig vilja  utreda 
för- och nackdelarna med 
gasutvinning. 

En sådan utredning kan 

göras utan några som helst 
provborrningar.

CARL PIPER
LOTTA NORDSTEDT

Nätverket Heaven or Shell

En längre version finns på 
sydsvenskan.se/opinion/ak-
tuellafragor

SLUTREPLIK   Skånsk gas●

Ödesdigert
Den FN-statistik som 

Aktuellts utrikesreporter 
Lars Moberg redogjorde 
för i måndags kväll är in-
tressant och ger en rätt-
visande bild av Afgha-
nistankriget.

Men statistiken kan 
aldrig ursäkta de miss-
tag som de Natoledda 
styrkorna begår.

Att talibaner i 67 pro-
cent av fallen bär ansva-
ret när civila afghaner 
dödas, och att afghans-
ka regeringsstyrkor el-
ler utländska soldater 
bär ansvaret i 25 procent 
av fallen, speglar verklig-
heten. Ändå är varje en-
skilt misstag av de Nato-
ledda styrkorna ödesdi-
gert.

Varje misstag bidrar 
till att rasera tron på den 
nya USA-strategin, att 
vinna folkets hjärtan.

Afghanernas tro.
Och allmänhetens tro 

i de krigförande länder-
na.

●

Metta och 
belåtna

Centerns utspel igår 
om att fördela en extra 
miljard kronor bland 
skolor som förbättrar 
elevresultaten är vällov-
ligt men feltänkt, skriver 
Lärarnas riksförbund, 
LR, i ett pressmedde-
lande.

LR föredrar sitt eget 
förslag, att skolan får 
fem miljarder kronor 
extra till undervisning 
”utan att extra resurser 

behöver 
tillföras”.

Metta 
Fjelkner, 
LR:s ord-
förande, 
kan även 
plocka 
fram mynt 
bakom 

örat och dra upp kaniner 
ur en hög svart hatt.

●

Simsalabim!

Nej, nu ...
Regeringen, oppositio-

nen, Banverket, SJ, för-
svaret, Myndigheten för 
samhällsskydd och be-
redskap: alla talar om 
väderleken.

Fler borde göra något 
åt väderallvaret.

●

Våga fotboll
Kultur- och idrottsmi-

nister Lena Adelsohn 
Liljeroth (M) har kallat 
till en träff idag på de-
partementet med sup-
portrar, klubbar och po-
lis. Hon vill veta vad mer 
som kan göras för att 
alla skall 
våga gå på 
fotboll.

Heja 
Lena friskt 
humör, 
skicka bu-
set till fri-
sör.

●

Träffas idag.

Redigering:
Bertil Larsson/Bertil Larsson   
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En sval vår väntar hela landet
Det blir en sval vår i 
Skåne när vintern väl är 
över.

Det visar färska lång-
tidsprognoser från de 
stora brittiska väderda-
torerna.

Perioden mars–maj blir i 
snitt som normalvärdena. 
Det är ungefär 1,5–2,5 gra-
der kallare än det varit de 
tre senaste åren.

Förutsägelserna för hela 
södra Sverige anger högst 
en halv grad varmare än 
normalt under de tre vår-
månaderna.

Från Stockholmstrakten 
och uppåt väntas svalare 
väder, ner till en halv grad 
kallare än normalt för pe-
rioden.

Det är den danska väder-
tjänsten DMI som publice-

rar årstidsprognoserna till 
skillnad från svenska SMHI 
som anser att det är för då-
lig sannolikhet i dem.

Medeltemperaturen un-
der de tre vårmånaderna 
blir i Danmark 6,3 grader, 
vilket är precis vad snitt-
temperaturen för Köpen-
hamn under 1961–1990 var, 
standardåren för meteoro-
logiska jämförelser.

Skånevädret brukar i 
stort följa vädret i östra 
Danmark.

Årstidsprognosen är 
gjord utifrån ett otal data-
körningar av den europe-
iska meteorologiska orga-
nisationen ECMWF.

TEXT: ULF
TÖRNBERG
ulf.tornberg
@sydsvenskan.se

VINTERVÄDRET●

Soldater blir 
snöröjare

Infrastrukturminister Åsa 
Torstensson (C) beskriver 
situationen som en ”oer-
hört extrem situation” och 
hävdar att detta är det värs-
ta läget sedan järnvägarna 
byggdes i Sverige.

På onsdagen ska Vägver-
ket, Banverket, Boverket 
och kraftbolag träffa Myn-
digheten för samhällsskydd 
och beredskap för att dis-
kutera väderläget och hur 
man ska förbereda sig för 
ett väderomslag med mil-
dare temperaturer. 

I slutet av veckan  kan det 
nämligen bli mer snö i Gö-
taland och södra Svealand 
– och tö väder.

– Tung blöt snö behöver 
inte bara innebära problem 
för spåren, det kan innebä-

ra problem för vägar och 
kraftledningar, säger infra-
strukturminister Åsa Tor-
stensson (C).

Banverket tvingades  på 
tisdagen för första gång-
en be Försvarsmakten om 
hjälp med snöröjning. Fri-
villiga värnpliktiga och of-
ficerare ska skotta snö på 
godsbangården i Nässjö. 
Banverket har också bett 
om hjälp i Hallsberg och 
Sävenäs, en förfrågan För-
svarsmakten ska behandla 
på onsdagen.

Godstrafiken har den se-
naste tiden varit i det när-
maste lamslagen sedan 
knutpunkten i Hallsberg 
varit stängd. Snödjupet på 
bangården är över en me-
ter. Banverket har räknat ut 

att när djupet är 60 centi-
meter så krävs över 112 000 
lastbilar för att få bort all 
snö.

Inställningen till SJ har 
dock fått en rejäl knäck, 
menar Frans Melin, eko-
nomie doktor och forska-
re i varumärkesstrategi vid 
Lunds universitet.

– Jag tror att människor 
har både förståelse och re-
spekt för problem i samband 
med vinterklimatet, men 
hur man hanterar de pro-
blemen är väldigt centralt 
för hur vi upplever SJ som 
varumärke. Är man på SJ 
för njugg eller inte tillräck-
ligt tillmötesgående ger det 
en väldigt negativ image.

Folkets tålamod  med snö-
hanteringen är över huvud 
taget på upphällningen. Det 
drabbade en man som röj-
de snö i Skene i Västra Gö-
taland. Flera personer ska 
ha skällt ut honom för hur 
dåligt snöröjningen funge-
rade och till slut fick han ett 
knytnävsslag i ansiktet av 
en man i femtioårsåldern. 
Enligt kommunanställda 

Tågkaoset fortsätter och nu har Ban-
verket bett försvaret att hjälpa till att 
röja snö. Men SJ:s varumärke har re-
dan fått en knäck.

Samtidigt hotar tung blötsnö att skapa 
nya problem när vädret blir mildare.

ska det också tidigare ha 
förekommit attacker mot 
snöröjningsmaskiner.

Takrasen fortsätter också. 
På tisdagen rasade taket på 
Kållereds ishall i Mölndal 
på grund av snötyngden. I 
trakten av Tvärskog en bit 
utanför Kalmar rasade de-
lar av taket till en ladugård 
in. Ingen ska dock ha ska-
dats.  TT

STOCKHOLM

Regeringens 
e-post olaglig

Regeringens engelsk-
klingande e-postadres-
ser är inte förenliga med 
språklagen och måste 
kompletteras med vari-
anter på svenska, konsta-
terar justitieombudsman-
nen (JO) efter en anmälan 
av nätverket Språkförsva-
ret. TT

HELSINGBORG

Misstänkt 
koppleri gick inte 
att bevisa 

Det finns inte tillräck-
ligt med bevis för hålla 
kvar de personer som an-
hölls i helgen misstänka 
för människohandel på 
en svartklubb i Helsing-
borg. 

Igår häktades en 42-
årig man för narkotikan 
som hittades vid tillslaget. 
Men den delen som gäller 
grovt koppleri har åklaga-
ren valt att inte gå vidare 
med, även om misstan-
karna kvarstår.

En anledning är att den 
kvinna som tros vara ut-
satt för människohandel 
inte säger något som går 
att använda mot de miss-
tänkta.

– Utifrån utredning-

●

●

en inklusive förhör med 
kvinnan så har vi inte fått 
uppgifter som ger oss möj-
lighet att gå vidare, säger 
kammaråklagare Helena 
Ljunggren. 

LUND

Heshet problem 
för många lärare

Hesa och kraxiga lärare 
är vanliga i svenska sko-
lor. Var åttonde lärare har 
påtagliga röstproblem. 
Blivande lärare borde få 
utbildning, precis som 
blivande skådespelare 
får, anser Viveka Lyberg 
Åhlander, logoped och 
doktorand vid Lunds uni-
versitet.

Hennes enkät bland 
500 skånska lärare visar 
att 13 procent i grundsko-
lan och på gymnasiet har 
påtagliga problem. TT

ÄNGELHOLM

Vanvård avslöjad 
på kennel

Djurskyddsinspektören 
möttes av kaos och stank 
på kenneln i nordvästra 
Skåne. Hundarna sakna-
de dricksvatten och klo-
klippning och pälsvård 
hade inte utförts. Det slu-
tade med att polisen fick 
beslagta totalt 33 hundar.
 TT

●

●

Gamla synder suddas ut. Den 19 juni firar kronprin-
sessan Victoria bröllop. Nu rengörs och rustas varje vrå 
i Storkyrkan i Stockholm – med vetemjölsdeg och sudd-
gummin. De senare används över putsytorna där smuts, 
partiklar och damm helt enkelt suddas bort. På de målade 
ytorna används i stället en deg av vatten, vetemjöl, soda 
och kopparsulfat.
TEXT: TT FOTO: ANDERS WIKLUND

STOCKHOLM●

SYDSVENSKANhSVERIGE Inrikeschef: Pia Rehnquist, 040-28 12 06
E-post: nyhetsred@sydsvenskan.se      
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IMORGON BÖRJAR INVIGNINGSFESTEN!

EXPERT MOBILIA PER ALBIN HANSSONS VÄG  22

Canon Ixus 95 IS
Smarta funktioner 
som motivavkänning, 
brusreducering och 
bildstabilisator. 
Ordinarie pris 1.699:–

Panasonic 32” TX-L32C10E
LCD-TV med SD-kortläsare, dubbla 
HDMI och mottagare för marksänd 
digital-TV. Ordinarie pris 4.999:–

SPARA 1.500:–

3.499:–

SPARA 700:–

999:–

Erbjudandena i annonsen gäller hos Expert Mobilia så länge lagret räcker, dock senast t.o.m. den 28/2-10. Vi reserverar oss för ev tryckfel.

V
alrörelsen 2010 blir ett ge-
nombrott för politisk re-
klam i tv – trots att de röd-
gröna partierna för bara nio 

månader sen varnade för att det skul-
le leda till smutsiga kampanjer.

Så sent som i maj skrev Socialde-
mokraternas partisekreterare Ibra-
him Baylan en gemensam debattarti-
kel med kolleger från V och MP: ”Tv-
reklam kostar mycket pengar. Risken 
är att det inte blir de med bästa ar-
gument, utan de med störst plånbok 
som får sista ordet.”

Inför EU-valet i juni avstod de röd-
gröna från propaganda på betald tv-
plats och vädjade, utan framgång, till 
de borgerliga att göra detsamma.

Nu är läget ett annat. När mot-
ståndarna inför valet i september 
köper tv-tid vågar Socialdemokra-
terna inte avstå.

Fem av riksdagspartierna  har be-
stämt sig för att nappa på TV4:s er-
bjudande att sända politisk reklam. 
Miljöpartiet tvekar. Partiet spelar 
för närvarande in en film med språk-
rören Maria Wetterstrand och Peter 
Eriksson som antingen ska gå på bio 
eller i tv. Bara Vänsterpartiet avstår 
och nu med argumentet att det kos-
tar för mycket. Även Sverigedemokra-
terna tänker sprida betalpropaganda 
i tv.

Reklamtid i tv är dyrt. Men parti-
erna har mer pengar än någonsin att 
sätta sprätt på i årets valrörelse.

Störst valbudget har Socialdemo-
kraterna med 70 miljoner kronor. Lil-
la Centerpartiet, som blev förmöget 
på att sälja sina tidningar för några 
år sedan, satsar nästan lika mycket, 
65 miljoner kronor.

Enligt egna uppgifter spenderar 
Moderaterna ”minst 30 miljoner”, 
Folkpartiet 20 miljoner, Kristdemo-
kraterna 17 miljoner, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet 7 miljoner vardera och 
Sverigedemokraterna 19 miljoner på 
sina valkampanjer.

Förutom tv  tänker flera partier, efter 
mönster från Barack Obama i USA, 
sprida sina budskap via sociala me-
dier som Twitter, bloggar och Face-
book.

När partierna lägger allt mer peng-

ar på propaganda uppstår frågan: Var-
ifrån kommer stålarna?

Socialdemokraterna hävdar att Mo-
deraterna i praktiken har mycket mer 
pengar att svänga sig med än man 
redo visar, eftersom näringslivets or-
ganisationer lägger många miljoner 
på att sprida samma budskap.

Moderaterna kontrar med att So-
cialdemokraterna minsann får stöd 
av LO.

När pengarna rullar  i valtider väcks 
naturligtvis misstanken om att pen-
ningstarka individer, grupper eller 
före tag kan köpa makt.

Fem av riksdagspartierna tycker att 
den risken är så allvarlig att de på fri-
villig basis valt att redovisa alla bidrag 
på över 20 000 kronor: de rödgröna 
plus Centern och Folkpartiet.

Moderaterna, som drar in tiotals 
miljoner i olika insamlingssällskap 
som ”Tornet” och ”Värnet”, vägrar. 
Detsamma gör Kristdemokraterna.

Häromdagen motiverade justitie-
minister Beatrice Ask (M) slutenhe-
ten med att valhemligheten skulle 
brytas om man röjde givarna.

Men nästan alla andra länder i Väst-
europa har lagar om att ekonomiskt 
stöd till politiska partier ska redovisas 
öppet. Bara i Malta, San Marino och 
Schweiz, länder som knappast är kän-
da för finansiell öppenhet, är det upp 
till politikerna om de vill tala om vem 
som betalar deras tv-reklam.

S vågar inte 
avstå från tv-reklam

ANALYS  Inför valet●

M väljer tystnad
”När partierna lägger 
allt mer pengar på 
propaganda uppstår 
frågan: Varifrån 
kommer stålarna?”

Olle
Lönnaeus

olle.lonnaeus@sydsvenskan.se

STOCKHOLM

SJ har återinfört 
resegarantin

Efter fem dagars uppehåll och 
en störtflod av kritik återinförde 
SJ på tisdagen resegarantin.

I ett pressmeddelande från SJ 
konstaterar vd:n Jan Forsberg att 
snöläget förbättrats efter kaoset 
under den gångna helgen och att 
resegarantin, som slopades i fre-
dags, återfördes från klockan 17 
på tisdagen. Oanvända biljetter 
kan också återinlösas under res-
ten av veckan. TT

●

Snödjup i Skåne
Kl 07 igår, tisdag 23 februari. Snödjup i cm.

Helsingborg

Osby

Kristianstad
Höör

Örkelljunga

Lund

Sjöbo

Ystad
Trelleborg

Malmö

50–60

40

36
60
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50

27
25

GRAFIK: SYDSVENSKANKälla: SMHI

Rangerbangården i Malmö är full med godståg som inte kommer vidare norrut och godståg ute 
i Europa som är på väg till Sverige har stoppats. Snödjupet på bangården i Hallsberg är över en meter 
och därför har knutpunkten tvingats stänga. FOTO: KRISTOFFER HELLMAN

HÅLL KOLL

Följ utvecklingen av vädret och 
läget i trafiken på Syd sven skan.se. 
●

SYDSVENSKANh SVERIGE
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VEM ÄR SJUK?   Del 3●

1.Ebba har jobbat i affär länge och lyft många tunga saker. På sista 
tiden har ryggvärken tilltagit.

6. Inom tre månader ska arbetsgivaren ha undersökt om Ebba kan 
komma tillbaka till sitt jobb. Arbetsgivaren ser ingen möjlighet till 
det. Inte heller finns det något annat jobb i affären som Ebba kan 
göra.

7. Inom sex månader ska handläggaren på Försäkringskassan under-
söka om Ebba kan göra något arbete över huvud taget. Han kommer 
fram till att hennes rygg fortfarande är för dålig för det. Ebba blir 
fortsatt sjukskriven.

8. Efter ett års sjukskrivning har Ebba fortfarande ont i ryggen. Men 
hennes sjukskrivningsdagar är slut. Nu är det Arbetsförmedlingen 
hon ska gå till. Sjukpenningen byts mot aktivitetsersättning.

2. En dag hindrar ryggen henne från att komma upp ur sängen. Hon 
ringer sin arbetsgivare och sjukanmäler sig.

Att vara sjuk räcker inte 
I 

ett fönsterlöst rum på Arbets-
förmedlingen i Malmö tittar en 
chef och en nyanställd handläg-
gare på varandra. De har just fått 

en fråga om de tidigare sjukskrivna 
människor som nu överförs till Arbets-
förmedlingen: 

”Uppfattar ni dem som sjuka?”
Till slut tar chefen – som heter 

 Agneta Mattsson – till orda:
”Vi försöker att lämna det här med 

sjukdom bakom oss. De har varit 
sjukskrivna länge och det har pra-
tats så mycket om diagnoser och sjuk-
domar.”

Handläggaren, som heter Susanne 
Lidfeldt, talar om vikten av att ”slå 
in på ett nytt spår” för den som varit 
sjukskriven i flera år. Hon ställer själv 

en fråga, ut i luften: ”Vad är friskt och 
vad är sjukt egentligen?” 

Ja, vad är sjukt? Vem är sjuk? Och 
framför allt: Vem är så sjuk att det blir 
omöjligt att jobba? 

Här ligger kärnan i den   inflamme-
rade sjukskrivningsdebatten, som 
väntas bli en av valrörelsens hetaste. 

För åtta år sedan var  trehundra tusen 
svenskar sjukskrivna. Nu är de bara 
drygt hundratusen. 

Ingen tror att den svenska befolk-
ningen i arbetsför ålder blivit så 
 mirakulöst mycket friskare på åtta år. 
Istället är det synen på arbetsförmåga 
som har ändrats. 

I broschyren ”Om du är sjuk och 
inte kan arbeta” skriver Försäkrings-
kassan:

”Det är din förmåga att arbeta som 
Försäkringskassan bedömer när du 
är sjuk, inte sjukdomen eller symto-
men i sig. Om två personer har råkat 

ut för precis samma sak kan den ena 
ha rätt till ersättning utan att den and-
ra har det.”

Försäkringskassan har blivit hårda-
re. Myndigheten har en uttalad mål-
sättning: antalet sjukskrivna ska fort-
sätta att minska.

På klinikerna sliter vissa läkare  sitt 
hår: Hur ska de skriva intygen för att 
svårt sjuka patienter ska få slippa job-
ba? Andra, som känt sig pressade av 
patienter som kräver sjukskrivning, 
tycker att det är skönt att hänvisa till 
Försäkringskassan. Många läkare här-
bärgerar båda dessa känslor, fast med 
olika patienter.

I det nya systemet får man efter 
180 dagars sjukskrivning sin arbets-

Vem är sjuk 
nog för att 
inte jobba?
”Här ligger 
kärnan i den   
inflammera-
de sjukskriv-
ningsde-
batten, som 
väntas bli en 
av valrörel-
sens hetaste.”
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niklas.orrenius@sydsvenskan.se

Så här fungerar sjuk-
försäkringen.  Fallet 
med Ebba är ett 
 exempel på hur det 
kan gå till när någon 
blir utförsäkrad.

TEXT: EMMA 
LEIJNSE
emma.leijnse
@sydsvenskan.se

ILLUSTRATION: 
URSULA WILBY
ursula.wilby
@sydsvenskan.se

SYDSVENSKANhSVERIGE



Onsdag 24 februari 2010
Redigering:
Fredrik Eriksson   

A9

9. På Arbetsförmedlingen går Ebba introduktionsprogrammet. Det 
är individuellt utformat och kan bestå av flera saker – till exempel 
utvärdering av hennes arbetsförmåga eller arbetsträning.

10. När introduktionsprogrammet är slut bedömer Arbetsförmed-
lingen om Ebba anses kunna jobba eller inte. Kan hon det, så får hon 
gå på Arbetsförmedlingen på samma villkor som alla andra. Har hon 
ingen arbetsförmåga, får hon ansöka om ny sjukpenning.

3. Hos läkaren får Ebba diagnosen förslitningsskada. Läkaren skriver 
ett intyg som först skickas till arbetsgivaren, som betalar de första 
två veckornas sjuklön. Efter det går Ebbas papper vidare till Försäk-
ringskassan.

4. Betyder Ebbas ryggsmärtor att hon inte kan arbeta på sitt vanliga 
jobb? Det måste handläggaren på Försäkringskassan ta ställning till. 
Bedömningen i Ebbas fall är att hon inte kan det. Inte heller kan hon 
få en tillfällig omplacering. Därför beviljas hon sjukpenning.

5. På det första mötet på Försäkringskassan gör Ebba och handläg-
garen upp en plan för hur hon ska komma tillbaka i arbete. Arbets-
givaren kallas också till möte – går det att anpassa arbetsuppgifterna 
eller kan Ebba få en omplacering?

 för att bli sjukskriven
förmåga prövad mot hela arbetsmark-
naden. Den rödgröna oppositionen 
vill framställa regeringen som hjärt-
lös, som sparkar ut sjuka till otrygg-
het och fattigdom.

Taktiskt riktigt, tror flera politiska 
experter. ”Socialdemokraterna har 
en vinnarfråga här”, säger statsveta-
ren Björn Johnson.

På medeltiden kunde en  dömd brotts-
ling hamna i stupstocken, en skam-
påle framför byns kyrka eller på ett 
torg. Den dömde bespottades och fick 
ta emot slag utan att kunna värja sig. 

Stupstock är det ord som Mona 
 Sahlin (S) valt för att beskriva re-
geringens nya regler med tidsgrän-
ser i sjukförsäkringen. För en knapp 

 månad sedan tröttnade den pressade 
statsministern Fredrik Reinfeldt och 
beslöt att ge igen med samma mynt. 
Han lanserade uttrycket  ”Sahlins 
stupstock” som beskrivning av de 
rödgrönas 58-årsgräns för förtidspen-
sion. S svarade snabbt att Reinfeldt 
gjorde en ”desperat vantolkning” av 
det rödgröna förslaget.

Tonläget lär inte bli mindre spetsigt 
fram till valet. Samtidigt är det spän-
nande att se hur både de borgerliga 
och Socialdemokraterna hämtar sin 
debattammunition från samma källa: 
den S-märkta utredarveteranen Anna 
Hedborg. 

Hedborg var under 1990-talet 
 socialdemokratisk sjukförsäkrings-
minister. Hon blev en favorit även i 

det borgerliga lägret när sjuktalen 
skenade på det tidiga 2000-talet och 
Hedborg talade om sjukförsäkringen 
som ”för mjuk”. 

I höstas lämnade  Anna Hedborg ifrån 
sig en statlig utredning om arbets-
förmåga – det svåraste begrepp hon 
arbetat med, säger hon. ”Det är olika 
att bli av med en fot när man är ung 
akademiker eller om man är en äldre 
byggnadsarbetare. Eller om man är 
aktiv fotbollsspelare.”

Nyckeln för att sjukförsäkringen 
ska fungera är, enligt Anna Hedborg, 
att alla förstår att sjukdom inte be-
höver betyda sjukskrivning. Och det 
är faktiskt något som politikerna är 
överens om, över blockgränserna. 

Även om de inte direkt lyfter fram 
det, så här i valtider.

”Det räcker inte med sjukdom”, 
 säger Veronica Palm (S), vice ord-
förande i socialförsäkringsutskottet.

Ett uttalande som lika gärna kun-
nat fällas av hennes debattfiende, so-
cialförsäkringsminister Cristina Hus-
mark Pehrsson (M). 

Eller av handläggarna på Arbets-
förmedlingen i Malmö, framför en 
människa som varit sjukskriven i fle-
ra år och som nu förväntas jobba.

Vinnarfråga?
”Den röd-
gröna oppo-
sitionen vill 
framställa 
regeringen 
som hjärtlös, 
som sparkar 
ut sjuka till 
otrygghet och 
fattigdom.”
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MALMÖ
Regeringen jagar sjuka.
Regeringen är hjärtlös. 
De tuffare reglerna i 
sjukskrivningen seglar 
upp som en vinnarfråga
för de rödgröna i val-
rörelsen.

Statsvetaren Björn 
Johnson varnar: sjuk-
frånvaron är ett kom-
plicerat ämne som läm-
par sig dåligt för politisk 
pajkastning. Även S har 
stort ansvar för dagens 
situation, påminner han 
i en ny bok.

”Svårt cancersjuka kvin-
nor tvingas söka heltids-
arbete”. Debattartikeln
i Dagens Nyheter den 2
december fick den borger-
liga alliansens valstrateger
att skruva oroligt på sig.

Sju cancerläkare slog
larm:regeringens nya sjuk-
skrivningsregler ledde till

orimliga konsekvenser för
svårt sjuka. Läkarna gav
exempel: 35-åriga cancer-
sjuka småbarnsmodern
Lisa får omfattande cell-
giftsbehandling men blir
allt sjukare. Trots läkarens
protester bedömer Försäk-
ringskassan att Lisa kan
jobba heltid.

Läkarna skrev att det inte
handlade om olycksfall i
arbetet. ”Vi möter varje
vecka patienter i liknande
situationer.”

DN-artikeln fick stort
genomslag. Regeringen
hamnade på defensiven
och reglerna modifiera-
des något – patienter med
tumörsjukdomarskulle inte
förlora sin sjukpenning.

– Nyss var fusk det stora
problemet. Nu är reglerna
för hårda. Det är märkligt
hur snabbt tonläget kan

skifta, säger statsvetaren
Björn Johnson vid Malmö
högskola, vars bok ”Kam-
pen om sjukfrånvaron”
kommer ut imorgon.

I början och mitten på 00-
talet etablerades bilden
av sjukfrånvaron som ett
fuskproblem i många med-
vetanden. Nu, lagom till
valrörelsen, skjuter en kon-
kurrerande verklighetsbe-
skrivning upp som en ra-
ket: bilden av en regering
som går alltför hårt fram
mot människor som har
det svårt.

De nya reglerna, som
innebär att sjukskrivna

efter en tid utförsäkras och
hänvisas till Arbetsförmed-
lingen, upprör många väl-
jare. S-ledaren Mona Sahlin
upprepar ordet ”stupstock”
i debatter för att beskriva
det nya systemet.

– S har en vinnarfråga
här. Alliansen kommer att
bli straffad om det blir en
stor valfråga, säger Björn
Johnson.

Hans bok kritiserar dem
som förde fram fusk och
överutnyttjande som den
stora orsaken till de ga-
lopperande sjuktalen runt
millennieskiftet.

I själva verket låg 1990-
talets ekonomiska kris
och den allt sämre rehabi-
literingen bakom nästan
hela ökningen i sjukfrån-
varon, enligt Johnson (som
stödjer sig på forskning
av sociologen Tor Lars-

son). Arbetsgivare hade
inte längre råd med om-
placeringar och dämpan-
de anpassningsåtgärder.
Sjukskrivningstiderna blev
längre.

Eftersom det främst
var borgerliga politiker
och ledarskribenter som
insinuerade att överutnytt-
jande var ett stort problem
– Alf Svensson (KD) och
DN:s Hanne Kjöller pekas
ut i boken – är det inte
konstigt att deras rödgröna
motståndare nu viftar med
Björn Johnsons bok.

”Idénominbillningssjuka
som ska botas med ekono-
miska incitament är en av
alliansens mest grundläg-
gande”, skrev Aftonbladets
Katrine Kielos nyligen.

Björn Johnson är mest
känd som debattör i narko-
tikafrågor, där han pläderat

för en mindre moralistisk
syn på sprutbyten. Han ser
inte bekväm ut när vi be-
skriver hans bok som ett
rödgrönt slagträ i valrörel-
sen.

Statsvetaren, bosatt i
Nordanå utanför Malmö,
påpekar att boken inte
borde vara rolig läsning för
socialdemokrater. Skillna-
den mellan S och de bor-
gerliga har inte varit stor

Väljarna luras att tro att det ligger en avgrund mellan Socialdemokraterna och den borgerliga alliansen, menar statsvetaren Björn Johnson. Det bästa vore en bred parlamentarisk utredning               

Tonläget skiftar
”Nyss var fusk det
stora problemet. Nu
är reglerna för hårda.”
Björn Johnson.

Inter personalens fel
”Det är så jäkla beigt
att peka ut folk på
Försäkringskassan
som ansvariga för att
folk mår dåligt. För-
säkringskassan är
också offer för om-
ständigheter och
politiska beslut.”
Björn Johnson.
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  kastar paj
                ”där man inte bara bjuder in en massa nationalekonomer”, tycker han.

i synen på sjukförsäkring-
en.

– Alla viktiga förändring-
ar på 1990-talet – de beslut
som ledde fram till de höga
sjukskrivningstalen – fatta-
des av S-regeringar, i bred
politisk enighet över block-
gränsen, säger Björn John-
son.

Han påminnerom att den
tidigare socialförskringsmi-
nistern Anna Hedborg (S)
beskrivit sjukförsäkringen
som ”för mjuk”.

Nu efterlyser Johnson en
mindre politiserad debatt.
Han gör det med ett blekt
leende, väl medveten om
att chansen inte är så stor
under de hetsiga månader-
na fram till valet.

– Men socialförsäkrings-
frågorna är så viktiga att
det bästa är att nå breda
uppgörelser.

Björn Johnson anklagar
även de granskande nyhets-
medierna för att sjukdebat-
ten blivit ytlig och okunnig.
Det bedrivs nästan ingen
undersökande journalis-
tik i ämnet, menar han, vil-
ket lett till att myter kunnat
växa till ”sanningar”.

Det gäller fuskdebatten
för några år sedan, men
han tycker också att dagens
rapportering är för ytlig.
Nyligen berättade SVT:s
”Uppdrag granskning” om
61-åriga Mari-Louise i
Grängesberg. Bilden var
att hon tog livet av sig för
att Försäkringskassan ville
tvinga henne att jobba.

Björn Johnson suckar.
– De hade kunnat göra så

mycket mer. Det är så jäk-
la beigt att peka ut folk på
Försäkringskassan som an-
svariga för att folk mår då-

ligt. Försäkringskassan är
också offer för omständig-
heter och politiska beslut.
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Fuskdebatten
fällde henne –
nu hoppas hon
på revansch

Stockholm, april 2005
Äntligen, tänker Susanne Linde. I
knallrosa dräkt och med rak rygg pro-
menerar hon till presskonferensen i
riksdagshuset.

Under stort hysch-hysch har hon de
senaste åren smitt planer tillsammans
med Gudrun Schyman och andra
feminister. Hon har trotsat sin trött-
het och sin depression. Åkt från hem-
met i Arboga till Stockholm för möten
med Ebba Witt-Brattström, Ann-
Britt Grünewald, Maria-Pia Boëthius
och andra som vill göra Sverige mer
feministiskt.

Det blir heta diskussioner vid krog-
bord. Trebarnsmodern Susanne Lin-
de är sjukskriven för utmattnings-
syndrom och orkar inte alltid sitta
kvar. Då får hon nycklarna till Gud-
run Schymans Stockholmslägenhet
där hon kan vila.

Nu, den 4 april 2005, har det äntli-
gen blivit skarpt läge. Den feministis-
ka diskussionsgruppen ska förvand-
las till det politiska partiet Feminis-
tiskt initiativ. Och Susanne Linde har
en viktig roll: som symbol för alla
dubbelarbetande yrkeskvinnor som
bränt ut sig.

Bredvid sig har hon de andra front-
figurerna i Fi: Tiina Rosenberg, Gud-
run Schyman, Monica Amante och
Sofia Karlsson. De kikar på alla jour-

Hon ville bli talesperson för dubbelarbetandekvinnor som gått
in i väggen.

erakälsgnirkäsröfvadagaJ.ksufröflobmysnenohvelbtellätsI
och journalister lydde honGudrun Schymans råd och gjorde sig
oanträffbar.

.eslettärppuåpedniLennasuSsappoh,eranesråmef,uN

”Om jag inte kan leva med dem
jag älskar – varför ska jag leva alls?”-
tänker hon.

Efter en tid kan Susanne Linde
flytta hem. Hon är skör och läkarna
avråder henne från att jobba. Sjuk-
intygen förnyas år efter år.

Susanne Linde uppmanar Aerotech
Telub att ge hennes vikarie fast jobb.

Arboga, hösten 2004
Före lanseringen av Fi inser Susanne
Linde att en del människor kommer
bli provocerade av henne.

En kvinna sjukskriven för utmatt-
ningssyndrom som plötsligt står i
rampljuset. Hur orkar hon jobba
politiskt om hon inte klarar vanliga
jobb? Är hon en fuskare?

Susanne Linde ringer och kollar
med Försäkringskassan i Arboga:
Är det okej att hon engagerar sig
politiskt? ”Man ska göra så. Jag vill
vara ärlig”, ska hon senare säga.

Handläggaren blir förtjust. ”Å vad

bra”, säger hon, ”då kommer du ju ut
och träffar folk.”

– Du kanske ska bolla det här med
någon kollega, så att det verkligen är
okej, insisterar Susanne Linde.

Kollegan är lika entusiastisk.
Social träning. Helt rätt i rehabilite-
ringen.

Stockholm–Arboga,
6 april 2005
Två dagar efter Fi:s presskonfe-
rens publicerar Dagens Nyheter en
debattartikel. Elva försäkringsläka-
re i Västernorrland skriver att det är
orimligt att Susanne Linde är sjuk-
skriven och samtidigt styrelsemedlem
i Feministiskt initiativ.

”Vi finner att det arbete och den
energi som krävs för detta inte är för-
enlig med hel avsaknad av arbetsför-
måga i enlighet med socialförsäkring-
ens regelverk”, skriver de.

Försäkringsläkarna gör denna be-

April 2005. Fi:s fem frontfigurer: Tiina
Rosenberg, Monica Amante, Gudrun
Schyman, Sofia Karlsson och Susanne
Linde. Idag är Susanne Linde besviken
på FI och har blivit miljöpartist istället.

ARKIV: JONAS EKSTRÖMER 2005

nalisterna som samlas. Susanne Lin-
de tycker att hennes Fi-kompisar ver-
kar nervösa – ”ja, inte Gudrun för-
stås”, ska hon senare säga – men kän-
ner sig själv lugn.

”Nu händer det nåt”, tänker hon.
”Nu blir det nåt bra.”

Fyra dagar senare går folk ut ur
mataffären i Arboga i avsmak och pro-
test när Susanne Linde kommer in.

Utanför butiken hänger löpsedeln
med hennes bild.

”Fi-ledaren misstänks för
bedrägeri”, står det.

Arboga, sommaren 2000
Susanne Linde har jobbat på Arbogas
stora industriföretag Aerotech Telub
i 26 år. Hon är personalchef sedan
20 år. Hanterar anställda som blivit
långtidssjukskrivna efter att de stres-
sat sönder sig på jobbet.

Själv är Susanne Linde arbets-
narkoman. På helgerna åker hon ut
till kontoret klockan halv fem på mor-
gonen. Sliter för att hinna ikapp allt
pappersarbete som hon inte hunnit i
veckan. Spända käkar, torr i munnen.
Det gäller att få undan så mycket som
möjligt innan hennes make eller bar-
nen ringer hemifrån och vill ha hem
henne till frukost.

Under sommarmånaderna 2000
slutar Susanne Linde att sova på nät-
terna. Hon kan inte längre somna. Ta
en whisky, säger hennes man, hjärt-
läkaren. Det hjälper inte. Sömnlös
vecka läggs till sömnlös vecka. Livet
går snabbt utför. Hon blir irrationellt
ilsken för minsta grej.

Men hon slutar inte jobba.
En dag i augusti är hon hos dok-

torn med ett av barnen. Läkaren ser
att Susanne mår dåligt och fattar ett
beslut: ”Nu sjukskriver jag dig”.

Susanne är först tacksam att nå-
gon satt stopp. Men under hösten gli-
der hon ner i depressioner och panik-
ångestattacker. Hon flyttar hem till
sina föräldrar. Maken får ta hand om
barnen – hon står knappt ut att höra
deras röster. Självmordstankar tar
form.

Ville bli en
symbol för
utarbetade
kvinnor
”Jag ville
säga: jag är
en del av
ohälsotalet.
Det är mig ni
jagar. Så här
ser jag ut.”
Susanne Linde.
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MALMÖRege ringe n jagar sju ka.Reger ingen är hjä rtlös.De tuffare reg lerna isju kskr ivning en seglarupp som en vinnarfrågaför de rödgröna i val-rörelse n.Stats veta ren BjörnJohn son var nar: sjuk-frå nvar on är ett kom -pli cera t ämn e som läm-par sig dål igt för poli tiskpaj kast ning . Äve n S harsto rt ansvar för dagen ssitu atio n, påm inner hani en ny bok.”Svårt canc ersjuka kvin-nor tvingas söka heltids-arb ete”. Deba ttartikelni Dagens Nyheter den 2december fick den borger -liga alliansens valstrategeratt skruva oroligt på sig.Sju cancerläka re sloglarm:reger ingens nya sjuk-skrivnin gsregle r ledde till

orimliga konse kvenser försvårt sjuka. Läkarna gavexempel: 35-åriga cancer -sjuka småbarnsmodernLisa får omfattande cell-giftsbehandl ing men blirallt sjukare. Trots läkarensprotester bedömer Försäk-ringskas san att Lisa kan jobba helti d.

Läkarna skrev att det  inte handlade om olycks fall i arbetet. ”Vi möter varjevecka p atienter  i liknand esituationer.”DN-a rtikeln fick stortgenomsla g. Regeringe nhamnade på defensivenoch reglerna modifiera -des något – patienter medtumörsj ukdomar skulle inteförlora sinsjukpennin g.– Nyss var fusk det storaproblem et. Nu är reglern aför hårda. Det är märkli gthur snabb t tonläg et kan

skifta, säger stat svetaren Björn Johnson vid Malmöhögs kola, vars bok ”Kam -pen om sjukfrå nvaro n”kommer ut imorgon.

I början och mitten på 00-talet etablerades bilde nav sjukfrå nvaro n som ettfuskproblem i många med-vetand en. Nu, lago m tillvalrörelsen, skjuter en kon-kurrerande verkligh etsbe -skri vning upp som en ra-ket: bilden av en regeringsom går allt för hårt frammot männi skor som hardet svårt.De nya reglerna, sominnebär att sjukskrivn a

efter en tid utförsäk ras ochhänvisas till Arbetsförmed-lingen, upprör många väl-jare. S-ledaren Mona Sahlinupprepar ordet ”stupstock”i debatt er för att beskrivadet nya systemet.– S har en vinna rfråga här. Alliansen kommer attbli straff ad om det blir enstor valf råga , säger Björ nJohnson.

Hans bok kritiserar demsom förde fram fusk ochöverut nyttjande som denstora orsa ken till de ga-lopperande sjuktalen runtmillennieski ftet.I själva verket låg 1990-talets ekonomis ka kri soch den allt sämre rehabi -literi ngen bakom nästa nhela ökninge n i sjukfrån-varon , enligt Johnson (somstödjer sig på forsknin gav socio logen Tor Lars -

son). Arb etsgivar e hadeinte längre råd med om-place ringar och dämp an-de anpassning såtgärde r.Sjuksk rivni ngst iderna blevlängre.Eftersom det främs tvar borger liga politi keroch leda rskr ibenter sominsinuerade att överutnytt-jande var ett stort proble m– Alf Svenss on (KD) och DN:s Hanne Kjöl ler peka sut i boken – är det intekonstigt att deras rödgrönamotståndare nu viftar medBjörn Johnson s bok.”Idén ominbillnings sjukasom ska botas med ekono-miska incitament är en avallianse ns mest grundlä g-gande ”, skrev AftonbladetsKatr ine Kielos nyligen.

Björn Johnson är me s tkänd som debattör i narko-tikafrågor, där han pläder at

för en mindre moralistisksyn på sprut byten . Han serinte bekväm ut när vi be-skriv er hans bok som ettrödgrönt slagträ i valrörel -sen.Statsv etaren, bosatt iNordanå utan för Malmö,påpekar att boken int eborde vara rolig läsning försocialdemok rater. Skillna -den mell an S och de bor-gerl iga har inte vari t stor

Väljarna luras att tro att det ligger en avgrund mellan Socialde mokraterna och den borgerliga alliansen, menar statsvetaren Björn Johnson. Det bästa vore en bred parlamentarisk utredning            

Tonläget skiftar”Nyss var fusk detstora problemet. Nuär reglerna för hårda.”Björn Johnson.

Inter personalens fel”Det är så jäkla beigtatt peka ut folkpåFörsäkringskassansomansvariga förattfolk mår dåligt. För-säkringskassan ärockså offer för om-ständigheter ochpolitiska beslut.”Björn Johnson.
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kastar paj
              ”där man inte bara bjuder in en massa nationalekonomer”, tycker han.

i synen på sjukf örsäkring-en.– Alla viktiga förändring -ar på 1990-talet–debeslutsom ledde framtilldehögasjukskrivningstalen – fatta-des av S-regeringa r, i bredpolitisk enighetöverblock-gränsen, säger Björn John-son.Hanpåminneromattdentidigare socialförskringsmi-nistern Anna Hedborg (S) beskrivit sjukförsäkringe nsom ”för mjuk”.

Nu efterlyser Johnson enmindre polit iserad debatt. Han gör det med ett blekt leende, väl medv eten om att chansen inte är så storunder de hetsiga månader -na fram till valet.– Men social försäkring s-frågorna är så viktiga attdet bästa är att nå bredauppgörelser .

Björn Johnson anklaga räven de granskande nyhets-medierna förattsjukdeb at-ten blivit ytlig och okunni g. Det bedrivs nästan ingenundersökande journalis -tik i ämnet,menarhan,vil-ket lett till attmyterkunnatväxa till ”sanningar”.

Det gäller fuskdebatt enför några år sedan, menhan tycker också att dagen s rappo rtering är för ytlig.Nyligen berä ttade SVT:s ”Uppdrag granskn ing” om61-åriga Mari- Louise i Grängesber g. Bilden varatt hon tog livet av sig för att Försäkringskass an villetvinga henne att jobba.Björn Johnson suckar.– De hade kunnat göra såmycket mer. Det är så jäk-la beigt att peka ut folk påFörsäkringsk assan som an-svariga för att folk mår då-

ligt. Försäkringsk assan ärockså offer för omständig -heter och politi ska beslut .

FOTO:THOMASLÖFQVISTthomas.lofqvist@sydsvenskan.se

TEXT:NIKLASORRENIUSniklas.orrenius@sydsvenskan.se

TEXT:EMMALEIJNSEemma.leijnse@sydsvenskan.se

KOMMENTERA

Kommenteradenna artikeldirekt påSydsvenskan.se
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dömning utan ha träffat Susanne
Linde. De har inte läst hennes sjuk-
journal. De känner inte till omfatt-
ningen av hennes politiska engage-
mang.

Telefonerna hos Försäkringskassan
i Arboga går varma. De som ringer
är journalister och arga skattebeta-
lare. Många anmäler Susanne Linde
anonymt för fusk. ”Mest män”, säger
en handläggare.

Först försvarar Försäkringskas-
san sitt beslut. Länsdirektör Robert
Granath påminner journalister om
ett JO-beslut: man inte får förmena
en sjukskriven dennes demokratis-
ka rättigheter att engagera sig poli-
tiskt.

Bara någon dag senare vacklar För-
säkringskassan. De gamla handläg-
garna i Arboga byts ut. Ett nytt beslut
fattas: Susanne Linde kan arbeta
halvtid.

Journalister ringer nonstop.

Gudrun Schyman ger sin medsyster
i Fi ett råd:

– Svara inte i telefon för de vill dig
inte väl.

Västerås, 12 juni 2006
Susanne Linde har inget jobb läng-
re. Efter 32 år på Aerotech Telub har
hon blivit uppsagd på grund av ar-
betsbrist. Nu gäller det att få upp-
rättelse mot Försäkringskassan. Lin-
de har överklagat beslutet och är
spänd när hon åker in till länsrätten i
Västerås.

När domen faller börjar Susan-
ne Linde att storgråta. Hon är ingen
fuskare, konstaterar länsrätten, utan
har tvärtom gjort allt rätt.

Domarens syrliga ton mot
Försäkringskassankänns som en liten
revansch, tycker Susanne Linde.

I Försäkringskassans akt om henne
ligger artiklar från Aftonbladet och
Expressen.

Arboga, februari 2010
Susanne Linde serverar te och
berättar att hon blivit miljöpartist.
Hon är fortfarande medlem i Fi men
ska gå ur nu, säger hon. Fi svek när
det blåste som värst, tycker hon.
Susanne Linde kände att partiet ville
gömma undan henne.

– Jag har letat efter ett annat
parti, funderat på V eller S. Så gick
min dotter med i Miljöpartiet och
övertygade mig.

Hon är fortfarande sjukskriven för
utmattningssyndrom och depression.
Hon kämpar för att bli friskare. Har
fått kontakt med en jättebra psyko-
log, säger hon, en kognitiv beteende-
terapeut.

Hon saknar sitt jobb på Aerotech
Telub.

– Jag älskade det. Men realistiskt
kommer jag aldrig att få ett sånt jobb
igen. Jag är 55 år, vet du.

På bordet bland tekopparna ligger
Malmöstatsvetaren Björn Johnsons

nya bok ”Kampen om sjukfrånvaron”.
Susanne Linde är med i den. Johnsons
tes: Hade Linde och Fi lanserats någ-
ra år tidigare hade hon faktiskt bli-
vit en symbol för utarbetade kvinnor.
Men 2005 var fuskdebatten så stark
att det var dömt att misslyckas.

– Jag ville säga: jag är en del av
ohälsotalet. Det är mig ni jagar. Så
här ser jag ut.

Katten Felix hoppar upp i soffan.
Susanne Linde klappar honom.
Säger:

– Det vill jag fortfarande.

TEXT: NIKLAS ORRENIUS
niklas.orrenius
@sydsvenskan.se

FOTO: THOMAS LÖFQVIST
thomas.lofqvist
@sydsvenskan.se

Saknar
sitt jobb
”Jag älskade
det. Men
realistiskt
kommer jag
aldrig att få
ett sånt jobb
igen. Jag är 55
år, vet du.”
Susanne Linde.

                  tänker ibland på de hektiska dagarna 2005, när folk lämnade mataffären i avsmak när hon gick in. Utanför hängde löpsedeln med hennes bild och texten ”Fi-ledaren misstänks för bedrägeri”.
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direkt på Syd sven skan.se
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LÄS MER!

Tidigare artiklar i serien 
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KDL40V5500K
40” Full-HD LCD-Tv från Sony med inbyggd digitalbox godkänd  
av både Boxer och Comhem. MPEG4 för det marksända nätet.  
Bildbehandling med Bravia Engine 3 för optimal kontrast och levande 
färger. 4st HDMi-anslutningar. USB-anslutning med möjlighet att visa 
film eller ljudklipp. DLNA ger möjlighet att visa video-, musik- och  
fotofiler direkt från datorn via nätverk, Vikt med stativ 20,5Kg.  
Effektförbrukning (På/Standby) 137/0,17W. 

40” Full HD LCD-Tv

Bravia Engine 3

Inbyggd digitalbox

Billigare än

INVIGNING!

GÄLLER FR O M  
TORSDAG 25/2
PÅ ELGIGANTEN 

I MOBILIA!

ÖPPETTIDER: TOR-FRE 10-20, LÖR 10-17, SÖN 11-17
Max en av varje annonsvara per kund.  
Gäller enbart Elgiganten Mobilia med start imorgon tor 25/2 så långt lagret räcker, dock längst t o m 28/2. 



990

3990
K741S
Hög kvalitet och lång livslängd med Moccamaster.  
Designad i reptåligt aluminium. Bryggaren är  
handbyggd och bryggtemperatur på 92-95 grader 
gör att kaffet smakar extra gott. På bara 6min 
brygger den 1,25 liter kaffe. 1520w effekt. 

512 MB grafik

Handbyggd kaffebryggare

4 GB internminne

Optimal bryggtemperatur 

500 GB hårddisk

Snabb - 6min för 1,25liter

INS15453445BL
Kraftfull dell dator med snygg blå design utrustad 
med en Intel Pentium T4300 processor, 4 GB  
internminne, 500 GB hårddisk, 15,6” TFT skärm,  
och ett ATI HD4330 512 MB dedikerat grafikkort.  
I datorn finns även webbkamera och kortläsare mm. 
Levereras med Windows 7 64-bit. 



Onsdag 24 februari 2010
Redigering:

Ingrid Pärssinen   
A12

MAX FACTOR
creme puff  powder
84:50 (100:-)
colour adapt foundation
139:- (160:-)

L’ORÉAL
casting creme gloss 
intensivtoning 
79:50 (119:-)

ISADORA
new! vibralash mascara 
159:- (195:-)
new! cream gloss stylo 
lipstick 
89:50 (115:-)

NIVEA VISAGE
expert lift day cream 
129:- (179:-)
expert lift night cream 
129:- (179:-)

SYOSS
samtliga hårvårdsprodukter 
49:50 (69:50-79:50)

OLAY
nature fusion day cream 
79:50 (135:-)
nature fusion night cream 
79:50 (135:-)

DEPEND
frans- och ögonbrynsfärg 
69:50 (89:50)

L’ORÉAL
true match foundation 
119:- (149:-)
true match roller foundation 
139:- (165:-)    

MAYBELLINE
new! the falsies mascara 
119:- (139:-)
color sensational lipstick 
89:50 (110:-)

Gäller t.o.m. 9/3 -10 i butiker med kosmetik. Lokala avvikelser kan förekomma.

STOCKHOLM
Som 27-åring fick dans-
ka Stinne Holm Berg-
holdt ett tungt besked: 
cancer.

Nu, sex år senare, är 
hon som första kvin-
nan i världen mor till 
två barn efter en lyckad 
transplantation av ägg-
stocksvävnad.

Stinne Holm Bergholdt 
drabbades 2004 av den 
ovanliga cancerformen 

Ewings sarkom, som angri-
per cellerna i skelettet. Hon 
var då 27 år. Innan den tuf-
fa behandlingen med cell-
gifter inleddes togs delar 
av hennes ena äggstock 
bort och frystes ned.

Cancerbehandlingen bet 
som den skulle, men som 
väntat gav läkemedlen 
störningar i hormonfri-
sättningen och försatte den 
unga danskan i ett förtida 
klimakterium. Men i de-

cember 2005 återinplante-
rades sex tunna remsor av 
vävnad från äggstocken. 

Så småningom började 
organet att fungera igen 
och efter viss hjälp på tra-
ven från sjukvårdens sida 
kunde Stinne bli gravid. 
Dottern föddes i februari 
2007. 

Och året därpå, i septem-
ber, föddes lillasystern som 
till föräldrarnas förvåning 
hade kommit till på helt 

naturlig väg, utan extra 
hormonstimulering.

Hittills har nio barn 
kommit till världen tack 
vare återinplanterad ägg-
stocksvävnad. Stinne Holm 
Bergholdt är dock den förs-
ta kvinnan som har blivit 
mor till två barn, skriver 
hennes läkare Claus Yding 
Andersen i medicintidskrif-
ten Human Reproduction.

SARA RÖRBECKER/TT

Fryst vävnad gav dubbel babylycka
RÄTTEGÅNG●

Expojkvän 
skyldig 
till mord-
försök
KRISTIANSTAD
Den 19-åriga kvinnan 
rövades bort och miss-
handlades så att hon 
nästan miste livet. 
Kristianstads tingsrätt 
finner hennes 21-åri-
ge expojkvän skyldig 
till människorov och 
mordförsök.

Tingsrättens enhälliga 
beslut om att mannen är 
skyldig kom på tisdagsef-
termiddagen. Innan do-
men faller ska 21-åringen 
genomgå en rättspsykia-
trisk undersökning. Nor-
malt tar det minst fyra 
veckor.

Den 6 november förra 
året hittades kvinnan med 
livshotande skador på ett 
fält i utkanten av Kristian-
stad. Hon hade blivit sla-
gen, knivskuren och utsatt 
för stryptag. Den 21-åri-
ge mannen greps samma 
dag.

Tre dagar före  mord-
försöket hade kvinnan 
polis anmält honom för en 
händelse den 28 oktober, 
då hon ska ha blivit miss-
handlad, hotad och våld-
tagen av mannen. Hennes 
detaljerade dagboksberät-
telse om det lästes upp un-
der rättegången. Tingsrät-
ten finner att han också är 

skyldig till våldtäkt, men 
räknar även in misshan-
deln och hotet i brottet.

– Misshandeln och det 
olaga hotet bedömer vi 
som en del av våldtäkten, 
säger domaren i målet, 
rådman Ulf Ahlström.

Kvinnan har fått  hjärnska-
dor till följd av mordförsö-
ket och vårdas på rehabili-
teringsklinik. Hon har inte 
alls kunnat medverka i rät-
tegången. 

I förhör lade expojkvän 
en stor del av skulden för 
händelsen den 6 novem-
ber på henne, även om 
han erkände grov miss-
handel. Han hävdade 
att hon tvingat sig med i 
hans bil och att hon tog 
fram en kniv när de bör-
jade bråka.

Mannen dömdes 2007 
för misshandel och hot 
mot sin dåvarande flick-
vän. Även då undersök-
tes han, men ansågs inte 
ha någon allvarlig psy-
kisk störning. Blir bedöm-
ningen densamma den här 
gången riskerar han ett 
långt fängelsestraff.

Rättegången, som hålls 
i säkerhetssalen i Malmö, 
återupptas när undersök-
ningen av 21-åringen är 
klar.   TT

FORSKNING●

900 kilos övervikt 
stoppade plan på Sturup
MALMÖ 
Ett flygplan som skul-
le vidare till Irak stop-
pades på tisdagen vid 
mellanlandningen på 
Sturup. Planet hade 
900 kilos övervikt.

Trehundra passage-
rare fick vänta i timtal 
på bussar som tog dem 
till hotell i Malmö.

Flygplanet tillhör svens-
ka bolaget Viking Airlines. 
Det kom från Birmingham 
i Storbritannnien och skul-
le vidare till Sulamaniyah 
i Irak. Avfärden från Stu-
rup skulle ske 13.10. Men 
när de 35 svenska passa-
gerarna gått ombord blev 
det stopp.

Under hela eftermidda-
gen och kvällen fick pla-
nets passagerare olika be-
sked om hur många som 

skulle kunna åka och vad 
som skulle ske med baga-
get.

Till slut meddelade flyg-
bolagets personal att av-
gången var inställd. Bussar 
skulle komma och ta samt-
liga passagerare till hotell 
i Malmö. Då stämningen 
var upprörd kallades polis 
till Sturup. 

Ännu vid 23-tiden hade 
inga bussar dykt upp.

– Nu har vi suttit här och 
väntat i flera timmar. Bar-
nen är hungriga och skri-
ker, säger en kvinna. 

Sydsvenskan har förgä-
ves sökt representanter för 
Viking Air som kan förkla-
ra hur planet kunde vara 
överlastat vid ankomsten 
till Sturup.

BJÖRN SJÖ
bjorn.sjo@sydsvenskan.se
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Kurser & 
utbildning

Våren 2010

XTREME
HAIR

ACADEMY

Är du nyfiken på SLU:s utbildningar?

Anmälan och mer info: utbildning.slu.se 
eller tel: 040-41 50 00

Vi erbjuder 7 unika utbildningsprogram:
Hortonom, Landskapsingenjör, Lantmästare, 
Landskapsarkitekt och Trädgårdsingenjör 
(odling, marknad och design).

Nästa införande 
är den 1 mars.

Boka din annons hos 
Sydsvenskan, 

Petra Johansson, 
tel 042-21 84 08

440 000* läsare väntar! 
(*avser Sydsvenskan och City Malmö Lund) 

Webb: Sydsvenskan.se

Låt drömmen bli sann, inte sand.
Börja spara.
En resa, en sommarstuga, ett par skor – din dröm kan vara stor eller liten, men aldrig oviktig. 
Låt den inte rinna ut i sanden. Börja spara.

Öppna sparkonto på www.ikanobank.se eller ring 0476-88 000. Välkommen. 
*Aktuell ränta 2010-02-22. Gäller fast ränta i fem år. Vi har även andra sparalternativ.

Sparkonton 
med räntor upp 

till 2,70 %!*

VVVääärrrllldddeeennnsss   
sssmmmååålllääännndddssskkkaaasssttteee   bbbaaannnkkk!!!KKKooonnntttooottt   ooommmfffaaattttttaaasss   aaavvv   dddeeennn   ssstttaaatttllliiigggaaa   iiinnnsssääättttttnnniiinnngggsssgggaaarrraaannntttiiinnn   fffööörrr   bbbeeelllooopppppp   uuupppppp   tttiiillllll   555000000...000000000   kkkrrr,,,   eeelllllleeerrr   ooommm   dddeeettt   ääärrr   hhhööögggrrreee,,,   dddeeettt   bbbeeelllooopppppp   iii   kkkrrrooonnnooorrr   sssooommm   

mmmoootttsssvvvaaarrraaarrr   555000...000000000   eeeuuurrrooo...   BBBeeellloooppppppeeettt   bbbeeetttaaalllaaasss   uuuttt   tttiiillllll   dddiiiggg   aaavvv   RRRiiikkksssgggääällldddssskkkooonnntttooorrreeettt   iiinnnooommm   tttrrreee   mmmååånnnaaadddeeerrr   ooommm   bbbaaannnkkkeeennn   ssskkkuuulllllleee   fffööörrrsssääättttttaaasss   iii   kkkooonnnkkkuuurrrsss...

Nyss renoverat hemma?
Jaha, och var ska du göra av allt du rev ut? 
Sätt in en privatannons och sälj det i Sydsvenskan. 

SMITTA●

Virus hos 
jätteräkor hotar 
svenska skaldjur

– Vi vet inte hur spridd 
parasiten är, säger Anders 
Hellström, statsveterinär 
på SVA, Statens veterinär-
medicinska anstalt.

– Men jag hoppas att 
vi kan göra en utökad 
 kontroll i sommar.

Medan parasiten som 
dödar ostron och muss-
lor redan konstaterats i en 
odling i Bohuslän, är  hotet 
mot krabbor, kräftor och 
räkor mer latent.

Viruset finns hos  råa frys-
ta tigerräkor som många 
butiker saluför, trots att 
de anses hota miljön i län-
der där de odlas.

– Faran med tigerräkor-
na är om sportfiskare an-
vänder dem som bete eller 
om någon kastar en skämd 
rå räka i vattnet,  säger 
 Anders Hellström som ser 
risken för att sjukdomen 
sprids som ett  reellt hot.

Han påminner om 
hur kräftpesten kom till 

 Sverige och kom att slå ut 
merparten av den inhems-
ka flodkräftan. Upprinnel-
sen var att kökspersonalen 
på ett passagerarfartyg i 
Mälaren i början på förra 
seklet dumpade några då-
liga importerade signal-
kräftor överbord.

I övriga världen  har 
 virussjukdomen – kallad 
white spot disease – nått 
en kraftig utbredning se-
dan den först upptäcktes i 
Kina för snart tjugo år se-
dan.

Anders Hellström tror 
ändå att svenska vat-
ten kan klara sig utan att 
 jätteräkorna beläggs med 
importförbud.

– Jag tycker det är bättre 
att informera om riskerna, 
säger han.

I början av  nästa månad 
ska flera myndigheter 
och intresseorganisatio-
ner träffas för att disku-

tera  åtgärder mot parasi-
ten Marteilia refringens. 
Den hittades i höstas i en 
musselodling i Stigfjorden 
mellan Tjörn och Orust.

Fyndet var överraskan-
de eftersom parasiten spri-
der sig via ett litet kräft-
djur som inte borde kun-
na överleva i kallt nordiskt 
vatten.

– Vår teori är att parasi-
ten kommit med ballast-
vatten som tömts ut i Ste-
nungsund, säger Anders 
Hellström. Där finns också 
varmt processvatten från 
industrier som kan hjälpa 
den att överleva.

Eftersom parasiten  hit-
tats i en odling är det Jord-
bruksverkets ansvar att 
försöka begränsa smittan. 
Verket tog nyligen beslutet 
att klassa ett stort område 
runt odlingen som kon-
trollområde. Det betyder 
att inga musslor får flyttas 
till andra odlingar.

– Men varken viruset i 
jätteräkorna eller parasi-
ten i musslorna är skad-
liga för människor, säger 
Anders Hellström.

Läckerheterna i havet ligger illa till.
Musslor och ostron hotas av en para-

sit som svälter ihjäl dem och krabbor 
och kräftor riskerar drabbas av ett 
dödligt virus.

Ett vattenområde i Bohuslän har 
spärrats av.

TEXT: STIG 
STRÖMKVIST
stig.stromkvist
 @sydsvenskan.se

DRICKSVATTEN

Sjövatten ger 
Skånes vatten 
mer klorsmak

Att dricksvattnet sma-
kar klor beror inte på ex-
tra tillsatser, utan det är 
sjövattnet som ställer till 
det. 

Ett nytt ras i Bolmen-
tunneln har upptäckts 

●

och reparationen som in-
leddes 2009 tar nu längre 
tid än beräknat. Under ti-
den får flera skånska kom-
muner sitt kranvatten från 
Ringsjön. 

Sydvatten som ansvarar 
för försörjningen har fått 
klagomål på förekomst av 
klor. 

– Vi tillsätter inte mer 
klor och vattnet varken 

luktar eller smakar klor 
när det lämnar vatten-
verket. Men i mötet med 
 ledningssystemen sker 
reaktioner i vattenkemin 
som kan ge de här proble-
men, säger Jörgen Johans-
son, Sydvattens vd.

ALEXANDER HELLGREN

SYDSVENSKANh SVERIGE
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Det kan kännas omtumlande att ef-
ter dagar, ibland veckor, till fots kom-
ma hem till vardagen och upptäcka 
att allt är precis som när man läm-
nade det.

– Känslan av att vara inkastad i ett 
getingbo där alla sysslor är inrutade: 
mat, skola, jobb blir väldigt påtaglig. 
Efter en av mina vandringar kom jag 
hem och bara kände: nej, här kan vi 
inte bo. Vi hade en sexa med havsut-
sikt som var jättefin på alla sätt. Så 
min man undrade försynt hur jag 
tänkte.

Åsa kom fram till att hon behövde 
förändring. Hon längtade efter hus. 
Gräsmatta, träd, växtlighet. Och hen-
nes man förstod. Två månader senare 
flyttade de in i sitt nya hus i markplan 
där väggarna består av stora glasföns-
ter ut mot trädgården.

I dag har Åsas egentid  blivit ett själv-
klart, nödvändigt, inslag i hennes liv. 
Men om hon tänker tillbaka på tiden 
som småbarnsförälder konstaterar 
hon att förutsättningarna var helt 
annorlunda. 

– Då handlar det först och främst 
om allt det praktiska. Många befinner 
sig i en karusell de själva inte ser. 

Om drygt ett halvår ska Åsa ge sig 
ut på pilgrimsvandring igen. Då bör-
jar hon där hon sist slutade, i Ronce-
valles vid den spanska gränsen. Trots 

hårdare terräng hoppas hon kunna 
vandra mellan 20 och 25 kilometer 
om dagen, precis som hon gjort i 
Frankrike.

Och även den här gången ska tele-
fonen med. Dels för att hon ska kun-
na uppdatera sin blogg när lusten fal-
ler på, dels som en säkerhet om något 
skulle hända.

– Nu ringer det inte lika ofta längre. 
Min dotter brukar säga att det är bra 
om jag går fort, för då går det snab-
bare för mig att komma hem. 

Figeac, mars 2008: Ösregn, hagel, 
lera och ännu mera regn. Hatten är 
dyngsur och vandringsstaven sjunker 
djupt ner i marken. Åsa Hellström har 
gått till fots i 174,4 kilometer och har 
75,5 kvar. Genom hennes dubbla la-
ger regnkläder letar sig en ringsignal 
fram.

– Just när jag går där och bara 
tänker på var jag ska sätta ner fo-
ten utan att halka ringer min dotter 
och frågar var busstidtabellen är. Det 
enda man kan svara i ett sånt läge 
är: det vet inte jag heller, säger Åsa 
Hellström.

En gång om året  lämnar hon man och 
tonårsbarn för att ensam pilgrims-
vandra längs GR65 i Frankrike. Var-
för? För att få egentid. På riktigt.

– De veckor jag är iväg lägger jag 
bara tid på mig själv. Jag går i vilken 
takt jag vill, tar de fotografier jag vill 
och fikar och läser böcker precis när 
jag vill. Det är verkligen egotid!

Att Åsas egentid tog formen av pil-
grimsvandring är delvis en slump. Ef-
ter ett omvälvande år på hemmaplan 

letade hon efter ett sätt att kanalisera 
det hon varit med om och få distans 
till tillvaron.

När en kollega på jobbet  berättade 
om sin resa från franska le Puy en Ve-
lay till Santiago de Compostela i Spa-
nien blev Åsa intresserad. Yngsta bar-
net var nyss fyllda fjorton år och till-
räckligt stort för att vara borta från 
mamma i en vecka, resonerade hon.

– Jag kan inte tillåta mig själv att ha 
dåligt samvete. Att åka ifrån familjen 
är lika mycket träning för mig att vara 
borta, som för de andra att ta över och 
ha fullt ansvar där hemma. Och saker 
blir ju gjorda, även om det inte blir 
på mitt sätt. 

Sedan första vandringen år 2006 
har det hunnit bli fyra resor. Och för 
varje gång kommer hon allt närmare 
målet: katedralen i spanska Santiago 
de Compostela. 

– När jag är där ute och vandrar 
tänker jag inte så mycket mer än på 
världen mellan ögat och foten. Men 
samtidigt känns det som om jag ren-
sar systemet, säger hon. 

Limhamn. Under småbarnsåren hade Åsa Hellström 
knappt någon egentid. Men när barnen blev tonåring-
ar började hon prioritera sig själv. Nu pilgrimsvand-
rar hon i Frankrike ett par veckor om året.

EGENTID●

Vandring rensar systemet
FAKTA

Åsa Hellström
Ålder: 44 år
Familj: Dotter, 

18 år, son, 19 år, 
make.

Bor: Hus i Lim-
hamn.

Gör: Koordinerar 
Malmö stads insat-
ser kring lärande för 
hållbar utveckling.

●

●

●

●

För att få verklig egentid lämnar Åsa Hellström med jämna mellanrum man och tonårsbarn i Limhamn för att pilgrimsvandra i Frankrike.

Åsa Hellström visar stämplarna hon 
fått i sitt vandringspass.

TEXT: ANNIKA HENNING
inpalivet
@sydsvenskan.se

FOTO: JENNY LEYMAN
jenny.leyman
@sydsvenskan.se

SYDSVENSKANhRedaktör: Maria Werner, 040-28 13 38 E-post: inpalivet@sydsvenskan.se
Post: Inpå livet, Sydsvenskan, 205 05 Malmö På nätet: Sydsvenskan.se/inpalivet
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Trelleborg

Sassnitz

Border Shop

Om tisdagar stannar vi nu 1,5 timme i land i Sassnitz så du hinner 
med en rejäl shoppingtur i Border Shop. Tips! Förbeställ ombord så 
är allt packat och klart när du kommer.

Border Shop:

3 flak öl, 24 st à 33 cl  SEK 139
Royal Export, Falcon Export, Norrlands Guld,  
Spendrups, Harboe Påskebrygd, Slots Classic. 

Ombord:

Parfym 10% rabatt
3 x Toblerone 400g  SEK 99
Massor av glada drycker till bra priser
Varje erbjudande gäller en gång per person mot uppvisande  
av Shopping Express-biljett från samma dags datum.

Priser t/r. Personbil, max 4 pers 795:-, Personbil + släp 995:-, Personbiljett 199:-
Gäller tisdagar med utresa 7.45, med vändande färja t o  m 30/4 2010. Frukostbuffé och underhållning 
ombord ingår.

ÖPPET VARJE DAG 6:30-22.30

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

Shopping Express

Premiär!

Helena Ledström Jonsson, 
socionom som nyligen startat 
företag och coachar föräldrar 
med lite tid för sig själva.

Behöver
föräldrar
coachas
i egentid?
– Om man vill ha egentid 
måste man ta den, det är 
inget man får gratis. Barn 
prioriterar sig själva, me-
dan vuxna bortprioriterar. 

Hur går din coaching till 
konkret?

– Jag erbjuder både in-
dividuell och gruppcoach-
ning. Förutom att man de-
lar med sig av sina egna er-
farenheter tränar vi genom 
övningar på hur man kan 
avsätta mer tid till sig själv.

Hur gör man som ensam-
stående utan barnvakt 
 eller ekonomisk möjlighet 
att ta sig egentid?

– Att se dina egna möj-
ligheter till egentid kan 
vara svårt därför att du 
står alltför nära. Om nå-
gon  utomstående hjälper 
till och guidar så brukar 
den till synes låsta situatio-
nen kunna öppna sig. Men 
det kan vara svårt att mo-
tivera  varför man ska söka 
hjälp om man måste hålla 
hårt i sina utgifter. Jag vet 
bara att det finns stora vins-
ter att göra om man mår 
bra.

Vilka är vinsterna? 
– Allt blir plötsligt lite 

enklare. Du som person 
blir gladare. När du är glad 
blir resten av familjen glad. 
 Irritation och frustration 
blir inte lika frekventa in-
slag i vardagen.

Du har själv små barn 

– hur ser din personliga 
egentid ut?

– Jag insisterar på mer 
hjälp av vänner och familj. 
Tidigare hade jag svårt för 
att fråga och släppa kon-
trollen. Nu har jag nyligen 
börjat dansa två–tre kvällar 
i veckan – en gammal dröm 
som jag tagit tag i.

ANNIKA HENNING
inpalivet@sydsvenskan.se

Har du  egna berättelser, 
tips på spännande männi skor 
eller förslag på ämnen vi bör 
ta upp så är du välkommen 
att e-posta, skriva eller ringa. 
Kontaktuppgifterna hittar du 
överst på sidan. Jag 
ser fram emot att 
höra av dig!

MARIA WERNER
Redaktör, Inpå livet

●

TIPSA OSS!

NÄSTA GÅNG

Psykologerna blir allt fler: 
i vården, i företagen och i 
 medierna.

●

BERÄTTA

Har du mycket eller lite tid 
för dig själv? Berätta på syd-
sven skan.se/inpalivet

●

Marija Håkansson är 
mamma till tre barn 
med olika diagnoser. 
För henne är det de små 
stunderna av egentid 
som ger kraft att orka 
med en krävande var-
dag. 

Varje söndag håller famil-
jen Håkansson veckomöte 
runt köksbordet. Alltifrån 
läkarbesök och föräldra-
möten till fikastunder med 
bekanta måste skrivas in i 
kalendern i god tid. Möte-
na är avgörande för att var-
dagen ska fungera någor-
lunda.

Familjens tre tonårsbarn 
lider av bland annat adhd 
och depression, och ju mer 
strukturerad tillvaron är 
desto mindre oro upplever 
barnen, förklarar Marija 
Håkansson.

För ett par år sedan  skrev 
hon boken ”Adhd-piller och 
garderobstankar”. Familjen 
kämpar med ständiga käns-
lokast, duster och bråk mel-
lan syskonen. När alla är 
hemma samtidigt gäller 
det för henne och maken 
att medla, stötta och foku-
sera på det barn som mår 
sämst för stunden. 

Tillvaron kräver hen-
nes närvaro på ett sätt som 
gör att hon ofta känner sig 

främmande inför snacket 
om egentid. 

– Många har inte möjlig-
het att satsa på sig själva 
på det sätt som samhället 
avser. Vi kan inte åka iväg 
en helg utan barnen, det 
skulle bli kaos hemma. För 
mig är egentiden livsviktig, 

men den ska ske på mina 
villkor.

Det kan betyda en halv-
timmes promenad i den 
vackra skogsbacken till-
sammans med familjens 
hund, eller att slappna av 
med en stunds handarbe-
te. Det räcker för att hämta 
nya krafter. Och de behövs. 

– De där stunderna ger 
mig livsviktig styrka att fixa 
vardagen. Men den kraften 
kan jag också få av att sitta 
ner med barnen och spela 
spel, när det är harmoniskt 
hemma.

Sedan två år tillbaka  har 
Marija Håkansson varit 
hemma med barnen. Att 
hon slutade sitt heltids-
arbete var ett beslut famil-
jen tvingades ta för att var-
dagslogistiken skulle gå 
ihop. 

– Innan var vi normala 
inkomsttagare och hjälpligt 
nära varandra. Nu är vi fat-
tiga och nära varandra.

JOHANNA GUSTAVSON
inpalivet@sydsvenskan.se

HALLÅ DÄR …●

Små stunder ger
livsviktig styrka

Marija Håkansson har 
lärt sig att fånga tillfällena i 
flykten. De korta stunderna 
av egentid ger henne kraft 
att orka med en krävande 
vardag.

Ständig närvaro krävs
”Många har inte möjlighet att satsa på sig 
 själva på det sätt som sam hället avser. Vi kan 
inte åka iväg en helg utan barnen, det skulle 
bli kaos hemma.”
Marija Håkansson.

FO
TO

: PR
IVAT

FO
TO

: PR
IVAT

Bygg ett hem.
Bygg en framtid.
Bygg en barnby.

Nu kan du bli fadder från 100 kr i månaden och 
hjälpa oss att bygga en bättre framtid för utsatta barn. 
Gör din insats redan idag på www.sos-barnbyar.se

eller SMSa FADDER till 72007.

SYDSVENSKANh
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ANALYS  Ny regering i Danmark●

M
ånga nya ministrar men 
ingen ny politik. För 
statsministern Lars Løk-
ke Rasmussen handlar 

det istället om att försöka vända opi-
nionssiffrorna och visa att han är inte 
är en blek kopia av sin företrädare.

I veckor har Danmark väntat på 
Lars Løkke Rasmussens nya reger-
ing. När den kom blev det den mest 
omfattande regeringsomstuvningen i 
Danmarks politiska historia. Sju mi-
nistrar får gå, sju nya kommer in, sju 
har bytt ministerpost och fem sitter 
kvar på sina gamla jobb. Och aldrig 
har könsfördelningen varit så jämn 
(tio män, nio kvinnor).

För Lars Løkke Rasmussen har en 
regeringsombildning blivit en ödes-
fråga. Med låga opinionssiffror och 

ständiga beskyllningar för att inte 
visa handlingskraft och statsmanna-
skap måste han göra något för att visa 
att han för befälet och att han defi-
nitivt stigit ur företrädaren Anders 
Fogh Rasmussens skugga. Handlings-
kraften visar han bland annat genom 
att kasta ut de ministrar som han inte 
tycker duger. ”Han har dragit ut de 
dåliga tänderna”, var en kommentar 
i går. Styrkan i den nya regeringen är 
att de svaga ministrarna är borta, var 
en annan. 

Det mest uppseendeväckande  är 
att försvarsministern Søren Gade ef-
ter eget beslut har hoppat av. Han är 
en av de mest populära ministrarna, 
kanske den allra populäraste, och det 
är mycket tack vare honom som en 

majoritet av det danska folket stöd-
jer insatsen i Afghanistan. Inte ens 
skandalerna inom hans ministerium 
har minskat hans popularitet särskilt 
mycket. Statsministern beklagade 
hans avgång djupt. 

Gades situation blev omöjlig i och 
med Jägarboksaffären, där en nära 
medarbetare gjorde en falsk arabisk 
översättning av en jägarsoldats bok, 
och den pågående utredningen om 
att en av Gades medarbetare läckt 
topphemlig militärinformation till en 
journalist. Efterträdaren, folketings-
ledamoten Gitte Lillelund Bech, är ett 
okänt kort för de flesta danskar. Hon 
har i alla fall ett gemensamt med sin 
företrädare: vid jobböverlämningen i 
går grät de båda två.

Alla ministrar inom utrikesfältet 

claes.furstenberg@sydsvenskan.se

Ovana ministrar
”Flera av de ministrar 
som petats har lång 
ministererfarenhet, 
flera av dem som till-
träder har ingen alls.”

Claes
Fürstenberg

Nya regeringen

Gamla regeringen

SYDSVENSKAN H

Stats-
minister

Lars Løkke 
Rasmussen 
(Venstre)

●

Utrikes-
minister

Lene 
Espersen  
(Konservative)

●

Finans-
minister

Claus Hjort 
Frederiksen 
(Venstre)

●

Näringslivs-
minister

Brian 
Mikkelsen 
(Konservative)

●

Försvars-
minister

Gitte 
Lillelund Bech  
(Venstre)

●

Social-
minister

Benedikte 
Kiær (Konser-
vative)

●

Inrikes- 
och hälso-

minister

Bertel 
Haarder 
(Venstre)

●

Justitie-
minister

Lars 
Barfoed (Kon-
servative)

●

Skatte-
minister

Troels 
Lund Poulsen  
(Venstre)

●

Kultur-
minister

Per Stig Møl-
ler (Konserva-
tive)

●

Syssel-
sättnings-

minister

Inger 
Støjberg 
(Venstre)

●

Energi/
jäm-

ställdhet

Lykke Friis 
(Venstre)
●

Stats-
minister

Lars Løkke 
Rasmussen
●

Utrikes-
minister

Per Stig 
Møller
●

Finans-
minister

Claus Hjort 
Frederiksen
●

Näringslivs-
minister

Lene 
Espersen
●

Försvars-
minister

Søren Gade●

Justitie-
minister

Brian 
Mikkelsen
●

Inrikes- 
och social-

minister

Karen 
Ellemann
●

Skatte-
minister

Kristian 
Jensen
●

Hälso-
minister

Jakob Axel 
Nielsen
●

Kultur-
minister

Carina 
Christensen
●

Syssel-
sättning/

jämställdh

Inger 
Støjberg
●

Energi-
minister

Lykke Friis ●

Statsministern visar sin  
Konservative 
vinnarna  
”Vilket av 
de två reger-
ingspartierna 
tjänar mest 
på rockaden, 
Venstre eller 
Konservati-
ve? De flesta 
kommentato-
rer satsar på 
K.”

BUENOS AIRES
Jakten på olja kan återi-

gen göra Falklandsöarna 
till en brännhet fråga på 
internationell nivå. 

Argentina får stöd av hela 
Latinamerika och Karibien 
i sin protest mot att britter-
na exploaterar området ut-
anför Sydamerikas kust.

●

Sedan Falklandskriget 
1982 har den argentinska 
militärjuntans invasion av 
ögruppen gett britterna för-
del i alla diskussioner om 
vem som har rätt till terri-
toriet. 

FN har rekommenderat 
bägge parter att inte göra 
något som förvärrar kon-

flikten. Argentinas pre-
sident Cristina Kirchner 
menar att det är just vad 
britterna gjort i veckan 
när man börjat borra efter 
olja.

Vid ett toppmöte i mån-
dags fick hon stöd för ett 
fördömande mot oljeborr-
ningen och Argentinas rätt 

till öarna 32 länder i Latin-
amerika och Karibien, upp-
ger argentinska tidningen 
Clarin. Nästa anhalt för Ar-
gentina blir nu FN. På ons-
dagen är ett möte mellan 
argentinske utrikesminis-
tern Jorge Taiana och FN:s 
generalsekreterare Ban Ki-
Moon inplanerat. TT

Latinamerika går emot Storbritannien
ARGENTINA

Falklands-
öarna

CANCÚN

USA och Kanada 
portas från allians

Latinamerikanska och 
karibiska länder har en-
ats om att skapa en ny re-
gional allians utan att in-
kludera USA och Kanada, 
uppgav Mexikos president 
Felipe Calderón under ett 
möte igår.

TT–AFP

●
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Uppgradera din utrustning!

Herkulesgatan 11, Stockholm
08-789 45 00

Drottninggatan 36, Malmö
040-12 13 06 

Produkterna kommer i begränsad upplaga.  
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker eller t.o.m 5/3. 

Byt in Nikon D300 hus, köp Nikon D700 hus

Betala endast 15.990:-

Byt in EOS 450D kit, köp EOS 500D+18-55 IS 

Betala endast 2.990:-

Byt in EOS 5D hus, köp EOS 5D MK II hus

Betala endast 12.990:-

Byt in Sony Alpha 3xxx , köp Sony Alpha 850

Betala endast 12.990:-

För fl er inbytes kampanjer:
www.rajalacamera.se

Vi reserverar oss för tryckfel.

(utrikes, bistånd, försvar) har bytts ut. 
Försvarsministerposten är ju genom 
kriget i Afghanistan till stora delar en 
utrikespost. Vilka konsekvenserna blir 
av det återstår att se. Någon större po-
litisk kursändring innebär rockaden 
med största säkerhet inte. De flesta 
av nytillskotten skulle mycket väl ha 
kunnat ingå i en Fogh-regering. 

Däremot hoppas  Lars Løkke Ras-
mussen styra debatten från att hand-
la om små symbolfrågor som burkor 
till Danmarks allra största problem, 
ekonomin. Budgetöverskottet för 
några år sedan har på kort tid för-
vandlats till ett underskott på över 
100 miljarder kronor.

Flera av de ministrar som petats 
har lång ministererfarenhet, flera av 

de som tillträder har ingen alls. 
– Deras brist på erfarenhet ökar 

risken för felbeslut. Och nya ansik-
ten blir snabbt gamla, säger Thomas 
Larsen, politisk kommentator på Ber-
lingske Tidende. 

Det riskmomentet återkommer i 
många kommentarer. Thomas Lar-
sen menar också att ett av Venstre-
Konservativeregeringens stora pro-
blem är att den suttit i snart tio år. 

– Det sliter att vara länge i reger-
ingsställning, säger han. 

Vilket av de två regeringspartierna 
tjänar mest på rockaden, Venstre el-
ler Konservative? De flesta kommen-
tatorer satsar på K. Ett starkt skäl är 
att Lene Espersen, partiets ordföran-
de, blir betydligt mer synlig som utri-
kesminister än hon har varit på den 

mindre glamorösa posten som nä-
ringslivsminister. 

De politiska motståndarna  var inte 
oväntat oimponerade av Løkkes 
laguppställning:

– En defensiv rockad, säger Villy 
Søvndal, ledaren för det näst största 
oppositionspartiet Socialistisk folke-
parti.

Idag, onsdag, presenterar statsmi-
nistern sin ekonomiska plan för de 
närmaste åren. Den bedöms vara lika 
viktig och ödesmättad som minister-
rockaden. 

– Nya tider kräver nya politiska 
svar och de kommer i morgon, sa 
statsministern när han på onsdagen 
poserade tillsammans med sina nya 
lagkamrater utanför Christiansborg.

GRAFIK: KRISTER CRONQVIST och BJÖRN HELLSTRÖM

Integr- 
och kyrko-

minister

Birthe Rønn 
Hornbech 
(Venstre)

●

Transport-
minster

Hans 
Christian 
Schmidt 
(Venstre)

●

Under-
visnings-
minister

Tina 
Nedergaard  
(Venstre)

●

Bistånds-
minister

Søren Pind 
(Venstre) 
●

Livsmedels-
minister

Henrik Høeg 
(Venstre)
●

Veten-
skaps-

minister

Charlotte 
Sahl-Madsen 
(Konservative)

●

Miljö- och 
Norden-
minister

Karen 
Ellemann 
(Venstre)

●

Integr- 
och kyrko-

minister

Birthe Rønn 
Hornbech
●

Transport-
minster

Lars 
Barfoed
●

Under-
visning/
Norden

Bertel 
Haarder
●

Bistånds-
minister

Ulla Tørnæs●

Livsmedels-
minister

Eva Kjær 
Hansen
●

Veten-
skaps-

minister

Helge 
Sander
●

Miljö-
minister

Troels Lund 
Poulsen
●

Kvar i regeringen men på en ny post

Ny i regeringen

Får lämna regeringen

  handlingskraft

KHARTUM

Vapenvila sluten 
i Darfur

Regeringen i Sudan och 
den största rebellrörelsen 
i regionen Darfur, JEM,  
skrev på tisdagen under 
ett avtal om vapenvila. Ett 
slutgiltigt fredsavtal måste 
dock få stöd av andra väp-
nade grupper.

Enligt en av punkterna i 

●

avtalet erbjuds JEM med-
bestämmanderätt på alla 
nivåer, inklusive poster i 
regeringen och represen-
tation i parlamentet.

TT–AFP–REUTERS

BELGRAD 

Razzia mot 
Mladics hus 

Serbisk polis genomförde 
i går en razzia mot ett hus i 
●

utkanten av Belgrad tillhö-
rande den bosnienserbiske 
före detta generalen Ratko 
Mladic som är efterlyst för 
krigsförbrytelser.  Enligt en 
källa var syftet att komma 
åt Mladics finansiella till-
gångar och att hitta doku-
ment som kunde avslöja 
var han gömmer sig. 

Ratko Mladic åtalades 
1995 av FN:s krigsförbry-
tartribunal.  TT-REUTERS-AFP

ANKARA

Sjutton döda 
i gruv olycka 

En gasexplosion i en kol-
gruva i nordvästra Turkiet 
på tisdagen dödade 17 ar-
betare, sade guvernören i 
provinsen Balikesir.

50 arbetare hade befun-
nit sig inne i den privatäg-
da gruvan när explosionen 
skedde.  TT–AFP

●
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GREKLAND   Papandreou i kläm●

Facken strejkar 
och EU kontrollerar
Premiärminister Giorgos 
Papandreou trängs från två 
håll. Han är hårt ansatt av 
en rad EU-länder och en in-
ternationell finansmarknad 
som tycker att han gör för 
lite för att minska landets 
stora budgetunderskott. På 
hemmaplan anser kritiker-
na att han gör för mycket. 
Enligt fackliga företrädare 
finns det risk för social oro 
och våldsamma upplopp.

I eftermiddag drar en 
massiv demonstration ge-
nom centrala Aten. Den 
ska göra det tydligt att da-
gens dygnslånga strejk är 
en politisk markering mot 
regeringens åtstramnings-
program.

De två stora fackförbun-
den, Adedy och GSEE, ogil-
lar att Giorgos Papandreou 
tagit beslut om frysta löner, 
uppsägningar inom offent-
lig sektor och tuffare pen-
sionsregler.

Grekland lamslås när 
skolor, flygplatser, domsto-

lar, hamnar, sjukhus, ban-
ker, tidningar, tågstationer, 
myndigheter och statsägda 
företag stänger igen. I Aten 
väntas dock tunnelbanan 
och stadsbussarna frakta 
strejkande demonstranter 
till och från centrum.

Generalstrejken blir  en 
fingervisning om hur stort 
motståndet egentligen är 
mot Giorgos Papandre ous 
krisåtgärder. Enligt en färsk 
opinionsmätning i vänster-
tidningen Ethnos anser 58 
procent av grekerna att 
sparplanerna än så länge 
är motiverade.

Enligt samma undersök-
ning är 76 procent av gre-
kerna emot dagens general-
strejk. De anser att fackför-
eningarna bör ställa in alla 
strejker så länge landets 
budgetkris består.

En grupp tjänstemän 
från EU-kommissionen, 
Europeiska centralbanken 
(ECB) och Internationella 

valutafonden (IMF) kom 
igår till Aten. De ska rap-
portera hem till Bryssel, 
Frankfurt och Washington 
om de nya sparåtgärder 
som är på gång.

I slutet av veckan  bör-
jar Grekland sälja stats-
obligationer för att få in 
pengar till de växande låne-
avbetalningarna. Försälj-
ningen ska ge statskassan 
ett tillskott på uppemot fem 
miljarder euro. Köpintres-
set blir avgörande för re-
geringens chanser att lösa 
den grekiska skuld krisen 
på egen hand.

Giorgos Papandreou be-
tonar så snart han får till-
fälle att han inte efterlyser 
lån från andra EU-länder. 
Han vill bara få finansiell 
hjälp att hålla de grekiska 
låneräntorna nere.

Den hjälpen kan dock bli 
dyr för Tyskland, Frankri-
ke och andra euroländer 
om inte Papandreou lever 
upp till sitt löfte – att redan 

i år minska Greklands bud-
getunderskott från 12,7 till 
8,7 procent av bnp. Innan 
Angela Merkel och Nicolas 
Sarkozy ger mer bestämda 
löften vill de se mer beslut-
samma åtstramningar.

Ett ”chicken race” pågår. 
Merkel och Sarkozy agerar 
först när Papandreou age-
rar. Och Papandreou läg-
ger inte fram nya sparför-
slag förrän dagens general-
strejk är över.

Idag stannar Grekland. Hundratusen-
tals arbetare och tjänstemän går ut 
i en dags generalstrejk i protest mot 
regeringens sparplaner.

FAKTA

Nya åtgärder på gång
Grekland har lovat att på tre 

år minska sitt budgetunderskott 
från 12,7 till 2,8 procent av 
bnp.

Bland de nya åtgärder som 
flera EU-länder efterlyser märks 
höjd moms från 19 till 25 pro-
cent, höjd pensionsålder till 63 
år, en nedgång från fjorton till 
tretton årliga månadslöner för 
statsanställda, höjd bensinskatt 
samt högre skatt på bilar och 
båtar.

●

●

Det ska komma en or-
toped från Europa idag. 
Tack och lov! Jag är infek-
tionsläkare, och visst har 
jag jobbat med ortopedi, 
men de svåra frågeställ-
ningarna är jag oerhört 
glad att få hjälp med.

Så idag ska vi gå rond 
med honom bland alla pa-
tienterna. Lägga upp en 
fortsatt vårdplan. Kanske 
klippa upp några gips för 
att se om frakturerna är så 
pass stabila nu att vi kan 
ta bort gipset helt. Se om 
vi kan ta bort någon stål-
ställning som vi använder 
för att stabilisera.

I eftermiddag  ska jag ha 
lite utbildning för de and-
ra om ortopediska infek-
tioner. Jag har gjort en Po-
werpointpresentation och 
lagt in bilder från sjukhu-
set. Någon patient har ett 
sår som är infekterat; ho-
nom ska vi söva och för-
söka rensa upp lite.

●

Så kommer dagen att 
fortsätta och säkert hän-
der det något oväntat. En 
vanlig dag är en ovan-
lig dag här. Jag gjorde 
en veckoplanering förra 
måndagen men den fun-
kade inte länge.

DANIEL RYDÉN
daniel.rydén@sydsvenskan.se

Infektionsläkaren Katja 
Wallander är i Haiti för Lä-
kare utan gränser. Vi följer 
hennes arbete bland jordbäv-
ningsoffren på ett sjukhus i 
Port-au-Prince.

DAGBOK FRÅN HAITI●

”Idag kommer en 
ortoped från Europa. 
Tack och lov!”

NEW DELHI, INDIEN ●

TEXT: ERIK 
MAGNUSSON
erik.magnusson
@sydsvenskan.se

76
procent av grekerna är emot 
dagens generalstrejk.

TEHERAN

Gripen rebell 
triumf för Iran

Den sunnimuslimske ge-
rillaledaren Abdolmalek 
Rigi har gripits av Iran, som 
triumferande kallar gripan-

●

det ett nederlag för landets 
västerländska fiender.

Rigi anklagas för att ha 
stöd av USA, Storbritan-
nien, Israel och Pakistan. 
Han påstås också ha sam-
röre med al-Qaida.

 TT-REUTERS-AFP

BELFAST

Sprängdåd 
i Nordirland

En bilbomb detonerade 
på måndagskvällen utanför 
en domstol i staden Newry 
i Nordirland. Ingen männi-

●

ska skadades, men explo-
sionen var mycket kraftig 
och entrén fick omfattande 
skador. Små republikanska 
utbrytargrupper mot freds-
processen anses stå för de 
sporadiska våldsdåd som 
ökat på senare tid.    TT-AFP

Demonstration. Flickans familj och många andra de-
monstranter från olika delar av Indien samlades igår nära 
Indiens parlament i New Delhi. De protesterar mot mat-
brist, inflation och arbetslöshet. Igår avbröt oppositionen 
budgetförhandlingarna i parlamentet och beskyllde re-
geringen för prisökningarna. 
TEXT: SYDSVENSKAN FOTO: MUSTAFA QURAISH

SYDSVENSKANh
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W W W . B A D H O T E L L . C O M
VITEMÖLLA

Vid havet på Österlen står vi gärna som värd för Era möten. 
Njut av gourmetmenyer, vår vackra konferenspaviljong och 
moderna hotellrum. Varmt välkomna att boka: 0414-70000.

Välkomna till Sparta – det moderna 
och fl exibla konferenscentrat 

strax intill Ideon!
Personlig service, hög teknisk 

standard och god mat i fi na lokaler 
för grupper upp till 400 personer.

Dagskonferens 280 kr/person 

exkl moms.

Tel. 046-19 16 00 | Fax 046-12 85 25 | Tunav. 39, Lund 
info@spartahotell.se | www.spartahotell.se 

Välkomna!
tel 0435 -917 80

www.rostangagastgivaregard.se

Konferens & Mötesplats 

Mitt i Skåne
Personlig atmosfär i vacker, rofylld 

miljö tätt intill Ringsjön. För den kreativa 
konferensen – det lilla hotellet med 

njutningsfulla matupplevelser

Axona Konferens Hotell Vandrarhem i Hörby
Tel 0415 - 148 30   www.kursgarden.com

- Bra läge 
       - God mat 
            - Bra pris!

Boka Er nästa konferens hos oss!

- 
  
 

Vi erbjuder ett fullspäckat all-inclusive program med färdiga konkurrenskraftiga paket som gör det lätt för er att
planera och organisera konferenser. Klitterbyns Konferenscenter är beläget i det natursköna nordvästskåne,
endast 200 meter från den sex kilometer långa sandstranden.

Mitt i charmiga korsvirkesstaden Ystad finns 
klassiska Hotell Continental, invigt 1829.

Varsamt renoverat med bredband i alla rum, välutrustade 
konferensrum och en stämningsfull restaurang. 

Välkomstkaffe med nygräddade scones, läcker lunch, 
eftermiddagspaus med hembakad frestelse, tre-rätters 

gourmetmiddag, konferensrum, övernattning i enkelrum 
och frukostbuffé: 1 387:- per person exkl moms.

Hamngatan 13, Ystad. Tel 0411-137 00, fax 0411-125 70
www.hotelcontinental-ystad.se

Konferera i klassisk miljö!

Vi erbjuder Er:
• Bra konferenslokaler • Restaurang med 

fullständiga rättigheter • All teknisk utrustning
• Rimliga priser

Konferens, Seminarium, Utbildning, Produktvisning etc...

Tel 040-350 350
Olof Palmes Plats 1 

214 44 MALMÖ

www.malmokonferenscenter.se  
bokningen@malmokonferenscenter.se

040 - 48 38 00 • www.notesjo.se • info@notesjo.se
 – Vid Malmö Airport i den expansiva Öresundsregionen – 

I våra 
konferenspriser 

ingår alltid 
möteslokal!

k

Prisexempel 
1 500:-/dygn och 

person helpension

Annorlunda Möten
 0413-55 32 70 

KONFERENSER
ARBETSMÖTEN
FIRMAFESTER
AKTIVITETER



Onsdag 24 februari 2010A20 EKONOMI

BILAFFÄRER

GM:s försäljning 
av Hummer i fara

General Motors (GM) 
försäljning av varumär-
ket Hummer till kinesiska 
Sichuan Tengzhong Hea-
vy Industrial Machinery 
är nära att haverera.

Det skriver brittiska af-
färstidningen Financial 
Times (FT) i sin nätupp-
laga på måndagen.

Enligt FT har den kine-
siske köparen inte lyckats 
få myndigheternas god-
kännande till köpet av 
Hummer.

Slutdatumet för försälj-
ningen, med ett värde på 
200 miljoner dollar, har 
redan förlängts med en 
månad på grund av svå-
righeterna att få de till-
stånd som behövs för att 
affären ska kunna slutfö-
ras.

●

Hummer HX visades vid 
bilmässan i Detroit 2008.

ARKIV: LASSE HOLMSTRÖM

BILKRISEN●

ELMARKNADEN●

Eon får bakläxa 
för miljöstämpel
i energireklam

I en dubbelsidig annons i 
de stora morgontidningar-
na den 29 november ifjol, 
samt i flera landsortstid-
ningar den 1 december, 
hävdade Eon att kärnkraft 
är en helt koldioxidfri ener-
gikälla. 

”Dess stora fördel  är att 
det är en helt koldioxid-
fri energikälla”, löd texten 
som återfanns bredvid en 

bild på Oskarshamns kärn-
kraftverk.

Men enligt Konsument-
verket (KO) stämmer inte 
påståendet om man tar 
hänsyn till kärnkraftens 
hela livscykel, inklusive 
uranbrytning, anrikning, 
transporter och avfallshan-
tering.

Eftersom svensk lag-
stiftning ställer höga krav 
på sanningshalten för just 

miljö argument i reklam 
kräver KO en förklaring 
från Eon. 

KO vill helst att Eon fri-
villigt rättar påståendet 
om att kärnkraften är en 
helt koldioxidfri energikäl-
la, annars kan ärendet tas 
till domstol. 

Men Eon hävdar  att man 
inte vilselett konsumen-
terna.

– Med påståendet om 
kärnkraften som en helt 
koldioxidfri energikälla av-
ses själva produktionen och 
inte hela livscykeln, vilket 
vi också svarat KO, säger 
Torbjörn Larsson, press-
chef hos Eon Sverige.

Enligt Eons egna beräk-
ningar så uppgår utsläppen 
i samband med själva kärn-

kraftsproduktionen till 0–1 
gram koldioxid per kilowatt-
timme (kWh).

När det gäller hela livs-
cykeln så handlar det om 10 
gram koldioxid per kWh.

Men enligt Energimyn-
digheten går det inte att på-
stå att kärnkraften är helt 
koldioxidfri.

– Nej, så kan man inte 
säga. Det uppstår alltid kol-
dioxidutsläpp, inte minst 
under hela livscykeln. Det 
gäller även för andra en-
ergikällor, som exempelvis 
vatten – och vindkraft, sä-
ger Paul Westin, enhetschef 
vid Energimyndigheten.

TEXT: NICLAS
ERICSON
niclas.ericson
@sydsvenskan.se

Malmö. Eon kan ha brutit mot mark-
nadsföringslagen med sin reklam om 
olika energikällor. Konsumentverket 
anser att energijättens påstående om 
koldioxidfri kärnkraft vilseleder kon-
sumenterna om kärnkraftens miljö-
påverkan och kräver därför en rättelse.

STATISTIK

Svenska hotell 
lockar inte 
utlänningar

Svenska hotell ligger i 
botten i Europa när det 
gäller att locka utländska 
gäster att övernatta. Bara 
i var fjärde hotellsäng lig-
ger det en tillrest, visar 
statistik från Eurostat.

Å andra sidan var Sveri-
ge det enda land som i fjor 
inte tappade hotellnätter 
utan tvärtom ökade, om 
än med blygsamma 0,1 
procent. Total minskade 
hotellbeläggningen inom 
EU27 med 5,1 procent un-
der 2009, jämfört med 
året innan.

Maltas hotell har den 
högsta andelen utländska 
gäster – 96 procent – me-
dan Rumänien med fem-
ton procent tar den abso-
luta bottenplatsen.

PRIVATEKONOMI

Rekordökning
av studiemedel

Förra året ökade antalet 
personer som tog studie-
medel för högskolestudier 
rejält. Ökningen har ald-
rig tidigare varit så hög, 
visar CSN:s årsredovis-
ning för 2009.

Totalt fick 444 000 per-
soner studiemedel under 
förra året. Av dem stude-
rade 282 000 på högsko-
lor och universitet. Totalt 

●

●

Saab och Spyker offi  ciellt förenade
TROLLHÄTTAN
Jubel och glädje hos 
ledningen, anställda, 
kunder och underleve-
rantörer.

Men enligt experter 
börjar de riktiga utma-
ningarna först nu.

Klockan 16.30 tisdagen 
den 23 februari 2010 ingick 
Saab och Spyker slutligen 
äktenskap.

– Det här är en lycklig 
dag för alla som har Saab i 
sina hjärtan, både för mig, 
de anställda, kunderna och 
återförsäljarna, sade Jan 
Åke Jonsson, Saabs vd, på 
en presskonferens i Stock-
holm.

In i det sista  pågick för-
handlingarna på tisdagen. 
Men efter sju sorger och 
åtta bedrövelser skrevs sis-
ta avtalen under. Holländs-
ka sportbilstillverkaren 
Spyker Cars har köpt Saab 
Automobile av General Mo-
tors, samtidigt som lånet 
från Europeiska investe-
ringsbanken skrevs under.

– Nu har vi inte längre 
några livlinor till GM och 
det betyder att Saab måste 
bli mer entreprenörsinrik-
tat när bolaget ska skapa 

sin egen framtid, sade Spy-
kerchefen Victor Muller.

Han känner sig säker på 
den nya affärsplanen. Där 
räknar han med någon-
ting ”norr om” 100 000 bi-
lar och då kommer Saab att 
må bra.

Också Jonsson  är hoppfull 
inför framtiden:

– Jag räknar med att det 
kan ta tre–fyra veckor in-
nan vi kan vara tillbaka på 
den produktion som vi tyck-
er att vi ska ha fram över.

Första delbetalningen på 
50 miljoner dollar, motsva-

rande cirka 360 miljoner 
kronor, har Spyker lånat 
ihop. Ryske bankiren Vla-
dimir Antonov, som tving-
ades bort som storägare i 
Spyker för att affären skul-
le gå i lås, säger att hälften 
kommer från hans banker.

Också facken på fa briken 
i Trollhättan jublade.

– Nu är det bara att köra, 
säger Paul Åkerlund, ord-
förande i IF Metall-klub-
ben.

– Nu får vi i och för sig 
sätta oss och lägga ett rik-
tigt pussel och se över vad 
vi förlorat i tid sett till af-

färsplanen och vad vi kan 
göra, säger Anette Hellgren, 
Unionens ordförande.

Näringsminister  Maud 
Olofsson (C) välkomnar af-
fären.

”Det är mycket glädjande 
för medarbetarna på Saab, 
för Trollhättan, för Västra 
Götaland och Sverige att 
General Motors och Spy-
ker Cars nu har slutfört af-
fären”, säger hon i ett press-
meddelande.

Även Tomas Eneroth, So-
cialdemokraternas närings-
politiske talesman, gläds:

– Nu återstår att få klara 
besked om ägarbilden och 
att regeringen återkommer 
med en strategi för svensk 
fordonsindustri.

Men Martin Sköld, fors-
kare inom fordonsindu-
strin på Handelshögskolan 
i Stockholm, säger att de 
riktigt stora utmaningarna 
börjar nu:

– Att i första hand ha de 
finansiella musklerna och 
uthålligheten som krävs 
och att man kan vända för-
säljningssiffrorna, säger 
han.

Saab har inte gått med 
vinst på flera år.  TT

Saabs vd Jan Åke Jonsson och Spykers vd Victor Muller kun-
de på tisdagen meddela att det sista avtalet i Saabaffären var 
underskrivet. FOTO: BERTIL ERICSON

Bopriserna 
väntas störtdyka
STOCKHOLM
Lånefesten på bo-
marknaden kan bli 
dyrbar för många hus-
håll.

När bostadsbubblan 
spricker handlar det 
om ett prisfall på 20 
procent.

De flesta bedömare 
räknade med stora pris-
fall under 2009 efter fi-
nanskrisens utbrott hös-
ten 2008. Så blev det inte. 
Förklaringen var Riks-
bankens krishantering, 
då enorma belopp låna-
des ut till bankerna till 
låg ränta. Bolånetagarna 
har gynnats av de rekord-
låga räntorna, som inte 
väntas börja stiga förrän 
efter sommaren. Priserna 
har också drivits upp då 
efterfrågan har varit bra 
mycket högre än utbudet 
av bostäder.

– Därför har den  nöd-
vändiga priskorrigering-
en som drabbat många 
andra länder de senaste 
åren skjutits upp. Men 
den kommer och frågan 
är bara när. Men inom 
en treårsperiod kommer 
det att ske en korrigering 
och det kan slå hårt mot 
många högbelånade hus-

håll, säger Bengt Hans-
son, analytiker på Sta-
tens bostadskreditnämnd 
(BKN).

– En normal bostads-
ränta på 5,5 procent skul-
le göra det påtagligt dy-
rare att bo och motiverar 
enligt våra beräkningar 
20 procent lägre bostads-
priser än i dag.

BKN har i en ny mark-
nadsrapport försökt jäm-
föra tidigare bubblor på 
bostadsmarknaden och 
dragit slutsatser av dessa. 
Och spåren förskräcker.

Belåningsgraden  upp-
går nu till i genomsnitt 46 
procent av bostädernas 
värde. Det är 15 procent-
enheter mer än före den 
förra prisnedgången 1990 
och det finns nu inga teck-
en på att belåningsgraden 
ska minska. 

En del av belåningen 
har gått till köp av nya bo-
städer eller renoveringar 
och en hel del till ren kon-
sumtion eller finansiella 
placeringar. Det handlar 
bland annat om köp av 
aktier och andra värde-
papper och inte minst till 
konsumtion av bilar, möb-
ler och resor. 

CG STRÖM/TT

ökade antalet studerande 
vid högskolor och univer-
sitet med cirka 20 000 per-
soner, eller åtta procent, 
mellan 2008 och 2009. TT

SYDSVENSKANhChef: Pia Rehnquist, 040-28 12 06 Post: Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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SKIDSTJÄRNORNA STARTAR BOLAG●

OS-medalj en strålande investering

Att ta språnget upp på prispallen i 
ett OS är det yppersta målet för elit-
idrottaren. OS-medaljen väger tyngst 
av alla. Den som har gott affärssinne, 
eller anlitar någon som har det, kan 
använda äran till att säkra den egna 
ekonomiska framtiden. 

De flesta av de framstående skid-
åkarna och skidskyttarna i OS driver 
aktiebolag. En del av dem, som Char-
lotte Kalla i sitt Charlotte Kalla AB, 
har redan lyckats få upp en bra om-
sättning. Kallas bolag omsatte nästan 
2 miljoner kronor på 18 månader – 
och efter en liten lön gav det en vinst 
på 1,8 miljoner kronor. 

Enligt tidskriften  Idrottens Affärer 
har Charlotte Kalla dragit in uppemot 
6 miljoner kronor i pris- och sponsor-
pengar sedan hon nådde sina första 
internationella framgångar på seni-
ornivå 2007. I OS-sammanhang finns 
inte prispengar, utan här gäller det att 
slå mynt av segern på annat sätt.

Kalla har numera skaffat sig en ny 
agent, efter att ha brutit samarbetet 
med den före detta skidåkaren Per 

Elofsson, som ett tag var hennes fi-
nansielle rådgivare. Det är Keith 
Karlsson, tidigare bland annat känd 
som Gunde Svans och Pernilla Wi-
bergs agent, som ska sköta hennes af-
färer. 

Keith Karlssons agentkarriär  fick en 
knäck i den uppmärksammade af-
fär där Skatteverket underkände en 
konstruktion med ett bolag på Isle of 
Man, vilket ledde till att Pernilla Wi-
berg krävdes på 5,8 miljoner kronor. 
Efter att ha drivit en golfanläggning 
är Keith Karlsson tillbaka i agentbran-
schen. Hans telefon går varm efter 
Charlotte Kallas framgångar i OS.

Förr var det enbart företag med di-
rekt anknytning till skidsporten som 
sponsrade åkarna. Det ändrades med 
en viss dalmas som forsade fram i 
skidspåren i  mitten av 1980-talet.

– Vi var banbrytande med Gunde, 
det var ingen som sponsrade en skid-
åkare innan dess. Sedan har vi väntat 
på en stor stjärna inom skidåkningen, 
säger Keith Karlsson.

Nu har den stjärnan kommit. 

– Igenkänningsgraden på Charlotte 
Kalla är stor. De som inte visste vem 
hon var innan OS vet det i dag. 

Vad är det då som gör en stor stjär-
na, förutom framgångarna i skid-
spåren?

– Ett stort leende … Nej men, att 
vara folkkär är inget man kan träna 
sig till. Det är mycket medfött. Person-
ligheten är viktig. Gunde var extrem, 
men slog igenom ändå i alla hus i Sve-
rige. Man måste vara lite speciell. 

Exakt hur mycket ett OS-guld är 
värt ger Keith Karlsson inget svar på. 
Men i jämförelse med andra fram-
gångar står det i särklass.

– En världscupseger är inget, en 
Tour de ski-seger är bra, men ett OS-
guld det lever man på ett tag, det gör 
man. 

Skidåkarnas marknad  är dock be-
gränsad till Norden. 

– Utländska företag som vill in i 
Sverige borde vara bättre på att ut-
nyttja dessa namn, säger Keith Karls-
son. 

Charlotte Kallas silverkollega Anna 
Haag har haft en avsevärt blygsam-
mare omsättning i sitt bolag. Hennes 
två silver i Vancouver öppnar för be-
tydligt högre intäkter.

Thomas Ejderhov är chefredak-
tör på Idrottens Affärer. Han tror att 

De är alla medaljörer i Vancouver. Men de är också 
företagare. Nu väntar gyllene tider för Kalla, Hellner, 
Ferry och Haag. 

ANNA HAAG
Hack-

gården AB.
Januari 2008–

april 2009.
Omsättning: 369 000 kronor.
Resultat efter finansnetto: 

154 000 kronor.

●

●

●

●

●

CHARLOTTE KALLA
Charlotte Kalla AB.
2008–2009 

(18 mån).
Omsättning: 1,9 miljoner kronor.
Vinst efter finansiella poster: 1,8 miljoner 

kronor.

●

●

●

●

●

BJÖRN FERRY
PTEH AB tillsammans med

hustrun Heide Andersson 
(armbryterskan från Ensamheten).

2007–2008 (12 mån).
Omsättning: 1,7 miljoner kronor.
Resultat efter finansnetto: 560 000 kro-

nor.

●

●

●

●

●

MARCUS HELLNER
Marcus Hellner Sports AB.
Registrerat januari 2009.
Ännu inget offentligt bokslut.

●

●

●

●

EMIL JÖNSSON
Ingen medalj ännu

Emil Jönsson Ski AB.
2008–2009 (12 mån).
Omsättning 550 000 kronor.
Resultat efter finansnetto: 

391 000 kronor. 

●

●

●

●

●

Det lilla 
extra krävs
”Personlig-
heten är 
viktig. Gunde 
var extrem, 
men slog 
igenom ändå 
i alla hus 
i Sverige. 
Man måste 
vara lite 
speciell.”
Keith Karlsson, 
agent till bland 
andra Charlotte 
Kalla.

Charlotte Kalla och Anna Haag har 
stora möjligheter att få sponsorer ut-
anför den traditionella skidsfären.

– De utstrålar glädje och entusiasm. 
Alla tar dem till sitt hjärta. Det kom-
mer att locka företag som vill åt den 
imagen, säger han. 

Guldmedaljörerna  Björn Ferry och 
Marcus Hellner har också aktiebolag. 
Björn Ferry och hustrun Heidi An-
dersson hade redan innan OS-fram-
gångarna lyckats pumpa upp hyfsad 
omsättning och lönsamhet i sitt bolag 
som enligt verksamhetsbeskrivning-
en ägnar sig åt idrotts-, konsult- och 
reklamverksamhet.

– Björn Ferry är en färgstark per-
son som förstått hur man marknads-
för sig, säger Thomas Ejderhov. 

Med gulden i bagaget lär både 
Björn Ferry och Marcus Hellner få 
det betydligt lättare att få kulorna 
att rulla in från sponsorer, och att ut-
nyttja andra inkomstmöjligheter som 
att hålla föredrag – något många före 
detta idrottsstjärnor drygar ut kas-
san med.

TEXT: PETTER
BIRGERSSON
petter.birgersson
@sydsvenskan.se

FO
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I
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För ett fast pris om 199 kr per månad kan medarbetare effektivsera 
arbetsdagen och bättre utnyttja sin tid. Tjänsten heter Telia Mobilt 
bredband Företag Alltid och ger surfhastigheter på upp till 6 Mbit/s. 
Det hjälper er till bättre affärer så gott som överallt.

Välkommen till Telias butiker, våra återförsäljare eller 
telia.se/kampanjer eller ring 90 400.

Jobba alltid var du vill! 

*För dig som surfar regelbundet och vill ha ett pålitligt mobilt bredband med bra täckning och bra hastighet är Mobilt bredband Företag Alltid rätt lösning. Använder du tjänsten 
mycket och vill ha riktigt bra hastigheter (upp till 10 mbit/s) väljer du istället Mobilt bredband Företag Extra. Engångsavgift 200 kr. Modem ingår vid minst 18 månaders bindning (värde 
319 – 796 kr). Telia förbehåller sig rätten att begränsa accesshastigheten till 120 Kbit/s om användandet överstiger 10 GB/mån. Hastigheten i Telias ca 3 300 surfzoner påverkas inte. 
Priserna gäller inom Sverige och är exkl moms. Vid uppkoppling utomlands via våra roamingpartners tillkommer trafikavgifter. För utlandspriser se telia.se/utomlands.

 199 
 kr/mån*

MEST NÖJDA 
KUNDER

Mobilt bredband företag
Enligt SKI 2009

OUT.OF.SWEDEN 
Är du nyfi ken på att veta hur man gör för att 
ta sin verksamhet utanför Sveriges gränser? 
Out of Sweden är en serie träffar där du hör 
berättelser från företagare som gjort det och 
får nyttig information från de olika ländernas 
expertrådgivare. Det kommer att fi nnas tid för 
eftersnack med dem alla på plats.
Pris: Medlemmar 0 kr       
Icke medlemmar 150 kr inkl moms
Förtäring och fi ka ingår. 
Kontant betalning på plats.
Mer info och anmälan: 
www.foretagarna.se/syd

2 mars, kl 8–10, Malmö: Fokus Frankrike

3 mars, kl 8–10, Helsingborg: Fokus UK

4 mars, kl 8–10, Ystad: Fokus Danmark

10 mars, kl 17–19, Ronneby: Fokus Frankrike 

16 mars, kl 8–10, Höör: Fokus Estland

Vi kommer att fi nnas på de här platserna, 
boka redan nu in det datum som intresserar dig:

VÄLKOMMEN

fem träffar

ÄGARBYTE●

Carema – med stor verk-
samhet i Skåne – har fått 
nya ägare.

I går blev det offent-
ligt att Triton köper 
Caremas ägare för 850 
miljoner kronor euro. 

Carema har flera kon-
trakt med Region Skåne, 
om bland annat hembe-
söksbilarna. Flera kom-
muner, som Malmö, Lund 
och Lomma har också avtal 
med vårdföretaget.

För fem år sedan  köptes 
Caremas ägare Ambea av 
investmentbolaget 3i. I 
den regin har Carema vux-
it snabbt och fördubblat sin 
omsättning, enligt Ambeas 

kommunicationschef Ken-
neth Wall. Att nu ett annat 
investmentbolag, det enligt 
branschmedia hemlighets-
fulla Triton, är ingenting 
som patienterna kommer 
att märka av.

– Den här affären får ing-
en som helst påverkan på 
verksamheten, säger han. 

Triton  har kontor i Stock-
holm, Frankfurt och Lon-
don. Försäkringsbolagen 
Skandia och Länsförsäk-
ringar hör till investerar-
na. 

Affären förutsätter god-
kännande av berörda kon-
kurrensmyndigheter.

TT

STOCKHOLM

Aktieutdelningar  
argument 
i  lönerörelsen 

Unionen sällar sig till de 
fackförbund som använ-
der storbolagens aktieut-
delningar som argument i 
den pågående lönerörelsen. 
Miljardutdelningarna visar 
att de svenska företagen ta-
git sig igenom krisen med 
framgång, anser Unionen.

●

”Det är självklart posi-
tivt, men måste också leda 
till att medarbetarna som 
arbetat fram företagens re-
sultat får sin del av vinsten 
genom reallönehöjningar”, 
skriver Unionens förbunds-
ordförande Cecilia Fahlberg 
i ett uttalande.

Hon konstaterar att stor-
bolagen lyckats anpassa sina 
kostnader snabbt, bland an-
nat genom att minska anta-
let anställda. TT

Hemlighetsfullt 
bolag köper 
Caremas ägare

CHATT  Om jämställdhetsbonusen●

I går chattade Ann 
Eva Askensten på 
Försäkringskas-
san om jämställd-
hetsbonusen.  

Högsta bonusen vid lika?

Carin: Är det sant att man 
får den högsta bonusen om 
man delar exakt lika på för-
äldraledigheten? Hur regle-
ras detta om föräldraledig-
heten varar mer än ett år?

Ann Eva Askensten: Om 
föräldrarna tar precis 195 
föräldrapenningdagar var 
kommer ni att få högsta bo-
nus, 13 500 kronor. Men bo-
nusen räknas ut kalender-
årsvis så ni får bonus för ett 
år i taget.

Vad händer om man 
jobbar i Danmark?

Lisa: Hur fungerar det 

●

●

●

när en av föräldrarna job-
bar i Danmark? Kan man få 
bonus ändå?

Ann Eva Askensten: Hej! 
Två faktorer är viktiga. Dels 
måste båda föräldrarna ha 
rätt till svensk föräldrapen-
ning, dels måste den föräld-
er som ska få bonus ha ar-
betsinkomster i Sverige.

 
Varför så krångligt?

Frasse: Varför ska det 
vara så förbannat krång-
ligt? Kan man inte ta båda 
föräldrarnas SGI, lägga 
ihop dom och dela med 2 
bara? Då får man det ju 
jämställt med en gång, oav-
sett vem som är hemma får 
samma peng.

Ann Eva Askensten: Hej! 
Vi försöker göra det så en-
kelt som möjligt för små-
barnsföräldrarna, trots att 
reglerna är krångliga. Man 
ska inte själv behöva hålla 
reda på om man kan ha rätt 
till bonus – det gör vi!

●

●

●

LÄS MER!

Läs hela chatten på syd-
svenskan.se/chattarkiv. 
●

SYDSVENSKANh
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behall hela

BOKSLUT●STOCKHOLMSBÖRSEN●

Full fart hos Fjällräven

Det är förstås vinterjackor 
och andra värmande plagg 
som, tills de tog slut, varit 
storsäljarna. Och betyd-
ligt mer varma kläder hade 
kunnat säljas.

– Men man kan inte vara 
beredd på alla typer av ex-
tremer, säger Martin Nor-
din, som hoppas att även 
införsäljningen inför nästa 
höst ska påverkas positivt 
av kylan.

I bokslutsrapporten för 

2009 redovisar Fenix Out-
door en ökning av rörelse-
resultatet med 27 procent 
och en omsättningstillväxt 
på 16 procent. Vinsten före 
skatt vek av nedåt under 
fjolårets sista kvartal, till 
följd av valutakurseffek-
ter. Men det bekymrar inte 
Nordin:

– Jag är rätt nöjd  med att 
mitt i en lågkonjunktur 
visa den här typen av till-

växt både på vinstsidan 
och omsättningssidan, sä-
ger Martin Nordin.

Aktiemarknadens aktö-
rer var däremot inte alls 
nöjda och handlade ned 
aktien kraftigt. Vid 13-ti-
den, en knapp timme efter 
det att rapporten publice-

rats, hade kursen fallit med 
drygt sju procent.

Vid sidan av  marknads-
föringen av Fjällräven och 
andra egna varumärken 
driver Fenix Outdoor bu-
tikskedjan Naturkompani-
et. TT

Stockholm. Börsnoterade Fenix Out-
door, bolaget bakom varumärket Fjäll-
räven, är en av vargavinterns vinnare.

– I det här läget är varorna i princip 
slut, säger vd Martin Nordin.

FAKTA

Fenix Outdoors bokslut i siffror
 Kv 4, 2009 Kv 4, 2008
Omsättning 239,8 216,1
Rörelseresultat 17,5 15,4
Resultat före skatt 15,6 25,3
Resultat efter skatt 11,1 18,1
Vinst per aktie 0:84 kr 1:36 kr
Utdelning per aktie 2:00 kr * 2:00 kr
Siffror i miljoner kronor om ej annat anges. * = styrelsens förslag.  TT

LUND

Färs & Frosta 
fl aggar för 
rekordresultat

Rörelseresultatet för 
2009 kommer att bli det 
bästa hittills i bankens his-
toria.

●

Det skriver Färs & Fros-
ta Sparbank i ett pressmed-
delande inför helårsrappor-
ten, som presenteras den 15 
mars.

Banken hade vid ingång-
en av 2010 en affärsvolym 
på 49,1 miljarder kronor, 
enligt pressmeddelandet.

STOCKHOLM

Astra Zeneca gör 
upp om skatter

Astra Zeneca har nått en 
uppgörelse med den brit-
tiska skattemyndigheten. 
Uppgörelsen rör ett mång-
årigt ärende om internpris-

●

sättning. Enligt uppgörel-
sen ska Astra Zeneca be-
tala 505 miljoner pund till 
skattemyndigheten för att 
lösa krav som gäller en 15-
årsperiod från 1996 till slu-
tet av 2010, skriver bolaget i 
ett pressmeddelande.

  TT

Jag ska bli blodgivare när jag blir stor
- det kan du också bli

Ge Järnet
- för kung & fosterland.Blodgivare är riktiga hjältar och tack vare dem

 räddas många liv. Men många fler behövs
 - sådana som du och jag.

Besök www.gejarnet.se och stöd kampanjen!

STOCKHOLM
Statistik från Tyskland 

och USA bidrog till att dri-
va ned Stockholmsbörsen 
på tisdagen. Undantagen 
var dagligvaror och hälso-
vård, som stod emot ned-
gången.

När handeln stängde 
hade OMXS-index sjun-
kit med 1,1 procent till 
298,63.

På förmiddagen föll det 
tyska IFO-index som mä-
ter affärsklimatet i det 
tyska näringslivet ovän-
tat för första gången på 
nära ett år. Senare på ef-
termiddagen kom ameri-
kanskt konsumentförtro-
ende in svagare än väntat, 
medan även de amerikan-
ska huspriserna oväntat 
visade sig ha fallit.

Nedgången på Stock-
holmsbörsen var i linje 
med utvecklingen på de 
ledande börserna i Euro-
pa som också gick ned – 
en nedgång som förstärk-
tes efter USA-statistiken 
på eftermiddagen.

Nästan samtliga 
bransch index sjönk. Un-
dantagen var dagligvaror, 
som steg något, och hälso-
vård, som var oförändrat.

●

 Kinnevik steg med 0,8 
procent till 120,50 kronor 
efter en höjd rekommen-
dation.

Däremot sjönk AB Vol-
vos aktie med 2,3 procent 
till 60,50 kronor efter att 
kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor’s satt ne-
gativa utsikter på bolagets 
kreditbetyg med hänvis-
ning till lägre lönsamhet 
och svagare kassaflöde än 
väntat.

En rad bolag redovisade 
på tisdagen sina resultat 
för fjärde kvartalet i fjol. 
Bland annat husvagnstill-
verkaren Kabe, vars aktie 
steg med 9,1 procent till 
81,25 kronor efter att ha 
redovisat en höjd vinst.

Tankrederiet Concor-
dia Maritime redovisar en 
lägre vinst efter finansnet-
to för det fjärde kvartalet 
i fjol än för motsvarande 
period föregående år. Ak-
tien sjönk 6,6 procent till 
21,20 kronor.

Londonbörsens FTSE-
index föll 0,7 procent till 
5 315,1. Parisbörsens CAC-
index sjönk 1,3 procent, 
till 3 707,1. Frankfurtbör-
sens DAX-index tappade 
1,5 procent till 5 604,1. TT

Utländsk statistik sänkte
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STORA BOL AG
ABB -1,1 143,3 145,1 142,9 142,8 143,8 +9 +4 0 2,3 3854,5 153,5 95,5
Alfa Laval -1,5 102 104,3 101,8 101,8 102,6 +1 +3 16 2,5 2332,8 106,5 55
Alliance Oil -1 105 107,25 105 104,75 105,75 -4 +2 0 0 839 118 35,8
Assa Abloy B -2,3 134,7 137,8 134,2 134,5 134,9 +4 -2 19 2,7 2227,7 143,7 69,5
Astra Zeneca 1,9 315,4 317,2 314,6 314,9 315,6 - -6 8 5,3 1349,5 366,3 261

Atlas Copco A -1,65 99,05 101,7 98,55 98,95 99,15 +2 -6 19 3 3081,4 109,7 51,8
Atlas Copco B -1,7 90,6 93 90 90,2 91 +2 -3 18 3,3 739,2 97,8 46,3
Autoliv SDB 2 321 324,5 319 320,5 324 +1 +1 99 0 536,8 348,5 113,3
Axfood 1 228 229 226 227 228 +3 +9 15 4,4 58,8 229,5 140,3
Boliden -3 87,35 91,2 87,2 87,25 87,55 -1 -5 10 3,4 6916,8 108,7 16,1

Castellum -0,25 70 70,75 69,75 69,75 70,25 +3 -3 71 5 383 74,3 42,8
Electrolux A -6 159 165 159 154,1 157,5 +2 -5 17 2,5 0,2 193,9 59,5
Electrolux B -4 151 156,4 150,8 150,8 151,5 +1 -10 16 2,6 1952,5 185 56,5
Elekta B -3 186,5 191 186 186,5 187,5 +2 +9 31 1,1 266,5 193 76,3
Ericsson A -1,4 69,8 71,3 69,8 69,5 70,1 - +7 60 2,9 7,7 78,8 55,4

Ericsson B -1,4 71 72,6 70,9 70,8 71,25 -1 +8 62 2,8 11390,8 79,6 55,5
Fabege -0,5 45,7 46,4 45,4 45,5 45,7 +6 +1 18 4,4 625,4 47,4 24,7
Getinge B 1,2 164,7 167 164,2 164 165,1 +4 +21 20 1,7 975,2 164,8 76,8
H&M B -5,6 430,4 437,9 429,9 430 430,9 -1 +8 22 3,7 1361,6 454,9 298
Hakon Invest - 120,25 121 119,25 119,25 120,5 +3 +8 0 5 72,9 121,5 66,3

Hexagon B -0,5 98 99,5 97,5 97,5 99,5 +5 -7 21 1,2 594 115,3 25,9
Holmen A - - - - 175 185 +15 -3 15 3,9  220,5 141
Holmen B -0,5 176 178,5 176 176 176,5 +1 -4 15 4 134,9 217 131,3
Hufvudst A -0,25 56 56,5 55,75 55,75 56 +- +3 neg 3,8 265,2 60,8 41,4
Hufvudst C - - - - 94,25 - - -13 neg 2,2  112,3 78

Husqvarna A -0,5 45 46,3 44,9 44,8 45 +1 -10 16 0 33,8 53,5 23,2
Husqvarna B -0,7 47,9 49,2 47,7 47,8 48,5 +1 -9 17 0 2118,6 56,8 24,9
Industriv A -1 83,5 85 83 82,5 85,5 - -5 2 3,6 84,5 93,8 42,5
Industriv C -1 78 79,5 77,75 77 78,25 +1 -5 1 3,9 138,1 87 37,9
Investor A -1,9 123,4 126,1 123 123 124 +3 -6 3 3,2 163,3 135,6 86,5

Investor B -1,7 126,1 128,8 125,6 125,5 126,2 +2 -5 3 3,2 2012,1 137,8 91
Kinnevik A 3 130 130 127 126,25 132 -1 +8 0 2,3 1 135 57
Kinnevik B 1 120,5 123 119 120 121,25 +4 +13 0 2,5 2323,2 120,3 56,8
Latour B -2,75 112,75 114,75 112,25 112,5 112,75 +9 +12 10 3,3 18,4 119 59
Lindab -0,75 65,5 67 65,5 65,25 67,75 -4 -11 99 0 62,7 91 40

Lundbergs B 1,5 346 353 345 346 350 +5 -5 neg 1,7 31,7 368 235
Lundin Mining -0,2 30,6 31,2 30,4 30,3 30,6 +1 +4 neg 0 2139,9 35 4,9
Lundin Petrol -0,75 53,55 54,85 53,15 53,55 53,7 -3 -5 neg 0 1484,4 70,8 34,6
Meda A - 78 79,75 77,5 77,75 78,25 +7 +21 0 1,3 2018,4 79,5 47,1
Melker Schörl 0,5 112,5 112,5 110 112 112,5 +8 - 0 0,9 83,5 123,5 42,5

Millicom SDB -10 593 612 589 591 599 +2 +11 10 1,7 147,8 607 293
MTG A -6,4 388,7 395,5 388,7 365 388,7 -2 +12 neg 1,4 0,6 403 122
MTG B -5,1 389 397,4 387 387,9 389 +3 +9 neg 1,4 287,7 402,9 109
NCC A 0,25 119 120 118,25 113 118,5 +- +1 10 5 1,4 130 43,9
NCC B -0,5 118 120,25 117,25 117 118 +2 - 10 5,1 776,3 124,3 43,5

Nokia -0,5 96,2 97,5 96,1 96,1 96,25 +1 +5 39 4,3 1004 131 77,2
Nordea Bank -0,95 68,55 70 68,4 68,45 68,7 +2 -6 12 3,7 8066,3 79,1 30,5
Old Mutual -0,1 12,35 12,45 12,35 12,35 12,4 +4 -2 30 0 11,2 14 4
Oriflame SDB 3 428 431 425 427,5 428,5 +4 - 23 3 240,5 445 176
Pfizer -1,27 128,73 129 128 128 129,5 +12 -2 14 4 28,3 149,3 105,5

Ratos A -2 222 223 222 211 224,5 +2 +10 7 4,3 0,3 230 103,5
Ratos B 1 216,5 219 216 216 217,5 +7 +17 7 4,4 620,8 217 99
Saab B -1 99 101,75 98,5 98 102 +2 -16 15 2,3 155,6 128,8 49,6
Sandvik -1,75 78,7 80,95 78,5 78,65 78,9 +1 -9 neg 1,3 5483,4 91,1 40,5
SCA A 0,7 106,7 108 104 104 107,1 +4 +12 15 3,5 13,2 106,3 57

SCA B 0,7 106,5 108,8 106,1 106,2 106,8 +5 +12 16 3,5 4786,2 106,4 56,5
Scania A - 97,4 98,5 97,2 96 97,8 +1 +6 68 1 11,5 102,5 57,5
Scania B -0,1 98,45 99,75 98,05 98 98,65 +2 +7 70 1 1285 103 57,8
SEB A -0,92 41,84 43,31 41,71 41,84 42 -1 -6 72 2,4 9266,9 53 15,5
SEB C -0,5 44 45 43,8 44 44,9 +1 -4 76 2,3 20,8 55,5 15,5

Seco Tools B 0,25 80 80,25 79 79 81 - -8 71 0 27,7 102 55,3
Securitas B 0,25 75,5 76,1 75,35 75,3 75,8 +3 +8 13 4 1497,5 77,3 58,3
SHB A -2,5 190,1 194 190,1 190 191,3 - -7 0 4,2 1369,5 212,7 81,8
SHB B -1,3 191,7 194,5 191,5 191,7 192,5 +1 -5 0 4,2 12,2 211 83,8
Skanska B -1 118,7 120,4 117,9 118,1 118,8 +1 -2 13 5,3 1532 125,5 62

SKF A -1,7 113,7 115,7 113,6 110 113,8 +3 -8 30 3,1 6,4 129,2 64
SKF B -1,2 113,8 115,8 113,2 113,5 114 +3 -8 31 3,1 3175,7 128,4 63
SSAB A -1,8 119,2 122,7 118,6 118,5 119,3 +2 -2 neg 0,8 2537,5 134,3 53
SSAB B -2,1 108 111,3 107,6 107,8 108 +2 -3 neg 0,9 418,1 122,5 50
Stora Enso A 0,75 54,25 56,25 54 54 54,25 - -11 neg 3,7 6,1 77 33

Stora Enso R -0,3 44,5 45,2 44,5 44,4 44,7 +4 -11 neg 4,5 1053,7 65,5 29
Swedbank A -0,7 65,8 67,45 65,5 65,4 66,15 +2 -7 neg 0 7040,3 77,1 14,7
Swedbank pref -1,2 65,6 67,3 65,4 65 67,5 +8 -7 neg 0 141,5 76,6 14,9
Swedish Match 1,1 161 162,2 160 160 161,4 +1 +3 18 2,5 1103,5 162 105,5
Tele2 A 3,2 112,5 118 112 112,5 112,9 - - 11 5,2 2,7 125 64,5

Tele2 B -1,1 106,8 109,1 106,5 106,5 107,3 -1 -3 10 5,5 2018 113,8 61,8
TeliaSonera -0,55 49,35 50,05 49,15 49,32 49,35 -1 -5 12 4,6 7224,8 53,4 34,4
Tieto - 162 163 160 161,5 163 +1 +8 20 3,1 4,1 175 80,8
Trelleborg B -0,7 46,9 48,6 46,7 46,8 47 +5 -13 0 1,1 1325,4 57 9,8
Volvo A -1,2 60,1 62 59,95 59,75 60,25 -2 -1 neg 0 176,9 71,5 31,3

Volvo B -1,4 60,5 62,6 60,5 60,5 60,65 -1 -2 neg 0 6704,7 73 30,5

MEDELSTORA BOL AG
AarhusKarlsh. -3 189 196,5 186 188 194 +15 +20 9 2,3 120,9 192,5 92
Active Biotec -0,75 100,75 102,5 100,75 100,5 102,25 +1 - neg 0 26,7 134,8 25,9
Addtech B 1 120 120 116,5 117 120,75 +2 +7 10 4,2 2,5 125 70,5
Atrium Ljungb 0,5 67 67 67 67,25 69 +1 - 5 3  84 52
Avanza 2 178,5 180,5 177 175,5 181 +- +6 21 4,5 51,5 191,5 71,5

Axis - 103 104,25 102,25 100,5 103,25 +2 +23 32 3,9 125,5 109,5 36,8
B&B Tools B -3 99 102,25 97,75 94,5 101 -8 +3 9 2,5 17,7 112,3 43
BE Group 0,4 41 41,3 40,6 40,2 41,3 - -6 neg 0 299,1 48,9 16
Beijer Alma B -0,5 104 112 104 103,5 106,5 +2 +14 17 4,8 11,5 107,3 56
Betsson B -1 118,25 120,75 118,25 118 120 -1 +8 15 7,6 188,6 134,3 64,1

Billerud -1,25 51,75 53 51,75 51,75 52,25 +6 -3 25 1 213,3 54,5 9,4
BioInvent Int -0,1 28,1 28,5 27,9 27,8 28,2 +3 +11 neg 0 215,1 30,5 15,2
Biovitrum - 36 36,5 35,8 35,8 36,5 +15 +30 neg 0 2352,3 36,6 21,1
Björn Borg -0,5 66,75 68 66,75 66,5 67,75 +6 - 21 7,5 215,2 72 35,2
Black E.F. -0,4 23,8 24,2 23,7 23,7 24 +- +4 neg 0 34,2 31 16

Brinova B - 80 81 80 80 84 +14 +- 8 3,8 19,5 84 36,6
Bure Equity 0,6 24,9 25 24,1 24,7 24,9 -3 -28 2 38,1 222 41,8 22,6
Cardo 1 221 229,5 220 219 236 - +3 17 4,1 40 242 114,5
Clas Ohlson B -1,75 138,75 141 136,75 137,5 139 +1 -4 25 2,2 80,5 155 59,8
Duni -0,75 57,25 58,5 57,25 57,25 58,25 +5 -2 0 4,4 58,8 64,5 24,9

East Cap. Ex. -1 68 69,25 67,5 67,75 69,5 +1 +1 2 0 70,1 74,5 38
Eniro -0,6 24,4 25,2 24,2 24,3 24,5 -3 -32 4 0 1368,6 46 7,4
Fagerhult -1 123,75 125 123,75 123 125,25 -1 -3 21 2,4 1,2 135,5 99,5
Fast Partner -0,7 36,8 36,8 36,8 36,8 38 +5 +16 neg 4,8 5,2 38 18,2
G&L Beijer B -2 187 189 186,5 185 193,5 +6 +9 18 3,5 19 191 111

Gunnebo -0,3 32,6 33,9 32,1 32,4 33,3 +5 +19 neg 0 111,2 34,4 11,3
Haldex - 44,2 44,5 43,9 43,6 44,5 - -1 18 0 123,5 55 16,2
Heba B 0,25 54,25 54,5 54,25 54 56,5 +1 -1 neg 1,7 5,5 60 42,3
Hemtex - 23 23,7 22,8 23,1 23,7 +1 -13 neg 0 4,2 38,3 12
Hexpol -0,75 73,5 76 73,5 73 75,5 +4 -15 19 1,4 23,3 89 14,5

HiQ Internat. -0,9 30,8 31,7 30,3 30 30,8 -5 +5 15 0 92,2 35,9 17,6
HQ -1,5 125,5 127,5 125,25 125 126 +5 +6 26 4,8 9 145 58
Höganäs B - 169 170,5 167,5 168 169 +3 +3 28 1,8 43,7 174 66,3
IFS A -1 79 79 79 72,5 89 +4 +32 16 2,5 0,3 85 30
IFS B 2,5 84 84 80,5 74,5 84 -5 +24 16 2,4 40,2 81,5 33

Indutrade -1,25 144 145,25 144 144 147 -2 +7 0 3 7,3 161,5 69,5
Intrum Justit - 90,75 91,75 90,5 90,75 91,25 +3 +1 16 4,1 310,6 96,5 49,1
ITAB Shop B -1 83 83,5 81,5 81,5 83 - -2 16 1,5 2,4 99 55,8
JM -1,5 114 116 113,5 113,75 114,25 +2 -7 25 2,2 221,8 129,5 33,4

STORA BOLAG

Tele2 A 2,93 112,50
Kinnevik A 2,36 130,00
Stora Enso A 1,40 54,25
Kinnevik B 0,84 120,50
Getinge B 0,73 164,70

NOTE 11,33 16,70
Kabe B 9,06 81,25
Precise Biom. 5,05 2,08
Morphic Tech B 4,00 0,52
Cision 3,65 7,10

Sectra B 3,16 42,50
IFS B 3,07 84,00
Bure Equity 2,47 24,90
Rezidor Hotel 2,43 25,30
Avanza 1,13 178,50

MEDELSTORA BOLAG

Electrolux A -3,64 159,00
Boliden -3,32 87,35
Electrolux B -2,58 151,00
Latour B -2,38 112,75
Volvo B -2,26 60,50

VBG Group B -4,42 70,25
SAS -3,85 2,50
LBI Int -3,40 14,20
PA Resources -3,35 23,10
Q-med -3,20 60,50

AllTele -10,71 17,50
Concordia B -6,61 21,20
Anoto Group -5,49 4,13
Fenix Outdoor -5,34 146,25
Bong -5,09 26,10

SMÅ BOLAG
Vinnare Ändring i % Senast

sen en dag betalt
Förlorare Ändring i % Senast

sen en dag betalt
Vinnare Ändring i % Senast

sen en dag betalt
Förlorare Ändring i % Senast

sen en dag betalt
Vinnare Ändring i % Senast

sen en dag betalt
Förlorare Ändring i % Senast

sen en dag betalt

AKTIE  Dagens betalkurser   Dagens slutkurser     Ändring P/E- Dir. Omsatt        Betalt
           i procent tal avk. antal i   2008/2009
   +/-    köp sälj   i % tusen-
senast senast högst lägst kurs kurs  5 dag.      i år   tal högst    lägst

KappAhl -0,5 67 68,25 66,25 66 67,75 +1 -7 16 1,9 336,7 75 23,6

Klövern 0,1 24,4 24,9 24,1 24,2 24,5 +5 +7 0 5,1 393,3 24,9 15,1
Kungsleden -1,2 49,3 51 49,3 49 49,6 +2 +- 0 7,6 880,4 58,3 28,2
LBI Int -0,5 14,2 14,9 14 14 14,9 +12 +9 10 0 29,1 16,9 10
LOOM B -0,5 87,5 90 86,75 86,75 87,5 +3 +12 13 3 148,2 93,5 46
Mekonomen -0,5 154 156 154 153 155,5 +1 -1 0 4,5 26,5 161 70

Munters -0,25 57,75 58 57 54 58,5 +6 +24 30 1,7 47,1 59 22,8
Neonet -0,1 17,7 17,8 17,5 17,6 17,8 +2 +23 neg 0 139 19,9 9,3
Net Entertain 0,75 79,75 80 79 78 80 -4 +31 29 0 34,9 84 23,4
Net Insight 0,04 4,21 4,23 4,08 4,16 4,21 -3 -11 0 0 629,8 6 3,1
New Wave Gr. -0,3 31,5 31,8 31 31 31,6 +3 +15 23 0,8 124,4 35,5 5,9

Nibe Ind -0,5 73,25 74 72,5 72,25 73,75 +4 +6 0 1,8 46,1 82,3 46,2
Niscayah Grou 0,1 14,2 14,4 14 14,1 14,2 +6 -4 16 2,1 380,8 17,9 5,8
Nobia -0,5 36,2 36,9 32,5 31,9 36,2 -9 -14 neg 0 909 50,5 14,2
Nordnet B -0,3 23,8 24 22,6 23,5 23,8 - +1 19 2,1 101,5 26,9 8,7
Orc Software - 154,5 156 154 154,5 156 +2 +16 16 6,5 71,8 182,5 69,8

PA Resources -0,8 23,1 24,1 23,1 23,1 23,5 -8 -6 0 0 916,3 33,5 11,8
Peab B -1,3 42,1 43,7 42 41,8 42,4 - -8 0 5,9 736 51 20,2
Q-med -2 60,5 63 60 60,5 60,75 +3 +26 9 2,5 202,6 63 25
Rezidor Hotel 0,6 25,3 25,7 24,7 24,7 25,7 +7 +4 neg 0 68,7 28,8 11,3
SAS -0,1 2,5 2,63 2,5 2,5 2,52 +6 -38 neg 0 7738,7 8,4 2,3

Sectra B 1,3 42,5 43 41,3 41,3 42,5 +1 -3 30 0 13,7 53,8 33
Skistar B -2 124 128 123,75 124 124,5 -2 -4 18 4 20,7 149,5 65
Sweco A - - - - 65,5 73,5 +1 -4 20 3  75 40
Sweco B -1,25 57,75 59 57,5 57,5 59 +5 +7 17 3,5 11,6 63 34,6
Systemair -0,25 63 64 63 62,5 64,25 +2 +5 14 1,2 2,9 69 33,1

Säk I -2 61 64 61 61 63,5 -1 +5 2 4,1 2,1 68,5 31,5
TradeDoubler -1,2 37 39 36,7 36,6 37,2 -8 -21 neg 0 84 66,7 17,9
Transcom A -0,5 32 32,8 31,7 31 33 -10 -5 10 0 11,5 39,9 11,4
Transcom B -0,3 36,2 36,8 34,9 35,5 36,7 -6 -7 11 0 61,1 43,8 12
Unibet SDB 1,5 215 218 212 213 219,5 +3 +24 0 3,8 168,1 227,5 102

Wallenstam B 1 126 129,75 124 124,5 130 +7 -2 20 2,4 86,8 132,3 63
VBG Group B -3,25 70,25 73,5 69 69 71,75 -5 -1 neg 0,7 5,3 89 46
Wihlborgs Fas -0,25 142 142,75 141,5 141,5 142 +4 +7 11 4,8 81 145 87,5
Vostok Nafta -0,9 32,1 33,1 32,1 32,1 32,9 -2 +2 neg 0 114,4 37,9 13,4
ÅF B 1 203 203,5 200 202,5 203,5 +7 +4 0 3,9 19,9 205 96,5

Öresund - 132,5 134 132,5 132,5 134 +4 +5 2 4,5 21,7 138 61,8

AKTIE  Dagens betalkurser   Dagens slutkurser     Ändring P/E- Dir. Omsatt        Betalt
           i procent tal avk. antal i   2008/2009
   +/-    köp sälj   i % tusen-
senast senast högst lägst kurs kurs  5dag.       i år   tal högst    lägst

CX20 Industri -0,98 357,44
AP Møller - Mærsk -0,97 40960
AP Møller - Mærsk -1,11 42910
Carlsberg A/S A 7,65 422
Carlsberg A/S B 8,02 415
Coloplast B 0,5 607
D/S Norden -2,81 228,4
D/S Torm -2,48 59
Danisco -2,05 371,9
Danske Bank A/S -0,48 125
DSV -1,98 86,85
FLSmidth & Co, -2,02 339,5
Genmab -3,05 90,65
Group 4 Securicor 0 22,5
Jyske Bank A/S -4,11 193,5
Københavns Luftha 0,51 1186
Lundbeck A/S -0,25 98,75
NKT Holding -1,28 301,1
Nordea Bank -1,23 52,05
Novo Nordisk B -1,57 389
Novozymes B -0,44 559,5
Rockwool Internat -0,18 570
Rockwool Internat 0,18 560
Sydbank -1,51 136,6
TDC A/S 1,02 248
Topdanmark 1,09 647
TrygVesta A/S 0,94 321
Vestas Wind Syste -4,71 281,1
William Demant Ho -1,11 391,6

KÖPENHAMN   
  Aktie               Förändr.     Sen. bet. 
                           i proc.            1 dag  Land  +/- köp- sälj- 100 SEK

  köp- kurs kurs utländsk
  kurs sv. kr sv. kr valuta

FIX-kurser           Forex

VALUTANOTERINGAR

Australien -0,02 6,45 6,49 14,63
Bulgarien    18,98
Danmark -0,85 130,85 131,45 73,72
Egypten    69,64
Estland  0,61 0,63 153,4
Eurozonen -0,06 9,74 9,78 9,88
Hongkong -0,01 0,91 0,93 101,95
Indien -0,15 15,18 15,78 589,62
Island 4,86 5,36 1562,5
Japan -3 783 787 1228,05
Kanada -0,07 6,85 6,89 14,01
Kina    90,18
Lettland  13,51 14,01 6,91
Litauen -0,02 2,79 2,87 33,63
New Zeeland -0,03 5,01 5,05 18,64
Norge 0,05 121,5 122,1 79,4
Polen 2,44 2,5 38,14
Rumänien    38,77
Ryssland    384,17
Saudiarabien -0,02 1,89 1,92 49,88
Schweiz -5 664,45 666,45 14,52
Singapore -0,04 5,06 5,1 18,55
Storbritannien-0,07 11,07 11,12 8,64
Sydafrika -0,01 0,9 0,96 101,08
Thailand    432,34
Tjeckien -0,26 37,8 38,1 246,61
Turkiet -0,09 4,66 4,7 20,26
Ungern -0,01 3,57 3,67 2597,4
USA -0,08 7,12 7,16 13,48

PREMIELÅN

2005 Lån 2, Dragning 2010-06-14
Lånebel. 3,8 mdr, 1,5% årlig utlottn.
BL  998 1000 998 40
50 -1 1000 1001 1000 400
2006 Lån 1, Dragning 2010-05-31
Lånebel. 1 mdr, 2% årlig utlottn.
BL -6 997 1002 1002 100
50 -9 1004 1009 1003 900
2006 Lån 2, Dragning &nbsp;
Lånebel. 4,2 mdr, 2% årlig utlottn.
BL     
50     
2007 Lån 1, Dragning 2010-03-15
Lånebel. 3,4 mdr, 2,4% årlig utlottn.
BL 1 1032 1046 1030 20
50 30 1100 1140 1100 1250
2007 Lån 2, Dragning 2010-04-19
Lånebel. 5,7 mdr, 2,4% årlig utlottn.
BL 3 1009 1017 1009 258
50  1015 1016 1015 300
2008 Lån 1, Dragning 2010-04-26
Lånebel. 3,8 mdr, 2,3% årlig utlottn.
BL  5000 5035 5000 14
10  5030 5045 5035 40
2008 Lån 2, Dragning 2010-03-08
Lånebel. 3,6 mdr, 1,6% årlig utlottn.
BL -85 4915 5040 4915 5
10 5 5030 5050 5035 20
2009 Lån 1, Dragning 2010-08-02
Lånebel. 3,6 mdr, 0,8% årlig utlottn.
BL  4901 4966  
10  4935 4943 4935 220
2009 Lån 2, Dragning 2010-04-12
Lånebel. 5 mdr, 1% årlig utlottn.
BL  4950 4980  
10 5 4965 4973 4973 50

  Valör +/-          Säljkurser  Omsatt
köp-    antal
kurs   köp sälj bet.

12393,1  miljonerOmsättning

Inte för rutinuppdrag.
Men när det verkar omöjligt.

*Lösning #7: Speed poker. Ett av våra till synes omöjliga uppdrag. Läs mer på www.connecta.se

Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper nordiska före-
tag i behov av förändring. Ibland mot alla odds. Genom åren har vi lockat 
flera av Sveriges vassaste konsulter. Nu behöver vi fler av samma kaliber till 
vårt kontor i Malmö. Läs mer om oss och vad vi söker på www.connecta.se

SYDSVENSKANh Mer börsinformation hittar du
dygnet runt på Sydsvenskan.se/bors
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SVENSKA INDEX

OMX Stockholm -1,1 +1,2 -0,3 298,63
OMX Nordic 40 -1,06 +1,8 +4,6 867,36
OMXS30 -1,26 +0,8 -1 942,05
OMXS Small Cap -1,08 +1 +5,8 272,25
SIX Generalindex -1,1 +1,2 -0,2 287,05
SX Energi -1,51 -4,2 -1,5 943,66
SX Fastigheter -0,1 +3,1 +1 431,36

Frankfurt, Xetra DAX -1,48 -5,9 5604,07
OMX Helsinki PI -0,45 +3,2 6665,15
Hong Kong, Hang Seng+1,21 -5,7 20623
Köpenhamn, OMXCPI -0,58 +6,7 321,38
London, FTSE 100 -0,69 -1,8 5315,09
Moskva, RTS +0,87 -1,5 1423,13
New York, Dow Jones -0,97 -1,410282,41

UTLÄNDSKA INDEX

FÖRKL ARING

ABB 143,30 143,04 -0,26 19,7
AstraZeneca 315,40 315,65 0,25 43,4
Autoliv 321,00 320,81 -0,19 44,1
EpiCept Corp. 15,50  0
Ericsson B 71,00 71,23 0,23 9,8
Lawson Softwa   0
Nokia Corp 96,20 96,38 0,18 13,3
Oxigene 8,55 9,01 0,46 1,2
Pfizer 128,73 128,43 -0,30 17,7

SVENSKA AKTIER I NEW YORK
Bolag                 Senast betalt i   Diff    Sen bet.
                    Stockholm   USA i SEK            i USA $

AKTIE    Betalkurs        Slutkurser
                           +/-    senast     köp      sälj

SMÅ BOL AG
Academ -3,75 133 131 137 11,4 146 73
Acando -0,05 13,25 13,2 13,25 231 15,1 9
ACAP Invest A - - 42,6 49  70 40,1
ACAP Invest B - - 34 35  48,6 30,42
A-Com -0,02 0,98 0,96 1,04 390,1 3,53 0,87

AddNode B 0,1 26,3 26,3 26,5 41 27,4 19
Aerocrine -0,2 13,8 13,5 13,9 29,2 18,5 3,48
AllTele -2,1 17,5 16,9 18,9 273,4 20,9 7,1
Anoto Group -0,24 4,13 4,08 4,22 289 5,6 1,79
Artimplant 0,02 1,67 1,63 1,68 90,1 3,49 1,3

Aspiro 0,01 1,97 1,86 1,99 314,8 2,23 0,92
Balder B 1 88 84 91,5 90,5 92 37,7
Beijer Elect. -1 135,75 127,25 137 16,9 154 71,25
Bergs Timber B 0,4 30,7 30,3 30,8 2,1 42,4 15,7
Bilia A -1 81,5 80,25 82,75 19,6 85,75 16,4

Biogaia B -1 90,25 90 91,5 16,5 94,75 33,4
Biolin -0,4 10,3 10,2 10,35 18,1 10,85 4,6
Biophausia -0,03 1,24 1,24 1,251078,9 1,95 1,15
Biotage 0,1 7 6,85 7 52,7 8,55 4,55
Bong -1,4 26,1 25,5 27 14,9 30 12,2

Borås Wäfv B - 4,5 4,41 4,5 4,7 6,6 3,61
BTS Group B - 40 39,5 41 2,3 40,5 17,5
Catena -0,5 97,5 97 100 4,8 99 57,5
Cision 0,25 7,1 7,05 7,1 656,2 9,25 2,3
Cloetta B 0,3 30,8 30 31 5,5 36,8 21,6

COA -0,3 10,45 10,25 10,7 18,5 12,35 7,75
Concordia B -1,5 21,2 21 21,6 101,3 23,7 12,25
Connecta 1,25 79 78 79,5 20,2 78 34,9
Consilium B -0,1 27,4 26,7 27,4 11,5 36,8 25
Corem Prop. Gr. 0,5 56,5 50 57 60,6 58,5 39,6

CTT Systems 0,3 24,6 23,5 25,1 10 30 14
Cybercom - 28,3 27,6 28,5 50,4 33,1 10,9
Dagon - 55,5 55 56,75 4 68 30,1
DGC One -2,75 58 58 62 160,7 66 24
Diamyd Medical -3,5 109 109 111,25 212,1 144 21,74

Digital Vision -0,01 0,22 0,22 0,232494,2 0,5 0,16
Diös Fastig. 0,2 28,2 27,7 28,4 0,3 32 17
Doro -0,1 16,8 16,6 17,2 678,1 17,8 4
Duroc -0,2 16,5 15,9 16,6 52,9 21,9 10,1
Elanders B - 32 31,6 32,4 6,7 55 18,6

Electra Gr. 0,75 59,25 58,75 60 23,2 58,5 20,1
Elektr BK B -0,4 18,5 17,2 19,5 7,3 25 11,9
Elos -1,1 35 35 35,6 2,2 45,1 26,4
Enea -0,1 41,4 41,1 41,4 7 49,1 20,8
EpiCept -0,2 15,5 15,3 15,6 119,2 23,7 12,6

eWork -0,6 25,4 25,1 26 6 28,2 17,5
Feelgood - - 1,43 1,54  1,9 1,1
Fenix Outdoor -8,25 146,25 144 151,5 39,7 182 53
Fingerprint -0,02 3,82 3,74 3,82 183 5,68 1,8
Formpipe Soft. -0,5 21,2 21,1 21,5 31,4 23,9 8,65

Geveko B -0,25 61 61 61,5 1 79,75 56
Global Health P -0,3 9,9 9,7 10 7,5 14,5 8,8
Havsfrun B -0,1 18,9 18,9 19,4 5,2 20,1 15,1
HL Display B -0,7 36,5 36 38,2 10,8 46 23
HMS Networks - 65,5 64 67,5 1,6 79,5 49,5

Intellecta 1 60 59,25 60 7,5 64 50
Intoi -0,4 25,2 25,1 25,4 8,3 28,8 13
Jeeves 0,5 60,5 59,5 60,5 2,4 73 33,2
Kabe B 6,75 81,25 78,5 84 63,1 86 25,4
Karo Bio -0,2 6,95 6,85 7,12348,9 11,87 5,1

Know IT 1 68,5 68 68,5 30,7 71 17,4
Lagercrantz B -0,1 29,3 29 29,7 3,2 32,6 17,7
Lammhults Desig 1 51,75 50 51,5 10,3 53 30,2
Ledstiernan - 36,5 36,5 36,9 1,2 40 20,2
LinkMed -0,3 27 26,4 27,4 7,7 30,5 13,14

Luxonen SDB -3 72 70,75 73 3 80 55,5
M. Sonesson A - - 6,3 7,7  8,25 4,19
M. Sonesson B -0,05 5,85 5,7 5,9 2 7,75 3,79
Malmbergs - 39,6 37 40,5 2,5 40,9 22
Medivir -1,75 103 100 105 204,2 111 42

Metro SDB A -0,04 1,1 1,09 1,154250,9 1,69 0,46
Metro SDB B -0,06 1,18 1,12 1,191727,6 1,82 0,46
Micronic Laser -0,55 12,85 12,6 13,4 210 19,8 5,5
Midway A - - 35,3 38  47 24,5
Midway B -0,1 32,9 32,4 33 9,1 41 23,3

Mobyson -0,01 0,27 0,26 0,28 42,1 0,94 0,26
Modul 1 - 0,67 0,66 0,68  0,83 0,42
Morphic Tech B 0,02 0,52 0,5 0,53 712,7 2,18 0,43
MSC -0,1 5,65 5,45 5,7 7,9 14,8 3,53
Multi Q -0,05 1,95 1,84 1,98 28 2,6 1,04

Nederman Holdin - 68 65,25 68,5 4 87 51
Netonnet -0,5 102 101 104 5,8 112 45,9
Nolato B 0,25 68,5 67,5 69,75 81,1 72 28
Nordic Mines - 27,4 27,1 28 168,8 37,5 9,18
NOTE 1,7 16,7 16 18 494,1 28 14,05

NovaCast B - 9,5 8,4 9,65 19 17,9 5,7
Novestra - - 9,45 9,7  10 5
Novotek -0,45 10,85 10,85 11,3 3,2 14,6 10,2
NSP Holding B -0,15 14,55 14,55 14,7 16,6 19,2 4,95
OEM Int B -0,9 41,8 41,7 42,7 1 46 32,8

Opcon 0,4 41,3 41 42 59,1 62,5 16,7
Orexo -0,7 35 34,8 35,5 27,3 50,25 32,3
Ortivus A -0,5 20,6 19,5 21,4 14,5 48,9 3,7
Ortivus B -0,01 4,74 4,65 4,83 44,5 7,7 2,36
Oxigene - 8,55 8,2 8,7 120,1 20,5 5,1

Partnertech - 26,2 25,8 26,9 10,4 32 15,2
Phonera -1,1 28,2 27,6 28,5 7,4 29,5 17,5
Poolia -1,4 34 33,2 34,3 5,7 44,6 21,9
Precise Biom. 0,1 2,08 2,02 2,09 821,4 3,72 0,5
Prevas B -0,1 16,8 16,1 17 1 28,5 16

Pricer B -0,01 0,55 0,55 0,563245,4 0,76 0,45
Proact - 84 82 85 3,8 84 30,3
Probi -0,25 59,25 57,5 59,75 3,7 62 31
Proffice B -0,5 23,5 22,8 24,9 29,5 27,4 7,75
Profilgruppen 0,1 46,6 45,5 46,6 2,4 56 31,9

PSI Group 0,2 11 10,5 11,35 17,9 25 10,55
RaySearchLab -1,3 37,2 37,2 37,3 100,1 39,8 11,7
Readsoft -0,15 12,25 12,25 12,5 10,4 14,9 5,5
Rejlers B -1 51 50,75 51,75 4,4 61 37,5
Retail&Brands -0,25 9,7 9,5 9,8 390,5 11,8 2,93

Rottneros -0,02 0,64 0,64 0,661697,4 0,93 0,21
Rörvik Timber 0,25 12,25 11 12,3 15,1 22,5 7,3
Sagax -1,25 106,25 105,75 109 5,6 115 35,8
Sagax Pref. -0,1 26,5 26,4 26,6 12,2 28,3 22,3
Semcon 0,3 26,5 25,2 26,6 21,7 37,5 9,5

Sensys -0,02 1,55 1,46 1,55 108,4 4,07 1,38
Sigma B -0,1 5,05 5,05 5,2 24,1 5,7 3,11
Sintercast -1 51 50 52,25 7,5 68 23,47
Softronic B -0,05 6,95 6,9 7 44 7,4 4,95
Studsvik -0,5 74 74 76 32,2 83 47

Svedbergs -1 55,75 55,5 57 16,8 57 28,7
Swedol -0,5 36,5 36,5 37,4 12,6 41,4 14,15
Svolder A - - 69 -  78 34
Svolder B 0,5 60,25 59,25 60,25 7,6 64,25 26,5
Ticket - 7,6 7,4 7,65 59,6 9,21 2,17

Tilgin -0,01 2,04 2,04 2,05 1150 3,14 1,65
Traction - 68,75 67,5 69,5 0,7 70,75 42
Transatl. B -0,5 24,5 23,8 24,6 50,5 34 21,5
Tricorona -0,05 6,55 6,45 6,65 348 10,75 4,7
Uniflex B -0,25 102,25 102 106 0,1 102,5 52,5

Venue Retail - 0,2 0,19 0,213496,7 0,99 0,12
Vitrolife - 37,7 37,5 37,9 11,6 39,5 21,6
XANO B -1,75 64,5 64,5 66 1 69,5 29

NGMS EQUIT Y
AIK Fotboll B - - 6,5 6,6  7,2 4,5
Arcam -0,04 1,42 1,42 1,45 30,7 1,8 0,53
Avalon 0,1 14,1 13,6 14,3 2,6 22 10,5
Benchm.Oil&Gas -0,01 0,1 0,09 0,14121,4 0,68 0,05
Betting Promo. 0,7 20,2 20,2 20,7 0,6 41 18,8

Brio B 0,05 3,2 3,1 3,25 1 12,8 2,23
C2SAT B 0,08 0,71 0,7 0,713016,8 0,89 0,26
Cent.Asia Gold - 14,1 13,6 14,1 4 36 10
Chemel B - - 1,5 1,72  3,17 1,13
Confidence B 0,01 0,03 0,02 0,03 800 0,05 0,01

Countermine B -0,01 0,11 0,11 0,12 917,5 1,73 0,12
Gexco -0,04 0,64 0,64 0,65 23 2,99 0,4
Ginger Oil - 6,25 5,3 6,25 32 7,85 1,22
Glycorex B - 9,8 9,7 9,8 29,2 17,5 8,45
Guideline Oil -0,05 1,45 1,42 1,49 293,4 3,27 1,2

LifeAssays B 0,02 0,41 0,4 0,42 618 0,55 0,24
Micro Sys. B 0,1 15,7 15,7 15,8 36,9 16 7,2
NGS Group - - 0,75 0,81  1,5 0,74
Oasmia Pharma. -0,5 26,2 25,9 26,2 26,9 40,09 10,59
Obducat B - 0,4 0,39 0,4 408,8 1,24 0,33

Panaxia Securit -0,01 0,72 0,72 0,73 329 1,17 0,69
Paynova -0,06 3,39 3,12 3,4 28 4,9 0,62
Polyplank -0,16 0,42 0,36 0,57 5 0,61 0,32
SBC -0,7 13,3 13,3 14,4 2,4 25,91 8,6
Servage 0,1 9,7 7,6 9,85 3 10,5 3,9

Shelton Petr. -0,01 0,59 0,58 0,6 656,6 1,15 0,25

FIRST NORTH

2Entertain -0,3 19 18,8 19,1 5,2 20,7 9,69
360H - 0,02 0,01 0,02 333,5 0,04 0,02
3L System -0,5 59 58,25 59 10,5 60 25
Addvise - - - 9  11 6,85
Agellis Group 0,04 0,98 0,95 1,11 8,8 1,39 0,48

Allokton - - 0,58 0,85  7,45 0,55
Alpcot -0,6 14,7 14,6 14,9 1 23,65 12,4
Aqeri Holding -0,5 14,3 14,4 14,8 1,9 19 9
Avega 0,1 21,9 21,4 22 128,6 21,9 7,05
Avensia Innova. - 0,95 0,95 1,06 2 1,5 0,9

Axlon Group -0,01 0,04 0,03 0,04 571,1 0,06 0,02
BlackPearl Res. -0,4 15,8 15,5 16,1 448,3 19,7 4,42
Borevind 0,01 0,67 0,62 0,69 83,8 7,25 0,6
Bredband2 0,01 0,09 0,08 0,097064,2 0,25 0,07
Bringwell -0,07 1,85 1,81 1,951159,7 2,85 1,61

Caperio Holding 0,1 19,7 19 21,5  32,5 9
Capilon 0,5 19 18,7 19,2 3 21,6 8,6
Capital Oil 0,01 0,12 0,11 0,12 393,9 0,55 0,1
Catech 0,05 3,85 3,8 3,93 1,5 11,61 3,2
CellaVision - 15,2 14,9 15,3 12,5 16,5 4,5

Cryptzone B - 0,11 0,1 0,11 561 0,33 0,04
CybAero 0,05 1,39 1,24 1,39 35,2 2,3 0,52
Dannemora M. -0,1 38,9 38 40 0,8 54,25 8,3
Diadrom - - 3,4 3,87  4,35 2,22
DIBS PS 1,25 66,25 65 71,75 5,7 75 27,6

Done M&S -0,1 11,5 11,35 11,7 13 12 3,06
Drillcon - 2,67 2,67 2,95 6,7 3,47 1,22
Effnet Hold. 0,01 0,21 0,18 0,21 56,3 0,37 0,15
Ellen - 2,27 2,16 2,27 22,3 3,16 0,85
Emitor Holding - - 0,09 0,11  0,16 0,08

Endomines -0,06 4,4 4,29 4,46 16,5 5,1 1,26
Entraction -1 52,25 51,5 53 98,7 70,75 30,31
Eolus Vind B -1,2 39 38,5 40,3 24,1 48,82 31,59
EOS Russia 0,1 41,7 41 43 83,5 44,2 13,2
Firefly 0,5 22,5 21,1 22,5 9,4 30 11

Forshem Group - - 20,7 21,5  29,3 6,1
Generic 0,3 5,45 4,8 5,7 12,4 5,2 2,17
Genovis -0,11 1,05 1,05 1,18 8,5 2,99 1
Getupdated I.M. -0,04 1,45 1,44 1,5 64,9 4,65 1,2
Hansa Medical 0,1 9,65 9,5 9,9 2,6 12,1 4,01

Hifab Group 0,11 4,25 4,1 4,25 26,8 5,2 3,1
Human Care - - 66,25 68,75  70 36
IBS B -0,05 5,8 5,6 6,1 5 8,5 5,2
Impact Coat. -1,3 39,4 39,1 39,4 25,6 69,5 28,9
Insplanet -1 19 18,9 20,4 15,4 25 9

Inv.Headsets 0,4 18,4 - 18,4 0,2 21,6 16,7
JLT Mobile C. - - 2,1 2,35  3,45 2,01
Keynote - 0,06 0,06 0,07 133,5 0,17 0,03
Labs2 Group 0,01 0,03 0,02 0,03 27,1 0,06 0,01
Lappland Gold. -0,35 7,5 7,4 7,75 367,9 14,15 5,97

Lawson Soft. - 38,2 35 44,7 0,1 50 29,1
Lightlab Swed. 0,45 8,4 7,75 8,5 40,2 18,36 3,02
Malka Oil - 0,16 0,15 0,1613419,8 0,34 0,04
MedCap -0,02 0,93 0,93 0,95 61 0,97 0,46
MediaProvider - - 1,75 2,46  3,38 1,03

NAXS Nordic - 28 27 29 6,1 28,5 20
Netrevel. -0,01 0,16 0,16 0,17 195,2 0,57 0,15
New Nordic - 17,2 17,2 18 2 19,3 8,45
Odd Molly -4,5 130 125 132 17,7 166 42
Opus Prodox 0,01 1,1 1,08 1,11 758,4 1,39 0,59

OraSolv - 0,2 0,19 0,2 197 0,21 0,05
Paradox Enter. 0,37 3,29 2,84 3,48 26,1 4,4 2,55
Pilum -0,02 1,23 1,15 1,3 131,4 1,7 0,41
Precio Syst - 5,2 5,2 5,4 0,3 6,5 3,75
Precomp Solut. -0,02 0,2 0,2 0,28 40 0,43 0,08

PV Enterpr. Swe -0,05 6,5 6,5 6,75 15,8 18,4 5,9
Rasta Group -0,01 0,32 0,3 0,34 262,2 0,41 0,18
Redbet Holding - 9 8,65 9 9,7 22,4 6
Resurs CNC -0,04 3,1 - 3,14 2,1 3,44 1,46
Ruric 0,05 6,35 6,2 6,35 93,1 32,8 4,6

RusForest 0,7 24,8 24,1 26,9 26,7 28,3 11
Scribona A 0,05 7,75 - - 0,2 10,5 4,72
Scribona B -0,15 8 7,8 8,15 38,4 9,8 4,6
Seamless Dist. -0,3 5,25 - 5,35 11,1 6,6 1,19
SeaNet Marit. - 0,08 0,07 0,08 530 0,15 0,05

SJR 0,9 22,1 22 22,3 9,1 22,4 13
Skåne-Möllan - - 450,5 530  500 300
Smarteq B 0,01 0,43 0,39 0,44 1 0,95 0,28
SRAB Ship. B - - 0,13 0,14  0,95 0,12
Stille -0,1 16,5 16 16,7 18 25 11

Sv.Internetrekr - - 1,57 2,1  4,3 1,4
TagMaster B -0,05 0,88 0,87 0,91 7 1,49 0,4
Tethys Oil 1,3 32,7 31,5 33 22,9 49,3 8,9
TravelPartner -0,5 19,5 18,5 19,8 68,9 23,5 2,13
Tretti 1,75 75,25 74 76,75 13,9 73,5 11,1

Trigon EUR -0,03 0,72 0,72 0,78 40,1 1,1 0,4
Tripep 0,02 0,92 0,86 0,92 39,2 1,47 0,24
Trygga Hem - 15,5 15,4 15,8 0,5 15,8 6,8
Unlimited T Gr. -0,15 12,4 11,65 12,65 2,1 14,8 6,5
WeSC -5 100 99 102,5 48,6 122 27,17

West Internatio -0,01 3,52 3,52 3,59 1,6 4,69 1,8
White Shark B - 9,95 9 10,85 3,4 178,75 7,5
Victoria Park - - 8 15  11,83 7,1
Vinovo - - 8,65 12  23 9
Wise Group -0,03 0,3 0,3 0,35 39,9 0,38 0,18

VKG - 1,75 1,6 1,8 497 2,4 1,15
World Class Sea - - - -  3,48 1,27
Önskefoto - - 0,93 1,06  1,49 0,75

SX Finans -1,11 +1,7 -3,6 357,49
SX Hälsovård +0,01 +2,3 +5,8 268,05
SX Industri -1,27 +2,2 -2,4 324,66
SX IT -1,66 -1,1 +7,8 150,67
SX Media -1,52 +1,8 +1,5 143,88
SX Material -0,6 +2,6 +2,4 261
SX Telekom -1,14 -0,2 -2,8 753,85

Index          Förändring i % sen      Värde
 1 dag  1vecka  1231

Index          Förändring i % sen      Värde
 1 dag  1vecka  1231

Index          Förändring i % sen      Värde
          1 dag   1231

Index          Förändring i % sen      Värde
          1 dag   1231

New York, Nasdaq -1,28 -2,5 2213,44
Oslo, Benchmark -2,2 -5,3 351,77
Paris, CAC 40 -1,32 -5,8 3707,06
Tokyo, Nikkei 225 -0,47 -1,8 10352,1
Zürich, SMI -0,57 +1,6 6649,09

AKTIE     Dagens  Dagens Omsatt      Betalt
  betalkurser slutkurser  antal i  2008/2009
   +/- sen- köp sälj tusen-
senast ast kurs kurs tal högst lägst AKTIETORGET

1,618 Strict 0,07 0,54 0,46 0,56
24h Movies - 0,18 0,02 0,2
Accelerator - 2,5 2,42 2,52
AdTail - - 0,98 1
Albin Metals - - 0,19 0,66
Alcaston Exp 0,04 1,79 1,7 1,79
AlphaHelix - - 1,18 1,27
Altero B 0,13 2,68 2,65 3,06
Amhult 2 B - - - 18,8
Aqualiv - 0,1 0,09 0,1
Aqua Terr. I - - 0,02 0,03
Archelon Min -0,01 0,31 0,29 0,31
Aros Quality -0,9 44,6 43,1 44,7
AU Holding - - 0,12 0,13
Avonova - - 1,11 1,45
B&M Impex -0,01 0,38 0,35 0,39
Bahnhof B -0,6 22,9 22,1 23,5
Beowulf Mini 0,05 0,44 0,39 0,44
Bestin B - - 1,6 -
Biosensor Ap 0,01 0,14 0,13 0,14
Botnia Explo - 0,12 0,11 0,12
CaucasuOil - - 0,8 0,98
Cherryföreta - 24 24 25,1
Clean Tech. -0,02 0,43 0,39 0,42
Clinical Las 0,01 3,4 3,32 3,4
Community En 0,03 0,1 0,08 0,1
ConPharm A - - 1,31 1,72
ConPharm B - - 1,3 1,55
C-Rad B -0,6 14 13 14,4
Creative Ant - 3,4 3,4 3,7
CWS Comfort 0,47 3,47 2,52 4,45
Deflamo B - - 2,18 2,31
Devicom - - 1,3 1,69
Dignitana -0,45 7,05 7,05 7,7
EDI Company - - - -
Elv.Vallent. - - 41,7 48,4
Empire B -0,05 7,3 7 7,35
Enjoy Group -0,02 1,48 - 1,52
Euris B - - 1,36 1,87
Eurocine Vac 0,9 30,8 28,6 32,2
Eurocon - - 1,61 1,75
EXINI Diagno -0,05 1,95 1,53 1,85
FastTV.net - - - -
FIND - - 5,25 15
Followit -0,01 0,06 0,06 0,07
Forsstrom B - - 10,1 12
Fundior B - - 0,12 0,13
G5 Entertain -0,15 3,25 2,72 3,1
Genline - - 3,21 4,75
GiftToday - - 0,06 0,09
GlobalFun - - 0,28 0,33
Guld Invest - 0,3 0,29 0,3
H1 Communica - - - 5

RÅVARUMARKNADEN
  Metall Förändr.           Promt

fr. gård.     köp sälj          enheter

Metaller
Koppar 142,50 7364,50  USD/ton
Aluminium 41,00 2145,00  USD/ton
Zink 28,00 2315,00  USD/ton
Nickel 300,00 20600,00  USD/ton
Bly 20,00 2338,00  USD/ton
Tenn 145,00 17075,00  USD/ton

Ädelmetaller  Köp idag Köp
igår
Guld -10,80 1102,55 1113,35USD/troy oz
Silver -0,37 15,81 16,18USD/troy oz
Platina -12,50 1509,00 1521,50USD/troy oz
Palladium -9,50 429,50 439,00USD/troy oz

  31,1 grams = 1 troy oz
Olja
Olja -1,46 77,15 78,61 USD/fat

Hammarby Ban - - 5,1 8,45
Hammar Inv. - 0,05 0,04 0,05
Hedson Tech. - 4,5 4,36 4,5
HomeMaid B 0,23 3,23 3 3,5
ICM Kungshol -0,3 19,6 18,5 19,8
ICT Sweden 0,02 0,55 0,53 0,58
IDL Biotech - - 0,98 1,28
Intius - - - -
Ironroad -1,45 9,45 7,6 8,95
Jello -0,02 0,05 0,05 0,06
Junebud - - 0,82 0,86
Kindwalls B - 0,6 0,53 0,69
Klick Data B 0,25 8,3 8,35 9,95
Klimax A/S - - - -
Kopparb. Min - 0,1 0,09 0,1
Lovisagruvan -0,1 26,3 24,1 26,5
Lucent Oil 0,09 0,5 0,34 0,52
MedicPen 0,17 0,65 0,52 0,68
Medirox A - - 4,16 -
Medirox B - - 4,12 4,7
Micropos Med 0,35 7,15 6,55 7
MII - 3,11 3 3,3
Miris Holdin -0,19 1,19 1,15 1,35
Mobispine -0,01 0,12 0,11 0,13
Mähler Inter 0,45 4,95 4,33 4,99
NeuroVive 0,1 30,1 27,5 31
Nordic Campi 0,35 5,1 4,8 4,95
Novus Group - - 2,65 3,1
ONE - 6,95 6,85 6,95
Procast Medi 0,1 1,75 1,45 1,9
Railcare Gro - 12,5 12,15 13,5
RBAB B -0,04 0,61 0,54 0,63
RFIG Sweden - 0,05 0,03 0,05
RW Capital -0,02 0,73 0,73 0,8
Safe at Sea 0,04 1,2 1,14 1,2
SensoDetect 0,75 11,75 11 12,2
Senzime - - 6,05 6,3
SnoWolverine - - 0,32 0,5
Starbreeze - 0,25 0,24 0,26
Star Vault B -0,1 2,9 2,75 2,9
Stingbet Hol - - 0,11 0,15
Stormfågeln - - - -
Stävrullen B - - 1,34 3,49
Swe.Resource -0,06 1,56 1,38 1,67
Switchcore - 0,03 0,03 0,04
Systematisk - 0,02 0,01 0,02
Taurus Energ -0,01 1,8 1,62 1,95
Thenberg & K - - 0,6 0,89
TigranTech. 0,01 0,29 0,28 0,32
Towork Sveri - 0,44 0,33 0,54
TracTechnolo -0,05 1,95 1,7 2,3
Transferator 0,05 0,58 0,57 0,61
Transferator 0,02 0,63 0,57 0,65
Traveas 0,02 0,58 0,57 0,6
Trimera 0,05 0,53 0,45 0,55
ValueTree -0,01 0,41 0,4 0,42
Wiking Miner -0,05 1 1 1,09
VitaNovaVent - 1,2 1,2 1,35

Vitec Softwa 1,7 41,6 41,6 42,7
Värmlands Fi 0,3 4,2 4,1 4,74
XRF Analytic - - 7,75 9,9
Xtracom Cons - - 1,33 1,52
Xtranet Grup - 0,07 0,06 0,07
Yield - 5,6 5,6 6

OBS -LISTA A-TORGET

Catering Ple - - 0,43 0,58
Cellpoint -0,05 1 0,9 1,05
Eurovip Grou - 0,05 0,05 1
Eurovip Grou - - 0,14 0,2
Finmetron - 0,3 0,29 0,34
Heart of Bra - 0,06 0,05 0,08
Maxpeak B - - 0,09 0,12
Scirocco B - - 0,08 0,1
Ulyss - - 0,47 0,64

NORDIC MTF

Aktiespridni -0,05 0,35 0,36 0,4
Axichem - - 5 7,35
Biolight -0,11 1,3 1,35 1,79
Clean Oil Te -0,01 0,99 0,85 0,99
Fortnox - 2,85 2,83 2,89
free2move - 6 5,9 6,15
Glass Safe - - 0,1 0,19
Hexatronic - - 1,64 2,28
Insight Ener - - 0,63 0,7
Josab Int. - - 0,37 0,44
Kilsta Metal -0,01 0,19 0,19 0,2
Kopparbergs - - 6 6,4
LC-Tec Holdi -0,25 8,25 8,25 8,5
MedCore - - 0,1 0,12
Metromark Ho 0,62 5,25 - -
NFO Drives - 0,87 0,8 0,87
SCN - - 0,52 0,58
Sharpview - - 0,82 0,86
Swedish Bar - - - 0,01
Twinblade TH - - 10,5 14,1
Vindico Secu - - 0,07 0,09

GÖTEBORG S OTC-LISTA

Albin Metals - - 0,19 0,66
Archelon Min -0,01 0,31 0,29 0,31
Thenberg & K - - 0,6 0,89

BEQUOTED INOFFICIELL A

3PI-B - - - -
ALM Equity - - 16 17
Björklöven B - - - -
Fosema B - - - -
Genesis-IT - - 0,55 0,6
Global Gamin - - 0,01 0,02
Gotlandsbol. 61 561 575 -
Gotlandsbol. - - 565 -
Hebi Health - - 0,01 0,02
Hydropulsor - - - -

VINNARE/FÖRLORARE  MINDRE LISTOR

MARKNADSRÄNTOR

Förändring   Ränta Ränta
   en dag  31/12

*) avser 8 år. **) avser 12 år. 

BOSTADSRÄNTOR

  Långivare              VILLOR / BOSTADSRÄTTER
Rörlig   3m    1år    2 år    5år  10 år

Danske Bolån - - 1,75 2,5 4,2 4,95
DnB NOR - 1,53 2,01 - 4,26 5,3
ICA Bolån - 1,59 2 2,58 4,3 5,1
Ikanobanken - 1,59 2 2,58 4,25 5,1
Länsförsäkringar - 1,59 1,69 2,57 4,3 4,95
Nordea Hypotek - 1,55 1,84 2,59 4,3 4,99*
Salus Ansvar - 1,59 2 2,58 4,3 5,1
SBAB - 1,59 2 2,58 4,3 5,1
SEB Bolån - 1,53 1,82 2,75 4,4 5,09
SHB Statshypotek - 1,55 1,84 2,58 4,32 5,05
Skandiabanken - 1,63 1,98 2,6 4,28 -
Swedbank Bolån - 1,59 1,7 2,58 4,23 5,1

Statsskuldväxlar
360   
180   
90 0,17 0,17
Statsobligationer
Stob 3 år(1046) -0,07 1,62 1,7
Stob 5 år(1041) -0,1 2,245 2,395
Stob 10 år(1052) -0,11 3,125 3,28
USA 30 år -0,100 4,630
USA 10 år -0,110 3,690
Tyskland 10 år -0,090 3,170
Diff Sverige/Tyskland 10 år  0,060

P/E :  Aktiekurs genom 
vinst enligt prognos. Högre 
p/e-tal = hög värdering,   
neg = redovisad förlust. 
Direkt avkastning =
senaste utdelning delat med 
senast betalt.

Produktion:

Confidence B 50,00 0,03
Labs2 Group 50,00 0,03
Community Enter.42,86 0,10
MedicPen 35,42 0,65
Lucent Oil 21,95 0,50

Jello -28,57 0,05
Polyplank -27,59 0,42
Axlon Group -20,00 0,04
Followit -14,29 0,06
Miris Holding -13,77 1,19

Vinnare Ändring i % Senast
sen en dag betalt

Förlorare Ändring i % Senast
sen en dag betalt

ÖSTERGATAN 1, MALMÖ

GÄLLER EJ VÅRENS NYHETER & UNDERKLÄDER. 
KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN. GÄLLER T O M 100227

SISTA 4 DAGARNA!

SLUT
REA!
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NAV
kurs

Utveckling i procent:  

Fond i
går

i
år

NAV Net Asset Value, nettovärdet
av varje fondandel. 

i går Värdeutveckling i procent
jämfört med föregående
börsdag.

i år Värdeutveckling i procent mätt 
från senaste årsskiftet.

* Aktuella uppgifter saknas. 
Senast kända värden anges. 

U Income (Inc) – denna
andelstyp ger utdelning.

A Accumulated (Acc) – denna
andelstyp ger inte utdelning.

Aktie-Ansvar

*

*

Aktiespararna

Alfred Berg
*

*
*

*
*
*

AMF Pension

Ancoria Insurance

Atlant Fonder
*

*
*

Avanza Fonder

AXA Rosenberg
*
*
*

*
*
*

BankInvest/Intervalor 

Banque de Luxembourg

Baring

Bid & Ask AM
*

BlackRock

Brummer & Partners
*

Capinordic AM

*

*
*

Carlson Fonder

Carnegie Fond

Catella

CB Asset Management

Cicero Fonder
*

Coeli Fonder
*
*
*
*

Danske Invest

Davegårdh & Kjäll

Didner & Gerge

East Capital

*

*

Eldsjäl Fond

Enter Fonder

Erik Penser Fonder

Evli Fondbolag
*

*
*

*

Fidelity International
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

FIM Fonder
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

FMG
*
*

*
*

*

Folksam Fond

Fondita

Fondkompassen

Fortis
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

Franklin Templeton
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

Gustavia

*
*

Handelsbanken

*

HQ Fonder

*

HSBC Global Asset Man.
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

IKANO Banken
*

*
*

Indecap Guidefonder
*
*
*

J.P.Morgan Asset Man.
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

KPA Fonder

Lannebo Fonder

Länsförsäkringar

Lärarfonder

Markedskraft Fonder
*

Mobilis Kapitalförv.

Morgan Stanley
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

NE Kapförv.
*

New Star/Intervalor
*

Nordea

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

Nordnet
*

*
*
*

*

ODIN Fonder

Parex AM

Pictet

*

*

*
*
*

SEB

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

Simplicity

Sjunde AP-fonden

SKAGEN Fonder
*

*

Skandia Finans Radgivning

Skandia Fonder

Sparbanken Syd
*

*
*
*
*

Spiltan Fonder

SPP Fonder

Storebrand
*
*
*
*

*
*

Swedbank Robur
*

*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

Swedbank Robur/Banco

*

Söderberg&Partner
*

Thenberg Fonder
*
*

*
*
*
*

*
*

Västra Hamnen

XACT Fonder
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Ålandsbanken

Öhman

FONDER I GÅR

East Capital Ryssland 2,04
SEB ECRysslan 2,04
Alfred Berg Ryssland 2,02
SEB Ryssland 2,00
SEB Östeuropa 1,99

SEB ÖsteuSmåL 11,90
Danske Inves Baltic 10,84
Thenberg Fon Small Cap 9,83

East Capital Ryssland 2,04
Alfred Berg Ryssland 2,02
SEB Östeuropa 1,99

Handelsbanke Rysslands 1,92

PPM-FONDER I GÅR FONDER I ÅR
Vinnare Förlorare Vinnare Förlorare Vinnare Förlorare

AKTIEFONDER OCH BL ANDFONDER
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Mest läst
på Sydsvenskan.se

Mest klickade artiklar i går●
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Malmö: Hansacompagniet, Caroli, Jägersro Center, Burlöv Center. Löddeköpinge: Center Syd. Landskrona: Rådhustorget 5. Helsingborg: Stortorget 4. Ängelholm: Storgatan 56A. Kristianstad: Västra Storgatan 37.  

I MORGON STARTAR
VÄRLDENS BOKREA KL 07.00!

Missa inte förstadagspriserna som bara gäller i morgon.

LYCKOFORSKNING●

Den som söker lycka i 
den bistra vintern tar i 
bästa fall semester.

Men i själva verket är 
det att vänta på ledig-
heten som skapar mer 
lycka än att tänka tillba-
ka på den.

Efteråt är allt som 
vanligt, visar ny forsk-
ning.

Psykologer på Erasmus-
universitetet i Rotterdam 
bekräftar nu den gamla 
sanningen ”att vänta på ett 
nöje är också ett nöje”.

Samtidigt fastslår de 
att ett avverkat nöje som 
 semester inte sätter några 
större spår.

Oftast inga alls, faktiskt. 
När vardagen börjar igen är 
den extra lyckokänslan som 
bortblåst.

Undantaget är om 
 semestern verkligen inne-
burit gedigen avkoppling. 
Då är personen lyckliga-
re än omgivningen, men 

 absolut som mest i åtta 
veckor efteråt.

Forskarna lät  1 500 hollän-
dare gradera sina känslor 
av lycka och välbefinnande. 
Ungefär 1 000 av dem skul-
le ha semester inom över-
skådlig tid.

Skillnaden i graderingen 
av lycka mellan de två grup-
perna var otvetydig. Blivan-
de semesterfirare var mer 
sälla.

När mätningarna upp-
repades sedan respektive 
semesterfirare kommit till-
baka var skillnaden borta.

Om semestern varit  ovan-
ligt avkopplande syntes en 
klar lyckoskillnad i upp till 
två veckor, men hos de fles-
ta klingade den av snabbt. 
Som mest bestod lyckan i 
åtta veckor.

Vardagen är som den 
är och därför faller man 
snabbt tillbaka i den, 

oavsett vad man just va-
rit med om, konstaterar 
Jeroen  Nawijn som ledde 
 försöket.

Samtidigt drar han slut-
satsen att den lyckosträvan-
de människan bör ändra 
sina semesterrutiner:

Flera kortare semestrar 
orsakar uppenbarligen 
mer lycka än en lång sam-
manhängande. Ett tilläggs-
tips är kanske att den som 
har lång framförhållning 
kan suga lite extra på lycko-
karamellen.

LÄS MER!

Mest lästa och kommente-
rade artiklar hittar du på 
syd sven skan.se/topplistor

●

Semester gör dig lycklig – i förväg

TEXT: ULF 
TÖRNBERG
ulf.tornberg
@sydsvenskan.se

Att vänta på det här ögonblicket ger mer lycka än att tänka på det efteråt, visar forskare.

FO
TO

: JIM
 TILLER 20

0
5

KOMMENTERA

Blir du lycklig av semester? 
Kommen tera artikeln direkt 
på Syd sven skan.se.

●

1. Bostadsbubblan 
kommer svida 

2. Krockad buss fick kapas 
3. Rolle vill söderut igen 

4. Kaffe – bra eller dåligt? 
5. Besvärligt på vägarna 
6. Redhawks missade sista 

kvalchansen 

7. Bostadsskandalen 
i Herrgården växer 

8. Böter för Chippen 
efter flygplatsbråk 

9. Så virkar du din egen 
OS-mössa 

10. Fransmän vill stoppa 
närradio 

SYDSVENSKANh


