
Tycker du att Sverige verkar annorlunda?  
Det är det. Kanske också lite motsägelsefullt. 
Vi svenskar arbetar hårt och har ändå tid att 
prioritera familj och vänner. Vi hamnar högst 
upp i rankningar över jämlikhet men är ändå inte 
fritt från diskriminering. Vi har länge värnat om 
klimatet, men det krävdes en tonårsflicka för att 
världen skulle lyssna.

Vi gillar att göra saker på nya sätt. Ta till 
exempel vår industrialisering som tog oss in i 
framtiden på rekordtid – en utveckling som drevs 
på av innovationer och möjliggjordes genom 
fred. Sedan dess har vi gått på föräldraledighet, 
börjat strömma musik och skippat kontanterna.

Det här är en bok om Sverige från midvinter till 
midsommar, från jämlikhet till tryckfrihet, från 
demokrati till spelindustri. Sverige – långt ifrån Sverige – långt ifrån 
lagom lagom kanske rentav överraskar dig.

Sverige
Långt ifrån lagom

Sverige – långt ifrån lagom



Tekniken har fört de 
samiska renskötarna in i 
framtiden. I dag kan de 
hålla reda på sina djur 
med hjälp av drönare, 
vilket både är mindre 
stressande för renarna  
och bättre för miljön.

Foto: Per Lundström
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Hej!
Jag är Sverige, ett land som är så avlångt att 
mina nordliga delar fortfarande är snötäckta 
medan den södra änden slagit ut i full blom. 
Jag är ett land som är så glest befolkat att hela 
min befolkning skulle rymmas i en större stad.

En del säger att jag är kaxig. Men så har jag 
också haft stora framgångar på tech-området 
och i musikbranschen. Många världsledande 
företag har grundats här. Och jag betraktas  
som en föregångare när det gäller miljöfrågor 
och jämställdhet.

Här frodas idéerna och bolagen blomstrar. 
Jag är monarki och demokrati. Jag är fack-
föreningarna och framtidsföretagen. Jag 
är individualistisk och inkluderande. Jag är 
tradition och innovation. Jag är midnattssol och 
midvinter. Jag är norrskenet och Nobelpriset.

Jag är ett land, så jag är många olika saker 
för många olika människor. Det är upp till dig 
att avgöra vad som gör mig till Sverige.
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Sverige – basfakta

Näringsliv:

Sverige är framför allt 
en tjänsteekonomi. 
Procentsiffrorna baseras 
på antal företag per 
sektor (övriga: 0,5 %):

är Sveriges totala landyta, 
vilket gör landet till det femte 
största i Europa. 

Om man skulle tippa över 
Sverige söderut, skulle norra 
änden landa i södra Italien.

Geografi:

410 000 km2

Längsta avstånd 
norr–söder:

1 572 km

Vattenområden: 

Utöver landytan består 
Sverige av 120 000 km2 
sjöar och hav.

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske: 21,1 %

Industri: 14 %Tjänster: 64,4 %

Högsta berg: 

Kebnekaise 
2 097 m

Markanvändning i Sverige:

Skogsmark 69 %
Jordbruksmark 8 %
Naturligt gräsbevuxen mark8 %
Öppen myr7 %
Berg i dagen och övrig mark5 %
Bebyggd mark 3 %

Timmar med dagsljus:

Kiruna

Stockholm

Malmö

Januari   Januari  

6 18

7 17

240 −15,6 °C*

−2,9 °C

−0,7 °C

+12,8 °C

+17,2 °C

+16,5 °C

Juli Juli

Befolkningstäthet:

25
personer per km2, jämfört 
med genomsnittet i EU 
som är över 100. Ungefär 
97 % av landytan är 
obebyggd.

Statsskick: Språk: Religion: 

Norra Europa 

Huvudstad: 

Stockholm

Tidszon: 

Greenwich Mean Time 
(GMT) +1, eller Central 
European Time (CET).

Befolkning:

10,5
miljoner, eller 0,14 % av 
världens befolkning. 

87 %
av befolkningen bor i 
tätorter.

Förväntad livslängd:

Valuta: 

år

Män

81

år

Kvinnor

84

Den svenska statskyrkan 
är protestantiskt kristen, 
men i praktiken är landet 
mycket sekulariserat.

Svenska är huvudspråket, 
och vi har fem officiella 
minoritetsspråk: finska, 
meänkieli, romani chib, 
samiska och jiddish.

Parlamentarisk 
demokrati och 
konstitutionell monarki.

Medeltemperatur:

Svensk krona, SEK *

Bruttonationalprodukt 
(BNP)/invånare:

488 000 SEK (2019)

*  1 SEK = 0,1 EUR = 0,12 USD 
(maj 2021)

Största sjö: 

Vänern 
5 650 km²

* °C = grader Celsius. 

Läge: 

4  54  5
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4. Göteborg är vår näst största stad 
och porten till väst. Det är också 
Volvos hemstad. Göteborg är en 
forskningsintensiv stad, med många 
samarbeten mellan handel och 
 industri, akademi och statligt ägda 
bolag. I Lindholmen Science Park 
ligger fokus på smart mobilitet. 

10. Östersund lockar 
studenter och forskare  
till Mittuniversitetet –  
och till den närbelägna  
skidorten Åre. 

13. Piteå siktar på att 
anlägga en av Europas 
största landbaserade 
vindkraftsparker,  
Markbygden.

14. Arvidsjaur lockar till 
sig ledande biltillverkare 
som testar tusentals bilar 
under extrema vinter-
förhållanden. 

12. Forskningen vid Umeå 
universitet omfattar allt 
från AI och robotteknik 
till mikroskopiska alger.

8. I Borlänge finns 
Dalarna Science Park, en 
mötesplats som fokuserar 
på hållbarhet och sam-
arbeten i Östersjöregionen. 6. I Strängnäs finns en 

jättestor solcellspark 
som kan försörja  
4 650 lägenheter med  
elektricitet året runt. 

15. Luleå har byggt värl-
dens första anläggning 
för fossilfri framställning 
av stål, Hybrit. 

9. Uppsala universitet, 
grundat 1477, har varit 
hemmauniversitet för 
åtta Nobelpristagare.

2. Lunds universitet 
grundades 1666. I Ideon 
Science Park finns den  
stora europeiska forsk-
ningsanläggningen ESS 
(European Spallation 
Source) som kommer att 
ha världens mest kraft- 
fulla neutronkälla.

3. I  Älmhult föddes  
möbelföretaget Ikea 
1943. 

5. Visby på ön Gotland är 
utnämnd till världsarv av 
Unesco. 

16. Gällivares koppar- 
gruva Aitik, som är  
Sveriges största, elektri- 
fierar sina stora lastbilar 
för miljöns skull.

1. Malmö, vår tredje största stad, 
ligger tack vare Öresundsbron oslag-
bart nära kontinenten. Staden har 
förändrats mycket på senare år, när 
industriområden ersatts av miljövänli-
ga bostadsområden med nyskapande 
arkitektur. Högt över Malmö reser sig 
skyskrapan Turning Torso.

17. Kiruna utgör ett centrum för 
rymdforskning och utforskande av 
rymdturism genom rymdbasen  
Esrange Space Center och  
Spaceport Sweden. 

11. Höga kusten har 
utnämnts till världsarv 
av Unesco och här 
finns Sveriges längsta 
hängbro. 

7. Stockholm, vår huvudstad, fylld av historia 
och formad av innovation. De snabbväxande 
företagen King, Klarna och Spotify inledde sina 
framgångar här, precis som speljättarna Dice 
och Mojang. I december varje år får Stock-
holm internationell uppmärksamhet genom det 
prestigefyllda Nobelpriset. Kista Science City är 
ett ledande europeiskt centrum för informations- 
och kommunikationsteknik.

Sverige – från söder till norr
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Sverige är känt för sina höga skatter och en stark 
offentlig sektor. Men det är också ett land med en 
historiskt stark, internationellt konkurrenskraftig 
ekonomi, där företag föds och blomstrar.

SAMHÄLLE

Här möts  
offentlig och 
privat sektor
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M ed en så liten hemmamarknad har vi länge varit bero
ende av internationell handel. Och på global nivå finns 
det anmärkningsvärt många stora företag med svenska 
rötter – även om inte alla är lika blågula som möbel

företaget Ikea. På listan finns varumärken som ABB, AstraZeneca, 
Ericsson, H&M, Sandvik, Scania och Volvo. Flera så kallade enhör
ningsföretag – framgångsrika uppstartsföretag med ett värde på 
över en miljard dollar – har också grundats här: musikströmnings
tjänsten Spotify, onlinebetalningsföretaget Klarna och spelföretag 
som King och Mojang, för att bara nämna några. 

utveckling än många andra länder, så det är inte så konstigt att vi 
placerar oss högt upp i internationella innovationsindex.

Uppstartsföretag utgör en viktig del i svenskt näringsliv, med 
både svenska och utländska företagare som väljer vårt land som 
bas. Det här är några skäl att välja Sverige som anges: ett före
tagsvänligt politiskt klimat, en avreglerad marknad, överkomliga 
skattesatser för företag och en bra teknisk infrastruktur. 

Framgång genom utbildning
Det svenska välfärdssystemet bygger på den grundläggande prin
cipen att alla bidrar och att alla får lika tillgång till samma skyddsnät 
och offentliga tjänster. Skatterna subventionerar bland annat vårt 
hälso och sjukvårdssystem, och våra barns utbildning är helt skat
tefinansierad. Men verksamheter som betalas av staten behöver inte 
ha staten som huvudman – den svenska lösningen är en blandning 
av offentliga och privata leverantörer. På  skolområdet till  exempel, 
finns det gott om friskolor, privatägda skolor som finansieras 
offentligt och som följer samma läroplan som kommunalt drivna 
skolor. Privata skolor finansierade genom elevavgifter är dock  
ytterst ovanliga.

Skolundervisningen har varit obligatorisk i Sverige ända sedan 
1842. Utbildningssystemet och en hög genomsnittlig utbildnings
nivå anges som viktiga faktorer för vår övergång från fattig jord

Uppsala universitet 
har hängt med sedan 
1400talet och omkring 
40 000 studenter väljer 
att studera där varje år.

AstraZeneca är ett 
svenskbrittiskt bio
medicinskt företag med 
verksamhet i 100 länder 
och med strategiska 
forskningscentrum i 
Sverige, Storbritannien 
och USA.

En anda av samförstånd
Men hur kan blomstrande företag och en konkurrenskraftig ekonomi 
samexistera med ett omfattande välfärdssystem och höga genom
snittslöner? Ett av svaren är vårt balanserade skattesystem där 
företagsskatten är relativt låg. En annan viktig faktor är de centrala 
löneförhandlingarna – hjärtat i den så kallade ”svenska modellen”. 
Fackföreningar och arbetsgivare – privata och offentliga – har en 
lång tradition av att förhandla med varandra i en anda av samarbete 
och samförstånd. 

Under årens lopp har det oftast fredliga förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare hjälpt till att stärka den svenska 
ekonomin. Färre konflikter innebär ett större fokus på innovation 
och utveckling. Faktum är att vi investerar mer i forskning och 

Ikeas möbler, som leve
reras i platta paket, hittar 
man överallt i världen.
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bruksnation till ett avancerat välfärdssamhälle. I dag börjar svens-
ka sexåringar sin skolgång med en tioårig obligatorisk utbildning 
som är helt skattefinansierad. Efter det väljer de flesta att fortsätta 
med treårigt gymnasium. 

De som därefter väljer att fortsätta sin akademiska bana har över 
30 universitet och högskolor att välja bland – det äldsta är Uppsala 
universitet som grundades 1477. Ungefär 28 procent av oss har nu 
minst tre års eftergymnasial utbildning. 

Lika möjligheter
Utbildning är en viktig grund för att skapa lika möjligheter. En annan 
är tillgänglighet – att säkerställa att hela samhället är tillgängligt 
för alla, oavsett förutsättningar. Vi gör det möjligt även för perso-
ner med olika funktionsnedsättningar att utöva sina rättigheter och 
fullgöra sina medborgerliga skyldigheter. Bussar och tåg är anpas-
sade för rullstolar, offentliga – och många privata – byggnader och 
webbplatser är tillgängliga för människor med särskilda behov och 
övergångsställen är utrustade med ljudsignaler. Människor med 
funktionsnedsättning kan också ha rätt till en personlig assistent. 

Att säkerställa lika möjligheter handlar också om att bekämpa 
diskriminering och arbeta proaktivt för integration. Ända sedan 
andra världskriget har Sverige varit ett immigrantland – det är fler 
som väljer att flytta hit än som lämnar landet, med undantag för 
åren 1972 och 1973. En del kommer hit för att arbeta eller studera i 
längtan efter ett annat liv. Andra flyr från krig och förföljelser. Inte-
gration är en ständig utmaning, där staten och ideella organisatio-
ner arbetar för att se till att de nyanlända kommer in i samhället så 
smidigt som möjligt. Ett mål är att få nyanlända invandrare i arbete 
eller studier snabbare. 

Initiativet Global Deal
Den globala ekonomin är ojämlik. Skillnaderna i löner och arbetsför-
hållanden är stora runt om i världen och växande ojämlikhet leder till 
social oro och hämmad tillväxt. Arbets tagare som behandlas rättvist 
blir friskare och mer lojala, vilket gör företagen mer produktiva och 
samhällena mer jämlika. Initiativet Global DealGlobal Deal startades av den svens-
ka regeringen tillsammans med den internationella arbetsorganisatio-
nen ILO och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) för att initiera en social dialog mellan regeringarna, företagen 
och arbetstagarna.

av den svenska 
 befolkningen är 65 år 
eller äldre.

20 % 

Vård som man har råd med
Det svenska samhällssystemet strävar efter att vara jämlikt och 
inkluderande. Därför är hälso- och sjukvården kraftigt subventio-
nerad – det garanterar att alla får tillgång till samma vård, oavsett 
inkomst. Oavsett om du väljer att gå till en offentlig eller privat 
vårdgivare debiteras du en mindre avgift – men det mesta av vård-
kostnaderna finansieras genom skatter. Tandvården är gratis upp 
till 23 års ålder, och därefter är den delvis subventionerad.

En effekt av att vara ett välutvecklat land är att människor lever 
längre och längre. Därför ökar vårt behov av äldreomsorg. Många 
äldre människor föredrar att bo kvar hemma och erbjuds då hjälp 
utifrån sina behov. För de som inte är tillräckligt pigga och friska 
finns det olika typer av vårdhem och äldreboenden. Det mesta av 
 äldreomsorgen finansieras genom kommunala skatter och stats-
bidrag och en liten del genom patientavgifter.

I socialförsäkringssystemet ingår också bland annat sjukersätt-
ning, ersättning till människor med funktionsnedsättningar, en 
generös föräldraförsäkring som gör det ekonomiskt möjligt att vara 
hemma när barnen är små, bostadsbidrag om din inkomst är för låg, 
ett aktivitetsbidrag om du är arbetslös och en garanterad minimi-
pension för den som är över 65 år. 

Forsknings- 
finansiering
Vi lägger ungefär mellan 
tre och fyra procent av 
vår bruttonationalpro-
dukt (BNP) på forskning. 
Det mesta av finansie-
ringen kommer från den 
privata sektorn, vilket det 
här diagrammet visar.

72,2 %  
Privata företag

23,2 % 
Högre  
utbildning 

4,5 % 
Staten

0,1 % 
Privata, ideella 
verksamheter

(Siffrorna är från 2019.)

Tillgänglighet hand-
lar om att utforma ett 
samhälle för alla – fysisk 
tillgänglighet är bara en 
av aspekterna. På tåg i 
Stockholms lokaltrafik är 
ledstängerna till exempel 
klargula för att de ska 
vara lättare att se.
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Att värna om miljön har länge varit viktigt för 
oss. Det kan mycket väl ha att göra med att vi är 
omgivna av så mycket natur. När vi nu blickar 
framåt fortsätter vi att ta stora kliv för att hjälpa 
Sverige och världen mot en mer hållbar utveckling. 

HÅLLBAR UTVECKLING

För en  
grönare 
framtid
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Greta Thunberg-effekten
Vi var det första landet i världen som antog en miljölagstiftning, 
1967, och vi var också värd för FN:s första miljökonferens, 1972. 
Det kanske gör oss till en förebild för somliga. Men för att nå ut till 
nästa generation krävs det helt nya tag.

En måndagsmorgon i augusti 2018 stiger en svensk skolflicka 
upp och äter frukost. Hon packar sin ryggsäck och tar sin cykel, 
men hon cyklar inte till skolan – hon beger sig till riksdagen (det 
svenska parlamentet). Hon har tagit med sig en skylt där det står 
”SKOLSTREJK FÖR KLIMATET” och flygblad med information om 
klimatförändringarna. Hennes namn är Greta Thunberg.

Först strejkar hon varje dag, sedan varje fredag, och det hon gör 
sprider sig över hela världen. Hennes protester blir virala i sociala 
medier och det dröjer inte länge förrän svenska och internationella 
medier är på plats. Hon får publicitet i nyhetstidningar från Kalifor-
nien till Calcutta. Under året som följer blir #FridaysFor Future den 
yngre generationens krigsrop när de försöker få världens besluts-
fattare att vidta åtgärder och förändra utvecklingen innan det är 
för sent.

I september 2019 protesterar fyra miljoner människor, många av 
dem skolbarn. Samma månad riktar sig Greta Thunberg till delta-
garna på en FN-klimatkonferens i New York: ”How dare you? You 
have stolen my dreams.” I slutet av 2019 väljer tidskriften TimeTime 
Greta Thunberg till ”årets person”.

M en det finns ett problem. Vi är en av världens största 
konsumenter av energi per capita, huvudsakligen på 
grund av våra kalla vintrar. Det faktum att vi är ett  
jämförelsevis rikt land ökar tyvärr också vår totala 

miljöpåverkan – både i Sverige och i andra länder – eftersom vi är 
beroende av handel och gärna gör utlandsresor. På plussidan har vi 
under de senaste årtiondena lyckats kombinera en växande ekono-
mi med minskade utsläpp, vilket är sällsynt. Det är resultatet av att 
vi har satt upp tydliga mål och av förändringar som gjorts när det 
gäller uppvärmning av privata bostäder, industriell produktion och 
deponering av avfall. Och nyckeln till denna utveckling är innova-
tion, politiskt ledarskap och lagstiftning.

Från klimatstrejk till 
bioduk. Thunberg- 
dokumentären Greta  Greta  
hade premiär hösten 
2020.
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Energiförsörjning
År 2017 röstade Sveriges riksdag igenom ett historiskt klimat- 
ramverk. Det övergripande målet är klimatneutralitet senast 2045, 
vilket innebär noll nettoutsläpp av växthusgaser. Just nu når vi inte 
upp till ambitionerna och behöver därför öka våra insatser för att 
snabba på minskningen av utsläppen.

Mer än hälften av vår nationella energiförsörjning kommer 
redan från förnybara energikällor – vi nådde 50-procentsmålet 
2012 – och andelen förnybar energi fortsätter att öka. Det finns två 
viktiga orsaker till den positiva trenden: det används mer förnybara 
bränslen inom transportsektorn och vindkraftsproduktionen ökar. 
De viktigaste förnybara energikällorna i Sverige är vattenkraft och 
bioenergi, helt enkelt eftersom vi har gott om både biomassa och 
vatten som rör sig. Vattenkraft används främst för elproduktion 
medan bioenergin används till uppvärmning. 

Smarta städer
Med tanke på att nästan nio av tio av oss bor i tätorter och att 
människor fortsätter att flytta in till städerna är det mycket viktigt 
att göra dem mer klimatsmarta. FN uppskattar att två tredjedelar 
av världens befolkning kommer att bo i städer senast 2050. 

I en del svenska bostadsområden och städer har man infört 
innovativa – till och med revolutionerande – miljösmarta lösningar 
som har fått uppmärksamhet internationellt. En grön föregångare 
är Västra hamnen i Malmö. Här låg en gång ett nedgånget industri-
område som på senare år har förvandlats till ett modernt, hållbart 
område med främst bostäder. 

GrowSmarter är ett EU-projekt som gav Stockholm titeln  
”världens smartaste stad” 2019. Det handlar om att implementera 
innovativa, hållbara lösningar för växande städer. Exempel från 
stadsdelen Årsta i södra Stockholm omfattar energihanteringssys-
tem som visualiserar konsumtionen, återvinning av spillvärme, smart 
avfallshantering och en elcykelpool med bland annat lastcyklar. 
Målet med projektet är en hållbar stad som erbjuder en ”förbättrad 
livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur”. 

Minskning och hantering av avfall
En av utmaningarna i stadsmiljö är vad vi gör av vårt avfall.  
Lösningen: Att kasta bort mindre. Eller ännu bättre: Att ha mindre 
att kasta bort. Vi är redan bra på att återvinna, nu måste vi få till 
stånd en kretsloppsekonomi. Detta innebär att använda produk-
ter som kan återvinnas i sin helhet, enligt en så kallad ”vagga till 
vagga”-princip – men också att undvika onödig konsumtion helt 
och hållet, och att ta fram produkter av mer hållbara material. 
 Delningsekonomin är en annan del av pusslet – vi samäger  
eller hyr allt oftare produkter i stället för att äga dem.

Medelsvensken genererar 1,28 kg avfall per dag. Ändå är det 
mindre än 1 procent av hushållsavfallet som hamnar på soptipp, 
jämfört med snittet i EU som är över 20 procent. Förutom att åter-
vinna material som plast och metall skickar vi vårt skräp till kol-
dioxidsnåla förbränningsugnar där det blir till värme som används 
för uppvärmning av bostäder. Och vårt matavfall blir till biogas som 
används för att driva bussar.

Det finns inga hemligheter bakom våra framgångar. Sveriges 
regering sätter upp ambitiösa mål och ger kommuner, företag 
och privatpersoner motivation att leva upp till dem. Det finns en 

I stadsdelen Västra 
hamnen i Malmö ligger 
fokus på fotgängare, in-
telligenta elnät och andra 
lösningar för en hållbar 
livsstil.

Fjällräven, ett svenskt 
varumärke inom friluftsliv, 
har tillverkat en ryggsäck 
av återvunna plastflaskor, 
Re-Kånken. 
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klar uppdelning av ansvaret i avfallshanteringens olika delar och 
med informationskampanjer får vi medborgarna att engagera sig. 
Eftersom det i princip råder politisk enighet i frågan har det varit 
möjligt för de svenska ambitionerna att fortsätta utvecklas oavsett 
förändringar i det politiska landskapet. 

En viktig milstolpe var förbudet som infördes 2005 mot att låta 
brännbart eller organiskt avfall hamna i avfallsdeponier. Det betyd-
de ett stort uppsving för återvinning och möjligheterna att utvinna 
energi från avfall. För att ge konsumentprodukter längre livslängd 
och uppmuntra till att de repareras i stället för att slängas, blev 
det 2017 billigare att få mindre reparationer gjorda tack vare sänkt 
moms. Nästa steg är att nå upp till det globala målet att halvera 
matsvinnet från 2015 till 2030. 

Hållbart ledarskap
I övergången till ett kretsloppssamhälle är det viktigt att statliga 
institutioner, företag och universitet arbetar tillsammans. Den här 
sortens samarbete kallas ofta för trippelhelixmodellen. Staten kan 
visa vägen genom stimulerande insatser och skatter, universiteten 
bidrar med innovativa strategier och tekniker, och företagen kan 
ställa om till ett hållbart ledarskap där lönsamhet och hållbarhet 
samexisterar. 

Trippelhelixmodellen synliggörs ofta genom olika forsknings-
centrum (eller science centersscience centers), där fokus ligger på klimatneutrala 
lösningar. Det finns flera sådana framstående forskningscentrum 
i Sverige, med stora kluster i områdena runt Stockholm–Uppsala, 
Göteborg och Malmö–Lund. När även civilsamhället involveras 
brukar man kalla det för ett kvadrupelhelixsamarbete.

Sedan 2018 har en särskild rådgivande grupp inom regeringen 

fått i uppgift att göra kretsloppsekonomin till en viktig del i reger-
ingens politik. Bland förslagen finns att man skulle kunna imple-
mentera ett kvalifikationskrav för kretsloppstänkande vid offentlig 
upphandling. Och en rapport från den svenska Omstartskommis-
sionen från 2020 föreslår nya ekonomiska reformer som ska skynda 
på omställningen till en cirkulär ekonomi efter Covid-19-pandemin.*

Allt eftersom kraven på kretsloppstänkande växer, särskilt i de 
yngre generationerna, blir det också ett försäljningsargument. 
Många svenska företag går mot ett kretsloppssystem där pro-
dukterna tillverkas av förnybara resurser, har längre livslängd och 
används, repareras, återanvänds och slutligen återvinns för att 
skapa nya resurser. Möbeljätten Ikea och modeföretaget H&M har 
förpliktigat sig att tillverka alla sina produkter på ett sätt så att de 
kan återvinnas, en omställning som ska vara genomförd år 2030. I 
Eskils tuna kan man shoppa vintage på världens första återbruks-
galleria, ReTuna. Allt som är till salu är återvunnet, återanvänt, 
reparerat eller återvinningsförädlat.

Även historiskt stora förorenare bidrar. Gruv- och stålindustrin 
hör till exempel till de branscher som släpper ut allra mest koldi-
oxid. Nu provar gruvföretagen nya tekniker för smartare gruvdrift. 

Vertikal odling
Över hälften av de grönsaker vi äter i 
Sverige är importerade. Grönska är ett nytt 
företag inom livsmedelsteknik som odlar 
örter och grönsaker inomhus genom så 
kallad vertikal odling. Det ger möjlighet 
att odla i stadsmiljö – året runt och med 
mindre markyta och vatten, samtidigt som 
maten förs närmare konsumenterna.

Staden Eskilstuna är  
pionjär i en shopping- 
revolution. ReTuna är 
världens första återvin-
ningsgalleria, där allt som 
är till salu är återvunnet 
eller återvinnings- 
förädlat.

Den här kimonon ingår i 
kollektionen Re:design, 
ett samarbete inom åter-
vinningsförädling mellan 
klädmärket Lindex och 
Re:textile vid Högskolan 
i Borås.

* ”Idéer för ett starkare Sverige” från Omstartskommissionen.
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Boliden har lyckats minska utsläppen av växthusgaser med upp till 
80 procent i en del av sina nya gruvor.

Hybrit, eller Hydrogen Breakthrough Ironmaking TechnologyHydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, 
är ett samarbetsprojekt mellan stålföretaget SSAB, gruvföreta-
get  LKAB och energiproducenten Vattenfall, de senare två båda 
statligt ägda. Tekniken kommer att ersätta kol med vätgas vid 
stålproduktionen, vilket gör att spillprodukten blir vatten i stället 
för kol dioxid. Målet är att ha en helt fossilfri process på plats 2035 
– med det första stålet i produktion så tidigt som 2026.

Smarta transporter
I vårt avlånga land – som mäter ungefär 1 570 kilometer från norr 
till söder – är vi beroende av att ha en bra infrastruktur och väl 
fung erande transporter. Förutom tågen har de transportmedel 
som i dag används för att förflytta gods och människor en alltför 
negativ påverkan på miljön. Sverige angriper det här problemet 
från olika håll; vi genomför till exempel tester med elektrifierade 
vägar och inför självkörande bussar och delade mobilitetstjänster 
som bil- och cykelpooler.

År 2016 öppnades i Sverige världens första sträcka av elväg för 
tunga fordon, en två kilometer lång testbana. Två år senare blev pro-
jektet Autopiloten i Kista Science City världens första offentliga test-
väg med självstyrande fordon och 5G-nät. Och 2020 samarbetade 
Ericsson med ledande svenska och internationella företag för att testa 
en 5G-baserad självkörande elektrisk minibuss i hjärtat av Stockholm.

Smartare transporter kan också betyda gemensamma transpor-
ter. Detta omfattar allt från hyrfordon till mobilitetsappar – där 

man i en enda app kan hitta alla former av kollektivtrafik, cyklar, 
taxibilar med mera – till lokala initiativ på gräsrotsnivå. 

Sege Park är ett nytt bostadsområde i Malmö där delningsekono-
min är central och involverar både lokala företag och Malmö stad. 
Människor kommer att kunna dela varor och tjänster så att de äger 
mindre, men får tillgång till mer. Initiativet är en del av det natio-
nella programmet Sharing Cities Sweden som utvecklar testbäddar 
för delningsekonomin. 

En global utmaning
Parisavtalet från 2015 slår fast att den globala uppvärmningen bör 
hållas en bra bit under två grader. Sverige lägger stor vikt vid detta 
mål, som också ligger i linje med FN:s trettonde hållbarhetsmål för 
2030; omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser.

Även om vi gör framsteg krävs det fler åtgärder för att nå alla 
målen för hållbar utveckling till 2030. Vi må ha en fördel genom 
det nära samarbetet mellan den akademiska världen och den 
privata och offentliga sektorn, vilket hjälper till att minska klyftan 
mellan forskningen, företagen och lagstiftningen. Men när det 
gäller miljön är globalt samarbete den enda vägen framåt. Det är 
dags att vi slår våra kloka huvuden ihop och gemensamt bekämpar 
 klimatförändringarna. 

Trä är framtiden
Har du någonsin sett ett höghus i trä? Fler och fler 
flerbostadshus i Sverige byggs i trä, det enda kända 
förnyelsebara byggnadsmaterialet. För varje träd som 
avverkas i Sverige, planterar vi två nya, vilket faktiskt 
gör att våra skogar växer. Med vår långa tradition av 
skogsbruk och av att bygga i trä finns det internationell 
efterfrågan på svenska arkitekters och byggföretags 
kunnande om hur framtidens stad ska byggas.

Pantar du?
Sverige har sedan länge 
haft ett system där 
människor får pengar 
tillbaka när de återvin-
ner aluminiumburkar 
och plastflaskor. Varje 
år återvinner vi mer än 
två miljarder flaskor och 
burkar som annars skulle 
kastas bort. Vi har till 
och med ett särskilt verb 
för det: panta. Varsågod 
att använda det – och 
återanvända det.

Intelligent  
transport
Svenska Einride erbjuder 
självkörande, helt el-
drivna fordon som kan 
ersätta mindre lastbilar 
vid transporter. Tanken 
är att använda kund- och 
trafikdata för att sam-
ordna fordonen och på så 
sätt optimera leverans-
tider, batteriets livslängd 
och energiförbrukningen.
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Strandparken,Strandparken, bostadshus i en Stockholmsförort.
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S verige skrev in pressfrihet och tryckfrihet i grundlagen 
redan 1766, som första land i världen. Det ansågs vara ett 
radikalt steg då, och Sveriges öppenhet och insyn i de 
offentliga institutionerna är än i dag i en klass för sig. Våra 

lagar ger såväl media som allmänhet rätt att ta del av offentliga 
handlingar, med några få undantag. Den här principen om att ge 
allmänheten tillgång till handlingar, offentlighetsprincipen, kräver 
att informationen är lätt att förstå och kostnadsfri eller tillgänglig 
mot en mindre avgift.
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Den svenska lagen  
skyddar anställda från 
repressalier om de rap-
porterar om oegentlig-
heter som arbetsgivare, 
offentliga såväl som 
privata, ägnat sig åt.

Medan andra ibland kanske ser oss som alltför stela och 
regelstyrda, ser vi ett demokratiskt system som vi litar 
på och sätter stor tilltro till. Vi viftar med flaggor som 
står för jämlikhet och öppenhet och har i allmänhet ett 
stort förtroende för våra statliga myndigheter, som vi 
har en laglig rätt att granska.

STYRELSESKICK

Byggt på 
demokrati

Visselblåsare och meddelarskydd
Offentlighetsprincipen ger alltså möjlighet till insyn i offentliga 
verksamheter. Alla individer ska fritt kunna bilda sig åsikter, ta del 
av hur den offentliga makten utövas och bevaka sina rättigheter 
och intressen.

Det finns också ett särskilt skydd i lagen för arbetstagare som 
upptäcker och larmar om allvarliga missförhållanden. Det inne-
bär att arbetstagaren som larmar, den så kallade visselblåsaren, 
skyddas mot straff från arbetsgivaren. Allvarliga missförhållanden 
kan till exempel handla om kränkningar av grundläggande fri- och 
rättigheter, korruption, hälsorisker och risker för skador på miljön.

Många arbetsplatser har en intern visselblåsarfunktion, som gör 
det möjligt för arbetstagare att slå larm inom verksamheten på ett 
säkert sätt. Man ska kunna rapportera missförhållanden skriftligt, 
muntligt eller vid ett fysiskt möte och det ska finnas möjlighet för 
visselblåsaren att vara anonym.

Vem får rösta?
Den som är svensk medborgare och har fyllt 18 år samt 
är eller har varit folkbokförd i Sverige får rösta i de 
nationella valen till riksdagen.

I valen på regional och kommunal nivå får man rösta 
även om man inte är svensk medborgare. Den som är 
medborgare i ett annat EU-land, Island eller Norge kan 
rösta i den kommun eller region där de är folkbokförda. 
Medborgare i ett annat land som har varit folkbokförda 
i Sverige i minst tre år kan också rösta i den kommun 
eller region där de är folkbokförda.
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Foto: Elisabeth Toll/K
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I Sverige har alla rätt att lämna uppgifter till media – det kallas 
meddelarfrihet. Ett viktigt undantag finns: uppgifter med så kallad 
kvalificerad sekretess. Det handlar om information där det sekre-
tesskyddande intresset väger särskilt tungt, till exempel känsliga 
uppgifter om hälsa och sjukvård. 

Det så kallade meddelarskyddet innebär att den som tar emot 
ett tips inte får avslöja källan om denna vill vara anonym. Anställ-
da i offentlig sektor – och vissa privata verksamheter – har ett 
extra skydd, som innebär att arbetsgivaren inte får fråga vem som 
lämnat uppgifter till media. Arbetsgivaren får inte heller straffa en 
anställd som vänt sig till media med uppgifter.

Den svenska demokratin i praktiken
I den svenska grundlagen står att ”all offentlig makt i Sverige utgår 
från folket”. Det innebär att vi vart fjärde år har fria, allmänna och 
jämlika val. Vi väljer representanter till vårt parlament, riksdagen, 
som är landets högsta beslutande organ, men också till de styran-
de organen på regional och kommunal nivå. Röstdeltagandet är 
vanligen 80–90 procent. 

Efter de allmänna valen röstar riksdagen om en statsminister, 
som sedan bildar en regering. Regeringen har den verkställande 
makten, men det är riksdagen som stiftar och ändrar lagar, beslu-
tar om statens budget och granskar regeringen.

Vart femte år röstar vi också i val till Europaparlamentet, efter-
som Sverige har varit medlem i EU sedan 1995. Stödet för EU har 
mestadels vuxit under årens lopp, men vi har hållit oss borta från 
euron och betalar ännu med svenska kronor (SEK) när vi handlar.

En ceremoniell monarki
Sverige är inte bara en parlamentarisk demokrati, utan också en 
konstitutionell monarki och den nuvarande statschefen är Kung 
Carl XVI Gustaf. ”För Sverige – i tiden” är kungens valspråk, något 
som också vägleder arbetet i hela hovet. I grundlagen slås fast att 
kungen eller drottningen har en ceremoniell roll och ingen poli-
tisk makt. Den förstfödda kronprinsessan Victoria är arvtagare till 
tronen enligt successionsordningen. Medlemmarna i kungafamiljen 
engagerar sig i viktiga frågor som hållbar utveckling, barns rättig-
heter och hälsofrågor. 

Hennes Majestät 
Kronprinsessan Victoria, 
tronföljare, kommer att 
bli vår fjärde kvinnliga 
monark. 

Den svenska demokratin 
inkluderar rätten att 
demonstrera. Fredagen 
den 15 mars 2019 samla-
des tusentals människor 
utanför riksdagen i  
en demonstration för 
klimatet. Initiativtagare 
var rörelsen Fridays  
for Future. 

Decentralisering
Den svenska offentliga förvaltningen bygger 
på decentralisering och på fördelning av 
ansvaret mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter. Hälso- och sjukvård samt 
kollektivtrafik är till exempel till stor del regio-
nala ansvarsområden. Skolor, äldreomsorg 
och barnomsorg samt vägar, vattenförsörjning 
och avfallshantering är kommunala ansvars-
områden. Arbetet för att förbättra tillgäng-
ligheten är uppdelat mellan olika nivåer av 
myndigheter och offentliga organ. Även om 
vår offentliga sektor är stor är vår centrala 
statsförvaltning liten och mycket ansvar ligger 
i stället hos oberoende myndigheter. 

Ombudsman
Ombudsman är ett svenskt ord som vi lånat 
ut till bland annat engelskan och som betyder 
ungefär ”representant”. Systemet med om-
budsmän – offentliga organ som företräder en-
skilda personers eller gruppers intressen – har 
använts i Sverige sedan 1809 för att ytterligare 
säkerställa öppenhet och insyn. De kan hantera 
klagomål från personer som anser att de har 
behandlats felaktigt av en offentlig myndighet 
eller en tjänsteman.
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Det krävs hårt arbete för att förbättra jämställdheten.  
Det krävs en tydlig strategi som flyttar fram gränserna och 
gör samhället mer inkluderande. Det krävs lagstiftning som 
skyddar allas rätt att vara den de är. Och det krävs pionjärer 
som utmanar status quo. Egenmakt för kvinnor kan inte 
uppnås utan lika rättigheter och likvärdigt deltagande –  
i samhället såväl som i familjen.

JÄMLIKHET

Mot ökad  
jämställdhet
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Pionjärer inom politiken
Under det tidiga 1900-talet blev den svenska journalisten Elin 
Wägner en förebild för kvinnors egenmakt. Wägner samlade 
bland annat in 350 000 namnunderskrifter till stöd för kvinnlig 
rösträtt – en rättighet som slutligen fastställdes 1919. Kvinnor 
kunde då också väljas in i riksdagen. År 1947 blev Karin Kock den 
första kvinnan i regeringen. 1950-talet var ett decennium präg-
lat av ”traditionella” könsroller: det ses ibland som hemmafruns 
 årtionde. Visst fanns det en efterfrågan på arbetskraft – och just 
kvinnlig sådan – på arbetsmarknaden. Det var bara det att det inte 
fanns någon barnomsorg.

Lösningar för föräldrar
Under 1960-talet växte debatten om jämställdhet och sedan, under 
1970-talet, gjordes stora framsteg. Mammaledigheten ersattes 
med könsneutral föräldraledighet som gav båda föräldrarna rätt till 
betald ledighet för att stanna hemma med barnen – eller, för att 
uttrycka det på ett annat sätt, rätt att kombinera arbete med famil-
jeliv. Vid den tiden häpnade världen, och man skakade på huvudet. 
Den nya förskolelagen lade också grunden för dagens system med 
förskolor till ett överkomligt pris som gör det möjligt för föräldrar 
att kombinera arbete med att ha barn. 

Om vi snabbspolar 40 år så erbjuder Sverige i dag föräldrarna  
16 månaders betald föräldraledighet per barn, mer än 80 procent 
av alla barn mellan 1 och 5 år går i förskola och 80 procent av 
kvinnorna mellan 20 och 64 år arbetar – det är den högsta syssel-
sättningsgraden bland kvinnor i hela EU. Men även om föräldra-
ledigheten ger pappor och mammor lika möjligheter att knyta an 

Elin Wägner (1882–1949) 
var en tidig feminist och 
en av de drivande kraf-
terna bakom att kvinnor i 
Sverige fick rösträtt 1919. 

E n anledning till att Sverige länge har förespråkat jäm-
ställdhet mellan könen är att vi inser fördelarna med att 
låta hela befolkningen utnyttja sin maximala potential, 
män såväl som kvinnor. En tidig milstolpe för jämställdhet 

mellan könen var när lika arvsrättigheter för kvinnor och män inför-
des år 1845. Det gjorde stor skillnad för den ekonomiska jämlikhe-
ten mellan könen. Tillsammans med den allmänna skolplikten för 
både pojkar och flickor som hade genomförts tre år tidigare, blev 
detta en språngbräda för fortsatt utveckling.

Sverige var först med 
pappaledighet, betald 
föräldraledighet för 
pappor, och vi arbetar 
fortfarande med att öka 
andelen föräldraledighet 
som tas ut av män. 

Fo
to

: K
ris

tin
 L

id
el

l/i
m

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e

Foto: W
ikim

edia Com
m

ons



32 – JÄMLIKHET JÄMLIKHET – 33

till sitt barn är det bara ungefär 30 procent av den som utnyttjas  
av papporna.

Om vi ska vara ärliga handlar föräldraledighet inte bara om jäm-
ställdhet. Det handlar, i förlängningen, också om att öka landets 
tillväxt. Det finns bevis för att jämställdhet ökar den ekonomiska 
tillväxten och ändå ignoreras ofta jämställdhetsperspektivet i 
handelspolitiska beslut, som generellt gynnar män framför kvinnor. 
Sverige arbetar för att förbättra situationen och göra handeln mer 
jämställd, både i Sverige och internationellt.

#metoo i Sverige
Hösten 2017 kommer en hashtag att ruska om de patriarkala 
strukturerna. #metoo når snabbt Sverige. Här är det kvinnor inom 
teater och film som går i bräschen för rörelsen, och som vittnar 
om sexuella trakasserier och övergrepp. Andra branscher följer 
snart efter. Och sedan kommer det upprop från andra grupper av 
kvinnor, icke-binära människor, transpersoner, liksom från barn och 
unga, som talar ut under olika hashtaggar.

Regeringen lyssnar. I juli 2018 träder en ny lag om sexuellt 
samtycke i kraft. Den innebär, i korthet, att sex utan uttryckligt 
medgivande betraktas som våldtäkt, även när offret inte uttryckli- gen säger ”nej”. Men det handlar inte bara om brottsbekämpning. 

Svenska myndigheter har också till uppgift att intensifiera sitt 
arbete mot sexuella trakasserier och sexuella övergrepp när det 
gäller förebyggande och skydd. Skolor uppmanas att stärka  
sexualundervisningen i läroplanen, och att inkludera undervisning 
om våld och hedersförtryck, samtycke och pornografi.

En marknad för jämställdhet
Det är inte bara engagerade individer, organisationer och regering-
en som kämpar för kvinnors ekonomiska egenmakt. Många företag 
inser att jämställdhet också är affärsmässigt motiverat för dem som 
arbetsgivare, deras anställda och kunder. Ett exempel är musik-
strömningstjänsten Spotify. 

Företaget bestämde sig för att göra något åt det faktum att 
kvinnor fortfarande är så enormt underrepresenterade i musikbran-
schen, och startade 2017 projektet Equalizer*. Initiativet syftar till att 
stödja kvinnor i musikbranschen genom nätverksträffar, karriärverk-
tyg, poddsändningar och workshoppar. Men det räcker inte med att 
prata, man måste göra något också, så Spotify arbetar även aktivt för 
att öka jämställdheten och mångfalden bland sina anställda.

Myndigheter
Diskrimineringsombudsmannen, DO, är den 
myndighet som har till uppgift att beivra alla 
former av diskriminering, vare sig den sker 
utifrån kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnicitet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder.

Jämställdhetsmyndigheten, som grundades 
2018, samordnar, följer upp och stöder jäm-
ställdhetsinsatser i samhället.

Rapparen Silvana Imam 
är en av de svenska 
musiker som deltar i 
Equalizer*, Spotifys 
långsiktiga program som 
syftar till att stärka kvin-
nor i musikbranschen.

Den globala klyftan mellan könen 
Sveriges progressiva inställning när det gäller 
jämställdhet gör att vi brukar placera oss bland 
de fem främsta länderna i den årliga jämställd-
hetsrapport, Global Gender Gap Report, som ges 
ut av Världsekonomiskt forum (WEF). Om man 
tittar på alla de omkring 150 länder som finns 
med i rapporten, så verkar det sorgligt nog som 
att det kommer att ta ungefär 100 år att helt 
överbrygga klyftan mellan könen på global nivå.

. 

* Ett samarbete med Max Martins MXM Music och de svenska musikförlagens branschorganisation Musikförläggarna
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Foto: iStock

Bortom kön
Den feministiska rörelsen arbetar för att nedmontera föreställning-
en att vårt kön ska definiera våra roller i samhället och bekämpar 
den könsbaserade diskriminering som följer av denna tanke. Den 
feministiska rörelsen och HBTQ-rörelsen är samma andas barn. 
Samhällets behandling av kvinnor och HBTQ-personer har samma 
orsak i grunden: det förenklade synsättet att det kön man tilldelas 
vid födseln definierar vår könsidentitet, och att detta bestämmer vårt 
könsuttryck som sociala varelser, såväl som vår sexuella läggning.

Men alla identifierar sig inte med det kön de tilldelats vid födseln 
– det vill säga alla är inte så kallat cis-normativa. Och ett samhälle 
som gynnar ett visst kön kommer alltid att vara ofördelaktigt för 
icke-cispersoner. 

Svensk politik säger att alla ska ha samma makt att forma sam-
hället och sina egna liv, oberoende av kön och könsidentitet. Att det 
är en fråga om demokrati och rättvisa. Men även om vi som land har 
gjort stora framsteg på vägen mot jämställdhet tjänar svenska män 
fortfarande mer än kvinnor, och kvinnor tar ut större delen av för-
äldraledigheten. Andra sociala strukturer bidrar också till att bevara 
ojämlikheten. Det betyder att vi inte kan slå oss till ro. Arbetet med 
att omdefiniera könsroller och identiteter pågår ständigt.

1842 
Allmän folkskola 
införs för flickor 
och pojkar.

1845
Lika arvsrätt för 
kvinnor och män.

1921
Det första valet när 
kvinnor kan rösta 
och är valbara.

1938
Preventivmedel 
legaliseras.

1965
Sverige stiftar en 
lag mot våldtäkt 
inom äktenskapet.

1999
En ny lag förbjuder 
köp av sexuella 
tjänster.

2009
Sverige inför en 
Jämställdhetsom-
budsman och en ny 
diskrimineringslag.

2014
Sverige får sin 
första feministiska 
regering, med en 
uttalat feministisk 
utrikespolitik.

2018
En ny lag om 
sexuellt samtycke 
träder i kraft.

2019
En ändring av en 
lag som förbjuder 
barnäktenskap 
innebär att inga 
barnäktenskap är 
giltiga i Sverige.

Förändrings- 
skapare
Icke-statliga organi-
sationer gör sin del i 
arbetet för jämställd-
het. Tre exempel är 
MÄN, en feministisk 
icke-statlig organisation 
som engagerar män i 
jämställdhetsarbetet, 
Kvinna till Kvinna, en 
stiftelse som arbetar för 
kvinnors rättigheter i 
konfliktdrabbade länder, 
och Make Equal, en stif-
telse som tillhandahåller 
metoder och verktyg för 
jämställdhetsarbete.

1971
Individuell inkomst-
beskattning för 
kvinnor och män.

1974
Föräldraförsäk-
ringen införs 
och ger båda 
föräldrarna rätt 
till betald 
föräldra-
ledighet.

1975
Det blir obligato-
riskt för kommu-
nerna att erbjuda 
gratis förskola.

En ny abortlag 
tillåter fria aborter 
fram till och med 
18:e veckan.

1980
Kvinnlig tronföljd 
träder i kraft.

En myndighet 
med fokus på lika 
möjligheter införs, 
tillsammans med en 
jämställdhetslag.

1998
Lagen om kvinno-
fridskränkning 
införs.

Svenska milstolpar på vägen mot jämställdhet

År 1913 använde 
en organisation för 
kvinnlig rösträtt 
i Varberg teater 
som ett politiskt 
verktyg.
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Den svenska kulturscenen sjuder av liv. Vår musik 
är inte längre bara pop, vår design är inte alltid 
minimalistisk och svensk film kan vara både allvarlig 
och komisk. Storheter som Abba och Ingmar Bergman 
må ha banat väg, men nu bryter vi ny mark.

KULTUR

Ett kreativt 
klimat
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Musik
En del refererar till våra framgångar på den internationella 
 musikscenen som ”det svenska musikundret”. Men något under
verk är det egentligen inte. Vi har en stark musiktradition. Vi har 
det svenska Kulturrådet, en myndighet som fördelar bidrag som 
hjälper lovande musiker i början av sin karriär. Och många musiker 
vittnar om vad den kommunalt drivna kulturskolan betytt för dem. 
Där får barn chans att mot en låg avgift prova olika instrument och 
få lektioner.

Låtskrivaren och producenten Martin Sandberg, känd som  
Max Martin, är en av världens största hitmakare. Han har skrivit 
listettor för bland andra Taylor Swift, Pink och Justin Timberlake. 
Han började spela blåsinstrument i den lokala kulturskolan när han 
var tio år. Som tonåring spelade han i band, och kommunen erbjöd 
dem en replokal. Enligt honom var de här möjligheterna avgörande 
för att han skulle lyckas.

Vid sidan av framgångsrika musiker, låtskrivare och producenter 
har Sverige också gett världen ett enklare sätt att lyssna på musik 
– genom musikströmningstjänsten Spotify.

Gaming
Datorspelen Minecraft, Candy Crush Saga och Battlefield är alla 
globala fenomen som har utvecklats i Sverige. En viktig faktor bak
om framgångarna för företag som Mojang, King och EA Dice är den 
kompetenta, kreativa personalen, med såväl tekniskt kunnande 
som färdigheter inom estetisk design, vilka båda är områden där 
svenskar brukar utmärka sig. 

Popikonen Robyns 
 ”Dancing on My Own” 
utsågs till 2010talets 
bästa låt av den legen
dariska musiktidningen  
Rolling Stone.Rolling Stone.

Statistik visar att var 
åttonde person i världen 
har spelat ett spel gjort 
av svenskar. Spelindu
strin är helt klart ”big 
business”.

Svenskarna  
och deras körer
Ungefär 600 000 svenskar, cirka 
6 procent av befolkningen, sjunger 
i kör. Vi har en stark körtradition, 
som grundar sig i en kultur att 
sjunga folkvisor, inte minst vid 
midsommar och jul. 

Tensta Gospel Choir
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Dreamhack – världens största datorfestival – har hjälpt till att 
sätta Sverige på gamingkartan. Det hela började som en lanfest 
1994. I dag är det tusentals och åter tusentals gamingfans som 
lockas till eventen som anordnas i olika länder och online. Därmed  
är det kanske inte så konstigt att vi representeras av över  
400 aktiva tävlingsspelare inom esport och är ett av de länder 
som kammat hem allra mest prispengar.

Mode
Den övergripande trenden i den svenska modeindustrin är hållbar 
utveckling. Allt mer mode rör sig mot ett kretsloppstänkande. Den 
svenska modejätten H&M söker efter hållbara alternativ till kon
ventionellt odlad bomull som utgör en stor påfrestning på miljön, 

och ligger bakom många kretsloppsinitiativ. Andra märken, stora 
och små, gör likadant. Nudie Jeans erbjuder sig att laga sina kun
ders jeans, och säljer även begagnade jeans som kunderna lämnat 
in. Samtidigt använder sig företaget Rave Review av återvinnings
förädling och remake när de använder sängkläder och gamla filtar 
för att skapa sina nya, unika plagg.

Design och hantverk
När det gäller produkt och möbeldesign har vi en lång tradition av 
miljövänlig produktion. För svenska formgivare är det naturligt att 
använda sig av miljövänliga material som trä, ull och linne – liksom 
att i allt högre utsträckning använda återvunnet material – och pro
ducenterna är transparenta och öppna om hur tillverkningen går till. 
Dagens medvetna kund vill veta historien bakom produkterna. 

Pionjärer som Märta MååsFjetterström och Bruno Mathsson bi
drog till att sätta svensk design, som ofta förknippas med funktio
nalitet och minimalism, på kartan. Designstudior som Form Us With 
Love och Monica Förster har etablerat sig på dagens internationella 
designscen. Här möter estetiken etiken genom ett brett spektrum 

Scenkonst
På teaterscenen blandar vi gamla klassiker med 
nutida uttryck. Den kontroversiella pjäsförfattaren 
August Strindberg var före sin tid och hans arv hålls 
ännu levande genom nya produktioner. Lars Norén 
nämns ofta som arvtagare till Strindberg och ibland 
som en av mästarna inom nordic noirgenren. Au
gustprisnominerade Sara Stridsberg bidrar med en 
av många djärva samtida röster på scenen och tar 
sig an både mörker och smärta, lika väl som humor. 

Svensk barnteater exporteras ibland och orsakar 
då och då kontroverser. Eftersom vi tar barnen på 
allvar är inte alla pjäser söta och kramgoa, utan 
de täcker också in mer komplexa sociala eller 
personliga frågeställningar. Vi gör också en del 
 cirkuskonster – vår första och mest kända aktör 
inom nycirkus är Cirkus Cirkör.

På balettscenen har Cullberg gjort Sverige stolt 
över hela världen. I dag drar en rad olika dansföre
ställningar en allt större publik i Sverige.

Form Us With Love låter 
människor testa deras 
prototyper för att kunna 
optimera designen i sin 
kollektion New School. New School. 

Bea Szenfeld suddar ut 
gränserna mellan mode 
och konst i sina verk, som 
med denna experimen
tella pappersskapelse 
från kollektionen Haute Haute 
papier.papier.

Cirkus Cirkör
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Arkitektur
Dagens svenska arkitektur domineras av jättar som White Arkitek
ter och Wingårdhs, men det finns naturligtvis många andra. Våra 
städer växer och det finns ett stort tryck på att bygga grönt. Fler 
och fler nya höghus byggs i trä, ett hållbart val i ett land som till två 
tredjedelar består av skog. Vi anser också att offentliga utrymmen 
bör vara tillgängliga och öppna för alla. Enligt den svenska myn
digheten för bostadsbyggande och samhällsplanering, Boverket, 
uppnås detta bäst genom att man har ett tydligt jämställdhetsper
spektiv i planeringsprocessen och inkluderar perspektiv från både 
kvinnor och män, flickor och pojkar.

Kuggen, ritad av Wingårdhs, är en del av Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
Den fungerar som en mötesplats för akademi, näringsliv och samhälle. 

av hållbara material och konceptuella idéer. Dagens svenska de
sign rör sig bort från massproduktion och omfattar många samar
beten mellan designers och småskaliga hantverksföretag.

Konst
I Sverige finns det en närhet mellan konsten och allmänheten. Våra 
konstskolor är offentligt finansierade och vi har en lång historia av 
statligt finansierad offentlig konst – det finns till och med en regel 
om att en procent av budgeten vid nybyggnation, ombyggnad 
och utbyggnad av offentliga byggnader bör gå till konst. Borås i 
sydvästra Sverige har hittat ytterligare ett sätt att smycka stadens 
offentliga utrymmen. En återkommande internationell gatukonst
festival har gjort att det finns väggmålningar, skulpturer och instal
lationer i varje hörn.

Nathalie Djurberg utfors
kar skam, begär, lycka 
och besvikelser i sina 
leranimationer, som här i 
The ExperimentThe Experiment (2009). 
Musik av Hans Berg  
ackompanjerar filmerna.
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En del av våra konstnärer har gjort avtryck även på den interna
tionella konstscenen. Nathalie Djurberg och Hans Berg till exem
pel, använder stopmotionfilmer, lerfigurer och virtuell verklighet 
för att skapa en burlesk samhällskritik som klär av etablerade 
hierarkier och sociala normer. 

Litteratur
Det litterära Sverige är kanske mest känt för sina många framstå
ende kriminalförfattare, allt från Henning Mankell, Liza Marklund 
och Camilla Läckberg till mångmiljonsäljaren Stieg Larsson, men 
vi presterar också i flera andra genrer. Värda att nämna är beröm
da skönlitterära författare som P O Enquist och Kerstin Ekman, 
barnboksförfattare som Barbro Lindgren, Sven Nordqvist och den 
ojämförliga Astrid Lindgren, liksom hyllade poeter som 2011 års 
Nobelpristagare Tomas Tranströmer.

En annan Nobelpristagare är pionjären Selma Lagerlöf som 1909 
blev den första kvinnan att få Nobelpriset i litteratur. En lång rad 
andra svenska litterära genier skulle följa efter det. Och varje år 
delas Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ut för att hedra 
stora skapare av litteratur för barn och unga världen över.

Film
Svenska filmskapare som Ruben Östlund, Anna Odell och Tomas 
Alfredson är lika intresserade av att beskriva de mänskliga  villkoren 
som Ingmar Bergman och hans samtida var. Naturligtvis har per
spektiven förändrats och nya genrer utforskas ständigt. Svenska 
dokumentärer hyllas brett och många av våra mest framstående 
dokumentärfilmare har ett globalt perspektiv. Malik Bendjelloul 
grävde fram en bortglömd amerikansk musiker i sin Oscarsvinnan
de Searching for Sugar ManSearching for Sugar Man (2012) och Ellen Fiske har undersökt 
machokulturen i Skottland med sin Tribecavinnande Scheme Birds  Scheme Birds 
(2019). Men det som får oss att verkligen rusa till biograferna är 
våra egna komedier, fyllda med en lagom dos knasig  
svensk humor. 

Jämställd film 
Vid filmfestivalen i Cannes 
2016 presenterade Svenska 
Filminstitutet sin åtgärdsplan: 
”50/50 till 2020: En jämställd 
filmproduktion, både fram
för och bakom kameran.” 
Initiativet syftar till att öka 
medvetenheten om jämställd
hetsfrågorna i filmbranschen, 
och samtidigt lyfta fram svens
ka initiativ. I internationella 
jämförelser har Sverige kommit 
ganska långt när det gäller 
jämställdhet inom filmindu
strin. Men vi kan förstås göra 
mer. Bara sex av de 26 filmer 
som hade premiär under 2020 
hade kvinnliga regissörer.

En doktors- 
examen i cirkus?
Sedan 2005 finns det i 
Sverige en högskoleut
bildning i cirkus, på både 
grund och masternivå. 
Så, ja, man kan kan ta en 
doktorsexamen i cirkus.

Augustpriset, döpt efter 
August Strindberg, är ett 
prestigefyllt litterärt pris 
i Sverige.

I Amanda Kernells film  Charter Charter 
(2020) komplicerar Alice en 
vårdnadstvist genom att ta 
med sina barn på semester 
utan pappans medgivande. 

Med The Square (2017) 
vann Ruben Östlund två 
svenska guldbaggar och 
flera internationella 
priser, däribland Guld-
palmen i Cannes.
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Avicii (1989–2018)  
dj och producent

Folk med ångestFolk med ångest av 
 Fredrik Backman
 

KahbaKahba  av  Klara Lidén 

RedOne sångare, låt 
skrivare, musikproducent

Hjärta BollnäsHjärta Bollnäs av  
Marge Arkitekter

Alicia Vikander  
skådespelare

Camilla Läckberg 
författare

NimisNimis  av Lars Vilks Joel Kinnaman  
skådespelare

Nudie Jeans 

Alexander Ekman  
koreograf

Nils Landgren  
jazzmusiker

Vegetable TreeVegetable Tree av Josef Frank

Klänning av Selam Fessahaye

Fler glimtar av det kreativa Sverige

Avatar i Minecraft   Minecraft  
av Mojang

Gittan och fårskallarnaGittan och fårskallarna  
av Pija Lindenbaum

Zara Larsson popstjärnaPippi Långstrump  
av Astrid Lindgren 
(1907–2002)

Ludwig Göransson  
kompositör

Jonas Hassen Khemiri 
författare och dramatiker

Cazzi Opeia artist och 
låtskrivare inom kpop

Ruben Östlund regissör 

Opeth metalband 

Blow Away VaseBlow Away Vase av  
Front Design
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Svanen, nr 17, Grupp  Svanen, nr 17, Grupp  
IX/SUWIX/SUW  (beskuren) av  
Hilma af Klint (1862–1944)
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Föreställ dig ett land hemsökt av fattigdom efter 
århundraden av makthungriga monarkers styre, där 
människor förföljs på grund av sin religiösa tro eller 
sina politiska idéer. Föreställ dig sedan införandet 
av pressfrihet, obligatorisk skolgång och en växande 
industrialisering, vilket väcker hopp. Där har du oss –  
i mitten av 1800-talet.

HISTORIA

Vägen till det 
moderna Sverige

I slutet av 1800-talet var Sverige fortfarande en av Europas 
fattigaste jordbruksnationer. På mindre än hundra år om-
vandlades landet genom innovation och snabb industriali-
sering till ett välutvecklat, högteknologiskt samhälle. 

Ända sedan början av 1800-talet, efter Napoleonkrigen och efter 
att vi gett upp Finland till Ryssland, har det varit fred i Sverige. 
Vi har haft viktiga naturtillgångar som järnmalm och timmer, som 
kunde transporteras genom landet tack vare en väl fungerande 
infrastruktur. Den generella utbildningsnivån i landet steg som en 
följd av den fria utbildningen från 1842 och framåt. Vårt skatte-
finansierade välfärdssystem har också hjälpt till, liksom – på senare 
tid – den väl utbyggda tillgången till internet.

Men nu har vi hoppat över en del – låt oss gå tillbaka i historien.

Den svenska skådespe-
laren Gustaf Skarsgård 
spelar Floki i den 
kanadensisk-irländska 
tv-serien Vikings.Vikings.

Hatten av för press-
friheten! I Tryckfrihets-
förordningen står att läsa:
”Tryckfriheten innebär 
en frihet för var och en 
att i tryckt skrift uttrycka 
tankar, åsikter och känslor 
samt att offentliggöra 
allmänna handlingar och 
i övrigt lämna uppgifter i 
vilket ämne som helst.” 

Efter istiden
För ungefär 100 000 år sedan var Sverige täckt av is. När isen 
började dra sig tillbaka kom de första invandrarna. Nu pratar vi om 
ungefär 10 000 år sedan, när vi använde vapen av sten för att jaga 
och klädde oss i djurskinn – stenåldern. Sedan kom bronsåldern 
(1700–500 f.Kr.) med ett klimat som till en början var varmare än 
vad det är i dag. I slutet av järnåldern (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) fick vi 
vårt första skriftspråk, runorna.

Vikingarna
Om du reser genom Sverige kommer du troligen att se några av de 
runstenar som våra vikingaförfäder lämnat efter sig – landet vimlar 
av dem. De Twitterkorta meddelandena vittnar ibland om slag och 
hjältemod, men oftast berättar de om ett relativt fredligt liv på 
landsbygden.

Historiker tror att vikingarna själva kan ha använt uttrycket   
”gå ut i viking”, i betydelsen ”att göra expeditioner för att plundra 
eller handla”. Vikingarna hjälpte verkligen till att placera Sverige 
på kartan genom sina expeditioner runt om i Europa för ungefär  
1 000 år sedan. Men bakom den våldsamma bilden av vikingatiden 
(800–1050 e.Kr.) fanns ett land där den internationella handeln 
ökade, där de flesta människor levde som bönder och där de första 
städerna började ta form. Det var också en tid då de hedniska tros-
uppfattningarna mötte kristendomen. Omkring år 1008 blev Olof 
Skötkonung Sveriges första kristna kung.
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Birger Jarl  
Riksjarl 1248–1266: in-
förde de första nationella 
lagarna till skydd för 
kvinnan, hemmet,  
kyrkorna och tingen 
(ung. domstolarna).

Gustav Vasa  
Kung 1523–1560 (vice-
kung 1521–1523): valdes 
till kung efter att ha lett 
ett uppror mot ockupa-
tionsmakterna. Införde 
den protestantiska 
reformationen.

Axel Oxenstierna  
Greve och rikskansler 
1612–1654: lade grunden 
till vår moderna statsför-
valtning. Tjänade under 
Kung Gustav II Adolf och 
Drottning Kristina.

Gustav II Adolf  
Kung 1611–1632: gav sig 
in i det trettioåriga kriget, 
vilket gjorde Sverige till 
en ledande militär makt. 
Han dog på slagfältet.

Kända statsmän och kungar

Kristina  
Drottning 1632–1654: 
den första kvinnliga 
monarken i det moderna 
svenska kungariket. 
 Abdikerade 1654, konver-
terade till katolicismen 
och bosatte sig i Rom.

Karl XII  
Kung 1697–1718: vår 
 ”krigarkung” som startade 
det stora nordiska kriget. 
För Sveriges del slutade 
det med nederlag i sla-
get vid Poltava 1709.

Gustav III  
Kung 1771–1792: känd som 
teaterkungen; grundade 
Sveriges första opera, 
Svenska Akademien och 
Kungliga Musikaliska 
Akademien. Mördades på 
en maskeradbal.

Sveriges mest populära misslyckande
Skeppet Vasa vittnar om Gustav II Adolfs militära 
ambitioner. Han kallades ”Lejonet från Norden” och 
ville ha det största och bästa krigsfartyget i Östersjön, 
om inte i världen. På sin jungfrufärd 1628 hann dock 
Vasa bara 1,3 kilometer innan hon sjönk, eftersom hon 
var för hög och hade för hög tyngdpunkt. Efter 333 år 
på Östersjöns botten bärgades fartyget och i dag är 
hon världens bäst bevarade 1600-talsskepp, i Sveriges 
mest besökta museum. 

Makthunger och frihet
Under århundradena därefter avlöste en lång följd av kungar 
varandra, en del mer makthungriga än andra. Sverige växte som 
nation när vi först lade under oss Finland under 1300-talet, och 
sedan fortsatte att vinna – och ibland förlora – styret över andra 
länder och regioner runt Östersjön. I mitten av 1600-talet var 
 Sverige som störst och utgjorde en stormakt i Europa.

År 1766 införde vi världens första lag om pressfrihet, den så 
kall ade ”tryckfrihetsförordningen” – vilket var ett stort steg i 
vår demokratiska utveckling. Liksom när Sverige 1809 blev en 
konstitu tionell monarki, vilket betydde att makten delades upp 
mellan kungen, rådet (regeringen) och riksdagen. Ett viktigt steg 
mot verklig demokrati togs 1921, när både män och kvinnor till sist 
fick rösta för första gången. 

* Det rekordet stod sig ända till 2011, när över 51 000 emigrerade från Sverige – men den här gången mestadels till andra 
 europeiska länder, och en del till USA och Kina. Och den här gången motsvarade det bara ungefär 0,5 procent av befolkningen.

Den stora  
utvandringen
Mellan 1850 och 1930 
lämnade ungefär 
1,5  mil   joner svenskar 
landet. Det motsvarade 
ungefär 20 procent av 
männen  och 15 procent  
av kvinnorna. De flydde 
från fattigdom och 
religiös förföljelse, för 
att söka ett bättre liv 
för sig och sina familjer. 
Kulmen nåddes 1887, då 
över 50 000 människor 
lämnade  Sverige – de 
flesta av dem reste  
till Nordamerika.* Fo
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Samerna är den inhemska befolkningen i Sápmi, det område 
som sträcker sig över norra delarna av Sverige, Norge, 
Finland och den ryska Kolahalvön. Samerna är också en av 
Sveriges fem officiella nationella minoriteter. Men Sverige 
och samerna har haft en lång och komplicerad historia.

SAMERNA

Sveriges 
 ursprungsfolk

Fo
to

: A
nn

a 
Ö

hl
un

d/
im

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e



54 – SAMERNA SAMERNA – 55

Nomader eller inte?
Tätorten Sorsele, Suorsán Tjeälddie Suorsán Tjeälddie på samiska, säger sig ha 
 Sveriges största antal renar per person. Där finns också två levande 
samebyar som följer sina renhjordar på det traditionella noma-
diska sättet, hela vägen från fjällen i de norska gränstrakterna till 
 Östersjöns kust och tillbaka igen. Men nomadlivet är ovanligt i dag. 
Det är vanligare att ha en permanent plats som man bor på och en 
fjällstuga som används för renskötseln delar av året.

Samebyar är inte byar i traditionell bemärkelse, utan en in-
vecklad ekonomisk och administrativ samverkan och ett specifikt 
geografiskt område inom vilket medlemmarna har rätt att bedriva 
rennäring och ibland också att jaga och fiska.

S amerna förknippas ofta med renskötsel. Men faktum är 
att bara ungefär tio procent av de svenska samerna livnär 
sig på rennäringen, och de drygar ofta ut inkomsten 
genom turism, fiske, hantverk och andra jobb. Övriga har 

tvingats söka nya inkomstmöjligheter till följd av utmaningarna 
inom rennäringen, däribland stridigheter med regeringen om ren-
skötarnas rätt till betesmarker kontra markägarnas rätt att avver-
ka skog. Nutida konflikter handlar bland annat om vindkraftverk 
gentemot renbete.

Samerna är utspridda 
över flera olika länder 
men har sin egen flagga, 
och den 6 februari är 
samernas nationaldag.

Det samiska året har 
åtta olika årstider som 
bygger på de nomadiska 
renarnas förflyttningar. 
September och oktober 
är höstmånaderna, 
tjaktjatjaktja, när de kalvar som 
missats under sommaren 
ska märkas.Sameblod 

Filmen SameblodSameblod 
utspelar sig på 1930- 
talet. I den här scenen 
utsätts Elle Marja, en 
14 år gammal same-
flicka, för rasbiologiska 
undersökningar på 
internatskolan där hon 
går. Hon börjar dröm-
ma om ett annat liv − 
ett liv som innebär att 
hon måste bryta alla 
band med sin familj 
och sin kultur.

En strid om rättigheter
År 2011 dömde Högsta domstolen till förmån för de tre samebyar-
na Ran, Vapsten och Umbyn i det så kallade renbetesmålet, vilket 
gav dem sedvanerätt till ett specifikt landområde. Det innebar att 
samerna fick rätt att låta sina renar beta på den privata mark som 
målet handlade om.

I vissa områden har samebyarna även fiske- och jakträttighe-
ter, vilka också varit föremål för segdragna juridiska processer. År 
2020 gav en annan historisk dom i Högsta domstolen Girjas same-
by rätt i ett mål mot staten om upplåtelse av småviltsjakt och fiske 
på samebyns område.

Men domstolarna dömer långt ifrån alltid till samernas fördel. 
Efter sex års domstolsförhandlingar kom 1996 en dom som ska-
kade hela Sápmi: Samebyarna i Härjedalen och Idre förlorade 
sin renbetesrätt. Ett överklagande hade ingen effekt på beslutet. 
Samerna har också i decennier utan framgång försökt förändra 
Sveriges lagstiftning gällande gruvbrytning, eftersom gruvdriften 
inverkar negativt på samernas försörjningsmöjligheter och ses som 
ett intrång på samiska markområden.  

(Nordsamisk dialekt)
Ruoŧŧa = Sverige
Boazu = ren
Muohta = snö
Sihkkel = cykel
Ovdaskuvla =  
förskola
Dihtor = dator

Sex ord på 
samiska 
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Förtryck och försoning
Samerna i Sverige har diskriminerats av svenska staten ända sedan 
de två folken började leva i samma områden, inte bara genom 
förlorade mark- och betesrättigheter. Under 1920- och 30-talen 
utsattes samiska män, kvinnor och barn för förödmjukande fysiska 
undersökningar.* Samiska barn togs från sina föräldrar och skick-
ades till ”nomadskolor”, en typ av internatskolor som ofta låg långt 
bort och saknade moderna bekvämligheter. Förtrycket av samer-
nas religion, kultur och språk fortsatte med oförminskad styrka.

År 2009 gav en ny svensk språklag samiska barn rätt att lära sig 
de samiska språken i skolan. Den samiska kulturen och de samiska 
språken, liksom samernas rätt till information och inflytande, stärk-
tes ytterligare när lagen om nationella minoriteter och minoritets-
språk kom 2010.

Sedan 1993 har samerna en egen folkvald församling, Sameting-
et, vilket ger samerna bättre möjligheter att påverka i den offent-
liga debatten. Sametinget har dock endast rätt att hantera frågor 
som rör jakt och fiske, renskötsel, ersättning för skador orsakade 
av rovdjur, samt det samiska språket och den samiska kulturen. 
Med stöd av regeringen har Sametinget initierat en sanningskom-
mission. Den ska belysa de övergrepp och oförrätter som samerna 
utsatts för genom historien. 

Sameskolan
Det finns en handfull 
sameskolor i Sverige,  
för barn upp till 12 år. 
Precis som andra skol-
former är sameskolan 
obligatorisk och lyder 
under den svenska skol-
lagen, men utbildningen 
har ett större fokus på 
det samiska kultur-
arvet. I Jokkmokk finns 
en gymnasieutbildning 
med samisk inriktning, 
där eleverna förutom 
den allmänna läroplanen 
också erbjuds utbildning 
i renskötsel, traditionell 
matlagning, hantverk och 
de samiska språken. 

Samisk kultur 
Samiskt hantverk, eller sameslöjd, duodji duodji 
på samiska, är en viktig del av den samiska 
kulturen. Olika naturmaterial, som renhorn, 
dekoreras med fina mönster och utsmyck-
ningar. Den samiska jojken är ett sångsätt 
som är nära knutet till samernas religion 
och som också överlevt in i modern tid. I 
dag blandas den ofta med rock, pop eller 
hip hop av sångare som Maxida Märak, 
Sofia Jannok och Jon Henrik Fjällgren. 
Den samiska berättarkulturen hittar nya 
perspektiv genom teatern, bland annat på 
Giron Sámi Teáhter i Kiruna.

”När jag växte upp kände 
jag att jag saknade 
förebilder som hade gått 
igenom den samiska 
kampen och som slogs för 
ursprungsbefolkningens 
rättigheter, så jag kände 
att jag var tvungen att 
själv bli en förebild.” 
Maxida Märak,  svensk- 
samisk musiker 

* Undersökningarna utfördes av Statens institut för rasbiologi som lades ner 1958. 
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Sverige är orörd vildmark, oändliga skogar och sömnlösa 
sommarnätter. Den svenska allemansrätten ger oss alla 
rätt att vistas i naturen. Den omfattar också grundläggande 
regler för vad vi får och inte får göra i naturen – vi får 
ströva fritt, plocka bär och svamp, men vi får inte skada 
eller störa växter och djur. Vi är här på naturens villkor.

GEOGRAFI

På naturens
villkor
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Kallt, varmt och lagom
Det är svårt att sammanfatta det svenska vädret. Våra vintrar kan 
vara kalla, men våra somrar kan samtidigt bli riktigt varma – myck-
et tack vare Golfströmmen, en havsström i nordvästra Atlanten som 
kommer ända från Mexikanska golfen och gör att vi slipper frysa. I 
väst har vi bergskedjan Skanderna, eller fjällen som vi brukar säga, 
som skyddar oss från de kalla och fuktiga vindarna från Atlanten.

Årstidernas klimat skiftar mycket mellan södra och norra 
 Sverige. I början av sommaren kan man fortfarande åka skidor 
i de nordligaste delarna av landet, samtidigt som folk ligger på 
stranden i söder. Detsamma gäller skillnaden i mängden dagsljus. 
Runt midsommar vägrar solen att gå ner under flera veckor i sträck 
ovanför polcirkeln. De få timmar av mörker vi har längre söderut 
liknar mest en skymning. Mitt i vintern är det tvärtom: längst i norr 
tar sig solen inte över horisonten på ungefär en månad. På dagen 
kommer det enda naturliga ljuset från solen medan den fortfaran-
de döljer sig under horisonten. På natten reflekteras månljuset i 
snön och ibland kan man få se norrsken. 

M ed tillgång till så mycket fin natur är det vår plikt att be-
vara den för framtida generationer – liksom att visa upp 
den för nyfikna besökare. Därför utgör national parker och 
naturreservat en tiondel av vår landyta – från korallreven 

i Kosterhavet i väst till Sareks vilda fjällvärld i norr. National parkerna 
vittnar om hur Sverige en gång såg ut i sin helhet och därför repre-
senterar de våra mest värdefulla naturtyper. Att ett område blir 
nationalpark är den starkaste formen av naturskydd vi har.

Stekenjokk, 25 april 2020 
Nej, det är inte så här det ser ut i hela 
landet i slutet av april. I söder har blommor-
na vanligtvis slagit ut så här års. Den här 
vägsträckan över Stekenjokk i fjällen i norra 
Sverige kallas för Vildmarksvägen, det är 
vår högst belägna asfalterade väg. Den är 
bara öppen från början av juni till i mitten av 
oktober − av uppenbara skäl.

 11 600 km
är den totala längden 
på Sveriges kust – från 
Haparanda i norr, som 
ligger vid gränsen till 
Finland, till Strömstad 
i väst som gränsar till 
Norge. 
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Foto: Anna Hållams

På jakt efter norrskenet
Norrsken är magiskt. Denna visuella symfoni på himlen uppstår 
när elektriskt laddade partiklar i hög hastighet dras in i jordens 
magnet fält med hjälp av solvindar. Ge dig av norrut för att se om du 
kan få uppleva det!

Du startar din resa i Malmö i söder, en relativt liten stad för att 
vara Sveriges tredje största. Det är i början av november och det är 
kyligt i luften, marken är täckt av höstlöv. Ett tåg är på väg att avgå 
för den 24 timmar långa resan ända upp till de allra nordligaste 
delarna av Lappland, där Sveriges största vildmarksområden finns 
– och där man kan få se norrskenet. 

De första timmarna rör sig tåget genom Sveriges viktigaste 
jordbruksområden där skörden just bärgats för hösten, genom 
förtrollande skogar och över ändlösa öppna fält. En snabb glimt 
av Mälaren, Sveriges tredje största sjö, innan tåget rullar vidare 
mot Bergslagen, ett område som utmärkt sig för gruvdrift och 
 bergshantering. 

Spåren följer nu Östersjöns kust ett tag, förbi det bedövande vackra   

En gång var det järn-
vägen som hjälpte oss 
med industrialisering-
en av Sverige. I dag 
erbjuder den ett miljö-
vänligt sätt att resa  
i vårt avlånga land. 

Allemansrätten ger oss 
tillåtelse att plocka vad 
naturen ger, till exempel 
blåbär, när vi vandrar i 
skog och mark. 
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området Höga kusten, utsett till världsarv av Unesco. Du reser 
vidare genom täta skogar ända upp till det vidsträckta och sparsamt 
befolkade landskapet Lappland, mitt i Sápmi, samernas land. Efter 
att staden Kiruna passerats är det bara vildmark kvar, med fjällen 
som reser sig i väster. ”Nästa, Abisko. Välkommen till fjällen!” 

Bergstopparna och Sveriges sjätte största sjö, Torneträsk, hälsar 
dig välkommen. Liksom en orädd ren som står och stirrar på dig. 
Allemansrätten ger dig tillåtelse att slå upp ditt tält. Temperaturen 
ligger kring 0 °C, så din campingutrustning för åretruntbruk får 
visa vad den går för. Snön har börjat täcka marken. Vi befinner oss 
långt från civilisationen och spåren från olika djur bildar vackra 
mönster i snön. De vanligaste spåren kommer från de fåglar som 
inte flyttat söderut över vintern, och från olika ren- och hjortdjur, 
men i den här delen av Sverige finns det också flera rovdjur, som 
björn, varg, järv och lo. 

Efter att solen gått ner på eftermiddagen uppenbarar sig ett 
annat slags ljus. Under några sekunder visar sig gröna (eller, om 
du har tur, röda, lila och alla nyanser däremellan) stråk av ljus över 
himlen och dansar som gardiner i en lätt bris. Det händer hela 
tiden, och ändå är det få människor som sett det. Och det är omöj-
ligt att göra det rättvisa på bild. 

Sveriges fem stora
Älgen är kanske vårt 
mest kända djur, men 
vi har också några stora 
rovdjur som man skulle 
kunna kalla Sveriges 
fem stora: brunbjörn, 
kungsörn, lodjur, varg 
och järv.

Norrskenet, eller aurora aurora 
borealisborealis, uppträder året 
runt men syns bara  
under de mörka vinter-
månaderna. 

Öar
Vår största ö är Gotland i Öster-
sjön, med sina märkliga monoliter i 
kalksten, raukarna. Grannön Öland 
ligger närmare kusten och stolt-
serar med ett nästan 40kilo meter 
långt kalkstensområde bevuxet 
med hedmark − Stora Alvaret, 
känt för sin biologiska mångfald. 
Faktum är att det finns massor av 
öar längs våra kuster, från sydväst 
till nordöst. Särskilt kända är 
skärgårdarna utanför Stockholm 
och på västkusten.

Sjöar
Vi har nästan 100 000 
sjöar som är större än 
en hektar, eller 10 000 
kvadratmeter. De tre 
största: Vänern, Vättern 
och Mälaren.
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Svensk idrott är inte bara fotbollsspelaren Zlatan 
Ibrahimović och simmaren Sarah Sjöström. Vi är 
ett land fullt av amatöridrottare och motionärer. 
Det är en slags folkrörelse. Och studier visar att vi 
är bland jordens friskaste folk och har en längre 
genomsnittlig livslängd än de flesta.

IDROTT

Så sportar 
svenskar
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Den svenska idrottsrörelsens grundidé är att vara ideell och 
demokratisk. De stora idrottsklubbarna fungerar förstås i 
allt högre utsträckning som företag. Men det finns fort-
farande en ambition att idrotten ska vara tillgänglig och 

överkomlig för så många som möjligt. Nästan en miljon av oss är 
medlemmar i en idrotts- eller friluftsorganisation.

Topp 10 populära idrotter

1. promenera
2. gå på gym
3. springa
4. cykla
5. simma

Fotboll är väldigt populärt, över en miljon svenskar – ungefär 
en av tio (!) – spelar fotboll varje år. Kanske är det en kombinerad 
effekt av Zlatan Ibrahimovićs popularitet och framgångarna för 
det svenska damlandslaget i fotboll, som varit ett av de tio bästa i 
 världen sedan början av 2000-talet.

Ishockey är en annan av våra nationalsporter. Vi har en egen liga 
men en hel del unga spelare fortsätter också utomlands – framför 
allt till Nordamerika där flera har blivit uttagna till NHL All-Star 
Team. Ishockey är en av de mest mansdominerade sporterna i 
 Sverige, medan ridning är en av de mest kvinnodominerade.

Populära idrotter
Eftersom vi har naturen runt hörnet nästan var vi än befinner oss är 
det kanske inte förvånande att vi gärna sportar utomhus. Fler och 
fler utomhusgym öppnas i och runt svenska städer, och listan över 
svenskarnas tio mest populära idrottsaktiviteter vittnar också om att 
vi gillar att vara utomhus. Idrott åt folket

Den svenska ide-
ella  idrottsrörelsen 
Friskis&Svettis fokuserar 
på att människor ska 
röra på sig och må bra. 
Den grundades 1978 och 
har i dag över 500 000 
medlemmar, vilket mot-
svarar mer än 5 procent 
av Sveriges befolkning.

av Sveriges befolkning 
spelar fotboll varje år.

10 % 

6. delta i gruppträning
7. spela fotboll
8. utförsåkning på skidor/snowboard
9. yoga/meditation
10. fotvandra
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Vinteridrotter
Vårt land är ett riktigt paradis för utövare av alla typer av vinteridrot-
ter. När det fryser på blir skridskoåkare och längdskidåkare lyckliga 
och invaderar frusna sjöar, spolade skridskoisar och skogar så snart 
de får chansen. De som gillar utförsåkning bokar stugor i fjällen. De 
som vill ha ännu mer adrenalin kan ägna sig åt skridskosegling, isjakt 
eller isklättring. Och från soffor över hela landet tittas det också en 
hel del på vintersport på tv, särskilt om Sverige har vinstchans. 

12 svenska idrottsstjärnor 

I den norra halvan av 
Sverige finns det gott 
om skidorter. Och det är 
därför som befolkningen 
i södra delen ofta åker dit 
på vintern. 

Annika Sörenstam  
golf

Armand ”Mondo” 
Duplantis stavhopp

Badou Jack  
boxning

Björn Borg 
tennis

Carolina Klüft 
sjukamp

Charlotte Kalla  
längdskidor

Ingemar Stenmark
utförsåkning 

Jan-Ove Waldner  
bordtennis

Kosovare Asllani
fotboll 

Sarah Sjöström  
simning

Tove Alexandersson 
skidorientering och 
orientering

Zlatan ”Ibra” 
 Ibrahimovićć 
 fotboll

svenska kvinnan att 
vinna en olympisk 
guldmedalj i simning 
var Sarah Sjöström. 

vinster i den alpina 
världscupen gör Ingemar 
 Stenmark till den oöver-
träffade slalomkungen. 1:a 86

IDROTT – 71
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Sverige är huvudsakligen sekulärt, även om vi har 
en kristen tradition. Det betyder att religionen inte 
har så stor inverkan på samhällets utformning, men 
att många av våra traditioner har religiösa rötter. 
Våra högtider handlar mer om familj, vänner och 
mat snarare än om kyrkan.

TRADITIONER

Högtider 
året om
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R eligioner och seder från andra delar av världen möts ock-
så här, och ibland påverkar de våra firanden eller läggs till 
som nya. Detta är till stor del ett resultat av Sveriges långa 
invandringshistoria. En av fem av oss har rötter i ett annat 

land. Ramadan är ett ganska nytt exempel på nya traditioner som 
en del av oss firar. Under den heliga islamiska fastemånaden fastar 
muslimerna från gryning till skymning och när den inträffar under 
sommaren innebär midnattssolen en extra utmaning.

Kanske är vår kärlek till de gamla sederna och traditionerna en 
naturlig följd av att vårt land så länge präglats av förändring och 
innovation. Kanske får vi genom att hålla en fot kvar i historien en 
välbehövlig känsla av kontinuitet i våra liv, en känsla av tillhörig-
het. Traditionerna kopplar oss också samman med de föränderliga 
årstiderna.

Vi ska ta oss en närmare titt på några svenska högtider under 
året: Nationaldagen, midsommar, kräftskivan, Lucia och jul.

Semla
När nyårsafton är över finns det inte så 
mycket att fira i början av året – men vi har 
förstås semlan. Denna läckerhet fyller skylt-
fönstren hos varje bageri och kafé från januari 
till mars. Det är en vetebulle smaksatt med 
kardemumma, som fyllts med mandelmassa 
och vispad grädde. Traditionen härstammar 
från fettisdagen, när bullen åts som en sista 
festmåltid innan den kristna fasteperioden 
inleddes på våren. Nu äter vi den bara för att 
den är så god.

12
allmänna helgdagar 
hittar man i den svenska 
almanackan. En del har 
kristet ursprung, som 
julen, medan midsom-
mar är en mer hednisk 
historia.

Vår nationaldag är den  
6 juni, det datum då  
Gustav Vasa valdes till 
kung. Det tog oss bara 
482 år att göra det till en 
allmän helgdag. 

Nationaldagen
Det är den 6 juni och vi har ledigt från jobbet eftersom det är vår 
nationaldag. Lustigt nog är den här helgdagen lite ny för oss, så vi 
försöker fortfarande komma på hur vi ska fira den, förutom att hissa 
flaggan. Ska vi gå ut på gatorna och festa, eller bara njuta av den 
lediga dagen och äta god mat?

Det var runt sekelskiftet 1900 som vi först började fira den 6 juni 
som vår nationaldag. Men det skulle dröja ända till 2005 innan den 
blev en allmän, nationell helgdag.

Det finns två olika anledningar till att vi högtidlighåller just den 
6 juni: Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa, som ibland kallas ”det 
moderna Sveriges grundare”, till kung och den 6 juni 1809 antog 
Sverige en ny regeringsform. Den nya regeringsformen innebar ett 
viktigt steg mot demokrati. Så i stort sett är vårt nationaldags- 
firande ett firande av öppenhet och jämlikhet.

Samtidigt som vi försöker bestämma oss för hur vi bäst ska kun-
na fira vårt land är det i alla fall en sak som med säkerhet händer 
den här dagen, och det är att kungen och drottningen deltar i en 
ceremoni på Skansen, friluftsmuseet i Stockholm som öppnade 
1891. Barn i folkdräkter överlämnar blombuketter till kungaparet 
och den svenska flaggan hissas.
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Foto: D
oris Beling

Midsommar
Nu har det gått ett par veckor. Skolornas sommarlov har börjat och 
naturen står i full blom. Solen går knappt ner, och i norr går den 
inte ner alls. Ungefär den 21 juni infaller sommarsolståndet, som är 
anledningen till att vi firar midsommar – ända sedan förkristen tid. 
Av praktiska skäl förlägger vi firandet till den fredag som infaller 
mellan den 19 och 25 juni.

Inför midsommarhelgen sällar vi oss till den karavan av 
människor som lämnar staden och beger sig ut på landet för att 
träffa vänner och familj. Midsommar är inget man firar i stan.

När vi kommer till festen står ett bord redan dukat i trädgården, 
med bordsdekorationer och allt – och vi längtar efter att få hugga 
in på lunchen som består av sill och potatis. Men först är det ett 
antal ritualer som ska klaras av: plocka vilda blommor och löv, klä 
midsommarstången med nämnda löv och blommor, och att resa 

Midsommarstången är 
en mycket viktig del i 
midsommarfirandet och 
det som alltihop kretsar 
kring. Vi dekorerar den 
med grönska, vi reser 
den, vi dansar runt den. 
Och ju fånigare vi ser ut, 
desto bättre. 

Hitta din  
drömprins
Enligt en uråldrig tradi-
tion kan flickor och unga 
kvinnor plocka sju olika 
sorters blommor och 
lägga dem under kudden 
på midsommarnatten. Då 
kommer de att drömma 
om sin framtida kärlek.
(Detta gamla magiska 
trick fungerar förmodli-
gen även för pojkar och 
unga män.)

stången. Av de blommor som blir över gör vi kransar att ha i håret.
När det äntligen blir dags att sätta sig ner för att äta lunch kan 

det hända att det slutar med att vi får bära in bordet inomhus på 
grund av en plötslig regnskur – och sedan ut igen när solen kom-
mer tillbaka. 

Midsommar kräver också att sillen sköljs ner med en snaps 
eller två (en liten mängd alkohol, ofta smaksatt med kummin och 
serverad i mindre glas). Och snapsen kan inte drickas utan att man 
sjunger en fånig dryckesvisa till – en gammal tradition som gått 
i arv från generation till generation. Efter det blir det jordgubbs-
tårta. Nu är vi alla mätta och glada – låt dansen börja!

Barnen och några modiga vuxna bildar en cirkel runt midsommar-
stången och dansar till traditionella midsommarvisor. Det handlar 
mer eller mindre om att röra sig i en riktning, så det är inte så 
komplicerat. Om vi har tur befinner vi oss i närheten av en liten stad 
eller by som har arrangerat ett offentligt midsommarfirande där en 
grupp folkmusiker ackompanjerar den dansande folkmassan.

Eftersom det aldrig blir riktigt mörkt den här tiden på året kan 
festen fortsätta i många timmar. Till slut börjar dimman dansa över 
fälten och det är kanske, trots allt, dags att gå och lägga sig.
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Lucia och jul
Nu snabbspolar vi till december. Om vi har tur har det kommit snö 
som lyser upp de snabbt mörknande kvällarna och skapar den där 
särskilda julkänslan. Kanske är julen lika kommersiell i Sverige som 
någon annanstans, men det är också då vi plockar fram vårt hand-
gjorda julpynt, fyller våra hem med levande ljus och plockar fram 
mormors gamla recept för att baka pepparkakor och lussebullar 
med saffran i.

Firandet börjar den första advent, fyra söndagar före jul, och 
pågår sedan hela december. Vänner och grannar bjuder hem var-
andra för att dricka varm glögg och på jobbet anordnas julfester. 
Även om vi svenskar är ganska sekulariserade måste vi medge att 
julhelgerna med alla sina traditioner är heliga för oss.

Schh! Släck lamporna! Det är den 13 december, Luciadagen. På 
förskolor och skolor över hela landet kommer små fötter tassande, 
de vita nattlinnena fladdrar och får de levande ljusen att flämta.  

Kräftskivan
Augusti är här. Det är en skön kväll och på ett fat på bordet ligger en 
stor hög med kräftor. För att scenen ska bli komplett krävs även öl 
och snaps. På den här festen kretsar allt kring kräftorna. De färg-
glada pappersdukarna, tallrikarna, servetterna och lyktorna pryds 
allihop av kräftmotiv. Och eftersom vi tar detta på stort allvar har vi 
också på oss haklappar med kräftor på, särskilt utformade för denna 
tillställning, och fåniga pappershattar. Vi äter, dricker, sjunger och 
har trevligt.

Nu för tiden kan denna delikatess köpas när som helst på året, men 
vi brukar spara festandet till den traditionella premiären i augusti. 
Kräftorna fiskas i sjöar och vattendrag, eller så tar man havskräftor 
från havet, och kokas sedan med massor av dill och ibland en slurk 
öl. När de väl hamnat på tallriken skalar vi dem, suger ur spadet och 
slukar dem.

I ärlighetens namn är det inte många av oss som fiskar kräftor 
själva. Vi köper i allmänhet färdigkokta och förpackade kräftor från 
mataffärens frys eller kyl.

Det är andra söndagen 
i advent och vi tänder 
det andra adventsljuset. 
Julen närmar sig.
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Först i processionen, eller luciatåget, kommer Lucia, med en krans 
av (oftast) elektriska ljus i håret och ett rött band runt midjan. Där-
efter kommer Lucias tärnor med ljus i händerna. Det finns också 
små tomtenissar (jultomtens medhjälpare) i rött, stjärngossar i vita 
nattlinnen med papperskoner på huvudet och en stjärna på en 
pinne i handen, samt pepparkaksgubbar och -gummor.

Barnen sjunger välkända, traditionella Lucia- och julsånger inför 
de församlade, oerhört stolta föräldrarna. Allt eftersom barnen blir 
äldre blir konkurrensen om att få vara Lucia ibland hård. För varje 
år blir det också allt svårare att rekrytera stjärngossar eftersom en 
del vägrar att sätta på sig ett ”tjejigt” nattlinne.

Elva dagar senare är det julafton. Här hos oss är det den 24 de-
cember som är den stora dagen då jultomten kommer. Juldagen 
och dagen efter är också helgdagar i den svenska almanackan och 
om det går tar vi helst ledigt dagarna mellan jul och nyår också, så 
att vi får en lång, härlig, avkopplande ledighet.

Vid lunchtid serveras ofta ett dignande julbord (ett smörgås-
bord med julmat) med inlagd sill, köttbullar, rödkål, julskinka och 
mycket, mycket annat gott. Eftermiddagen ägnar vi åt att umgås, 
samtidigt som det äts oförsvarliga mängder godis och kakor. Och 
sedan: En plötslig knackning på dörren. Jultomten kommer! Ivriga 
barn sliter upp sina julklappar och kan äntligen börja leka med sina 
nya leksaker. Tack gode gud! Eller, förlåt, tack jultomten! 

Julbord heter det smör-
gåsbord vi äter till jul, 
dignande av allt från sill 
till skinka.

På julafton får någon 
äran att klä ut sig till 
jultomte, och kanske 
skrämma de yngsta 
barnen lite. Men allt är 
förlåtet med en saffrans-
doftande lussekatt.  

Legenden om Lucia
Det finns flera legender om Lucia. Var hon 
helgonet Sankta Lucia från Syracusa, eller 
kanske Adams första hustru? Hennes namn kan 
förknippas med både luxlux (ljus) och Lucifer (djä-
vulen). I den gamla kalendern var Lucianatten 
årets längsta natt. På den tiden verkar de flesta 
svenskar ha varit överens om att detta var en 
farlig natt, när djuren kunde tala och övernatur-
liga varelser lurade i mörkret. Många föredrog 
att hålla sig vakna hela natten. Det finns faktiskt 
unga människor som än i dag håller på traditio-
nen att Luciavaka – men oftast är det bara en 
ursäkt för att festa hela natten.
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Många traditionella svenska rätter har sitt 
ursprung i att man ville, eller var tvungen att, 
ta vara på de råvaror som skogen, havet och 
sjöarna gav. Vi blandar traditionell mat med 
nyskapande, det närodlade med det utländska – 
både stjärnkockarna och hobbygastronomerna. 
Här har vi valt ut tre recept som du kan prova 
hemma. Smaklig måltid!

MAT

Klassiker  
på bordet
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Gravlax
Gravad lax, eller socker- och saltmarinerad lax med dill, finns alltid 
med på det svenska smörgåsbordet, men för att uppleva smaken 
till fullo bör du avnjuta ett par tunna skivor gravlax utan att ha 
andra rätter till. Det är också en perfekt förrätt. Den dilldoftande 
fisken serveras helst med en senapssås som kallas hovmästarsås 
eller gravlaxsås.

Ingredienser (6 portioner)

Gravlax:Gravlax:
750 g färsk laxfilé med 
skinnet kvar 
85 g socker
120 g salt
8 msk hackad dill
1 tsk grovkrossad vitpeppar 

Sås:Sås:
2 tsk mild svensk senap
1 tsk dijonsenap
2 msk socker
1 ½ msk rödvinsvinäger
salt och vitpeppar
200 ml matolja (ej olivolja)
hackad dill

Vi äter mycket potatis i 
Sverige. Och de passar 
fantastiskt bra till  
gravad lax. 

Tillagning
Först och främst, gravlax är inte någon snabbmat. Processen tar 
uppemot två dagar. Plus tiden det tar att frysa laxen innan man 
tillreder den, vilket görs för att minimera riskerna förknippade med 
att äta rå fisk.

När laxen tinat fjällar du den och tar bort eventuella ben, men 
lämna skinnet kvar. Gör några snitt i skinnet så att marinaden kom-
mer igenom underifrån. Blanda salt, socker och peppar och strö 
det över laxfiléns över- och undersida, tillsammans med massor av 
dill. Placera en skärbräda ovanpå laxen med en tyngd ovanpå skär-
brädan och låt laxen marinera i rumstemperatur under 2–4 timmar. 
Förvara sedan alltihop i kylskåpet i 24–48 timmar. Vänd på laxfilén 
några gånger under tiden. Skölj av laxen i kallt vatten. Skär upp 
i tunna skivor utan att komma för nära skinnet, undvik det mörka 
köttet på laxen.

För att tillaga såsen, blanda senap, socker och vinäger och smaka 
av med salt och nymald peppar. Rör kraftigt medan du häller i oljan 
i en jämn, tunn stråle. När såsen fått en majonnäsliknande konsi-
stens rör du i den hackade dillen.

Förkortningar  
i recept
1 g = ett gram
100 g = 100 gram =  
 ett hekto
1 kg = ett kilo
1 dl = en deciliter
1 l = en liter
1 tsk = en tesked = 5 ml
1 msk = en matsked = 
15 ml
°C = grader Celsius
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Lingon
Om kantarellerna är 
skogens guld så måste 
lingonen vara rubinerna. 
Och eftersom dessa små, 
ganska sura bär finns där 
ute, gratis att plocka – så 
varför inte? Du kommer 
snart att upptäcka att det 
inte bara är köttbullar 
som passar bra med 
lingon eller lingonsylt.

Vegetariska ”köttbullar”
Köttbullar äts förvisso inte bara i Sverige, men vi vill ändå tro att det 
är något särskilt med svenska köttbullar – och inte bara på Ikea. 
Det finns köttbullar i alla möjliga olika former och varianter: med rå 
lök i smeten, med stekt lök vid sidan av, med eller utan sås ... och 
vegetariska eller veganska. Den svenska kocken Gustav Johansson 
bjuder här på en vegansk version, från sin matblogg Jävligt gottJävligt gott.

Ingredienser (4 portioner)

Veganbullar:Veganbullar:
400 g formbar vegetarisk färs
2 msk havregrädde
1 gul lök
1,5 msk grönsaksfond
1 msk mörk kinesisk soja
½ msk mald kryddpeppar
(mycket) veganskt smör att 
steka i 
salt och svartpeppar

Gräddsås:Gräddsås:
3 dl havregrädde
1,5 msk grönsaksfond
1 msk vegansk svartvinsbärs-
gelé (utan gelatin)
1 msk mörk kinesisk soja
1 tsk torkad timjan
5 torkade enbär
salt och svartpeppar

Tillagning
Tina den formbara färsen genom att låta den ligga i rumstempe-
ratur cirka 45 minuter. Finhacka den gula löken. Blanda ner löken 
och alla övriga ingredienser i färsen och blanda för hand. Smaka av 
färsen med salt och peppar. Forma små bollar, cirka 2 cm, och stek 
dem på hög värme tills de fått fin färg och känns fasta.

Ta ur dem ur stekpannan och tillaga gräddsåsen i stekresterna 
från bullarna. Häll ner alla ingredienser till gräddsåsen i stek-
pannan och låt koka i 2–3 minuter. Smaka av såsen med salt och 
peppar. Låt ”köttbullarna” värmas i såsen och servera sedan med 
kokt potatis och lingon eller lingonsylt.

Ingredienser till en köttig köttbulle (4–6 portioner)

500 g blandfärs  
(nöt och fläsk)
2,5 dl mjölk
75 g ströbröd, som du 
lägger i blöt i mjölken
1 ägg

1 gul lök, finhackad och fräst
salt
vitpeppar
mald kryddpeppar
 

Blanda alltihop, rulla till köttbullar och stek dem i mycket smör  
i en stekpanna.
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Kanelbullar
Svenskarna gillar sötsaker. Enligt statistiken äter medelsvensken 
kakor och bakverk motsvarande över 300 kanelbullar per år. Om 
du blir hembjuden till någon på fika kan du förvänta dig följan-
de: Du kommer inte bara att bli bjuden på kaffe, utan också en 
kanel bulle, en småkaka eller en bit mjuk kaka att äta till. Ingen 
fika utan något sött till. Här är ett recept på hur du kan göra dina 
egna kanelbullar.

Galna i kaffe
Medelsvensken konsu-
merar över 10 kilo kaffe 
per år, vilket gör oss till 
en av världens största 
kaffekonsumenter, räknat 
per capita. Lägg till 
kanelbullar så har du en 
underbar fika.

Ingredienser (25 bullar)

Deg:Deg:
35 g jäst
100 g socker
3 dl mjölk
1 ägg
120 g smör
1 tsk salt
1 msk mald kardemumma
750 g mjöl

Fyllning:Fyllning:
100 g smör
50 g socker
2 msk kanel 

Att pensla ovanpå:Att pensla ovanpå:
1 ägg
2 msk vatten
pärlsocker

Tillagning
Smula ner jästen i en bunke och rör ut den i några matskedar 
av mjölken. Smält smöret och häll i mjölken. Häll blandningen 
i bunken. Häll i resten av ingredienserna och knåda degen i en 
deg blandare eller matberedare i 10–15 minuter. Låt degen jäsa 
övertäckt i rumstemperatur i 30 minuter.

Kavla ut degen så att den blir ungefär 3 mm tjock och 30 cm bred. 
Bre över rumsvarmt smör. Blanda socker och kanel och strö det över 
degen. Rulla ihop degen från långsidan och skär rullen i ungefär 
25 bitar. Placera dem i pappersformar med den skurna änden uppåt. 
Ställ formarna på en plåt och låt dem jäsa under en handduk i cirka 
60 minuter eller tills de är ungefär dubbelt så stora.

Vispa samman ägg och vatten, pensla bullarna försiktigt och  
strö över pärlsocker. Grädda i 220 °C i 5–6 minuter. Låt svalna på 
ett galler. 
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I Sverige pratar vi svenska, som är ett nordgermanskt 
språk. Svenska är också ett av de två officiella språken i 
vårt grannland Finland. Varje år väljer tusentals studenter 
att läsa svenska på universitet runt om i världen.

SPRÅK

Prata svenska

Å Ä Ö
Det svenska språket 
har tre extra bokstäver, 
utöver de 26 i det vanliga 
latinska alfabetet:  
å, ä och ö.

I fornsvenskan hette 
Sverige Svea rike.  

Svenskan härstammar ursprungligen från fornnordiskan, 
som var det gemensamma språket i Skandinavien un-
der vikingatiden. Norrmän, danskar, svenskar och i viss 
mån islänningar kan normalt förstå varandra ganska väl. 

Finnarna, däremot, pratar ett helt annat språk med rötter i de så 
kallade finsk-ugriska språken. När du läser en text på svenska 
kanske du känner igen några av orden, för många ord har tyskt, 
franskt eller engelskt ursprung. Ofta har de dock anpassats till 
svensk stavning.

Språklagen
Det togs länge för givet att svenskan är det språk som vi huvudsakli-
gen kommunicerar på i Sverige och som är det språk man skulle an-
vända i statsförvaltningen och i större delen av utbildningssystemet. 
Ändå hade det svenska språket inte någon officiell status i lagen.  
År 2000 fick fem minoritetsspråk i Sverige officiell status, och 2009 
kom en ny språklag som fastställde att svenska språket är huvud-
språk i Sverige. I lagen sägs bland annat att den offentliga svenskan 
ska vara ”vårdad, enkel och begriplig”. Och undervisningsspråket i 
skolorna ska normalt vara svenska.

Nationella minoritetsspråk
Sveriges fem nationella minoritetsspråk är finska, meänkieli, romani 
chib, samiska och jiddish, och de ska stärkas och skyddas enligt 
språklagen. Barn vars föräldrar tillhör någon nationell minoritet har 
rätt att lära sig det språket. För att ett språk ska kvalificera sig som 
officiellt nationellt minoritetsspråk i Sverige finns det två kriterier 
som måste vara uppfyllda: det måste vara ett språk, inte en dialekt, 
och det måste ha talats utan avbrott i landet under minst tre gene-
rationer, eller 100 år.

Den svenska språklagen täcker också in alla andra modersmål 
som talas i Sverige, ungefär 150 stycken. Den säger att alla har rätt 
att använda sitt modersmål, så det kan inte förbjudas någonstans. 
Skollagen ger barn till invandrade föräldrar rätt till modersmåls-
undervisning i skolan. 

Typiskt svenskt
Kan du de här orden så är du 
nästan svensk.

Personnummer – tiosiffrigt 
nummer som identifierar alla 
svenska medborgare

Swisha – föra över pengar via 
mobilen

Eller hur? – när man vill ha 
medhåll, men också för att 
bekräfta det någon har sagt

Påtår – påfyllning av kaffe 
(ingår på de flesta kaféer)

Särbo – person som inte bor 
 tillsammans med sin partner

Dialektord
I Sverige finns många dialekter 
– en del har egna ord.

Eljest – annorlunda, avvikande 
(Norrbotten och Västerbotten)

Påg – pojke, ung man (Skåne)

Rälig – ful, hemsk (Skåne)

Mavar – fiskmåsar, turister, 
fastlänningar (Gotland)

Rabbis – vildkanin (Gotland)

Språga – prata (Bohuslän)

Dridd – skräp (Bohuslän)

Glane – titta (Östergötland)

Nyord
Vi utvecklar språket i takt med 
förändringar i omvärlden.

Plastbanta – minska mängden 
plast i sin omgivning 

Svajpa – styra en dator eller 
mobil genom att dra med fing-
ret på skärmen (från engelskans 
swipeswipe)

Lånegarderob – ställe där man 
lånar kläder i stället för att köpa

Flygskam – att inte vilja flyga 
eftersom det är dåligt för miljön

Mjuta – stänga av mikrofon eller 
ljud (från engelskans mutemute)

Liten  
ordlista
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Foto: Atlas Copco

1742
Anders Celsius 
publicerar en 
rapport om den 
temperaturskala 
som i dag är känd 
som Celsius.

1748
Eva Ekeblad, född  
De la Gardie, upp
täcker hur man kan 
göra mjöl och vodka 
av potatis och blir 
den första kvinnan i 
Kungliga Vetenskaps
akademien.

1837
Det första fartyget 
utrustat med John 
Ericssons propellrar 
byggs.

En tidslinje över  
svenska uppfinningar
Det moderna Sverige vilar på en rad innovationer.  
Här är några milstolpar genom tiderna.

1844
Gustaf Erik Pasch tar 
patent på säkerhets
tändstickan.

1867
Alfred Nobel 
får patent på 
dynamit.

1891
Jonas Wenström 
patenterar trefas
systemet för över
föring av högspänd 
växelström, vilket 
lade grunden till 
ASEA, senare ABB.

1892
Den justerbara 
skruvnyckeln, 
skiftnyckeln, 
konstrueras av 
Johan Petter 
Johansson.

1907
Sven Wingquist 
uppfinner det 
självreglerande 
sfäriska kullagret 
och grundar före
taget SKF, Svenska 
Kullagerfabriken.

1911
Transportföretagen 
Scania och Vabis 
(som senare slås 
ihop) levererar 
 Sveriges första buss.

1913
Gideon Sundbäck 
tar patent på det 
moderna blixtlåset.

1937
Saab grundas, till 
en början som flyg
planstillverkare.

1940
Nanna Svartz medi
cin mot reumatism, 
Salazopyrin, börjar 
säljas.

1944
Erik Wallenberg 
uppfinner Tetra Pak, 
en slags engångsför
packning för mjölk, 
formad som en 
tetraeder.

1947
Industriföretaget 
Atlas Copco lanserar 
”den svenska 
metoden” – en 
nyskapande berg
borrningsteknik. 

1950
Carl Gunnar Eng
ström presenterar 
den första respira
torn (en ventilator 
för medicinskt bruk).

1876
Lars Magnus och 
Hilda Ericsson 
startar en verk
stad för telefoner, 
vilket lägger 
grunden till det 
globala IKTföre
taget Ericsson.

1760-talet
Den första industriella 
revolutionen börjar 

1869
Transamerikanska 
järnvägen står klar

1869 
DNA  
upptäcks 

1876
Bell tar patent 
på sin telefon 

1879
Edison uppfinner 
glöd lampan 

1908
Ford gör sin första 
masstillverkade bil 

1916
Transsibiriska 
 järnvägen står klar 

1927 
Lindbergh flyger 
över Atlanten 

1927
Första spel- 
filmen med ljud 

1928
Fleming upptäck-
er penicillinet 

1938
Saudiarabien 
hittar olja 

1895
Röntgen upptäcker 
röntgenstrålar
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1953
Sveriges Inge Edler 
och Tysklands Carl 
Hellmuth Hertz 
utför den första 
undersökningen av 
ett hjärta med hjälp 
av ultraljud, EKG.

1956
Ikea lanserar sin 
första möbelserie 
som levereras i 
platta paket och 
som man monte
rar själv.

1958
Rune Elmqvist 
producerar den 
första implanter
bara pace makern 
och Åke Senning 
utför den första 
pacemaker
operationen.

1959
Trepunktsbältet 
införs av Volvo.

1973
Lillemor och Björn 
Jakobsons första 
Babybjörnbärsele  
ser dagens ljus.

1978
Aina Wifalk lämnar 
in sina första skis
ser  på en rullator. 
Produktionen dras 
igång några år 
senare.

1979
Den svenska 
magsårsmedicinen 
Losec får patent.

1992
Lansering av 
GSMsystemet för 
mobil kommuni
kation, med Östen 
Mäkitalo som en 
av nyckelfigurerna 
bakom.

1997
Electrolux avtäcker 
en prototyp till 
 robotdammsugaren.

Sverige tillkänna
ger ”Nollvisionen”, 
världens första 
strategi med syfte 
att forma en säker 
vägtrafik där ingen 
dödas eller skadas 
allvarligt i trafik
olyckor.

1998
Ericsson slutför 
utvecklingen av  
den trådlösa Blue
toothtekniken.

2000
AstraZeneca får ett 
första godkännan
de för astmabe
handlingen Symbi
cort Turbuhaler.

2003
Skype grundas av 
svensken Niklas 
Zennström och 
dansken Janus Friis, 
och vidareutvecklas 
av estländarna Ahti 
Heinla, Priit Kasesalu 
och Jaan Tallinn. Köps 
av Microsoft 2011.

2005
En ny betallösning 
för säker näthandel 
uppfinns (och döps 
senare till Klarna).

”Krockkudde”hjäl
men för cyklister, 
Hövding, föds.

2006
Musikströmnings
tjänsten Spotify 
grundas.

2009
Videospelet Mine
craft föds.

2015
Sveriges första 
digitala läkare, 
KRY, börjar möta 
patienter via 
 videosamtal.

2019
Einride börjar testa 
sin självkörande 
lastbil på allmän 
väg.

Nästa sida: Nobel och hans pris

1957
Sovjet skjuter upp 
satelliten Sputnik 

1960
Första p-pillret 
godkänns 

1964
Japan lanserar hög -
hastig hets linjer för tåg 

1969
Månlandningen 

1989
World Wide  
Web uppfinns 

2004
Facebook  
lanseras

2008
Kryptovalutan 
Bitcoin uppfinns 

2010
3D-utskrift av 
syntetiska organ 

2011
Första smarta telefonen 
med röstassistent 

2019
Ebolavaccinet 
godkänns

2020
AI används för att 
upptäcka Covid-19

1997
Sökmotorn Google 
introduceras 
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Alfred Nobel och hans pris
I sitt testamente beslutade den svenska uppfinnaren, entreprenören och 
industrimannen Alfred Nobel (1833–1896) att merparten av hans förmö-
genhet skulle användas för att finansiera ett årligt pris till dem ”som under 
det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”. En av hans 
egna uppfinningar, dynamiten, kom att överskuggas av detta pris.

Varje år sedan 1901 har Nobelpriset delats ut för insatser inom fysik, kemi, 
fysiologi eller medicin, litteratur och för fred. Sveriges Riksbanks pris i 
ekonomisk vetenskap fanns inte med i Nobels testamente, men inrättades 
till minne av Alfred Nobel 1968. 

Prisceremonin äger rum den 10 december, det datum då Nobel gick 
bort, i Stockholm och i den norska huvudstaden Oslo. Det var Nobel som 
uttryckte att fredspriset skulle delas ut av en norsk kommitté, något som 
kanske blir mer förståeligt om man betänker att Sverige och Norge var 
förenade i en union mellan 1814 och 1905.

Nobel tjänade sina pengar genom att etablera 90 fabriker i 20 länder och 
genom att registrera 355 patent – bland dem ett patent för dynamit på 
1860-talet. Hans ursprungliga förmögenhet på cirka 31 miljoner kronor har 
vuxit genom åren och sedan 2001 har prissumman varit 10 miljoner kronor 
för vart och ett av Nobelpriserna.

priser delas ut:  
Fysik, kemi, fysiologi 
eller medicin, litteratur, 
fred och ekonomisk 
vetenskap.

december 
varje år delas 
Nobelpriserna 
ut i Stockholm 
och Oslo.

En Nobelbankett 
med mer än 
tusen gäster hålls 
i Stockholms 
stadshus.

Nobels sista vilja var att 
ett pris skulle inrättas för 
att hedra skarpa hjärnor
runt om i världen.

* Nobelpriset är Nobelstiftelsens 
registrerade varumärke.
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