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MER PÅ
WEBBEN
n Läs mer på nätet  
och kommentera 
ledare och krönikor – gå in 
på allehanda.se/opinion 

Twitter
n Följ redaktö-
rerna Anders 
Rönmark och Susanne  
Sjöstedt på twitter under 
namnen @andersronmark 
och @Solsjo

Hur lätt låter du dig luras?
T ydligen vill ”Skat-

teverket” ge mig 
6 000 kronor. 

Men hur skatte-
verket a) lyckats koppla 
ihop ett av mina mejlkon-
ton med mitt skattekonto,

b) redan ett par veckor in 
i januari kan ge mig besked 
om skatteåterbäring för 
2013 när självdeklaratio-
nen inte ska lämnas in för-
rän i maj, 

c) vill betala ut denna 
skatteåterbäring bums, 
trots att det brukar dröja 
till juni 

samt
d) inte lyckas tilltala mig 

med namn eller person-
nummer utan opersonligt 
som ”kära skattebetalare”, 
sätter var och ett för sig 
i gång högljudda larm.

Bluffmejl får jag varje dag. 
Är de fula, och det är de of-
tast, fastnar de i mejlpro-
grammets skräpfilter. Men 
de snyggt gjorda, som Skat-
teverkets, lurar sig förbi fil-
tret. 

För några år sedan var 
det ofta en ”nigeriansk 
prins” eller annan afri-
kansk avsatt kunglighet 
som berättade att de inn-
an de flytt landet lyckades 
fiffla undan hundratals 
miljoner kronor som de 
nu behövde just min hjälp 
– en fullständig främling 
– för att lägga vantarna 
på.

Nu för tiden är det oftare 
en brittisk bankman som 
på dåligt översatt engelska 
letar arvingar till en mång-
miljardär som dött utan 
nära släktingar – eller ban-
ken som säger sig ha pro-

blem med sina inloggning-
ar.  

Phishing eller nätfiske 
kallas denna metod att för-
söka lura av folk kredit-
kortsnummer, lösenord – 
eller annan känslig infor-
mation.    

Och även om få låter sig 
luras av uppmaningarna 
att lämna kontonummer 
till någon av dessa typer, 
behövs inte ens det för att 
bli blåst nu för tiden. 

Att klicka på bifogade län-
kar kan räcka för att en då-
ligt skyddad dator ska 
släppa igenom så kallade 
”trojaner” som väl instal-
lerade kan styras att ko-
piera filer och samla in in-

fo du anger när du exem-
pelvis köper saker på in-
ternet.  

Det är svårt nog att hänga 
med i den tekniska ut-
vecklingen för nån som 
mig som dels jobbar med 
datorer dagligen och byggt 
upp en hel del erfarenhet, 
dels har en hel IT-avdel-
ning med ansvar för att 
skydda mig från att råka il-
la ut. 

Och ändå ska allt vårt ut-
byte med myndigheter 
som exempelvis Skattever-
ket, ja det riktiga alltså, 
helst ske via nät och mejl 
för att det blir ”billigare” 
och ”effektivare” så. 

Inte för den som blir lu-
rad.

n Ledare | Bluffmejlen

”
Även om få låter sig 
luras av uppma-
ningarna att läm-
na kontonum-
mer, behövs in-
te ens det för 
att bli blåst nu för 
tiden. 

Susanne 
Sjöstedt
susanne.sjostedt@allehanda.se

Fjolårets hetaste riksdags-
debatt rörde tre miljarder 
kronor – i en statsbudget på 
nästan 900 miljarder. He-
taste replikskiftet under 
partiledardebatt: en på-
stådd besparing på tio mil-
jarder. 

Gårdagens ledare gnällde 
över det. Men egentligen är 
det bara ett tecken på hur vi 
människor funkar. Det sto-
ra känns för svårt att greppa 
och debattera.

I stället är det de små sa-
kerna som upprör och enga-
gerar mest. Frågor vi inte 
ens behöver tänka efter el-
ler forska i vad vi tycker. Det 
räcker att se oss omkring.

Hundbajs och snöröjning 
hör till det mest omdebatte-
rade. Varför gör inte politi-
kerna nåt?! Till vad används 
våra skattepengar om inte 
till detta?

Så klart ett brett engage-
mang kan väckas även i en 
större politisk fråga, men 
det ska nog till bra stora och 
konkreta negativa reformer 
(läs ”nedläggningar”) för att 
få i gång en protestvåg 
bland allmänheten.

Kanske för att vi har för 
dålig koll på den kommuna-
la ekonomins beståndsde-
lar. 

I Umeå handlar den poli-
tiska debatten just nu om 

hundbajs. Kommunen tän-
ker spara 800 000 kronor, i 
en budget på strax över fem 
miljarder, genom att plocka 
bort alla hundlatriner i stan. 
Nästa vecka planeras därför 
en ”Bajsmarsch” bland 
kommunala hundägare som 
avser att dumpa fulla hund-
påsar vid kommunhuset. 

Det är rätt charmigt. Enga-
gemanget, inte hundbajset. 
Lite så där franskt revolu-
tionärt.

Frågan är kanske vilket 
annat sorts uppror det kun-
nat bli om vi – eller Umeå-
borna – bättre visste hur 
skattepengarna används.  

Skattekollen.se är därför 
ett spännande hemsides-
projekt där några kommu-
nala budgetar har brutits 
ner så att du, genom att 
ange din hemkommun och 
inkomst, kan få ett exakt 
besked om hur just dina 
skattekronor fördelas på 
skola, äldreomsorg, fören-
ingsliv och så vidare. 

Det vore verkligen en höj-
dare om Ådalskommunerna 
ville ansluta sig till samar-
betet. Tänk vilka insatta de-
batter om den kommunala 
ekonomin vi skulle kunna 
få! 

Susanne Sjöstedt

Räkna inte bort hundbajs 
som en viktig politisk fråga

”
Det är de små sa-
kerna som upprör 
och engagerar 
mest. Frågor vi inte 
ens behöver tänka 
efter eller forska i 
vad vi tycker. Det 
räcker att se oss 
omkring.

n Ledare | Politiskt engagemang

En snygg bluff. Men för 
bra för att vara sann.

Händer i dag
n Interpellationsdebatter  
i riksdagen med justitiemi-
nister Beatrice Ask (M), mig-
rationsminister Tobias Bill-
ström (M) och infrastruktur-
minister Catharina Elmsä-
ter-Svärd (M) 


