SLÖSERIOMBUDSMANNEN

SLÖSO

Slöseriombudsmannen är en viktig del av Skattebetalarnas arbete
för minskat slöseri med våra skattepengar.
Mer läsning hittar du på facebook.com/sloseriombudsmannen

SÄG HEJ TILL VÅR NYA
SLÖSERIOMBUDSMAN
Ett öppet sinne och ett stort intresse för människor, demokrati och politik.
Här är Josefin Utas, Skattebetalarnas nya SlösO.

S

löseriombudsmannen har
de senaste åren kontinuerligt uppmärksammats
av allt fler och har nu
över 100 000 följare på
Facebook. När Johan
Gustafsson efter två år gått vidare till en
ny tjänst har Skattebetalarna rekryterat
en ny ombudsman. (Se även Johans
avskedskrönika på nästa uppslag.)
Nya SlösO heter Josefin Utas och är en
ovanligt engagerad debattör med många
åsikter om allt från politik och demokrati till civilsamhället eller sociala medier
där hon är en aktiv röst.
Det är roligt att prata med Josefin
Utas. Man serveras kontinuerligt nya
vinklar på dagsaktuella spörsmål utifrån
en vidsynt och allmänborgerlig grund.

HON ÄR MEST KÄND inom sociala medier
där hon har många tusen följare. Det
bygger på en långsiktig strategi.
– Jag har haft en tanke med sociala
medier från första början vilket också
inneburit ett idogt arbete. Utgångspunk-
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ten är att jag har försökt vara genuin
och personlig utan att bli för privat. Mitt
flöde handlar inte heller bara om politik
utan också om sånt som jag tycker är
kul. Framför allt har jag velat bygga
förtroende även hos följare som inte
delar mina åsikter eftersom jag vill nå
inte bara de som tycker som jag. För att
lyckas med det måste man vara sig själv,
visa sans och inte bete sig illa för att
vinna kortsiktiga poänger, säger Josefin
Utas.
Strategin kan sammanfattas med
eftertänksamhet och klokhet. Hon räds
inte heller Twitter där det tuffaste åsiktsutbytet sker.
– Visst kan Twitter vara hätskt och
vissa dagar orkar man inte. Det är ett
snabbt och känslostyrt medium, men
också väldig bra med humor och satir på
hög nivå, menar Josefin Utas.

Jag är väldigt känslig
för maktmissbruk.
Sunt Förnuft

Hon ser sociala medier som en frihetsfråga, i synnerhet när den nuvarande
regeringen visat tecken på att vilja
reglera och begränsa möjligheten att
uttrycka sig fritt.
– Jag är väldigt känslig för maktmissbruk, kommenterar Josefin Utas. Ingen
ska uppifrån kunna säga vad jag ska
tycka och tänka. Jag tror att åsiktsfrihet
ger bäst resultat i slutändan. Det är inte
enkelt, men alternativen är alltid sämre.
SAMHÄLLSENGAGEMANGET inleddes tidigt.
Först i Vänsterpartiet, där hon snart inte
kände sig hemma, sedan Miljöpartiet
vilket ledde till ett kommunalpolitiskt
engagemang i Stockholmsförorten
Sollentuna. 2016 lämnande hon Mp och
beskrev partiet som själlöst i ett debattinlägg i Expressen.
Josefin Utas är
oroad över hur det
politiska systemet
fungerar i Sverige.
– Jag har deltagit
i flera val och det

JOSEFIN UTAS
Ålder: 44 år.
Bor: Uppvuxen
i Eskilstuna och nu
boende i Sollentuna.
Bakgrund: Hon är
civilingenjör med en
doktorsexamen i kemi
och har arbetat med
forskning inom läkemedelsindustrin. 2012 bytte
hon karriär och började
som utredare och sakkunnig i högskolefrågor
på Sacofacket Sveriges
Ingenjörer. ”Jag gick från
att vara specialist till att
bli generalist.”
Hon gillar pedagogiska
utmaningar och har
många erfarenheter av
det, från grundskola till
universitet.
Övrigt: Josefin Utas
har vidare varit engagerad partipolitiskt i det
nya partiet Medborgerlig
Samling (MED) och stod
på plats två i partiets
nationella riksdagslista
2018. Hon har även
varit ledamot av partistyrelsen för MED och
talesperson i demokratioch jämställdhetsfrågor.
Tidigare var hon aktiv
inom kommunpolitiken
i Sollentuna där hon
innehade olika politiska
uppdrag för Miljöpartiet
(2010–2016). I  dag
titulerar hon sig som fri
debattör.

Nya Slöseriombudsmannen Josefin Utas
skriver gärna om
skiftande ämnen, exempelvis om statens stora
inflytande i Sverige,
politisk handlingsförlamning, identitetsfrågor, betygssystemet
samt om det så här långt
tyngsta grundämnet
(nummer 118).
Sunt Förnuft
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SLÖSERIOMBUDSMANNEN

KORT OM
JOSEFIN
Gillar: Människor, idéer,
variation, diskussion, logik,
kommunikation, filosofi,
psykologi, astronomi, regn,
torra småkakor, att fika.
Ogillar: Konserter, att
diska, människor som inte
kan säga ”jag vet inte” eller
”jag har ändrat mig”.
Beundrar: Personer som
vågar vara annorlunda.
Vill: Föra människor närmare varandra – samt bli
bättre på att ställa lagom,
mer realistiska krav på mig
själv.

Josefin Utas beskriver sig
själv som jordnära liberal
och tycker att politik måste
utgå från hur verkligheten
faktiskt ser ut. ”Idealism är
viktigt, men politik måste
vara realistisk”, säger hon
bland annat.

är uppenbart att systemet inte
fungerar som det ska. Som det
är nu kommer inte folkviljan fram
genom vårt politiska system. Det finns
nätverk av lojaliteter och grupperingar
som har för stark påverkan. Det blir
tydligt när man jämför opinionen med
vilka regeringar som sedan har bildats.
Hur borde systemet förnyas?
– På flera sätt. Det finns olika sorters
partistöd, men det som går rakt in i
partierna utan insyn borde minska. Jag
tycker också att vi behöver ifrågasätta
systemet med partilistor till förmån för
ökade inslag av personval. Vidare tycker
jag att folkomröstningar visserligen inte
är svaret på allt, men vanligt folk måste
få mer att säga till om för att ge det demokratiska systemet ökad legitimitet.
Mycket tyder på att det samhälleliga
engagemanget sjunker hos allmänheten. Ett exempel är civilsamhället som
har gått från idealistiska folkrörelser till
bidragsberoende.
– Jag skulle vilja se mindre av bidrag
och mer av personligt engagemang. Bidrag skapar ett sorts beroende och är en
form av styrning. Risken är att förening34

för att fler, inte minst lokalt,
ar och organisationer gör det
ska ställa sina politiker mot vägsom behövs för att få bidrag.
gen. Ger man pengar och makt
De höga skattenivåerna bidrar
till politiker måste man också
ytterligare till att människor är
mindre benägna att lägga egna
Det pågår kunna känna legitimitet för
pengar på civilsamhället och
ett slöseri systemet, säger Josefin Utas och
berättar att hon vill fördjupa
snarare förväntar sig att staten
med skatte- granskningarna av slöseriet:
ska hjälpa till.
– Jag tycker det är intressant
Apropå skatter, vad tycker du
medel
att undersöka varför det slösas.
om skattenivåerna i Sverige?
i Sverige.
Hur tänker politiker och tjänste– Jag tycker de är för höga.
Det är också ett problem att fler medmän när beslut tas och varför är uppborgare känner att de inte får ut tillräck- följningen ofta dålig? Det finns också
ligt av de skatter de betalar in. Det gäller mer svårfångade delar av slöseriet som
en rad viktiga områden, som vård och
jag skulle vilja sätta mig in i och synliggöra. Byråkrati och administration,
trygghet, det vill säga det som rör polis
och rättsväsende, även krisberedskap
eller stora fluffiga projekt som tar fram
och försvar, där många upplever att det
visioner och värdeord. Gör allt detta
inte längre fungerar som det en gång var nytta som motsvarar vad det faktiskt
kostar?
tänkt.
Avslutningsvis. Vad vill du hälsa dina nya
De höga skattenivåerna tydliggörs i
följare via Slöseriombudsmannen?
Slöseriombudsmannens uppdateringar
kring slöseri och missbruk av skatteme– Fortsätt att följa SlösO:s flöde för
del. I det perspektivet ser Josefin Utas
nya avslöjanden. Och fortsätt att granfram emot att ta över rollen som SlösO.
ska och bevaka politikerna där ute samt
tipsa mig och varandra. Vi lyckas bäst
– Det är definitivt så att det pågår ett
med att minska skatteslöseriet när vi
slöseri med skattemedel i Sverige. Det
behöver uppmärksammas. Det behövs
jobbar tillsammans. L
Sunt Förnuft

