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ledare
I Svenska dagbladet den 24 oktober förra året skrev statsvetaren
Peter Santesson en artikel där han kartlade hur ordet ideologi
använts i riksdagsanföranden mellan 2002 och 2010. han kom
fram till tre slutsatser. den första är att ordet inte används särskilt
mycket, den andra är att det används mest av vänstern och den
tredje är att när ordet väl används är det i de allra flesta fall i
negativa ordalag. Alla partier väljer att lyfta fram vikten av
pragmatism i politiken över ”ideologiskt dravel”. Men samtidigt
väljer S-kongressen håkan Juholt till ny partiledare och de högt
uppsatta i partiet pratar om att gå tillbaka till rötterna – kommer
ideologin göra comeback?

Vi är tveksamma. I detta första nummer av Panoramas
pappersupplaga diskuterar vi ifall det idag bara handlar om yta
och politisk retorik, om att fånga medianväljaren som främst
röstar med plånboken, om partisekreterarnas strategier betyder
mer än förslagen i sig och vilken roll nya ideologier kommer
spela. Förutom att skriva om detta och mycket mer frågar vi även
tre kända profiler om deras syn på ideologi i svensk politik.

Tim: Jag vill tacka alla de underbara människorna i redaktionen
som har gjort min tid som redaktör – och den här tidningen – så
himla bra. Min efterträdare Fredrik har varit allra mest engagerad
och jag är övertygad om att han kommer göra ett grymt jobb.
Jag vill också tacka de övriga i LUPEF:s styrelse som alltid är
hjälpsamma och som det har varit ett sant nöje att arbeta med.
den här föreningen är på väg spikrakt uppåt och jag hoppas att

alla tar chansen att aktivera sig i den. Men allra främst vill jag
tacka alla de som har läst och kommenterat på
panorama.lupef.se! 

Fredrik: Med risk för att vara tråkig så vill jag också tacka
redaktionen som mottagit mig som redaktör med öppna armar.
Jag vill även tacka tim, valberedningen och LUPEF som givit
mig förtroende att leda denna tidning. Som tim skrivit så är
denna förening på väg spikrakt uppåt och jag är entusiastisk att
vara en del av det. Jag hoppas att ni, våra läsare, kommer
fortsätta följa oss och läsa våra artiklar.

Tim Isaksson
AVg. ChEFrEdAKtör
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det kan framstå som sensationslystet att kalla det för ideologins
förfall, men det är nog ändå många som skulle instämma i att vi
idag lever i ett alltmer fragmenterat, individualiserat samhälle
där ingen vill inordna sig i ett ideologiskt “system”. För många
unga människor är det sakfrågorna snarare än partipolitiken som
väcker det största engagemanget. Men det går då att diskutera
hur dessa sakfrågor lyfts fram och hur stor roll retoriken
spelar i detta.

Kommunikation har alltid skett på mottagarens
villkor och symbiosen mellan politik och retorik
genomsyrar hela vår historia. redan under
antiken tog Platon kraftigt avstånd från
retoriken då många andra politiska tänkare
ville förena det filosofiska
sanningssökandet med retorikens metod
att föra ut ett budskap och ge det praktisk
genomslagskraft. Innan detta fastslog
sofisterna retorikens betydelse när de
utformade sin syn på samhället utifrån en
relativistisk ståndpunkt – att det inte finns
något objektivt kriterium för vad som är rätt
eller orätt, sant eller osant. det som är rätt för
en person kan var orätt för en annan person,
och därför måste vad som är rättvist bestämmas
genom konventioner. det var här som retoriken
fick en legitim plats, för om ingenting kan bevisas så
handlar det om att genom en skicklig talares framställning få
budskapet att te sig rimligt eller tilltalande. 

detta har blivit extra tydligt under de senaste två valen då
Moderaterna blev ”det nya arbetarpartiet” och fick ett helt nytt
ordförråd. Partisekreterare Per Schlingmann proklamerade att
”ordet alla spelar en nyckelroll i vår välfärdssyn” och att
Moderaterna ska stå för ”rättvisa och sammanhållning”. handlar
det om att de snodde nyckelbegrepp från Socialdemokraterna
och lurade över väljarna, eller mer om att genom att anamma

sossarnas etablerade och populära värdeord så blottade
moderaterna sin motståndares politiska brister? Oavsett vad så
visar det tydligt hur man genom att byta språkbeklädnad kan nå
stora framgångar – precis som städare har blivit sanitetstekniker
så har privatisering nu bytt skepnad och heter något så vackert
som avknoppning. 

Som Orwell förutspådde i sin dystopi 1984 håller språket på
att upplösas. I boken berättas om hur krig är fred, frihet

slaveri och okunnighet styrka. Idag pratar
Moderaterna om rättvisa, Socialdemokraterna om

frihet. Integritet är inte längre ett ord som väger
tungt, det börjar alltmer lösas upp i någon vag
formulering man kan tolka som frihet under
övervakning. Även Aldou huxley tar i sin
bok Du sköna nya värld upp hur man kan
skapa ett nytt språk genom
övertalningsdefinition: att ändra på en
vedertagen definition med positiv eller
negativ laddning så att ordets
värdeladdning förs över till företeelser som

man vill att människor ska gilla, eller ogilla.
Språket är ett verktyg och precis som

sociologen Steven Lukes konstaterar i sin bok
A radical view så styr språket vårt sätt att tänka,

och den som kan påverka hur vi använder språket,
hur vi talar om saker och ting, har betydande makt. Om

man tror på en ideologi eller ett förhållningssätt eller en
sakfråga och vill få genomslag för den ligger det i sakens natur
att man försöker ta makt. I vissa fall kan det räcka med att bara
kommunicera ut sin ideologi, men i andra fall måste man välja
att lyfta fram de delar av den som man tror att folk kommer att
uppskatta mest. Man kan behöva lyfta fram de delar som ligger
nära en motståndares ståndpunkter, om man definierar problemet
som att väljarna finns där. Betyder detta att man släpper taget
om sin ideologi, eller helt enkelt om att kompromissa? Kommer

retorikens roll inom politiken

04. Tema

I en tid då det mesta inom svensk politik förutom Reinfeldts knallröda slips kan kännas rätt färglöst, är det lätt att tappa
hoppet om att någon ska råda bot på de ekonomiska och sociala problem vi har i Sverige. Samtidigt vill partierna inte
längre hålla sig på sin plats på vänster/höger-skalan. Alla vill in och knuffas i den liberala mitten och det blir svårt att
särskilja det ena partiet från det andra. Är det så att politiken idag har tappat mycket av sin ideologiska förankring och
därför istället måste förlita sig på retoriken: att paketera snyggt för att dölja bristerna?
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Cecilia Renger

det bli så att marknadsförare snarare än pålästa tjänstemän
rådfrågas och det snart handlar mer om vad politikerna har på
sig och hur de säger saker, istället för vad de egentligen säger?
Vissa menar dock att den retorik vi ser i riksdagen idag beror
mer på det demokratiska system vi har än den retorik demokratin
använder: att det proportionella valsystem som vi har i Sverige
leder till många konkurrerande partier med knappa majoriteter,
som därför måste kompromissa och anpassa sig. Andra menar
att det är vänster/höger-skalan som är förlegad och har lett till
en stel blockpolitik, att dogmatismen måste vika undan och ge
plats för pragmatismen. Att alla partier nu söker sig mot mitten
är tydligt och nu när mittfåran börjar bli trång behöver vi
nytänkande och ett nytt värdesystem som kan leda oss rätt. 

Kan då inte retoriken vara en räddare i nöden för den otydliga
grundståndpunkten? För samtidigt som det går att hävda att den
är ett knep för att snyggt paketera in en bristande politik eller
ljum ideologi kan det också vara så att det är där de största
visionerna växer fram som retoriken är som viktigast för att få
fram sitt budskap. För även om hitler inte hade lyckats inskränka
en hel nation med sin fruktansvärda ideologi om han inte var
insatt i talandets och övertygandets konst, så hade inte heller
Martin Luther Kings fantastiska tal levt kvar idag om det inte
hade varit för att han effektivt använde sig av retoriska stilfigurer
då han upprepade ”I have a dream”. Även om vi måste vara

vaksamma mot ulvar i fårakläder kan det finnas drömmande
politiker i Sverige som behöver läsa in sig mer i retorikens grepp
och verkningsmedel för att hiva sig upp ur den trånga mittfållan.

Fotnot: Tycker du också att vänster/höger-skalan är förlegad
och alldeles för onyanserad? The Political Compass är ett
värdesystem med en fyrfältsskala som även innefattar
distinktionen mellan libertariansk och auktoritär. Gör testet på
www.politicalcompass.org och se var du hamnar!



vem bryr sig om
tidningens färg

?

06. Tema

Frågan om vilken politisk färg tidningen har är dock helt
irrelevant, i alla fall om man tror på den franske socionom-
professorn Pierre Bourdieu. han menar att journalister aldrig kan
ge annat än en skev politisk bild av verkligheten på grund av den
underliggande strukturen som media har där han främst påpekar
att de flesta tidningar och journalister har ett vinstintresse. det
måste sägas att politiken av många uppfattas som ganska tråkig
med undantag för de riktigt passionerade. Många ser det nog
som ett nödvändigt ont men som man unnar sig att slippa beröra
på sin fritid.

därmed är nog politiken, som ämne, journalistens värsta fiende.
För hur skapar man höga tittarsiffror med ett ämne som är
motsatsen till underhållning? När höga tittarsiffror är lika med
vinst för tV-bolag i fri konkurrens finns det inte mycket annat
att göra än att undvika ämnet helt. Men i de sammanhang där
politiken måste bemötas i medierna kvarstår svårigheterna.
Politiken måste då göras underhållande och journalisternas knep
verkar vara att inte fokusera på det tråkiga innehållet utan på
omständigheterna omkring det. För var det inte mer
underhållande att jämföra hur passande Sahlin kontra reinfeldt
var för att styra landet istället för att ge en gedigen genomgång
av deras respektive argument? detta tycks vara fallet med tanke
på valets mediafokusering på ledarna av de två största partierna.
Min tolkning av hela valet kan summeras som att reinfeldts tid
i rampljuset sådde split i Alliansen, Sahlin hade ingen chans mot
Moderaternas ledare och Borg med sin hästsvans, och att
Sverigedemokraterna stod i krig med alla. Jag minns att jag läste

om argumenten under valet men när jag tänker tillbaka är det
främst partikonflikterna jag kommer ihåg. det var dock
underhållande, det måste jag erkänna och därmed verkar
journalisterna ha lyckats med att göra politiken roande. Att jag
var tvungen att leta upp fakta någon annanstans än i traditionell
media för att kunna välja min partipreferens är kanske inte
viktigt.

Vidare menar Bourdieu att just medias dag för dag-struktur med
den konstanta jakten på morgondagens nyheter gör att
journalister bara kan visa världen i orelaterade ”foton”. Nyheter
kommer utan början och går utan slut, det är inte intressant att
veta vad som ledde fram till dagens politik och inte vad som
hände med den heller. det hör ju till gårdagen och är inte aktuellt
längre. det är inte konstigt att känslan av att miljön och jorden
går under bara blir starkare och starkare, man får aldrig läsa om
lösningarna utan bara om problemen. Jag trodde fortfarande för
bara någon vecka sen att vi alla skulle stekas ihjäl av solen på
grund av det förtunnade ozonlagret, fick sedan höra från en
professor att man löst den frågan. ”Ozonlagret håller på att läkas,
sedan länge, håller du dig inte uppdaterad lilla vän?”. Oj vad jag
kände mig dum, men jag skyller på media som inte lyckats hålla
mig uppdaterad om den lyckliga nyheten, den var kanske inte
spännande nog.

Är tidningen blå eller röd? Vem bryr sig, fråga istället om
tidningens innehåll är läsvärt.

Frågan om vilken politisk åskådning en tidning ansluter sig till ställs ofta när politiska artiklar
diskuteras. Jag har själv ställt frågan åtskilliga gånger, då detta är intressant att veta om man
kritiskt vill granska artikelns innehåll och argument. För om man känner till tidningsfärgen
kan man syna författaren eller avfärda artikeln som ideologiskt dravel. 

Josefine Rutgerson
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det finns en rad olika uppfattningar om hur man bör uppträda
för att locka väljare och hur en valrörelse bör organiseras.
Samordning och planering är centralt samtidigt som vissa
metoder fungerar bättre och är mer raffinerade än andra. Just
därför är det viktigt med skickliga strateger i partiledningen, de
kommer med tips för hur man ska hantera pressen, finslipar
politiska utspel och organiserar kampanjerna. I amerikansk
politik har de politiska strategerna länge haft en framskjuten roll
och deras insatser har uppmärksammats och analyserats på
djupet. Lee Atwaters och Karl rove som var valstrateger och
rådgivare till presidenterna Bush figurerade flitigt i media och
deras inflytande i politiken var väl uppmärksammat.

I Sverige har strategerna länge spelat en annan roll; de har mest
fungerat som rådgivare och hållit sig i bakgrunden.
Socialdemokraternas kampanjstrateg Bo Krogvig anses ofta vara
en av Sveriges största politiska strateger och även om han är
välkänd bland många så är han okänd för väljarna. Annat är det
med Per Schlingman som spelat en både synlig och aktiv roll
inom politiken. I rollen som partisekreterare har han figurerat
flitigt i medierna och talat öppet om den förändring som partiet
genomgått. Samtidigt har han spelat en aktiv roll i Moderaternas
porträttering, en av hans första åtgärder var att ta fram en folder
kallad ”tio budord” i vilken han lade fram de begrepp som
Moderaterna skulle förknippas med. Inför valet 2006 lanserades
begreppet utanförskap, utanförskap blev ett begrepp som många
kunde associera till och ;oderaterna framställdes som de enda
som angrep det. 

Schlingmans huvuduppgift har varit att paketera den moderata

politiken och göra den relevant för väljarna. Att väga
formuleringar och avstå ifrån att göra uttalanden som kan ogillas
är vare sig nytt eller unikt men när det tas till sin spets så blir
retoriken diffus. Vad händer egentligen med budskapen när så
mycket energi läggs ned på att paketera det! Lars Nord, professor
i politisk kommunikation, anser att den ideologiska retoriken
succesivt har bytts ut mot mer strategiskt utstuderade uttalanden
på senare år. Istället för att politikerna propagerar utifrån sin
ideologiska övertygelse så pejlar man väljarkåren för att kunna
säga vad väljarna vill höra. I slutändan blir det således mer paket
än budskap. Statsvetaren Olof ruin har anmärkt hur reinfeldt
sällan talar om framtiden utan helt lägger fokus på hur problem
kan lösas för stunden. I slutändan blir det svårt att tolka vart det
är tänkt att alla reformer ska leda. 

När allting som finns är korta, välformulerade och odelat
positiva meddelanden blir det svårt att ta ställning. Politikens
ideologiska grund bygger ju på värderingar och
ställningstaganden, så hur ska man kunna veta vem som
representerar ens egna värderingar när allting lindas in i diffusa
paket. För att se hur detta kan slå fel kan man återigen titta på
USA. Obamas simpla budskap ”Change” var ytterst träffsäkert
och blev snabbt populärt. Problemet var bara att folket inte hade
samma uppfattning om innebörden och när de skyhöga
förväntningarna man hade på honom kom på skam vändes
opinionen emot honom. Som avslutning så kan man då
konstatera att vi får ett mänskligare Sverige som går framåt
tillsammans men att vi får lov att vänta lite och att
moderniseringen uteblir…vad nu det innebär.

i skuggan av den politiska strategen
Fria och allmänna val är en av grundpelarna i den moderna demokratin. Ledarnas stöd och legitimitet hämtas ifrån den
intensiva kampen om väljarnas röster. Men vart ligger egentligen fokus i denna kamp? På vilka grunder förmås folk göra
sitt val?

Olof Elfwering
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“det vi bevittnar är inte bara slutet på Kalla kriget, utan kanske
också slutet på historien. Människans ideologiska utveckling har
avstannat.” de berömda orden är Francis Fukuyamas, och
kommer från hans bok ”the End of history and the Last Man”. 
Året var 1992. Ur de tegelmassor som en gång var Berlinmuren,
symbolisk för kampen mellan öst och väst, hade västmakterna
rest sig som segrare. Sovjetunionen var upplöst och deng
Xiaopings Kina tog allt större steg mot marknadsekonomi. de
liberaldemokratiska staterna hade vunnit, och enligt Fukuyama
skulle snart deras styrelsesätt prägla all världens länder. Kampen
mellan liberalism och marxism, de två Ideologierna, var över.
redan tio år tidigare hade filosofen Jean-François Lyotard
deklarerat att vi rör oss mot ett ”postmodernistiskt samhälle”.
han menade att det så kallade kunskapsmonopolet, tillståndet
där enbart ett fåtal makthavare har tillgång till och möjlighet att
undersöka kunskap, kommer att försvinna när mer och mer
information blir tillgänglig för de breda massorna. Varje individ
tillåts i allt större utsträckning att själv undersöka olika
kunskapsperspektiv, och skapar tack vare detta sin egen
världsuppfattning. Ett självklart nutida exempel på sådan
kunskapsspridning är internets framväxt. För Lyotard är alltså
postmodernism ett tillstånd där tron på de stora historierna, det
vill säga ideologier och religioner, i allt större utsträckning
ersätts med en närmast oöverskådlig skara idéer och
uppfattningar. Även om Fukuyama och Lyotard egentligen inte

alls har speciellt mycket gemensamt i sina analyser, är det tydligt
att de har ett nästintill identiskt budskap. de båda filosoferna
proklamerade ett par årtionden innan det nya millenniet kort och
gott de stora ideologiernas död.

Ser man till dagens politiska läge i exempelvis Sverige är det
inte svårt att se Fukuyamas och Lyotards poänger. Vid få
tillfällen har partier som traditionellt varit starkt knutna till en
ideologi vandrat så långt iväg från sina rötter som nu.
Moderaterna flörtar framgångsrikt med arbetarrörelsen.
Socialdemokraterna vandrar åt höger. En likriktad socialliberal
massa. de få partier som starkast håller sig någorlunda till sitt
ursprung tappar stadigt väljare, med Vänsterpartiet som tydligt
exempel. Kanske är tron på ideologin död. Kanske ligger
problemet i själva definitionen av ideologi. Många skulle nog
hålla med om att begreppet ideologi innebär en slags
verklighetstolkning vi människor gör för att bestämma både hur
världen ser ut, och hur vi vill att den ska utveckla sig. hegel, den
tyske 1800-talsfilosofen som tydligt har inspirerat Fukuyamas
historiesyn, såg historiens framväxt som en kamp i steg mellan
olika idéer. När kampen mellan två idéer är över står världen
förändrad i en syntes mellan de olika idéerna, men det betyder
inte att allt är i balans. Istället innebär de förändrade
förutsättningarna en ny kamp mellan nya idéer. Ett klassiskt
exempel, som visar på hur nära Marx står hegel, är kampen

nya ideologier



mellan slaven och härskaren. till en början är härskarens
dominans över slaven total, men allteftersom slaven genom sitt
arbete får kunskap, förskjuts dominansförhållandet, och en ny
verklighet uppstår. 

Vad händer då när förutsättningarna i vår omvärld förändras,
eller ur hegels perspektiv, när en kamp upphör? har inte en allt
mer öppen och globaliserad värld efter Kalla kriget till stora
delar skapat en ny verklighet, full av nya möjligheter men också
full av nya kamper? Kanske är ideologierna döda. Kanske är de
gamla ideologierna döda, medan nya idéer växer fram, som i lika
stor grad påverkar vår verklighetsuppfattning. Ur ett
västerländskt perspektiv är det lätt att se åtminstone ett par stora
kamper som utmanar vår tolkning av det vi har omkring oss. 

Miljön
En uppenbar effekt av en allt mer globaliserad värld är att tanken
om världsmedborgarskapet, synen på planeten Jorden som vårt
gemensamma hem, har växt fram i våra medvetanden. den
kosmopolitiska tanken är i sig inte ny, utan har uttryckts av
exempelvis diogenes under antiken och Immanuel Kant under
1700-talet. däremot är det ekologiska perspektivet relativt nytt
inom politiken, miljöfrågan slog egentligen inte igenom på bred
front förrän den gröna politiska vågen på 1970-talet. I Sverige
startades Miljöpartiet 1981. Även om den ”gröna ideologin” står

utan eget manifest finns det ändå en grundtanke om en långsam
revolution mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle.

Feminism 
Feminismen har haft förespråkare kända för omvärlden sedan
tiden för den franska revolutionen, men har trots detta inte fått
något egentligt genomslag. I Sverige och några andra länder har
dock under senare år partier som grundar sig helt i feministiska
värderingar växt fram – ett tydligt tecken på att idén håller på
att slå igenom på bred front, och inte bara hos ett fåtal tänkare.

Informationsfrihet
Knappt en dag går utan att en ny händelse kring Piratebay, 
Wikileaks eller FrA-lagen tas upp av medierna. I botten ligger
frågor som blir allt viktigare för ett samhälle vars
informationsutbyten ökar expansionellt: Vem har egentligen rätt
att ta del av en viss information? Kan man äga information?

det är enkelt att se hur dessa idéer vill att vår framtid ska
utformas, men betydligt svårare att se hur de faktiskt kommer
att förändra vårt samhälle. Med stor säkerhet kommer de dock
att få växande inflytande i våra liv, tvinga oss att fundera över
våra ställningstaganden och förändra vår uppfattning av
omvärlden.

09.

Edvard De Fine Licht

Några av våra största nutida tänkare hävdar med bestämdhet att tiden då vi trodde på
de stora idéerna är förbi. Men lever vi verkligen i ett ideologilöst samhälle?



10. Tema

Efter den borgerliga valsegern förra hösten påstås vi gå in i en
ny era i svensk partipolitisk historia. Socialdemokraterna som
har dominerat svensk politik sedan 1930-talet befinner sig i kris
efter två tunga valförluster (senaste valresultatet var deras sämsta
sedan demokratins genombrott 1921) och i skrivande stund
väntar partiet med spänd förväntan på vad nyvalde
partiordförande håkan Juholt kommer att leverera.

Tänk tillbaka åtta år till valet 2002 och begrunda hur snabbt
världen förändras. göran Persson stod då som otvetydig segrare
efter att arbetarrörelsen, för tredje gången i rad, säkrat
regeringsmakten i ytterligare fyra år. Moderaterna gjorde ett
katastrofval. huvudorsaken ansågs av många vara en alltför
radikal och verklighetsfrämmande skattepolitik. Om och om
igen upprepades löftet att skatterna skulle sänkas med 130
miljarder kronor och Socialdemokraterna lyckades
framgångsrikt få Moderaterna att framstå som oansvariga, som
ett intresseparti för de rika ej lämpade att regera landet i det
allmännas intresse. 

Valresultatet gjorde det uppenbart att partiet var i behov av
förnyelse, det gamla gardet måste bort. Ur denna process föddes
”de nya Moderaterna” under ledning av Fredrik reinfeldt.
denna förnyelse har inneburit att Moderaterna närmat sig
socialdemokratin både politiskt och retoriskt. Internt saknar inte
förnyelsen sina kritiker, många ser det som ett övergivande av
deras ideologiska rötter av maktpolitiska skäl och inte känner de
sig bättre till mods av en partiledning som börjat låta som
socialdemokrater. Nu ska man tydligen värna om Välfärdsstaten
och bevara den Svenska Modellen. Allra längst har man gått
genom att lansera sig själva som det ”nya arbetarpartiet”, vilket
säkert fått flertalet socialdemokrater att gå i taket och lika många
moderater att vrida obekvämt på sig.

Och det är just Moderaternas reformerade arbetsmarknadspolitik

som rönt störst uppmärksamhet. Frågan om sysselsättningen och
Sveriges ekonomi är i regel de för väljarna viktigaste frågorna i
varje val, så även i senaste valet där de enligt SVt:s
vallokalundersökning (VALU) tillsammans med skolan ansågs
vara de viktigaste frågorna i riksdagsvalet. Sysselsättningen
(eller arbetslösheten) har traditionellt varit Socialdemokraternas
starka kort, men är så icke längre. Moderaterna framhåller nu
betydelsen av reformer inriktade på förvärvsarbete, och stora
skattesänkningar utan någon tydlig koppling till varför de behövs
är ett minne blott. Man har lyckats få väljarnas förtroende i det
överordnade målet att skapa nya jobb och bekämpa
arbetslösheten, allt under den klassiska moderata parollen “det
ska löna sig att arbeta”. Samtidigt har Socialdemokraterna
framstått som ett parti mer intresserat av att omfördela välfärd
än att skapa tillväxt, skickligt beskrivet från borgerligt håll som
en vilja att endast ”administrera arbetslösheten”. VALU visar en
tydlig uppfattning hos väljarna att alliansen är bättre i frågan om
sysselsättningen och i en intervju i SVt:s Agenda efter valet gav
f.d. statsminister göran Persson sin uppfattning om varför
alliansen vann: 
“Man [Socialdemokraterna] lyckades med bedriften att sätta
intrycket av sig själv att man inte stod för de stora frågorna som
sysslar med att skapa tillväxt, utveckling och rättvis fördelning,
det var bara rättvis fördelning.”

Sedan förnyelsen har Moderaterna hela tiden starkt betonat att
de driver en Arbetslinje i motsats till Socialdemokraternas
Bidragslinje. det stora flaggskeppet är jobbskatteavdraget som,
tillsammans med nedskalade socialförsäkringar och A-kassa, ska
göra jobbet till det allt väsentliga och råda bot på arbetslöshetens
gissel. Så långt är partiets politik lätt igenkännbart, dock är deras
pedagogiska skicklighet märkbart vassare än förr. 

däremot har regeringen reinfeldt gjort en helomvändning i
synen på lagen om anställningsskydd (LAS) och det är
kursändringen vad gäller LAS som väckt starkast kritik inom
partiet. Att LAS bör reformeras är en central del i den mer
företagarorienterade synen på arbetsmarknaden som partiet
traditionellt intagit och har fortfarande starkt stöd inom partiet.
den nya partiledningen deklarerar dock att den inte har några
avsikter att reformera arbetsrätten och finansminister Anders
Borg hänvisar till forskning som visar att LAS inte har några
större negativa effekter på den svenska arbetsmarknaden. denna

Moderaternas förnyelse är en av de viktigaste politiska
händelserna i modern tid. Vid första påseende kan den
tyckas ha förbleknat det ideologiska landskapet, men
regeringen Reinfeldt har snarare demonstrerat att en
genomtänkt strategi är minst lika viktig som ett tilltalande
idépolitiskt budskap, om man ska få genomslag för sin
politik.



uppfattning möter stark kritik inte bara inom partiet utan även
från Svenskt Näringsliv och de tre övriga allianspartierna, hur
länge den kan upprätthållas återstår att se.

Något som ofta diskuteras är om Moderaternas reformerade
politik ska tolkas som tecken på en ideologisk förnyelse eller
enbart en strategisk omläggning. Svaret är egentligen
okomplicerat, förnyelsen var aldrig en reaktion på en ideologisk
kris inom partiet, dess ursprung går snarare att spåra till det
utkast till ny verksamhetsplan som upprättades efter valet 2002
som en reaktion på det dåliga valresultatet. Författarna var tre
män som snart skulle bli välkända för det svenska folket:
Fredrik reinfeldt, Anders Borg och Sven Otto
Littorin. här betonar man betydelsen av att
gå saktare fram i sin reformiver:
“Reformstrategin bör inte uppfattas som
ett hot. Det kan vara motiverat att
genomföra stegvisa förändringar som
gör att utvecklingen blir gradvis. (...)
En central utgångspunkt bör vara att nå
stöd för nödvändiga strukturåtgärder
med minsta möjliga politiska motstånd. (...)
Moderaterna måste prioritera vilka politiska
strider som är nödvändiga och anstränga sig för att
undvika konflikter på politiska områden som inte är centrala
utifrån den övergripande strategin.”

Man var kritisk till hur partiet framställde skattepolitiken:
“Vi lyckades inte förskjuta skattediskussionen från det
fördelningspolitiska perspektiv Socialdemokraterna väljer till
det dynamiska och skapande synsätt som är Moderaternas
utgångspunkt...”

Problemet var alltså inte skattepolitiken i sig utan hur den
uppfattades av väljarna:
“Moderaternas slutsats när det rör skattepolitiken får inte bli
att skattepolitiken ska spela en mindre roll i det politiska
budskapet framöver. (...) Däremot kan det finnas skäl att fundera
igenom hur skattepolitiken skall kunna förankras, hur
finansieringen ska se ut och hur budskapet ska utformas för att
partiet bättre ska kunna övertyga väljarna.”

Valnederlaget uppfattades alltså inte som ett underkännande av

partiets ideologiska budskap utan snarare som ett taktiskt
misslyckande. Man lyckades inte framföra sina idéer på ett sätt
som tilltalade tillräckligt många väljare. En viktig del av
lösningen bestod i att överge budskapet om ett radikalt
systemskifte och istället anamma en strategi om gradvis
förändring. En följd av denna nyorientering har varit kritiken
mot reinfeldt om att han är en renodlad maktspelare.

I en intervju med journalisten Ulf Kristofferson bemöter Fredrik
reinfeldt kritiken om att han skulle sakna ideologisk kompass:
“Det är helt obegripligt för mig. Det är att röra ihop ideologi

och teknik. De som säger detta har oftast gjort religion och
ideologi av bidrags- och skattesystem. För mig är

sådant bara teknik, som ligger till grund för
mer ideologiska överväganden i synen på

människa och samhället. Det verkar så
självklart att det borde väl alla förstå,
men ändå är det ett så starkt omhuldat
värde att inte ändra sig.”

Vidare säger han:
“Är det något som väljarna är trötta på så

är det ideologiskt renläriga politiker som går
rakt fram oavsett vad som händer. Vad väljarna letar efter

är idéstarka politiker som också har en förmåga att ompröva
tekniken för att lösa samhällsproblem.”

Och kanske har Fredrik reinfeldt rätt? I diskussionen om
huruvida politiken tappat sin ideologiska förankring läggs fokus
på att det saknas tillräckliga skillnader mellan partiernas
konkreta politik. Men är det inte snarare så att det egentligen
finns väsentliga ideologiska skillnader mellan partierna, men att
i de kompromisser och förhandlingar som är en oundgänglig del
av svensk demokratisk tradition, så möts partierna någonstans
halvvägs i utformandet av den vardagliga politiken? För visst är
det en pragmatiker svenska folket vill ha? Att vara ståndfast
ideologisk i förhandlingar med andra människor är ju egentligen
inte särskilt svenskt om man tänker efter. Moderaterna har insett
detta, och att döma av de senaste valresultaten verkar väljarna
uppskatta det.
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– den segerrika vägen mot mitten

Jonathan Jelves

“Sedan förnyelsen har 
Moderaterna hela tiden starkt 

betonat att de driver en Arbetslinje i
motsats till Socialdemokraternas                    

Bidragslinje”

Vidare läsning:
Fredrik Reinfeldt – i huvudrollen av Ulf Kristofferson
Därför vann dom valet – Berättelsen om ett ödesval av torbjörn Nilsson (red)
Högern att lita på! av Stig-Björn Ljunggren



Tema

the problems with
green  politics

Unlike the historic election of Barack Obama, a bittersweet event
tinged with the expectation of inevitable failure to live up to the
immense hype surrounding him, these environmental defeats and
victories truly excited and enraged me in equal measure.
Arguably, the same can be said for the political champions of
these environmental causes, who appear to be some of the few
political actors whose beliefs are not seen as secondary to
immense opportunism and whose message is not being taken
with a cynical pinch of salt from weary European voters. those
familiar with Swedish politics will surely agree that Maria
Wetterstrand, with her calm rationality, is a far more interesting
politician than any drilled monkey of a Moderate or slippery
Social democrat. 

Indeed, few political movements seem to be able to incite the
same amount of enthusiasm for their cause, or joy in political
activism, than do the greens. As an ex member of a socialist
party that left me astounded by its relentless bureaucracy,
nepotism and denial of its own insignificance in political
discourse, environmentalism and the green parties seem to offer
a welcome change. Often egalitarian in structure, contemporary
in rhetoric and with practical solutions to practical problems,
their appeal is obvious. While other politicians, whatever colour,
are demolishing our societies to pay for the callousness of a
powerful elite, green politicians seem to be the only ones left
pushing an agenda of human welfare and hope. For, while the
threat of global environmental collapse is fundamental to the
green message, environmentalism is built on the hopeful grounds
that it is still possible to change the world and take control of
our future across borders and class divides. 

this message seems to be going home, particularly among
young people. Many of these lack strong class identity and are
therefore wary of left-right politics, because without the
historical perspective of class loyalty and conflict they cannot
see the difference between Social democrats who want to
privatise most things, and Moderates who want to privatise
everything. 

You might think that in a situation such as this the far left would
step in and offer some much-needed guidance to the youth of
today. Unfortunately, it is not so. the ”far” left seems to be far
too busy trying to weasel its way into positions of power, so as
to be able to facilitate the Social democrats in their visionless,
grey, neoliberal agenda, to notice that there is a large number of
people looking for an alternative. An alternative they cannot
provide while they continue to cook up inexpensive, symbolic,
victories for future governmental coalitions. Even more
depressing is the fact that, when faced with their failure to get
anyone going, their answer is that they are ”building the
organisation”. 

this has gotten so bad that an aquaintance of mine (who, due to
my merciful nature, shall be named M) alledgedly stated, after
the aforementioned Norwegian oil victory in march, that she
wished it hadn’t happened ”…so we could oppose the decision
and be more popular”. Yes, I’m sure killing off a few million
hectares of priceless marine environment is a fair exchange for
a 2% rise in the polls for the Socialist party. 

Well, when faced with all this idiocy, but still harbouring a firm
belief that the ”other world IS possible”, what is a woman to do?
Aquiring a membership in the green party and pledging to build
a potato tower on the balcony, while accepting the need for
political compromise with…well, anyone who can get you a 2
kr reduction in the price of a train ticket, could seem to be the
best option. 

But, my future self and everyone who has bothered to read this
far, I am here to tell you that you are wrong. If you really believe
that our deep-rooted environmental problems can be solved
through potato towers and farmers markets, you are just naïve,
and if you think collaboration with the right, with all the
violations of our society that entails, is worth a small victory on
renewable energy, you are also in a rather dangerous position.
Because our problems lie not in each coal-fired power station,
not in the factory farmer or in the people who won’t recycle, but

When I consider the political events of recent years, it seems to me that only a few have left a lasting impact on my own
political consciousness. Among these, the aftermath of the Copenhagen climate meeting particularly stands out as a bleak
disillusionment in stark contrast to march’s heartfelt jubilation at the Norwegian government’s decision to block the oil
industry from sensitive northern ecosystems. 
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in the system that makes these things happen. the same capitalist
system that creates exploitation, poverty, hunger, misery and
inequality in every country around the world. 

Overexploitation of resources, pollution, greenhouse gas
emissions and the political failure to stop these atrocities all
happen because someone benefits from them. Although this
doesn’t apply to most of us, some few people are getting
exceedingly rich from the destruction of our environment, a
destruction that will adversely affect us all. So, for me, there can
be no environmentalism without anticapitalism, you cannot be
green and please everyone, you cannot hang around in the so-
called centre of politics and think that, through crafty coalitions,
the world will one day change. 

true environmentalism is, in it’s essence, red, because it must
be built on the needs of the many, to the detriment of the few.
We must change the system that sees people merely as
expendable producers, valuable only for the riches they can
secure for others, and create a sustainable global society of
equals. this means curtailing the power of the rich to expand
our democracies, it means that north must stop exploiting south,
and it means that some must have less while many will have
more. Such a society would be equipped to take concrete and
fair actions when problems arise, not flail around in mindless

panic like the politicians of today – completely at the mercy of
the corporate world they have spent the last thirty years sucking
up to.

The left of today may not be offering these ideas. It is sad, but
it is true, that there has been little ideological development on
that front for rather a long time. realising that the days of the
industrial working class are, at least in northern Europe, largely
over, it seems to have lost its way. Sometimes, single issues are
fought by the left to great popular acclaim (opposition to the war
in Iraq stands out as an example), but more often the voice of
the left is weak and insecure. What we need is a left that offers
the same practical solutions to our environmental crisis that the
greens do, but manages to back these up with an analysis of our
economy and the systems at work in it. Maybe the greens will
go red, or the reds will go truly green, but either way, it needs to
happen.

A liberal, green left can be a force for the sort of change the 21st
century needs, in how we live, consume, produce and trade, in
how we relate to one another globally, and how we value the life
and work of a human being. Because ours is not a world of
equals, but it is a world of problems, and only as equals can these
be solved. Agnes Walton
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14. Tema

– Är ideologin död i svensk politik?

Jag håller med filosofen Slavoj Zizek om att ingen ideologi är
starkare än den som vi inte är medvetna om. Samhället har
aldrig varit så ideologiskt som i dag när vi har slutat prata om
ideologin och tror att den inte finns. det är rent trams. Snarare
har det blivit trångt och kallt och fantasilöst i Sverige. det finns
en fruktansvärt destruktiv så kallad "Brommanorm" i dagens
Sverige som näst intill omöjliggör alternativa livsstilar och
livsval. Och det måste vi få en revolution mot. Nästa stora
rörelse är därför en explosion av alternativa livsstilar som flyttar
från internet till den faktiska fysiska världen och längt, långt
bort från den småborgerliga normen som regerar så kraftfullt i
dag. denna utveckling kommer att vara som mest dramatisk
just i konforma och kulturellt likriktade länder som Sverige där
politiker på fullt allvar står och ”ojjar sig” över och hetsar i tv
mot burkor utan att skämmas arslet av sig. För det borde de.

– Hur ser du på ledarens eller ledarnas framtida roll inom
den svenska politiken (skall han vara symbol eller vara den
som leder partiet)?

Ledarskap har alltid handlat om både symbolik och
organisationsförmåga. till detta måste vi nu lägga till
nätverksskicklighet. därmed måste en ledare ha tre viktiga
egenskaper på en gång eller vara intelligent nog att odla en av
dessa tre talanger och sedan outsourca de andra två i ett delat
ledarskap. 

Vi lever i en spännande tid där karisma, flexibilitet, energi
och uthållighet snarare än faktiska budskap avgör vem som
vinner. tro dock inte för en sekund att gamla strukturer
garanterar någon som helst trygghet. Att tro det är lika
vansinnigt som det var att bygga skeppsvarv i Sverige på 1980-
talet. gårdagens modeller är garanterat de sämsta modellerna
för framtiden när man lever i en genuint revolutionär tid. det
är inte ens säkert att politiker eller näringslivschefer har med
den nya makten att göra. Snarare kan de snart likt dagens
europeiska kungahus bara springa den nya maktens ärenden.
det är faktiskt en lågoddsare.

Alexander Bard

Tre profiler svarar
För att utreda om ideologin är död i svensk politik frågade vi
nationalekonomen Andreas Bergh, medieprofilen Alexander
Bard och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren om deras perspektiv
på saken.

Musiker,
internetföretagare,
ekonomisk geograf och 
ledare av det nya
politiska partiet
Liberaldemokraterna.

“Det är 

rent trams”
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– Är ideologin död i svensk politik?

Om ideologin är död? Nej det är den inte. Man pratar inte om
den på samma sätt i dag som man gjorde förr men det betyder
inte att ideologin är död. det finns där under hela tiden och
bygger upp partiers politiska idéer. Jag skulle vilja hävda att
Socialdemokraternas ideologiska tankar har vunnit men partiet
har förlorat på det. hur ska man kunna bedriva sin egen poltik
när alla andra också gör det? det är den socialdemokratiska
tanken och ideologin som har format svensk politik och gör
det än i dag.

– Bör de ledarna i svensk politik vara en symbol eller vara
den som leder partiet?

Måste jag välja? det viktigaste är rollen som ledare, för en
duktig ledare kan genom bra ledarskap bli en symbol men en
symbolisk ledare kan inte genom sitt symbolvärde leda partiet.
Men vi ska inte underskatta ledarna bakom ledaren. Borg är
ju en sån som är otroligt viktig för reinfeldt, det är en sån som
Mona saknade.

Forskare inom
nationalekonomi,

lärare på
nationalekonomiska

institutionen på EhL

– Är ideologin död i svensk politik?

– Nej, det tycker jag absolut inte. Även om till exempel många
svenska partier naturligtvis inte är direkt kopplade till de gamla
ideologierna längre, så är de ju ändå aktuella i samhällsdebatten.
I Sverige handlar det om att de flesta partierna konvergerat till
en relativt likriktad socialliberal samhällssyn. 

 

– Hur ser du på förhållandet mellan nationalekonomi och
ideologi?

– Nationalekonomins teori utgår ju mycket från individualismen,
så visst kan där ligga liberala värderingar, men det är inget
negativt för en samhällsforskare att ha värderingar så länge det
tydligt framgår. En samhällsvetares uppgift är att försöka
beskriva det vi kan enas om.

Andreas Bergh

Stig-Björn Ljunggren

Expert på
Socialdemokraterna,
känd från Filip och
Fredriks Boston Tea
Party

  

 

“man Pratar

inte om Den På

samma sätt”

“Partierna har
konvergerat”



han är 23 år, en soldat i den amerikanska armén med
amerikansk-brittiskt påbrå. hans namn är Bradley Manning. den
information som han läckte till Wikileaks visade sig vara
sprängstoft. USA skandaliserades och Wikileaks sattes på den
digitala kartan.

I skrivande stund befinner sig Manning i en 6,7 kavadratmeter
stor cell i Virgina. Av dygnets alla timmar spenderar han 23 i
cellen och den resterande timmen får Manning vandra runt i en
åtta. Manning kontrolleras var femte minut och väcks
regelbundet på nätterna. Målet har inte ännu tagits upp i domstol,
rättegången kommer tidigast hållas maj 2011. då kommer han
ha varit fängslad utan rättegång i elva månader. Manning är inte
ens tillåten att indirekt tala med media, hans tankar och åsikter
är utlämnade till isolering.  

”I want people to see the truth regardless of who they are
because without information, you cannot make informed
decisions as a public,”
det skrev Manning till Adrian Lamo i fjol på ett chattforum.
Adrian Lamo är journalist, välkänd hacker och den som angav
Manning.  Beslutet att tjalla var enligt honom själv inte lätt. det
som slutligen fick honom att bestämma sig var att han ansåg att
Manning utgjorde en säkerhetsrisk på ett både ett nationellt och
personligt plan. Manning släppte allt material han kom över utan
någon hänsyn till vad det avslöjande och vilken information det
innehöll. Inom 24 timmar arresterades Manning anklagad för
brott mot ”Uniform Code of Military Justice” och åtta andra
brottsöverträdelser och fyra icke-kriminella brott mot den
amerikanska arméns regelverk. Mannings advokat hävdar att det
inte är brottsligt att avslöja krigsbrott, vilket var vad som
avslöjades i en handfull av de dokument som Manning läckte.
Mest känd är kanske videon på hur en amerikansk
Apachehelikopter skjuter ner reuters medarbetare och de som

försökte hjälpa medarbetarna till säkerhet.  

Hjälte och skurk 
roger Cressy, antiterroristanalytiker och säkerhetstjänsteman,
var bland de som uttryckte en stark avsky mot läckan. de två
politiska lägren i USA uttryckte sin förskräckelse.
republikanerna kallade det för terrorism och enligt hilary
Clinton behövde man ”aggressive steps to hold responsible those
who stole this information”. 

Amnesty har protesterat mot den brutala behandling som
Manning utsätts för och enligt många, bl.a. glenn greenwald,
känd skribent och advokat, bryter behandlingen av Manning mot
många lagar och internationella överenskommelser. den
brittiska regeringen skulle kunna ingripa i Mannings nuvarande
situation och säkra honom en mer human behandling eftersom
han har dubbel medborgarstatus. Internationell lag ger britterna
rätt till att kräva uppgifter och delaktighet i Mannings
behandling. Men de har valt att inte ta knivbladet ur munnen och
ifrågasätta USA. Vem vill attackera ett redan skadat lejon? de
rättsliga kostnaderna för Manning uppskattas bli cirka 130 000
dollar. han står inför en fatwa utlyst av ett helt land. 

de anklagande pekfingrarna riktas åt alla håll. Mot FBI, USA:s
armé, Manning, Lamo, Wikileaks och Assange. Ingen verkar ha
rent mjöl i påsen. Men den som får ta smällen är Manning, ingen
annan i denna rättsliga röra sitter i en cell på mindre än sju
kvadratmeter. Assange gapar om Sverige, Wikileaks är – ja var
någonstans? FBI är FBI och USA:s armé är fortfarande världen
mäktigaste militära makt, Manning blir offerlammet. det är en
katt och råtta-lek med skuggaktiga aktörer där den enda
tillgängliga personen att anklaga är Manning. Alla aktörer går i
en imaginär åtta, med blicken spänt fäst på de spår som redan är
utsatta att följa.

saving 

Private manning

Rebecka Kjellström

Wikileaks har varit ett hett ämne de senaste månaderna. Medierna har skallat Assange, Assange, Assange. Men vad har
hänt med de som hjälpte Assange att skandalisera USA? Nyckelpersonen i stormen sitter i en minimal cell i delstaten Virginia
och kommer kanske för alltid att förbli stum.
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En ny värld

Fredrik Sundqvist

Det finns många sätt varpå man kan förklara samhällsutvecklingen och förändringen av det politiska läget.
Jag tänker i denna artikel lägga fram ytterligare en aspekt inspirerad av stora sociologers ord, jag tänker
främst på framstående sociologer som Manuel Castell och George Ritzer.

I denna upplaga av tidningen diskuteras vikten av Pr-
kunskap inom politiken. detta må vara väldigt väsentligt
för den kortsiktiga politiken i vår värld men det är långt
mycket större krafter som styr den långsiktiga
utvecklingen av politiken. det handlar om samhällets
utveckling, det handlar om en förändrad arbetsmarknad
och en förändrad ekonomisk struktur. Jag hävdar att vi
under de senaste 30-40 åren har sett en förflyttning av
politikens mitt, en förflyttning åt höger och det är till viss
del just därför som borgarna kunde behålla makten vid det
senaste valet. 

den klassiska vänsterpolitiken, i synnerhet
socialdemokratin, är uppbyggd kring ett samhälle helt och
hållet baserat på industriproduktionens krav. Ett samhälle
där arbetaren lämnar hemmet tidigt på morgonen och går
till en fabrik där den bedriver samma monotona
arbetsmoment dagarna i ända. Ett arbete helt uppbyggt
kring den fordistiska arbetsmodellen med standardiserad
produktion och en hierarkisk företagsstruktur. det
samhället och det arbete är utdöende i dagens västvärld. I
dag lever vi svenskar i ett samhälle uppbyggt kring
serviceyrken. det pyramidformade företaget med några få
toppar som bestämmer allt, blir mer och mer sällsynt. I dag
är företag uppbyggda likt en radiobilshall där varje
arbetare skall kunna integrera med andra, kunna tänka
själv och genom sitt eget kunnande bidra till företagets
utveckling. Arbetaren förväntas vara flexibel, driven och
full med idéer. Förr skulle den perfekta arbetaren göra som
han blev tillsagd, i dag får man betalt för att tänka själv.
Vi ska i dag fungera som unika individer medan man förr
skulle fungera som en enhet. detta har satt sina spår i vårt
samhälle, dess invånare och det politiska spelet. Förr i
tiden startades arbetet när grindarna till fabriken öppnade,
då en stor skara arbetare i en lång och bred kö gick in
genom fabrikens portar tillsammans. I dag börjar arbetet
redan på bussen till jobbet. Vi sitter utspridda i bussen och
i vår ensamhet har vi ett par vita Apple-hörlurar i öronen
och en laptop i knät.

Arbetarens roll har gjort att människor i dag agerar på nya
sätt. Man lägger större vikt vid sin personliga lycka och
framgång, man värdesätter pengar i fickan mer än
ideologiska tankar och värderingar. därför tilltalas
människor också av en politik som fokuserar på att
förbättra individers och familjers personliga ekonomier.
Vänsterpolitiker bedriver en politik som är omodern,
osexig och baserad på en gammal världsordning, medan
högerpolitikerna bedriver en politik som är modern, sexig
och baserad på dagens samhälle.

Starten på övergången från ett industrisamhälle till ett
servicesamhälle brukar ofta dateras till 70-talets mitt och
har sedan dess accelererat. desto längre ifrån
industrisamhället vi kommer desto längre förflyttas
politikens mitt mot höger. Jag hävdar alltså att alla svenska
partier idag bedriver en politik som är mer högerinspirerad
än för 30, 40 och 50 år sedan. Ett klassiskt sätt att studera
indelningen av höger- och vänsterpolitik brukar utgå ifrån
vilken ekonomisk modell som förespråkas. Vänstersidan
har historiskt propagerat för en planekonomi och högern
för en marknadsekonomi. Men det har skett en förändring
på denna punkt, exempelvis så trodde Olof Palme på
planekonomin medan göran Persson tror på
marknadsekonomin. det var faktiskt bara 10 år sedan
Socialdemokraterna tog bort kravet på planekonomi, eller
som de själva kallade det för planhushållning, ur
partiprogrammet.

Under 70-talet förändrades världen, när vi lämnade det
gamla industrisamhällets paradigm för att ersätta det med
ett servicesamhälleligt paradigm och med denna
förändrades politiken. Jag menar att denna utveckling har
styrt den svenska politikens mittpunkt åt höger. Om vi ser
politiken som en undervattensström, likt golfströmmen
där vattnet först drivs  under ytan i en riktning för att sedan
dra med sig ytvattnet, är drivningen av politikens mitt åt
höger strömmen och högerpartiernas maktövertagande
ytvattnet.
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Digitalt utanförskap är fortfarande en realitet. Det
finns de som väljer att inte använda internet, men
det finns också de som saknar tillgång till det.
Oavsett anledning är det ett problem att det finns en
ojämlik fördelning av informationstekniken då de
som inte kan eller inte vill utnyttja tekniken inte har
samma förutsättningar för delaktighet i samhället. De
hamnar i ett digitalt utanförskap. 

Begreppet digital klyfta syftar till de skillnader som finns
i tillgång till och kompetens i informations- och
kommunikationsteknik. Sådana klyftor skapar ett digitalt
utanförskap som medför en problematik som tål att
belysas. Internet är sedan länge inte enbart ett nöje. Vare
sig vi vill det eller inte så har det blivit en central del i
samhället och bör därför också vara det för alla
medborgare. Många inser nog inte vad det digitala
utanförskapet innebär och att det digitala samhället måste
tas på allvar. 

Vissa individer väljer själva att ställa sig utanför det
digitala samhället, kanske för att de ännu inte förstått nyttan.
Andra är fullt medvetna om vad de går miste om, men har
ingen möjlighet att delta. det senare är ett stort problem i
USA där the department of Commerce i februari släppte en
rapport som visade att endast 60 procent av de amerikanska
hushållen på landsbygden har bredbandsuppkoppling.
Samtidigt konstaterar New York times i en artikel att allt fler
samhällstjänster enbart är tillgängliga online. En sådan sak som
varningar för hårt väder skickas ibland enbart via e-mail. Ett
banalt exempel kan tyckas, men det visar hur digitaliserat
samhället har blivit. Läget är detsamma i Sverige. Att
exempelvis kunna lösa myndighetsärenden på internet är för
många en smidig tjänst, för andra är det en omöjlighet. I sådana
fall är det än så länge möjligt att få service av en fysisk person,
men det finns all anledning att uppmärksamma hur internet
integreras i våra liv och arbeta för att alla ska ha samma
möjlighet att utnyttja det och vara delaktiga. 

Att inte till fullo kunna ta del av samhällstjänster är bara en
del av det digitala utanförskapet, som också innebär olika
möjligheter att få ett jobb eller att utbilda sig. Att studera på
distans kan exempelvis innebära en möjlighet till en utbildning
som annars inte hade kunnat bli av, men möjligheten finns inte
för dem som saknar tekniken. Mediestrategen Brit Stakston
menar att vi i Sverige redan idag kan se följderna av en bristande
digital kompetens i form av bland annat mindre jämlik skola och
mindre jämlik vård (en patient som bloggar om sin behandling
har större chans att få bättre vård menar hon). hon ser en ny
digital maktstruktur växa fram, där makten ligger hos dem som
har kunskap om, och tillgång till internet. det säger egentligen
sig självt att en maktstruktur växer fram i ett digitaliserat
samhälle där vissa kan orientera sig och andra inte. Men internet
skapar också nya möjligheter för demokratin och det
medborgerliga deltagandet.

det har konstaterats att de som inte använder internet inte
heller har samma möjlighet att vara en del av den offentliga
debatten eller påverka det politiska beslutsfattandet. När
samhället blir mer och mer digitaliserat blir också internet
efter hand den främsta kanalen för att nå människor,
myndigheter och beslutsfattare. Många folkvalda når numera
ut till medborgarna genom bloggar och andra sociala medier.
I ett sådant samhälle kan man fråga sig om inte
internetuppkoppling borde vara en rättighet. 

den tanken verkar ha slagit de styrande både i Sverige och
USA, som anser att skälig bredbandshastighet är en
förutsättning för att alla medborgare ska kunna utöva maximalt
deltagande. Sverige ligger högt upp på världsrankingen när det
kommer till internetanvändning, men rapporten Svenskarna
och internet 2010 visar att 1,5 miljoner svenskar fortfarande
inte använder internet alls. Sveriges regering har som
målsättning att 90 procent av alla hushåll ska ha
bredbandsuppkoppling med en hastighet på 100 Mbit/s år 2020.
I USA, där president Obama satsade mycket framgångsrikt på
internet och sociala medier för att nå ut till väljarna i
presidentvalskampanjen 2008, har regeringen avsatt 7,2
miljarder dollar i stimuluspengar för att minska den digitala
klyftan som bristen på bredband skapar. här är utbyggnaden av
bredband på landsbygden ett stort problem, vilket grundar sig i
att de stora telekomföretagen, som vill undvika konkurrens,
utövar påtryckningar på kommunerna som avstår från att bygga
ut kommunalt bredband. På så vis kan priserna hållas höga
samtidigt som hastigheterna hålls låga. En källa säger till New
York times att uppkoppling via satellit är det enda alternativet
på vissa håll på landsbygden, vilket kan kosta runt 70 dollar i
månaden, och då är hastigheten långt ifrån vad man kan komma
upp i med bredband. Enligt internetforeveryone.org, en
organisation som jobbar för att uppmärksamma problemet med
att miljontals människor i USA inte har regelbunden tillgång till
internet, bor 20 miljoner amerikaner i områden där det inte finns
en enda bredbandsleverantör. 

det finns de som vågar sticka ut hakan och hävda att de kan
minska problemet med den digitala klyftan, i alla fall när det
handlar om den tekniska aspekten av den. WiMAX (World
Interoperability for Microwave Access) är en typ av trådlös
bredbandsteknologi som sägs vara kunna täcka ett område med
20 kilometers radie istället för Wi-Fis ungefär 50 meter.
hyllningarna har inte låtit vänta på sig kring denna 4g- teknik,
som på flera håll har kallats lösningen på den digitala klyftan.
Frågan som återstår att besvara är om det verkligen kommer bli
så och om internetleverantörer kommer arbeta för eller emot den
nya tekniken. 

Klart är i alla fall att internet utgör en central roll i samhällen
idag, men tillgången och kunskapen håller inte jämna steg med
den utvecklingen. Ännu kan inte alla ta del av samma resurser. 

. Jennie Wadén
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Varje år åker tusentals svenskar till Thailand. De åker på sin
drömresa till ett semesterparadis med långa vita stränder,
billig shopping och sol. Sol som vi här uppe i Norden längtar
så förfärligt efter. Så pass stark är vår längtan att vi bryr oss
föga om människorna på destinationen gynnas av vårt
besök, eller om vi är där på deras bekostnad. Vi vill nog helst
inte tänka på saken.  Trots detta ifrågasätter allt fler vårt
sätt att resa, både valen av resmål och medlen med vilka vi
reser. 

Lika länge som vi svenskar har semestrat utomlands har
egentligen diskussionen om huruvida man ska semestra i
diktaturer pågått. I och med oroligheterna i Nordafrika har den
gamla debatten blåsts till liv. Vissa menar att turismen bidrar till
att rasera diktaturer, andra att turismen bekostar en del av
regimens terror mot folket och åter andra att det varken gör till
eller från. hur det än är med den saken så visar en undersökning
som tV4 låtit Novus göra att andelen svenskar som inte vill
semestra i odemokratiska länder har ökat från 13 till 57 procent
efter revolterna i Egypten, tunisien och Libyen. Frågan är hur
länge svenskarnas samvetsgranna resande kommer hålla i sig,
och om det är rätt att kategoriskt vägra resa till diktaturer men
fortsätta med sitt glada all-inclusive-semestrande i demokratier.
det kanske inte är vart vi reser utan hur vi reser som är viktigt. 

I dN debatt skriver Apollos vd Per Kjellin ”Att ta emot besökare
väcker förmodligen för många ett intresse för frihet och
demokrati. de möten som turismen skapar har i sig en god

påverkan. Alla samtal och utbyten av kunskaper, tankar och idéer
måste rimligen påverka landets utveckling.” 

Kjellins resonemang är fullt rimligt under förutsättning att man
faktiskt kommer i kontakt med lokalbefolkningen under sin
semester. Men när resebyråer som Apollo bygger stora
hotellkomplex med all-inclusive-erbjudanden där man aldrig
behöver lämna hotellområdet håller inte argumentet att turism
leder till samtal som leder till demokrati. dessa hotellkomplex
är mer än sällan fiffiga lösningar som hindrar turisterna från att
se befolkningens ofta usla förhållanden då de flesta människor
inte kan njuta av sin semester när andra lider precis i närheten.
All-inclusive bidrar också till att pengarna som turisterna skulle
ha lagt på mat, kläder och souvenirer aldrig når
lokalbefolkningen utan stannar inom resebolaget. Främjar man
då verkligen platsen och människorna som lever där eller är man
där på deras bekostnad? 

Inom turistindustrin brukar man tala om ”leakage” och
”linkage”. Med ”linkage” menar man förbindelsen mellan
turisterna och lokalbefolkningen, vad turismen genererar i form
av arbete och inkomster. det kan till exempel vara lokala
restauranger, utflykter eller vad hotellen köper in för
jordbruksprodukter. Med ”leakage” menas den mängd pengar
som försvinner ut från turistmålet, som cirkulerar i
resekoncernen och går tillbaka till de länder turisterna kommer
ifrån. de tre viktigaste aktörerna i turismindustrin är
flygbolagen, resebyråerna och hotellen. Flygbolagen bestämmer

Turism 

i diktaturer
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vart flygen ska gå och till vilket pris. resebyråerna paketerar, marknadsför och säljer resorna.
Flyg- och resebolagen är nästan uteslutande utlandsägda, utanför resmålens kontroll.
hotellen är inte alltid utlandsägda, det varierar mycket mellan olika regioner, men även
då är villkoren för den som äger hotellet dikterade av resebyråerna. Pengarna läcker också
ut på andra sätt. Exempel på detta är de löner, skatter och vinster som betalas utanför
resmålet men även turisters krav på speciella livsmedel, varor och utrustning som måste
importeras och utländska investerare som tar med sig vinsten ”hem”– allt detta är en
del av ”leakage”. det är svårt att veta hur stort läckaget är, dels skiljer det sig mycket
mellan olika regioner och länder, dels är det svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt. En
studie som FN:s miljöprogram UNEP hänvisar till uppskattar läckaget i thailand till
70 procent. Enbart 30 procent av det som turisterna spenderar på sin semester
stannar alltså kvar i landet. I Indien beräknade man läckaget till 40 procent och i
Karibien till 80 procent. det finns de som hävdar att läckaget i Karibien är så
högt som 90 procent. det är som sagt svårt att hitta tillförlitliga källor men klart
är ändå att det läcker som mest när vi reser all-inclusive. 

När Apollos vd Per Kjellin belyser sambandet mellan turism och demokrati
tar han länder som Spanien, Portugal, grekland, Cypern och turkiet som
exempel. dessa populära resmål har alla en historia av diktatur och
samtliga är idag demokratier. Kanske har han rätt, i de fall han
nämner kan turismen mycket väl haft en inverkan på ländernas
demokratiska utveckling. turismen kan alltså vara en
förändrande kraft, samtidigt som detta inte sker med
automatik. resebyråerna tar idag inget moraliskt ansvar för
att faktiskt bidra till en sådan förändring, Apollos
informationschef Kajsa Moström har uttryckt det som så
att i dagsläget har de inget att vinna på att marknadsföra
sig som en ”reko” resebyrå. Även Lottie Knutsson på
Fritidsresor menar att: ”det kan låta hårt men det är
omöjligt att bedriva en verksamhet annars”.

Branschen domineras av vinstintresse och den
lämnar det åt resenärerna själva att läsa på om det
politiska läget i landet och kolla upp hur man kan resa
på ett sätt som bidrar till något gott på destinationen. Är
man osäker kan man kolla in organisationen Schysst
resandes råd och vill man veta mer om turism i stort är boken
Välkommen till paradiset av Jennie dielemans ett hett tips.        

turismen har en stor positiv potential att verka för resmålens
ekonomiska och sociala tillväxt. Problemet är ju bara att den sällan
gör det. Man talar ofta om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och
demokrati, och när största delen av de pengar som turismen genererar
försvinner ut ur länderna kan man ställa sig frågan hur turismens
bidrag till länders demokratiska utveckling egentligen ser ut. 

Att diskutera turism i odemokratiska länder är viktigt, men det är
lika viktigt att fundera över turismen som fenomen
överhuvudtaget. hur påverkar mitt besök i ett land dess
befolkning? I vems ficka hamnar pengarna jag spenderar? dessa
frågor har ett svar, frågan är om det är det svaret vi skulle vilja
höra om någon berättade för oss hur det ligger till.  

Emelie Andersson
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Den klassiska definitionen av förnekelse är att en person på
ett eller annat sätt konfronteras med fakta för obekväma att
acceptera och därför förkastar alla framlagda bevis.
Förnekelsestadiet är en stor del av varje slags drogberoende,
och kan också vara kollektivt. Utsläppen av växthusgaser är
ett tydligt exempel, och som alltid ska USA vara värst. 

Enligt Freud finns det tre olika slags förnekelser. den första
sorten förnekar den obekväma sanningen fullständigt, den andra
nedtonar dess betydelse och den tredje bekräftar både problemet
och seriositeten men avsäger sig allt ansvar. Någonstans bortom
denna fas kan vägen till en lösning skönjas. Efter
republikanernas framgångar i det amerikanska mellanårsvalet är
utvecklingen i USA dock den motsatta och ett totalt återfall
verkar inte långt borta. tidigare har man avsagt sig allt ansvar
om inte Kina och andra mindre utvecklade länder gör
motsvarande utsläppsminskningar, men nu nedtonar man inte
bara betydelsen utan verkar inte ens längre erkänna problemet.
Förutom att energiutskottets republikanske ordförande ted
Upton har kommit ut som klimatförnekare har republikanerna i
representanthuset, inte minst för att blidka tea Party-rörelsen,
lagt ner husets kommitté om global uppvärmning, föreslagit att
sluta finansiera FN:s klimatpanel IPCC och i en annan kommitté
röstat emot själva vetenskapen om global uppvärmning. Man
vill även lägga ned både NASA:s omfattande
klimatforskningsprogram och naturskyddsmyndigheten EPA,
eller i alla fall stoppa dess rätt att genom Clean Air Act reglera
utsläpp av växthusgaser  – trots att studier visar att jobb skulle
nettoskapas som ett resultat.

Annars är ju det vanligaste motargumentet från motståndarna till
klimatlagstiftning just att jobb skulle gå förlorade. Oavsett hur
många larmklockor och skrämmande framtidsscenarier som
vetenskapssamfundet målar upp för beslutsfattarna återkommer
jobb- och tillväxtargumenten om att miljöhänsyn innebär en
trade-off mot ekonomisk utveckling. Men nu återstår det att se
hur livskraftig denna inställning är. I februari släppte FN-organet
UNEP nämligen rapporten Towards A Green Economy som
redan kallas för ett banbrytande landmärke och som visar att en
grön ekonomisk omställning sammanlagt skulle skapa fler jobb
än vad den kostar och även leda till högre tillväxt.
Investeringskostnaderna i grön teknik och infrastruktur skulle
vara mellan 1–2% av global BNP. En substantiell siffra, men då

ska betänkas att subventionerna till fossilbränslen ligger på
jämförbara nivåer. Att ta bort dessa skulle inte bara göra
förnyelsebara energikällor mer konkurrenskraftiga, det skulle
också frigöra kapital som kan finansiera delar av
omställningen. 

detta verkar dock extremt långt borta, särskilt i USA. För
precis som det mänskliga psyket använder förnekelse för att
bibehålla trygghetskänslan arbetar amerikanska lobbyister hårt
för att à la business as usual fortsätta ge oss våra dagliga olje-
och kolfixer så att deras beställare ska kunna fortsätta pumpa
koldioxid upp i atmosfären och stora, orättvist distribuerade
pengar ned i fickorna. det är till exempel talande att den allra
största lobbyistgruppen, U.S. Chamber of Commerce, är ökänt
konservativa och har sitt säte mitt över gatan från Vita huset.
där arbetar de dag som dunkel natt med att föreviga det
amerikanska beroendeförhållandet till fossil energi och
förvandla enkel, logisk vetenskap till bluff och båg.
Lobbyisterna kan inte beskyllas för hela den utbredda
amerikanska klimatskepsisen – den närmast religiösa tilltron
till den individuella friheten har exempelvis stor skuld i frågan
– men den skänker den oproportionerligt stort inflytande; ration
mellan medvetna och omedvetna förnekare spelar mindre roll
så länge de tillsammans är i majoritet bland de stora
plånböckerna. 

Stora likheter finns med hur tobakslobbyn arbetade under sina
storhetsdagar för att sprida budskapet om att rökning är
hälsosamt. Faktum är att många av nyckelfigurerna är desamma
och än idag jobbar med att sprida felaktig information och
skjuta pengar under rätt bord. tobak är generellt sett en bra
liknelse. För precis som alla rökare vet att rökning är
ohälsosamt men ändå puffar på för den omedelbara njutningens
skull fortsätter amerikanska republikaner på den inslagna vägen
– numera till synes ens utan vetenskapliga ekonomiska belägg.
Borde man inte istället tänka framåt och minnas hur skönt det
är att efter en svår period ha gjort sig kvitt ett beroende? Innan
den dagen kommer på riktigt riskerar den amerikanska
förnekelsen och rökpauserna i Washington att förlänga allas vår
träldom under business as usual. För oavsett vad lobbyisterna
säger är passiv rökning också farlig, särskilt från en storrökare
som fortfarande kan diktera världens stora beroenden. Precis
som USA:s vägran att ratificera Kyotoprotokollet och bidra till
en konstruktiv process på klimattoppmötena blir effekten att
andra länders regeringar antingen får en ursäkt att inte skärpa
sig eller berövas valfrihet i frågan. 

därför kan vi alla inte längre utstå den allt längre väntan på
USA utan måste agera som goda föredömen. För det är inte
bara lobbyisterna och deras principaler som tror sig vara
beroende av status quo och ”lugn och ro”, det gör vi alla i den
utvecklade världen så länge vi vägrar konsumera mer hållbart
och förnekar rummets allt större elefant.

Tim Isaksson
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panorama...
...är den breda studenttidningen. Vi vill ge en röst åt alla möjliga åsikter oavsett
politisk läggning, och vi räds inget ämne inom politik, ekonomi eller studentliv.
Fokus i tidningarna är någorlunda förskjutet mot inrikespolitik medan det på
webben är helt öppet. Vår målsättning är att leverera en högklassig tidning två
gånger per termin parallellt med artikelpubliceringar på webben varannan vecka.
Våra medarbetare ska få skriva om det de är intresserade av och få utvecklas oavsett
vilket intresseområde de har: journalistiskt arbete, textförfattande, redigering, layout
eller foto. Vi är också en informationskanal till LUPEF:s medlemmar genom att
rapportera från föreningens aktiviteter, och vi samarbetar nära med föreningens
övriga utskott.

Panorama är en politiskt och religiöst obunden tidning och alla åsikter är
skribenternas egna.

lupef...
...är Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, en politiskt och religiöst
obunden förening. LUPEF är ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse
av politik, ekonomi och samhällsdebatt. Föreningen agerar som ett kontaktnät för
studenter vid Pol. Kand.-programmet såväl som till de som studerar exempelvis
statsvetenskap och nationalekonomi. Föreningens syfte är att bevaka studenternas
intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet.
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I helgen var jag och ett gäng aktiva från Samhällsvetarkåren i Karlskrona på workshop. det skulle handla om ett nytt
sorts ledarskap byggt på deltagande och autenticitet. Vi blev alla förvånade över hur annorlunda upplägget var på
denna workshop, de skapade läromiljöer som gav utrymme för så mycket mer än katederundervisning (sätt som man
lätt glömmer i universitetsmiljö) och hur viktigt det kändes att prata om dessa tekniker för ledarskap och lärande.
grundtanken var att för att kunna vara en god ledare måste man ha kapaciteten att leda sig själv och brinna för det
man gör.

det påminde mig om något som har varit svårt att sätta fingret på. Vi på kåren har länge haft svårt att få folk att förstå
vad vi gör och varför det är viktigt. Jag tror att problemet har varit att man tappat så mycket fart att även vi har slutat
tala om för oss själva vad det var som fick oss intresserade från början, för min del (och jag tror många med mig) en
brinnande passion för ett bättre och mer öppet universitet. En fråga där vi samhällsvetare har otroligt mycket kunskap
och även mycket att ta ansvar för. det är vi som är experterna på samhälle och sociala frågor, politik och geografi. Vi
borde vara stoltare! Stå rakryggade och kommunicera våra åsikter kring vad universitetet bör vara och hur det bör
utvecklas. Ett självförtroende som även bör följa med oss ut i arbetslivet. Att vinna folks förtroende genom att tala
från hjärtat men också från kunskap.

För mig handlade det och handlar det fortfarande främst om passion där jag tror, som normaldagen i år ropade ut: ett
annat universitet är möjligt. Ett universitet där alla faktiskt kan känna sig delaktiga och viktiga, där forskare tar sitt
ansvar och berättar inte endast för kollegor utan för alla berörda i samhället om vad de kommit fram till i sin
forskning. Jag tror inte att universitet klarar det själv, däremot tror jag stenhårt på att vi i kåren, om vi kan få med oss
fler studenter med samma hjärtefrågor, kan förändra. Vi behöver diskutera mer och oftare och i alla forum som vi har
till vårt förfogande. Så fler frön i mångas tankar, sätta ner foten när vi inte håller med och börja ta ansvar för våra
utbildningar.  

Tove Ockborn

Vice ordförande ansvar för interna frågor
Lunds Samhällsvetarkår


