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DaviD Åhlén 
skriver om socialdemo-
kratins syn på jämlikhet, 
och föreslår ett nytt 
förhållningssätt.

Kristin linDeroth 
har träffat en barn-
boksförfattare med 
politiskt patos men 
utan pekpinnar.

lina stenberg 
ser en chaplin-klassiker 
om arbetets villkor 
som säger något om 
vår egen tid.

rasmus lanDström 
berättar om seskarö, 
platsen som kunde blivit 
startpunkten för en 
svensk revolution.
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tVekande inför Macrons 
europaVision?

 ENERGI-
OMSTÄLLNINGEN

Varifrån 
ska energin 

komma?



Vi är på plats 
och hjälper 
befolkningen 
i syrien
de behöVer 
ditt stöd!

Vi är på plats 
och hjälper 
befolkningen 
i syrien
de behöVer 
ditt stöd!
sätt in ditt 
bidrag på:
pg 900 181-9 
bg 900-1819
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 ”Vinterhjälp”

islamic relief
box 4334
 102 67 stockholm
tel: 08- 5888 65 50
info@islamic-relief.se
www.islamic-relief.se



Hjälp oss rädda 
lunchmackan
Tonfisken i din sandwich behöver hjälp. Den och många andra arter är 
överfiskade och drivs mot utrotningens rand. Vi på WWF har varit med 
och grundat Marine Stewardship Council som certifierar hållbart fiske. 
Så titta efter MSC-märket när du köper fisk och skaldjur och ta hjälp av 
vår Fiskguide som du kan ladda ner på wwf.se
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Sofie Jansson ordnar skrivkurser 
för att öka antalet artiklar av 
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Hur ska det gemensamma och 
tilliten till kollektiva lösningar 
kunna bevaras i uppgivenhetens 
tid? Anders Björnsson nystar i 
några avgörande trådar.

1917 kunde en revolution brutit ut på Seskarö i Haparanda 
skärgård. Rasmus Landström berättar om en bortglömd 
politisk plats.



David Åhlén
politisk tjänsteMan, skribent
david åhlén kommer från 
lidingö och arbetar till vardags  
för socialdemokraterna i stock- 
holms läns landsting. hans text  
om partiets jämlikhetsbegrepp, 
är hans debut i tiden.
 – jag upplever att det finns 
några grundläggande frågor för  
socialdemokratin att besvara, 
inte minst i ljuset av globali-
seringen. Vilken slags jämlik-
het vi bör eftersträva och kan  
förverkliga är kanske den mest 
centrala. artikeln är ett kon-
centrat av det resonemang 
jag för i min bok En annan 
socialdemokrati. jag hoppas 
på invändningar som låter 
både mig själv och partiet bli 
vassare. 
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Izabella Rosengren
frilansjournalist
izabella rosengren är frilans-
journalist med fokus på miljö 
och klimat. ett av hennes största 
intressen är att »samla på län-
der«, se och lära av nya platser.
 hon har under det senaste 
året gjort en rad intervjuer 
med företrädare för organisa-
tioner för tiden, bland annat 
med satirtecknaren och präs-
ten kent Wisti, nätverket jane 
och gatans väktare i Malmö. 
 i det här numret träffar hon  
sofie jansson från Wikimedia 
sverige, som i fyra år hållit 
skrivstugor i göteborg för att 
öka antalet artiklar om och av  
kvinnor på Wikipedia, där 90 
procent av alla som skriver 
är män. fo
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Gunnar Rundgren
lantbrukskonsult, 
författare och skribent

Ann-Helen 
Meyer von Bremen
journalist och författare
gunnar rundgren är lantbruks- 
konsult, författare och skribent.   
ann-helen Meyer von bremen  
är journalist och författare.  
båda jobbar också som före-
dragshållare. tillsammans 
driver de ett litet lantbruk, 
sunnansjö gård, utanför upp-
sala, med grönsaksodling och 
några kor.  
 återkommande teman i 
bådas skrivande är lantbruk, 
mat och miljö. 
 i det här numret har de 
valt att skriva om en av våra 

Per Wirtén
journalist och författare
per Wirtén, född 1958, skriver 
för bland andra dagens arena 
och kultursidorna i expressen  
och sydsvenskan. han var en av  
grundarna till tidskriften arena  
när den startade 1993 och han 
var under en tid dess chefredak- 
tör. hans senaste bok heter Är 
vi framme snart? den handlar  
om eu och europa och nomi- 
nerades 2017 till augustpriset 
för bästa fackbok. bland hans 
tidigare böcker märks Herbert 
Tingstens sista dagar och Där 
jag kommer ifrån – kriget mot 
förorten.
 i det här numret skriver han 
om eu som politiskt projekt och 
behovet av en skarpare europa- 
politik.

riktigt stora utmaningar –  
energiomställningen. oavsett 
om man intresserar sig för kli-
matet, miljön, ekonomin eller 

den framtida matförsörjningen 
så hamnar man till slut alltid i 
energifrågan och var energin 
ska komma ifrån. 

medarbetare
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ALLA INSER NOG att man inte ska tro på 
alla personlighetstester som cirkulerar  
på nätet. Häromdagen gjorde jag till 
exempel ett test som skulle tala om för  
mig hur jag skulle se ut som kvinna. 
Jag matade in en av mina profilbilder 
och fick upp en bild av en långhårig 
och skäggig bebis som passat i vilken 
Stephen King-film som helst.

Riktigt knepigt kan det bli när tes-
terna handlar om politik.

NyLIGEN fLORERAdE en undersökning som  
placerade in dig i en politisk fyrfälts-
tabell. Längs ena axeln fanns höger-
vänsterskalan. I ändarna av den andra 
axeln stod begreppet liberal på ena 
och kommunitär på den andra.

Det senare är två helt missvisande 
begrepp. Liberal och kommunitär är 
inte varandras motsatser. 

Kommunitär betyder förenklat att 
man i sin analys av och idé om hur 
samhället bör vara organiserat lägger 
stor vikt vid gemenskaper. Vi män-
niskor behöver ofta (men inte alltid) 
gemenskaperna. Genom familj, vänner,  
föreningar, organisationer, religiösa 
sammanslutningar och andra grupper  
får vi mening, samhörighet och kollek- 
tiv styrka att agera i relation till sam-
hället. Kommunitarismen har inga 
svårigheter att förklara varför män-
niskor som flyttar till ett annat land 
söker sig till andra människor från det  
landet, vare sig det är svenskar på den 
spanska solkusten eller somalier i  
någon svensk förort. Det är så vi män-
niskor fungerar och det är så sam-
hället fungerar. Den som helt bortser 

ett korkat Facebook-test

Jesper Bengtsson
Chefredaktör för Tiden

manslutningar i civilsamhället som 
bör få vara en del av systemet för att 
det ska fungera väl.

Den svenska modellen att låta  
fackföreningarna sköta a-kassan är 
ett exempel på en sådan federal kom-
munitarism. 

dEBATTEN OM SLÖJAN är ett annat exem-
pel. Auktoritära ideologier säger att 
staten ska förbjuda slöjan för att den 
bryter mot samhällets övergripande 
gemenskaper. De flesta kommunita-
rister skulle i stället säga att en sub-
kultur där kvinnor bär slöja absolut 
måste få existera sida vid sida med  
andra kulturer i samhället. 

En liberal kommunitarist skulle 
lägga till att det måste finnas reella 
individuella rättigheter och praktisk, 
inte bara teoretisk, möjlighet att söka 
sig till andra gemenskaper i samhället. 

När ssu på 1990-talet lanserade  
begreppet egenmakt gjordes det med 
starka influenser från den kommuni-
taristiska debatten i usa. Egenmaktens  
kritiker kallade det för ett nyliberalt 
projekt för att det tog hänsyn till fler 
gemenskaper än den stora staten.

I ett kritiskt inlägg mot testet på  
Facebook skrev en av mina vänner att 
en rimligare, och i debatten mer van-
ligt förekommande konfliktaxel vore 
att skriva frihetlig – auktoritär. Andra 
talar lite kryptiskt om gal-tan-skalan, 
som i dag klyver höger-vänsteraxeln.

Kommunitarismen skulle hamna 
vid sidan av en sådan fyrfältstabell.

Det är det som gör den så  
intressant.  fo
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från det kan aldrig fullt ut förstå sig 
på vare sig det ena eller det andra.

Utan dessa gemenskaper blir vi  
mer rotlösa, får svårare att handla kol- 
lektivt. Samma idé ligger bakom den 
fackliga organiseringen, eller för den 
delen varenda folkrörelse sedan ur-
minnes tider.

Bara de med ett extremt individua-
listiskt tankegods kan hävda att detta 
per definition skulle vara en auktori-
tär idé, även om det är viktigt att se 
risken för att gemenskaper i många 
fall kan bli auktoritära. Men när det 
gäller samhällsmodell brukar kom-
munitarister snarare landa i en slags 
federalism utvidgad till hela samhäl-
let. Staten har sina uppgifter, individen  
sina rättigheter. Utöver det finns det 
lokala och regionala politiska försam-
lingar liksom organisationer och sam- 
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Serbien

Facklig vitbok
den största serbiska fackkonfederatio-
nen catus har publicerat en vitbok om 
hur serbien ska bli ett bättre land för 
arbetare. boken diskuterar bland an-
nat lönesättning och kollektivavtals-
förhandling. den tar också upp hur den 
serbiska regeringen borde hantera pri-
vatiseringar av statligt ägda fabriker. 
facket erkänner att många privatise-
ringar är nödvändiga men menar också 
att fler fabriker skulle kunna räddas om 
de anställda erbjuds att ta över.

braSilien

tomma byggnader tas 
i användning 
Den brasilianska 12-miljonstaden São Paulo har både problem med 
stor hemlöshet och med byggnader som står tomma. Det har lett 
till att husockupationerna har blivit fler. Redan för tio år sedan 
togs det övergivna hotellet Santos Dumont över av hemlösa. Det 
blev då en av de första organiserade husockupationerna i staden. 
 Sedan dess har den ekonomiska kraschen och ökad ojämlikhet 
gjort att ockupationerna blivit fler. I dag finns ett åttiotal organi-
serade ockupationer i centrum och ännu fler i utkanten av staden. 
 Den brasilianska regeringen överväger nu att bland annat dubbla 
fastighetsskatter för varje år en byggnadsägare låter en byggnad 
stå obebodd.

Togo

protester mot 
presidenten
sedan 60-talet har togo styrts av samma 
familj. först gnassingbé eyadéma och 
sedan 2005 hans son faure gnassingbé.  
oppositionen håller regelbundna demon- 
strationer med krav på gnassingbés av- 
gång och förändringar  
i valsystemet. bara i 
mellandagarna 2017 
lyckades oppositionen  
samla tiotusentals 
personer i demon-
strationer över hela 
landet.

nederländerna

Bättre villkor för 
bemanningsanställda
fackkonfederationen fnV har lyckats 
förhandla fram ett nytt kollektivavtal  
för 700 000 bemanningsanställda i 
nederländerna. i det nya avtalet får 
anställda i bemanningsföretag bland 
annat rätt till en extra semesterdag. 
bemanningsföretagen förlorar också 
rätten att förbjuda folk att arbeta för 
andra arbetsgivare.
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lokalregeringen i den pakistanska regio- 
nen punjab har länge fört en hårdför 
privatiseringslinje i sjukvården. sjukhus, 
labb och andra vårdenheter har sålts ut 
och priser och patientavgifter har gått  

upp. protester har pågått i åratal men nu  
har läkare, sjuksköterskor, undersköter-
skor och andra vårdanställda i regionen 
för första gången gått samman och krävt 
att privatiseringarna ska rullas tillbaka.

PAKISTAN

sjukvårdsorganisationer mot privatiseringar

jorden runt
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TuRKIET

Högre lön för 
hundratusen 
metallarbetare
i början av året varslade turkiets metall-
arbetarfack tusentals medlemmar på 
fabriker runt om i turkiet. efter långa 
förhandlingar och försök av regeringen 
att stoppa strejken har ett tvåårigt av-
tal nu ingåtts. avtalet höjer löner och 
socialförsäkringar med 23 procent för 
metallarbetarna.

TRINIdAd OCH TOBAGO

Hamnarbetare 
protesterar
hamnarbetare i hamnen point lisas hit-
tade i början av januari gömda kameror 
vid sina arbetsstationer. arbetsgivaren 
hävdade att de satts dit av säkerhets-
skäl men med stöd av hamnarbetar-
facket valde arbetarna dagen efter att 
lägga ned sina verktyg och gemensamt 
tåga ut i protest mot övervakningen.

TuniSien

kvinnors rättigheter på 
frammarsch
2017 var ett år då kvinnors rättigheter i Tunisien tog många 
viktiga steg framåt: Omfattande kvinnofridslagstiftning mot 
trakasserier och våld kom på plats. Undantaget som gjorde att 
våldtäktsmän kunde undgå straff om de gifte sig med sitt offer 
har tagits bort. Likaså förbudet för muslimska kvinnor att gifta 
sig med icke-muslimska män. Presidenten har även öppnat upp 
för att ge kvinnor lika arvsrätt i stället för hälften av mannens, 
som det är i dag. Det senare har väckt en häftig debatt och en 
utredning i frågan ska presenteras under 2018.

STorbriTannien

Första steget mot 
taxikooperativ 
företaget uber sågs länge som en  
väsensegen spelare på den brittiska 
transportmarknaden. efter flera juridiska  
processer i bagaget står det dock nu klart  
att uber i grunden är ett taxibolag bland 
andra. den insikten har gett hopp till de 
förare och kunder som vill se ett alter-
nativ till det hårt kritiserade företaget.  
 tankesmedjan new economics foun-
dation i london har därför startat en 
crowdfundingkampanj för vad de kallar 
cabfair. tanken är att cabfair ska ut-
vecklas till ett taxiföretag med schyssta 
villkor som ägs kooperativt av förarna 
och kunderna.

irland tillhör de länder i världen med 
strängast abortlagstiftning. abort är 
endast tillåtet vid allvarlig fara för 
moderns hälsa. det har bland annat lett  
till situationer där kvinnor bedöms om 
de är »tillräckligt självmordsbenägna« 
för att ha rätt till en abort.  

  abortförbudet är dessutom också  
inskrivet som tillägg till den irländska  
konstitutionen. under 2018 ska det dock 
bli en ny folkomröstning om tillägget i 
konstitutionen. nu hoppas många på en 
lika positiv utgång som omröstningen 
om könsneutrala äktenskap 2015.   

irland

Ny folkomröstning om abortförbudet
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dET ÄR MEdLEMSMÖTE i föreningen Mänsk- 
ligheten. På dagordningen står verk-
samhetens framtida inriktning. Efter 
att ha omvandlat svält, krig och epi-
demier till åtminstone hanterbara ut-
maningar (snarare än helt avgörande 
dagordningspunkter) menar styrelsen  
att det är dags att bestämma 
sig för vad Mänskligheten ska 
syssla med framöver. 

Medlemmarna från Syd-
sudan, Syrien, Afghanistan, 
några av de västafrikanska 
länderna och ett antal andra, 
skakar visserligen frustrerat 
på huvudet. Men i stort sett 
håller medlemsmötet ändå med. Färre 
dör trots allt av svält i dag. Epidemier 
utplånar inte längre stora delar av be-
folkningen. Och få medlemmar pla-
nerar trots allt för krig. 

Därför föreslår styrelsen att 
Mänskligheten de kommande 100 
åren ska ta sig an tre nya, spännande 
utmaningar: 

 Odödlighet

 Lycka

 Gudomlighet

Frågor på det, någon?

Så HÄR KAN INLEdNINGEN till Yuval Noah 
Hararis framtidsspaning Homo Deus 
– En kort historik över morgondagen 
beskrivas. Hariri följer upp storsälja-
ren Homo Sapiens – En kort historik 
över mänskligheten med det modiga 

greppet att faktiskt försöka sig på att 
förutsäga vad han menar kommer att 
bli mänsklighetens främsta – dagord-
ningssättande – utmaningar.

I den politiska debatten hörs ofta 
uppmaningar om att »lyfta blicken« 
och ta sig an de stora framtidsutma-

ningarna. Inte minst från  
debattörer som mig själv. 
Men vad händer när någon 
faktiskt lyfter den där berömda 
blicken – rejält? Bortom de 
närmaste månadernas eller 
årens fokus på den svenska 
regeringsbildningen, Syrien 
eller Brexit. Vad händer om 

vi tänker de närmaste 100 åren framåt 
i tiden? 

Homo Deus gör just det, med  
tankeväckande resonemang om allt 
ifrån nanorobotar i våra blodomlopp 
till människans behandling av våra 
mindre lyckligt lottade släktingar, 
djuren. Utifrån sökandet efter lycka 
och strävan efter att överlista döden 
och skapa artificiellt liv förutsäger 
Harari utan att förskräckas den  
moderna humanismens död. 

VI KAN AVfÄRdA Homo Deus förutsägelser 
som science fiction. Vi kan skrämmas 
eller bländas. Eller så kan vi se denna 
framtidsspaning som en uppmaning 
att försöka förstå vad som håller på 
att hända, tänka efter – och göra val 
som styr utvecklingen och anpassar 
den till mänsklighetens behov.

Ändå är det något som skaver med 

Hararis resonemang. ai, robotisering, 
digitalisering, bioteknik och medicinska 
framsteg kommer att spela en viktig 
roll framöver. Men vilka spänningar 
kommer de socioekonomiska klyftorna 
i världen att skapa – och hur påverkar 
det mänsklighetens dagordning? 

När migrationskrisen övergår  
till en ny folkvandringstid. När kärn-
vapenkrig faktiskt utbryter. När natio- 
nalistiska strömningar verkligen clashar  
med globaliseringen. När klyftor i till- 
gång till välfärd, jobb och utbildning 
också i våra länder ökar. Och när miljö- 
förstörelse och klimatförändringar går  
från mer eller mindre abstrakta risker  
till faktiska och påtagliga existentiella  
hot. Kommer mänsklighetens dagord- 
ning då verkligen att domineras av bio- 
medicinska och robottekniska strä-
vanden efter odödlighet, lycka och 
gudomlighet? Kanske. Kanske för en 
liten rik »elit«. Men det är långt ifrån 
säkert att det kommer att gälla hela 
mänskligheten. 

Det som däremot är säkert är att 
det är just den här typen av resonemang 
som den viktiga politiska framtids-
debatten borde förhålla sig till. För det 
finns en framtid bortom valet i septem- 
ber 2018. En tid bortom Trump, Syrien  
och Brexit. Ja, till och med en tid bort- 
om Göteborgsmoderaternas senaste 
Youtubefilm. 

Daniel Färm
chef tankesmedjan tiden

En kort historik 
över framtiden

bokanmälan
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Människor med makt 
utan maktanalys

OM EN PERSON SÄGER att den har blivit illa 
behandlad av en annan person, så blir 
inte det mindre sant för att de flesta inte 
har blivit illa behandlade på samma 
sätt av samma människa. 

Det blir faktiskt inte heller mindre 
sant även om inte en enda person till har 
råkat ut för samma sak. Ändå verkar 
det vara en logik som många vill hem-
falla åt just nu.

Förutom att metoo-rörelsen har 
avtäckt omfattningen av sexuella tra-
kasserier i hela samhället, vidden av 
tystnadskulturen kring dem och (än 
en gång) kraften i kollektiv organise-
ring, har just det här intressanta feno-
menet i vår tid blottlagts: Människor 
med makt, till synes utan någon som 
helst maktanalys.

Jag kan inte hitta någon annan  
förklaring till att personer på höga 
positioner, med kraft och ämbete att 
påverka väldigt många andra, i en så 
kraftfull strömning som metoo är, låt-
sas som att de är vilka privatpersoner 
som helst. Privatpersoner som uttalar 
sig om vad de själva inte har mött för 
oegentligheter.

Det blir som att i ett svep under-

känna och ogiltigförklara de berättel- 
ser som äntligen kommer fram i ljuset. 
Även om jag förstår att det inte är effek- 
ten som avses. Men när tusentals och 
åter tusentals kvinnor äntligen vågar  
kliva fram och berätta om trakasserier 
de har råkat ut för, är det sista som 
behövs att någon gör ett motdrag som 
ger mindre värde till vittnesmålen.

dET ÄR (TACK OCH LOV) oundvikligt att en 
hel del män får lämna sina positioner  
för att de har tagit sig friheter de inte 
ska ta sig. Därför är det ett mysterium 
när kvinnor (och män för den delen) 
som befinner sig i ett helt annat läge i  
relation till den utpekade mannen än 
den som har vittnat, uttalar sig om 
vederbörande man. Varför lyssnar de 
inte bara?

Eller så vet de här personerna mycket  
väl vad makt innebär, men låtsas bara 
inte om att de har den när det inte 
passar. När de vill skydda en anklagad  
person av ena eller andra skälet, som 
säkert har med makt, lojalitet, tjänster  
och gentjänster att göra. För så här 
fungerar vi människor. Vi är varken 
genomlogiska eller konsekventa i alla 

våra handlingar och val. Makt och  
relationer är intrikata saker, maktut-
övande och underkastelse likaså. Eller 
hur vi ser på varandra och behandlar 
varandra.

För även det här samtidsfenomenet  
har blivit mer framträdande tack vare 
metoo: Om det inte har hänt mig så 
har det nog inte hänt alls. Och det är  
inte bara mäktiga personer som hem-
faller åt den här ologiska logiken, utan  
en bredare massa. Män som tror sig 
veta hur det känns att vara kvinna, 
vita som tror sig veta hur svarta blir 
behandlade, personer som i stort följer 
alla normer som tror sig veta hur det 
känns att vara i en kropp som bryter  
en eller många normer. Funktion, 
könsidentitet, hudfärg.

dET ÄR LÄTT ATT HåNA och fnysa åt det 
som slarvigt kallas »identitetspolitik«. 
Men det handlar helt enkelt om att 
lyssna på andras berättelser och förstå 
deras perspektiv på verkligheten, det 
vill säga sådant som du själv troligen 
inte möter. Risken finns ju att du lär 
dig något om flera delar av det sam-
hälle som du finns och verkar i. 

krönika

Nisha Besara 
är vd för Unga Klara 
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klassamhället      
under lupp

håll ett öga på: göran therborn
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– Vi har pratat i politiska och akade- 
miska sammanhang, med ett strålande 
gensvar. Dessutom har den fackliga 
pressen varit särskilt entusiastisk och 
gjort många intervjuer. Inför upptakts- 
mötet den 29 januari var det utsålt 
långt i förväg.

1980 VAR SVERIGE världens mest jämlika 
land. Sedan dess har klyftorna acce-
lererat, klassamhället ristats i fastare 
konturer. Det senaste decenniet är 
Sverige i själva verket det land i väst-
världen där klyftorna, mätt i inkomster 
och förmögenheter, ökat som snabbast.

– När vi började gräva i statistik och  
material inför det nya klassprojektet 
insåg vi att förändringarna var mer 
genomgripande än vad vi föreställt oss.  
Sedan 1980 har det gått utför i en  
rasande takt, slår Therborn fast.

– Samtidigt har det också skett en 
glorifiering av ojämlikheten. Bara en 
sådan sak att Sverige har entreprenör-
skap som skolämne är ett exempel på 
en ideologisering av undervisningen. 
Den borgerliga hegemonin och dess 
propaganda har brett ut sig på alla plan, 
vilket också påverkat det politiska  
klimatet.

Enligt en nyligen publicerad  
opinionsundersökning tycker åtta av 
tio svenskar att Sverige fortfarande är 
ett klassamhälle. Och för många är 
klassmärket fortfarande en viktig del 
av identiteten. Göran Therborn hop-
pas att vår generations stora studie av 
ojämlikheten ska få politikens kompass- 
nål att byta riktning. 

– Klassanalysen behövs för att  
klargöra och avslöja maktförhållanden 
i samhället. Vilka mekanismer som 
sorterar och skiktar. Just därför be-
hövs en historiebild av hur det nya 
klassamhället uppstått – och vilka  
effekter det får.

Daniel mathisen
är frilansjournalist och medlem i tidens 
redaktionsråd

d et bubblar av motstånd och  
 förändringsvilja. Växande  
 klyftor får en ny generation 

att se rött och fler, inte minst inom 
arbetarrörelsen, vill se en politik som 
angriper klassamhället. När tankesmed- 
jan Katalys och ett trettiotal forskare  
under ledning av Göran Therborn drog 
i gång projektet »Klass i Sverige« möt- 
tes det med nyfikenhet. Under den 
första i en serie av seminarier var salen 
fullsatt.

GÖRAN THERBORN är professor i sociologi  
vid universitetet i Cambridge och har  
ägnat sin forskning åt frågor om ojäm- 
likhet. 1980 publicerades Klasstruktu- 
ren i Sverige 1930–1980, en omfattande 
genomlysning av de ekonomiska och 
sociala strukturer som bar upp det 
svenska klassamhället. Nu vill han göra 
det igen.

– Idén till projektet föddes på tre 
möten under 2016: Bokmässan, Marx-
dagarna och Socialistiskt forum. När 
jag diskuterade min bok Ojämlikhet 
dödar var det ett stort intresse för frå-
gor om klass. Klassamhället är ju ett 
samlat uttryck för ojämlikheten i ett 
samhälle. Då är det naturligt att fort-
sätta diskussionen, förklarar Therborn:

– I den vevan träffade jag också  
Daniel Suhonen och vi pratade ihop 
oss om hur en ny klasstudie skulle 
kunna formuleras. Genom Katalys 
möjliggörs helt andra institutionella 
resurser än jag har tillgång till på egen 
hand. Sedan har det fortsatt i form av 
ett kollektivt arbete mellan trettiotalet 
människor.

Förutom välbesökta seminarier har 
Therborn och initiativtagarna genom-
fört många intervjuer och föreläsningar. 
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göran Therborn, född 1941 i  
kalmar, är sedan många år profes-
sor vid cambridge university.  
han är en av världens mest citerade 
sociologer när det gäller marxistisk 
teori. bland hans mest uppmärk-
sammade böcker finns Vad gör den 
härskande klassen när den härskar? 
(1978), Klasstrukturen i Sverige  
1930–1980: arbete, kapital, stat och 
patriarkat (1981) och From Marxism 
to Post Marxism (2008).
 tillsammans med tankesmedjan 
katalys är han nu engagerad för att 
utreda det moderna svenska klass-
samhällets karaktär.
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A
lla som någon gång fällt ett träd och sedan kvistat, 
sågat upp, kluvit och till sist burit in sina vedklabbar  
vet hur sant talesättet om ved och värme är. När svetten  
börjar fukta insidan på tröjan blir det mycket påtag-
ligt att det krävs energi för att få ut energi. Det gäller 
för alla energislag. Det är inte gratis att borra efter olja, 
bygga vindkraftverk eller solcellsbatterier. Det kostar  
energi när råvarorna ska omvandlas till värme, el och 
varmvatten. Eller till bilar, bostäder, mat, kläder – hela 
vår existens bygger på energi i någon form.

Resultaten är konkreta, till skillnad mot energin som 
snurrar runt i ett osynligt blodomlopp i våra lampor,  
datorer, element och brödrostar. Kraftledningarna är  
högst påtagliga där de bryter fram genom landskapet, 
men ändå framstår de som obegripliga konstruktio-
ner för många av oss. Energin bara finns där, självklar  
och hemlig. Framför en växande vedhög blir det där- 
emot mycket tydligt att energi och energilagring i 
själva verket är något mycket fysiskt, som dessutom 
tar plats. Detsamma gäller givetvis för kraftverks-
dammar, uranfält, kolgruvor, vindkraftverk och  
batterifabriker, men allt det där finns någon annan- 
stans. Eller så finns det i »Norrland« som är ungefär 
samma sak.

Samtidigt som energin har blivit alltmer osynlig, 
framställs den också som alltmer oändlig. I framtiden  
kommer solen att fixa allting, utan nästan några 
kostnader, utan miljöproblem och det bästa av allt  
– utan slut.

»Om alla i världen använde solen som energikälla 
skulle det lösa många klimatproblem«, säger energi-
bolaget Eon.

»Ved värmer   
      flera gånger«

illustration: elin svensson
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och även en del klenare träd. Resten är sågspån och 
bark. I dag är det sågspån som lossas och det luktar  
friskt av terpentin. Tre godståg med 24 vagnar är hela  
tiden i omlopp, ett lossas och de andra två är på väg 
till eller från Värtan. I den närliggande hamnen vän-
tar en jätteskopa på att börja gräva upp flis ur ett far-
tygs lastutrymme. Båten är troligen från Baltikum eller 
Ryssland som är de vanligaste exportländerna, men 
ibland köper man även bränsle på spotmarknaden.  
Häromveckan anlände ett fartyg med flis från MoÇam- 
bique. Trots att Sverige har gott om skog importeras 
50–60 procent av bränslet. Det är en fråga om pris. 

– Normalmixen är fem–sex tågsätt och två–fyra  
båtar i veckan, säger Ellinor Myhrén, bränsleoperatör.

Ellinor Myhrén jobbar i treskift och hon trivs med 
sitt jobb. Det är inte svårt att förstå. Det måste vara en  
viss känsla att få den här imponerande logistiken att 
fungera, särskilt som marginalerna är små. Pannan 
ska matas med bränsle dygnet runt, i genomsnitt tre 
skottkärror flis per sekund eller cirka 1,3 miljon kubik- 
meter under ett år. Lagret på 50 000 kubikmeter räcker  
bara under fyra dagar. Sedan får stockholmare i 
190 000 lägenheter frysa. 

Bränslet förs på stora vida gummiband i v-form i  
maklig takt och det är anmärkningsvärt lågt buller  

Men energifrågan är lite mer komplicerad än  
reklamen. Det visar inte minst energiöverenskom-
melsen där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Mode-
raterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016 
kom överens om en långsiktig energipolitik. Senast år  
2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växt-
husgaser och år 2040 ska elproduktionen vara helt 
förnybar. Överenskommelsen reser fler frågor än svar,  
inte minst för kärnkraftens framtid. Trots målet om 
förnybar elproduktion ska nya reaktorer kunna byggas  
på samma platser som de gamla. Följande formule- 
ring gör inte saken tydligare: »Målet år 2040 är 100% 
förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stopp- 
datum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller 
en stängning av kärnkraft med politiska beslut.« 

Ambivalensen kring kärnkraften är bara ett exem-
pel på att energifrågan är långt ifrån löst.

– Man kan väl säga att energiöverenskommelsen 
löste vissa frågor här och nu men inte 20 år framåt, 
säger Per-Oscar Hedman, presschef på Fortum Sverige.

VI HAR LÄMNAT vår gammalmodiga vedhög för att  
besöka framtidens energi, bara för att stå inför en 
gigantisk flishög inne i Värtaverkets bränslelager. 
Värtaverket hos Stockholm Exergi, som ägs till lika 
delar av Fortum och Stockholms stad, är ett av bola-
gets fem kraftvärmeverk, vars fjärrvärme värmer en 
stor del av stockholmarna. Värtaverket består av två 
kraftvärmeverk, ett äldre som främst eldas med kol  
och så det nybyggda kvv8 som är världens största  
biobränsleeldade kraftvärmeverk. 

Biobränsle är inte riktigt så omodernt som vi först 
trodde vid vår vedhög. Tvärtom har användningen 
mer än tredubblats på 40 år och står i dag för runt en 
tredjedel av energin, lika mycket som kärnkraft och 
vattenkraft tillsammans, eller lika mycket som fossila  
bränslen, som också står för en tredjedel. Det mesta 
biobränslet kommer från skogen, främst som träflis 
eller pressade pellets. Från jordbruket kommer energi- 
skog, halm och rörflen. Och det är inte bara i Indien 
man eldar gödsel. I Sverige görs biogas av gödsel i flera  
mindre anläggningar och Fortum Horse Power söker  
hästägare som vill leverera hästgödsel till kraftvärme- 
verket i Hällefors.  

I kvv8 eldas det främst träflis från det som på 
fackspråk kallas »grot«, det vill säga grenar och toppar,     
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och lite damm. Bränslet går igenom en kross med såll 
för att få bort stora bitar och is och sedan in i det 
enorma bergrummet som tidigare lagrat olja, 17 meter  
under havsytan. En elevator lyfter upp bränslet till  
pannan. Vi kliver in i turbinrummet där den stora 
elgeneratorn finns med 130 MW effekt, men elen är 
»en biprodukt«, som Ellinor uttrycker det. Med dagens 
låga elpriser lönar det sig inte.

Vad kraftvärmeverken ska eldas med är en öppen  
fråga. I dagsläget står sopor för en stor andel, närmare  
sex miljoner ton, men även udda bränslen som oliv-
kärnor, bildäck, hästgödsel och havre och slaktavfall 
förekommer. Helt dominerande är dock skogsråvara, 
nästan 35 miljoner kubikmeter spån, flis och träpellets  
användes i värmeverken 2016, lika mycket som behövs  
för att fylla Globen 55 gånger. Snacka om vedhög!

Val av bränsle påverkas av pris men också av energi- 
politiken. 

– Först behövde vi inte betala någon energiskatt 
för palmoljan. Sedan blev den dödsförbjuden över 
en natt och låg här och började lukta, säger Ellinor 
Myhrén. 

Per-Oscar Hedman är övertygad om att biobränsle  
och avfall, som också klassas som förnyelsebart bränsle, 
kommer att vara viktigast för kraftvärmeproduktionen  

även i framtiden. I dag står sopor för en tredjedel av 
Stockholm Exergis värmeproduktion. Cirka 10 procent 
av det avfall som används är industriavfall från Stor-
britannien, resten är producerat av stockholmarna 
själva.

 – Behovet av bättre avfallshantering på europeisk 
nivå är gigantiskt. Den svenska importen av avfall 
motsvarar 1 procent av det som Europa lägger på  
deponi. Vi har dessutom bättre effekt på förbrän-
ningen. Ur klimatsynvinkel är det bra om Sverige  
eldar mer sopor, säger han. 

Fortum är också delägare i kärnkraftverk utom-
lands, men Per-Oscar Hedman ser i dag ingen fram-
tid för kärnkraft i Sverige.

– Med dagens regelverk finns det inte en chans av 
ekonomiska skäl att bygga ny kärnkraft. Det som ska 
ersätta kärnkraften är vatten, biobränslen och vind-
kraft. På nationell nivå behöver vi använda vatten-
kraften ännu mer som reglerkraft, men det är inte 
lagstiftningen anpassad för. 

KÄRNKRAfT OCH uTByGGd VATTENKRAfT, två oerhört känsliga 
frågor i ett och samma andetag. 

Låt oss ta ett steg tillbaka. 
Det är lätt att tro att Sverige har läget under kon-

troll när det gäller den framtida energiförsörjningen  
och vi ligger långt framme tack vare en stor andel 
vattenkraft och biobränsle. Ändå kommer omställ-
ningen att bli radikal: Kärnkraften och fossila bränslen  
ska avvecklas, samtidigt som elektrifieringen av tran- 
sporter, industriprocesser med mera förväntas öka  

Med dagens regelverk finns det 
inte en chans av ekonomiska skäl 
att bygga ny kärnkraft. Det som 
ska ersätta kärnkraften är vatten, 
biobränslen och vindkraft.
Per-oScar hedman
presschef fortum sverige
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kraftigt. Underhållet inom energisektorn har dessut-
om varit lågt under en lång tid och enligt konsult- 
bolaget Sweco kommer investeringar på 1 500 miljar-
der kronor att behövas fram till 2040. Det motsvarar 
65 miljarder kronor per år.

Sverige och Norge har blivit populära länder för 
stora datacenter. Stabil politik, tillgång på mark, in-
frastruktur och billig elkraft samt naturlig kyla är 
konkurrensfördelar. Facebook och Amazon är redan 
här, Google har köpt ett stort område i Horndal och 
kinesiska Alibaba tittar också mot Sverige. Redan nu  
uppskattas förbrukningen i datacenter till minst 3 TWh 
årligen, det vill säga ett par procent av elförbrukningen.  
Facebooks tre datacenter i Luleå uppges förbruka 1 
TWh, när de är fullt utbyggda . 

– Serverhallarna är dagens elintensiva industri,  
säger Per-Oscar Hedman.

De stora energislukarna alstrar också mycket spill-
värme som man kan ta vara på i systemet.

När energitunga industrier som stålverk och  
cementfabriker konverterar från fossila bränslen ökar  
också elförbrukningen kraftigt. Den förväntat väx-
ande flottan av elbilar kommer också att märkas av. 
Forskare från ivl har 
räknat ut att det krävs 
mellan 100 och 170 
kWh för att tillverka 
batterikapacitet på 1 
kWh. För ett 30 kWh 
elbilsbatteri som är 
standard i Nissan Leaf 
går det åt 4 500 kWh. 
Sedan tillkommer  
laddningen. Det finns inga officiella siffror för hur 
mycket ström som laddningen av elbilar kommer att 
dra, men en uppskattning är att det ligger någonstans  
mellan 10 och 20 TWh per år, vilket motsvarar 8–17 
procent av dagens elanvändning. 

Även hushållen ökar sin elanvändning. Visserligen 
har elen för uppvärmning minskat sedan 1990 men 
per person gör vi av med dubbelt så mycket el på våra 
apparater som 1970. Apparaterna har blivit energi-
snålare, men fler och används oftare.

KAN VI då INTE LÖSA ALLT genom att bara koppla upp oss 
mot solen, som en del hävdar? Utan tvekan kan sol-

18  

energi vara intressant för privatpersoner och för vissa  
speciella applikationer, men få bedömare tror att solen 
kommer att stå för mer än 5 procent av elanvänd-
ningen. Även om många kraftbolag gärna säljer sol-
cellspaket och tar emot solströmmen över nätet, så 
satsar inte företagen själva på några egna anläggningar.  
Det beror inte på att el från solceller är för dyr, tvärt-
om är den billig, däremot är det dyrt att lagra el och 
med tanke på att solen i Sverige lyser som bäst när 
energibehovet är som lägst, är lagringsbehovet  
mycket stort. 

Vindkraften är den energikälla som har störst 
potential och som samtidigt inte är politiskt alltför 
kontroversiell. Vindkraften uppskattas kunna pro-
ducera mellan 40 och 60 TWh år 2050, det vill säga 
mellan tre och fyra gånger så mycket som i dag. Men 
helt säkert är det inte. Svenska Kraftnät konstaterar 
lakoniskt i sin nätutvecklingsplan 2016–2025 att »vad 
vindkraften kan tänkas producera 2050 har vi i dag 
ingen aning om.« 

Det finns i storleksordningen 3 500 MW installerad  
eleffekt från kraftvärme i de svenska fjärrvärmenäten,  
men många anläggningar är gamla och kommer att 

tas ur drift. Nya anlägg- 
ningar blir troligen 
rena hetvattenanlägg-
ningar utan potential 
att leverera el, och även 
när de kan leverera el 
är det inte säkert att de 
prioriterar det. 

fÖR STOCKHOLM ExERGIS dEL ska kolet helt fasas ut i Värta-
verkets kolkraftverk och ett nytt biobränsleeldat 
kraftvärmeverk ska ersätta Hässelbyverket. 

Både vind och sol ger ojämn tillgång på energi. 
Den stora utmaningen framöver är därför inte den 
totala energiförsörjningen utan att klara av »effekt-
balansen«, att balansera mellan tillgång och efter- 
frågan vid varje tillfälle. 

Det finns olika strategier för att få till effektbalans. 
Ett sätt är att anpassa energibehov efter tillgång, att 
vi helt enkelt tvättar på natten och att smarta vitvaror  
slås av en stund när förbrukningen är som störst. Det 
här förutsätter stora skillnader i elpriserna och är det 

Vindkraften är den energikälla 
som har störst potential och 
som samtidigt inte är politiskt 
alltför kontroversiell.
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något som alla är överens om så är det att elpriserna 
kommer att variera betydligt mera framöver.

– Med mer vind och sol kommer elpriset att bli 
mer volatilt och då blir det också mer intressant för 
oss att skifta produktion mellan el och värme, säger 
Per-Oscar Hedman.

Energilagring är ett annat sätt att jämna ut toppar 
och dalar. Litiumjonbatterierna har betytt mycket  
för utvecklingen av bärbara datorer, mobiltelefoner, 
sladdlösa borrmaskiner och nu också för elbilar. Ett 
litiumjonbatteri lagrar dock bara mellan 100 och 200 
Wh per kilo, och det är inte sannolikt att detta kan 
förbättras radikalt. Det finns också frågetecken runt 
råvarornas utvinning och återvinning. Helt nya typer  
av batterier är under utveckling men det är för tidigt 
att avgöra hur mycket batteritekniken kan förbättras.

Att driva ett helt energisystem, även för korta 
stunder, är något helt annat än att driva en bil. Den 
största batterianläggningen i världen har just färdig-
ställts i Australien där Tesla har kopplat ihop hund-
ratals av sina så kallade powerpack till ett superbat-
teri stort som en fotbollsplan som kan leverera 100 
MW. Jättebatteriet räcker för att försörja 30 000 hus-
håll med el, men bara i en timme. Trots alla framsteg  
är batterilagring av el fortfarande dyrt. Storskalig lag- 
ring i batterier kostar i dagsläget mer än 2 000 kronor 
per kWh lagringskapacitet. 

Vattenkraftsdammar är också enorma lager av  
energi. Suorvadammen i Luleälven har en energi- 
kapacitet motsvarande en miljard av de batterier som  

sitter i Teslas bilar. Till skillnad från ett batteri kan 
dock inte dammen ”laddas” varje dag, men det finns 
också sådana lösningar. Genom att pumpa vatten från  
lägre till högre nivå när det finns ett överskott på billig  
el och sedan använda vattnet för att driva ett kraft-
verk kan man lagra energi. Sådana pumpkraftverk 
bygger på väl beprövad teknik. Begränsningen är 
framför allt att man behöver ha stora vattenlager 
både uppströms och nedströms, vilket innebär ytter-
ligare ingrepp i naturen. Det är få av de existerande 
vattenkraftverken i Sverige som kan byggas om till 
pumpkraft. 

Nya vattenkraftverk kommer knappast att byggas, 
men bolagen förespråkar ombyggnad av existerande 
kraftverk för att kunna ta ut högre effekt. Det kräver 
nya vattendomar och kommer öka skadorna på miljön  
i älvarna och kolliderar totalt med det arbete som pågår  
för att i stället förbättra vattenmiljön i de reglerade  
älvarna och som ofta innebär att mer vatten ska få 
rinna fritt. 

Det finns många fler teknologier för energilagring 
såsom svänghjul, elektrolys, tryckluft, superledare, 
kondensatorer och allt talar för att det kommer finnas  
ett stort antal parallella lagringssystem beroende på 
energikällor, användningsområden och tidsintervall.  
Man får också räkna med att kostnaderna för lagring 
kommer att öka priset avsevärt. Detta beror dels på 
att lagringen i sig är dyr, men också på att det är rätt 
stora energiförluster i de flesta system. 

Det är många som vill se en mer integrerad el-
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marknad i Europa som ett sätt att lösa överskott och 
underskott. Ett normalår har Sverige ett betydande  
nettoöverskott av el, men för att klara variationer är  
det likväl stora kvantiteter som importeras. 2016 mot- 
svarade importen knappt 10 procent av konsumtionen,  
med Norge som den främsta leverantören. Lednings-
nätet är en viktig del av elsystemet och de fasta kablar  
som finns till Norge,  
Finland, Litauen, 
Danmark, Tysk-
land och Norge har 
en sammanlagd 
kapacitet på 11 300 
MW, det vill säga 
nästan lika stor 
som den effektiva 
kapaciteten hos 
vattenkraften.  

MyCKET AV ENERGIOMSTÄLLNINGEN har handlat om transpor- 
terna och ändå har det hänt ganska lite. Flera alterna- 
tiva drivmedel har höjts till skyarna, både med ord 
och statliga subventioner. För tio år sedan var nästan  
var fjärde nyregistrerad bil en etanolbil som ett resultat  
av politiska stöd i olika former. I dag säljs nästan inga  
alls, de flesta etanolbilar tankas med bensin och hälf-
ten av den svensktillverkade etanolen hos Agroetanol  
i Norrköping säljs till Tyskland. Anledningen till eta-
nolens fall är att miljövänligheten ifrågasattes och en 

oro för att biobränslen från åkrar skulle konkurrera 
med livsmedelsproduktionen. 

Biogas spåddes också en lysande framtid, men för-
säljningen av biogasbilar har aldrig lyft utan legat 
konstant på någon procent under de senaste tio åren. 
En anledning är att Sverige har subventionerat kon-
sumtionen av biogasen men inte produktionen. Vi 
importerar stora mängder biogas från Danmark, där 
man i stället stöder produktionen.

Miljödieslarna, det vill säga dieselbilar med låg 
bränsleförbrukning, blev efter etanolen marknadens 
och statens nya favorit. Bilarna var skattebefriade under  
de första fem åren. Senare upptäckte man att tillver-
karnas fokus på att minska koldioxiden hade inne-
burit ökade utsläpp av kvävoxider och nu diskuteras 
ett eventuellt förbud mot »miljödieslarna« i stads-
trafik. För dieseln har det också förekommit ett antal  
förnyelsebara alternativ som rapsmetylester rme och 
senare hvo. På grund av innehållet av palmolja har nu  
hvo:n hamnat i skamvrån och en del företag, som 
bland annat Axfood, har meddelat att man nu avveck- 
lar hvo som ett led i sitt hållbarhetsarbete.

Nu satsas skattemiljarderna i stället på elbilar, hela 
60 000 kronor per ny 
bil, samtidigt som skat-
ten höjs kraftigt för de 
fordon som släpper ut 
mycket koldioxid. Hur  
denna satsning kommer  
att betraktas om tio år 
är det ingen som vet. 
Fortfarande är fyra 
femtedelar av drivmed-
len i transportsektorn 

fossila. Alla internationella transporter till och från 
Sverige är helt fossila. 

De politiska tvära kasten under de senaste tio åren 
inom transportsektorn visar kanske tydligast att energi- 
frågan är allt annat än enkel. En framtid som är fossil- 
fri, där kärnkraften är avvecklad och vattenkraften 
inte utbyggd, med restriktioner på biobränslen och 
där samtidigt elanvändningen ökar, det är en ekvation  
som inte går ihop. De som tror att älvarna är skyddade  
för alltid och att kärnkraftsavvecklingen är definitiv,  
ska nog inte vara alltför säkra på det. Något som ytter- 

I det avreglerade och bolagiserade 
energilandskapet vill vare sig stat, 
kommuner eller energibolag ta 
ansvar.

reportage
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ligare komplicerar det hela är att ingen riktigt vill ta 
ansvar och vare sig fatta långsiktiga beslut eller göra de 
mycket stora investeringar som alla vet måste göras.  
I det avreglerade och bolagiserade energilandskapet 
vill vare sig stat, kommuner eller energibolag ta ansvar.

Det är mycket svårt att veta vad som kommer att 
hända, men en sak är säker, vi kommer att behöva göra  
något som ingen har pratat om på mycket länge, näm- 
ligen att spara på energin. Elen kommer nämligen att 

bli dyrare, rent av mycket dyrare under de perioder 
som vi behöver den som bäst och för energibolagen 
är det inget problem, tvärtom. För oss andra kan det 
däremot vara en annan femma.

ann-helen meyer von bremen 
gunnar rundgren
är journalister

bruttotillförseln till det svenska energi-
systemet har sedan mitten på 80 -talet 
legat mellan 550 och 600 tWh. Förny-
bara energivaror som vattenkraft, vind-
kraft och biobränslen har ökat medan 
tillförseln av fossila energivaror som rå-
olja och oljeprodukter minskar. Knappt 
30 procent av den tillförda energin, 155 
tWh, kom under 2015 från kärnbränsle. 
av det omvandlades 56 tWh till el och 
resten blev omvandlingsförluster.  Fos-
sila bränslen i form av oljeprodukter, 

naturgas, stadsgas, kol och koks stod 
under 2015 för 148 tWh av den tillför-
da energin. Detta gav 111 tWh använd-
bar energi. biobränslen stod 2015 för 134 
tWh av sveriges tillförda energi. Fjärr-
värmesektorn och industrisektorn är de 
största användarna av biobränslen och 
står tillsammans för 70 procent av an-
vändningen medan elproduktion, trans-
porter och bostäder och service står för 
resterande 30 procent. vattenkraften 
producerade 75 tWh el och vindkraften 

16 tWh el under 2015. vindkraftens el-
produktion har ökat kraftigt under de 
senaste åren och har mer än fyrdubblats 
sedan 2010. solenergins tillskott till  
energisystemet är i det närmaste för-
sumbar, omkring en promille. De bränslen 
som används för internationella trans-
porter till och från sverige ligger utanför 
den vanliga energipolitiken, utsläpps-
mål och energistatistik. 29 tWh sådant 
bränsle tankades i sverige 2014.

BioBränslen (tWh) 57 13 14

Kol och KoKs (tWh) 14  

PetroluemProduKter (tWh) 8 71 12

Gas (tWh) 4  2

ÖvriGa Bränslen (tWh) 5  

Fjärrvärme (tWh) 4  45

el (tWh) 49 3 71

energianvändning i sverige induSTri
140 TWh

TRANSPORT
87 TWh

BOSTÄdER 
OCH SERVICE

143 TWhså här ser fördelningen av sveriges energiförbrukning ut och här kan man 
också se vilken typ av energi som används inom de tre områdena. 
siffrorna nedan anger mängden energi i tWh.
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Hon vill ha fler 
kvinnor på Wikipedia

 V ärldens största uppslagsverk  
 heter Wikipedia och är gratis  
 för alla. Hyfsat demokratiskt 

kan man tycka, men ur jämställdhets- 
perspektiv är uppslagsverket långt ifrån  
en förebild. Enligt Wikimedia Founda- 
tion är 90 procent av de som skriver  
och redigerar artiklarna på sajten män, 
trots att antalet läsare är jämnt för-
delade över könen.

– Det är problematiskt att en  
homogen grupp skriver världens största 
uppslagsverk eftersom det påverkar 
vilka sorts artiklar som skrivs. Folk 
skriver om det som de är intresserade 
av, vilket påverkar ämnesspridningen 
och ur vilken vinkel en artikel skrivs. 

Män tenderar till exempel att skriva 
om män medan kvinnor skriver om 
både män och kvinnor, säger Sofie 
Jansson, skrivpedagog och styrelse-
ledamot för Wikimedia Sverige.

Ett talande exempel är det faktum 
att det på engelskspråkiga Wikipedia  
finns fler artiklar om kvinnliga porr-
stjärnor än om kvinnliga författare.

Som en del i omställningen från ett  
manligt till jämställt Wikipedia håller  
Sofie Jansson sedan mars 2014 skriv-
stugor på Göteborgs Litteraturhus för  
att öka antalet artiklar av och om 
kvinnor. Den initiala planen var att 
hålla på i åtta veckor, men fyra år senare 
är projektet fortfarande i gång. Och 

statistiken visar att behovet fortfarande  
är stort. I april 2017 fanns det till exem- 
pel 41 052 biografier om kvinnor på 
svenska Wikipedia och 159 109 om män.  
Således handlar bara 20 procent av bio- 
grafierna om kvinnor trots att de utgör 
hälften av samhället.

– Vi har även sett att kvinnliga bio-
grafier i större utsträckning handlar  
om deras relationer och vilka de är släkt  
med än vad de faktiskt har gjort, medan  
de om män fokuserar på männens 

bara 10 procent av de som skriver på Wikipedia är kvinnor. 
det skapar en snedfördelning mellan könen då män tenderar 
att skriva om andra män. sofie jansson från Wikimedia sverige  
bestämde sig för att ändra på detta och har i fyra år hållit 
skrivstugor för att öka antalet artiklar om och av kvinnor.

från början var planen att hålla 
skrivkurser under åtta veckor. 
fyra år senare är skrivprojektet 
fortfarande i gång.
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gärningar, säger Sofie Jansson.
Den sneda könsfördelningen gör 

sig även påmind när man tittar på an-
talet artiklar som handlar om typiskt 
kvinnliga sporter och andra kvinno-
kodade ämnen.

– Det finns otroligt många artiklar  
om alla möjliga människor inom fot-
bollsallsvenskan, med det saknas artik-
lar om VM-vinnare i dans. Det finns en  
mängd artiklar om dataspel, men stora  
luckor inom textilområdet. Det finns 
till exempel inte någon sida om patent- 
stickning som ändå är en vanlig stick-
ningsmetod.

dET ÄR INTE BARA I SVERIGE som problemet  
med kvinnlig underrepresentation har  
uppmärksammats. Sofie Jansson menar 
att problemet är globalt, men att orsa-
kerna till det varierar.

– En anledning är att kvinnor i vissa 
länder inte har tillgång till datorer i 
samma utsträckning som män. Det är 
dock inte problemet i Sverige. Vi har 
ju infrastrukturen, men ändå har vi 
en snedfördelning.

Enligt Sofie Jansson beror det bland 
annat på struktur, det vill säga att män  
i högre utsträckning blir pushade att 
prova på saker medan kvinnor upp-
fostras att inte fokusera på sig själv.

– När Wikipedia drog i gång 2001 
var det mest män som redigerade och 
det har sedan blivit en självrekryte-
rande homogen grupp.

EN TyPISK SKRIVSTuGA inleds på eftermid-
dagen och deltagarna trillar in efter 
hand. Antalet ligger på runt tio per-
soner per gång och det finns inga krav 
på hur ofta en person måste närvara. 
Det finns heller inget krav på att man 
måste identifiera sig som kvinna för 
att få delta.

– Syftet med projektet är inte att få  
de som redan skriver på Wikipedia att  
byta fokus utan att få de som är intres- 
serade av andra områden att börja 
skriva och redigera. Vi upplever att det  
är betydligt lättare att nå ut till kvinnor 
när man ordnar fysiska event, säger 
Sofie Jansson.

Från början låg skrivstugornas  

fokus på att skriva om kvinnliga för-
fattare och romankaraktärer, men i  
takt med att skribenter med olika spe- 
cialkunskaper har tillkommit har an-
talet ämnen utökats. Hittills har de ut- 
ökat Wikipedias utbud med 191 artiklar.  
De har även nått målet att författa 20 
»rekommenderade« artiklar, vilket inne- 
bär att andra anser att artikeln är väl-
skriven och ger en bra översikt. Dess-
utom har två av artiklarna, om Edith 
Södergran och Lisbeth Salander, fått 
märkningen »utmärkt« vilket innebär 
att de betraktas som de bästa artiklarna 
av Wikipedias skribenter.

fÖRuTOM SKRIVSTuGA VARJE VECKA har Sofie 
Jansson även varit med och anordnat 
kostnadsfria sommarläger för de som 
är intresserade av att fördjupa sig i sitt 
skrivande. Till skillnad från skrivstugan 
tar de dock bara emot deltagare som 
identifierar sig som kvinnor.

– Det handlar om att nå ut till dem 
som brinner för sina intressen och föra  
in deras kunskap i den digitala tids-
åldern. Vi har nått några, nu handlar 
det bara om att fortsätta, säger Sofie 
Jansson.

Hon är hoppfull inför framtiden 
och känner att skrivstugan och initia- 
tivet har gjort att folk faktiskt har börjat  
att förstå varför det är viktigt att både 
kvinnor och män engagerar sig på 
Wikipedia.

– Det känns som att fler och fler får  
upp ögonen för hur problematiskt det  
är att världens största uppslagsverk för- 
fattas av vita akademiska män i väst-
världen.

izabella rosengren
är frilansjournalist

sedan mars 2014 håller 
sofie jansson skrivkurser

på göteborgs litteraturhus 
för att öka antalet artiklar

om och av kvinnor på 
Wikipedia.
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i dén om medborgarlön, eller  
 basinkomst som det ofta kallas  
 på fackspråk, är knappast ny,  
 men hittills har förslaget hållit  
 sig på en teoretisk nivå. I Sve-

rige drev Miljöpartiet tidigare frågan. 
De såg det som ett sätt för människor  
att fokusera på mer meningsfulla akti- 
viteter än arbete. På senare år har par-
tiet dock stegvis blivit mer oklara, 
för att till slut helt ha tagit bort det ur 
partiprogrammet. Förslaget upplev-
des som för verklighetsfrånvänt och 
splittrande internt.

Under 1960- och 70-talen utfördes i  
usa lokala experiment med basinkomst  
och det besläktade konceptet negativ  
inkomstskatt. Förslaget togs upp på 
nationell nivå men föll i kongressen, 
och förpassades sedan till historien. 
På sistone har frågan väckts till liv igen,  
i modern tappning. Framträdande  

Medborgarlön

tankar i tiden

affärsmän som Teslas Elon Musk och 
Facebooks Mark Zuckerberg menar 
att basinkomst är svaret på framtidens  
utmaning från robotiseringen. 

Samtidigt pågår nu ett två-årigt ex-
periment i Finland där en basinkomst 
betalas ut. 

I ETT KyLSLAGET HELSINGfORS träffar jag Olli  
Kangas, professor i socialpolitik, och 
den som är ansvarig för experimentet. 
Vi ses på hans arbetsplats, Kela, eller 
Folkpensionsanstalten som den heter 
på svenska. Myndigheten ansvarar 
för de flesta inkomsttransfereringar i 
Finland, som socialbidrag, bostadsbi-
drag och sjukpenning. Sedan januari 
2017 betalar den även ut en basinkomst  
varje månad till en grupp om 2 000 
personer. Det skattefria beloppet utgörs 
av 560 euro i månaden, och betalas ut 
helt utan krav på motprestation. För-

sökspersonerna valdes ut slumpartat, 
med villkoret att de var arbetssökande 
när experimentet inleddes.

Regeringen, som består av en koali-
tion mellan Centerpartiet, Samlings-
partiet (Finlands moderater) och det 
högerextrema Blå Framtid (utbrytarna  
från Sannfinländarna), har sagt att 
syftet med experimentet är ökad sys-
selsättning och minskad byråkrati. 
Det är något av en paradox att det är 
en borgerlig regering som genomför  
försöket. De två största förespråkarna  
finns nämligen i oppositionen. De gröna  
har länge drivit frågan med samma 
argument som det svenska Miljöpartiet,  
och även Vänsterförbundet är entusia- 
stiskt. De menar att en basinkomst kan  
minska fattigdomen och garantera en 
grundtrygghet, samtidigt som arbets-
sökande får större frihet att välja om de  
vill ta tillfälliga jobb eller inte. 

I REGERINGEN är det bara det ledande 
partiet Centern som är positiva till bas- 
inkomst. De tror att byråkratin skulle  
minska, och de statliga utgifterna redu- 
ceras. Samlingspartiet är splittrat, med  
en libertariansk falang som är starkt il
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Grundtrygghet eller ursäkt för 
att skära ner välfärdsstaten?

i spåren av robotisering och datorisering ökar intresset för  
en så kallad medborgarlön. Men vad skulle det leda till, att 
staten ger en lön utan krav på motprestation? i finland 
pågår ett konkret försök. tidens torsten kjellgren åkte till 
vårt grannland i öst för att ta reda på mer.
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positiv då de ser basinkomst som ett 
sätt att befria människor från en pater- 
nalistisk välfärdsstat och dess inskränk- 
ningar på den individuella friheten. 
Den konservativa falangen i partiet är  
kraftigt emot. De motsätter sig idén om  
att få pengar utan att prestera. Social- 
demokraterna, som befinner sig i oppo- 
sition, är också kritiska. Men mer om 
deras syn på saken senare. 

Som politiskt obunden expert har 
Kangas fått ansvaret att genomföra 
experimentet som löper fram till de-
cember 2018. Han menar att den fin-
ländska byråkratin är oöverskådlig 
och komplicerad.

– Byråkratin i Finland förstärks av  
att olika bidrag använder olika familje-  
och inkomstbegrepp och praktiserar  
olika tilläggssummor för barn – i vissa  
fall minskar det och i andra fall ökar 
bidraget för varje barn. Jag har själv 
väldigt svårt att se en inneboende logik 
i det nuvarande systemet. För en indi-
vid som är i behov av bidrag uppfattas  
förmodligen systemet som ett fullstän- 
digt kaos, säger han.

mentet. Ville-Veikko bekräftar Kangas  
bild; detta handlar inte om något para- 
digmskifte. Han tror snarare att rege-
ringen ser det som en arbetsmarknads- 
åtgärd, möjligen med ökad makt till 
arbetsgivarna som följd. En total mot-
sats till de konsekvenser som basin-
komstförespråkarna från vänster ser 
framför sig. Enligt de opinionsunder- 
sökningar som han har utfört är en 
knapp majoritet av den finländska be-
folkningen positiva till experimentet.  
Han pekar även på att det finns stora 
åsiktsskillnader mellan väljare och 
politiker. Socialdemokratiska väljare  
är starkt positiva till basinkomst, 
samtidigt som partiets företrädare 
är mycket kritiska. För Centerpartiet 
gäller motsatt förhållande. 

Även Ville-Veikko anser att expe-
rimentet inte är av den skala som han 
inledningsvis hade hoppats på. Jag 
frågar honom om han ändå tror på 
basinkomst som en modell för fram-
tiden.

– Det finns goda skäl att tro att bas- 
inkomst kan minska fattigdom. Men 

Om personen får en högre inkomst 
via arbete ändras hela ekvationen, och  
i flera fall kan individen förlora ekono- 
miskt på att ta arbetet då några av bi-
dragen dramatiskt avtar – utan att 
personen på förhand inser det.  

De ursprungliga planerna för ex-
perimentet var större än det som nu 
genomförs. Tanken var att 10 000 
personer skulle inkluderas, och att de 
skulle komma från flera olika grupper 
i samhället, med särskilt fokus på ar-
betslösa och låginkomsttagare. Politi-
kerna backade av budgetskäl, och skar 
ner storleken på projektet. Kangas har 
svårt att dölja sin besvikelse. 

– Om jag skulle vara en illvillig 
människa skulle jag säga att regeringen  
inte vet vad den håller på med, att den 
saknar riktning. Men eftersom jag är  
en god människa säger jag att de är 
villiga att experimentera över saker och  
ting för att se hur de fungerar – och 
sedan är lite otåliga på att vänta på  
resultaten. 

Han menar att försöket är ett »baby 
step«, snarare än att det skulle ge ett 
svar för framtiden. Regeringen har dock  
hållit fast vid att detta är huvudexperi- 
mentet, utan löften om uppföljningar.  
Detta trots att ett nytt nationellt in-
komstregister kommer på plats i Fin-
land från 2019, och att förutsättningar 
för liknande experiment förbättras i 
och med det. 

JAG LÄMNAR fOLKPENSIONSANSTALTEN. På ett  
fik några kvarter bort träffar jag Pulkka  
Ville-Veikko, forskare inom digital 
ekonomi vid Helsingfors universitet 
och specialiserad på frågan om basin-
komst. Han var med i en arbetsgrupp 
som under 2016 gjorde den bakgrunds-
studie som ligger till grund för experi- 
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är det mer effektivt än riktade bidrag 
och stöd? Tveksamt. Det finns också 
ett viktigt inneboende värde av att ha  
ett arbete. Människor utan arbete sak-
nar ett sammanhang – de mår därför 
generellt sämre mentalt än de med  
arbete. En basinkomst löser inte detta. 
Men den mest intressanta frågan är: 
om nu den digitala ekonomin innebär 
en stor produktivitetsökning, hur  
använder vi den bäst för att alla ska 
komma till del? Kanske är det genom 
en basinkomst. Eller så är det genom 
en arbetstidsförkortning. Det känns 
dock politiskt väldigt långt borta, för-
klarar han. 

Både förespråkarna för och  
motståndarna till basinkomst lyfter 
fram jämställdheten som argument. 
Anhängarna pekar på Indien och  
Kenya, där basinkomst har testats  
lokalt. Där har kvinnorna fått en star-
kare ekonomisk ställning och ökad 
självständighet. I Finland säger mot-
ståndarna att en basinkomst skulle 

låsa fast kvinnor (särskilt nyanlända) 
i hemmet och minska incitamenten 
att ta sig ut på arbetsmarknaden. 

Frågan rör sig bortom traditionella  
vänster-högerkonflikter, vilket gör 
den politiskt svårnavigerad.

dE fINSKA SOCIALdEMOKRATERNA var redan 
från början kritiska till förslaget. Partiet 
förespråkar full sysselsättning, och 
att alla som kan ska vara med och bidra  
genom arbete. Samtidigt var ungdoms- 
förbundet tidigt positivt till idén om 
grundtrygghet. Partiet tillsatte en  
arbetsgrupp för att få fram ett social-
demokratiskt svar på frågan. På Hel-
singfors moderna museum träffar jag 
Matias Mäkynen, som leder arbets-
gruppen.

Mäkynen var själv aktiv i ungdoms- 
förbundet när de började driva frågan.  
Nu sitter han i partistyrelsen. 

– Basinkomstens största problem  
är att den är ineffektiv i att omfördela 
resurser. Vi socialdemokrater inser att 
det nuvarande systemet behöver förnyas  
och förbättras och basinkomst har 
goda sidor som borde tas i beaktande. 
Att ta bort så mycket byråkrati som 
möjligt är ett bra mål. Samtidigt måste 
samhället ta hänsyn till människors 
olika livssituationer.

Med det nya inkomstregistret 2019 
kommer flera behovsprövningar kunna  
automatiseras, och Mäkynen vill att 
separata system för bidrag i så stor ut-
sträckning som möjligt slås ihop till 
ett och samma. Det skulle tjäna med-
borgarna bättre, och individen skulle 
få en bättre översikt över sina bidrag 
och konsekvenserna av att ta ett arbete, 
menar han. 

Modellen utgår från en referens-
budget på 675 euro per månad, som 
enligt finska konsumentforsknings-

institutet ska räcka till ett drägligt liv,  
utan boendekostnaden inräknad. 
Förslaget innehåller tre nivåer, där 
den första har likheter med en basin-
komst. Den utgör 80 procent av refe-
rensbudgeten, betalas ut till alla, och 
är fullt automatiserad. Den andra nivån 
berör människor som är arbetslösa 
eller sjukskrivna och beloppet mot-
svarar 100 procent av referensbudgeten.  
Den tredje nivån är 115 procent av refe- 
rensbudgeten och betalas ut till arbets- 
lösa som visar särskilda ansträng-
ningar att ta sig ut på arbetsmarkna-
den. Utöver detta ska riktade stöd, som  
bostadsbidrag, lämnas intakta eller 
till och med höjas, enligt Mäkynen.

Han menar att användandet av  
morot i stället för piska i kombination 
med en bättre översikt, genom mins-
kad byråkrati, kan förbättra tilliten 
mellan medborgarna och staten. Och 
just detta är en nyckel i den digitalise-
rade ekonomin. 

Socialdemokraterna kommer gå  
till val på modellen 2019, som ett alter-
nativ till regeringens basinkomst, och 
Vänsterförbundets och de grönas egna 
modeller. Han är övertygad om att 
frågan blir viktig i valrörelsen.

Finlands experiment med bas- 
inkomst inkluderar endast en mindre 
grupp arbetslösa. Det är därför svårt 
att se att det skulle bringa några stora 
svar på framtidens utmaningar. Men  
en stark experimentlusta ska inte för-
ringas, och det finns ett värde i att äm- 
net har kommit upp på dagordningen.  
Frågan om basinkomst är definitivt 
inte slutdiskuterad. 

torsten Kjellgren
är utredare på tankesmedjan tiden
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här är en verklighet som de befinner och kanske 
måste finna sig i. Och man får tänka sig att detta kan 
utlösa raseri likaväl som letargi – uppstudsighet som 
uppgivenhet. Vad som förefaller ha gått förlorat är 
en vilja till mödosam förändring, utsikten till fram-
gång och belöning, motivet att vara en konstruktiv 
samhällsmedborgare. Incitamenten att ge politiken en  
ärlig chans (i stället för att göra tidiga och inte sällan  
fiaskoartade politiska karriärer) tycks sedan länge 
ha varit dalande, vilket avspeglar sig bland annat i 
partilivets förtvining. Dystopiska scenarier har avlöst 
utopiska, som av ikonoklastiska samhällskritiker 
kunde utmålas som livsfientliga, med varningar för 
Gulag och liknande styggelser.

SådANA HÄR PSyKOLOGISKA REAKTIONER på makroplanet 
drabbar inte bara välfärdsstater som Sverige utan även 
stater där den individuella lyckan har omhuldats sär-
skilt, som usa. En indikator på framtidspessimismen 
där är att allt fler ungdomar avstår från att ta körkort 
eller skjuter upp denna ”initiationsrit” till långt efter  
det att körkortsåldern har inträtt. Det kan möjligen  
ses som en protest mot bilsamhället, men varför skulle  
de binda sig för en livsstil och ett konsumtionsmönster 

 V i lever i en tid när  
 den uppväxande och den  
 nyss uppvuxna gene- 
 rationen förmodligen  
 kommer att få ett sämre  
 livsfacit än den närmast  
 föregående – materiellt, 

socialt och kulturellt. Samtidigt som 
samhällen av Sveriges typ totalt sett har  
blivit rikare, mätt i termer av genom-
snittlig disponibel inkomst, har de 
också blivit mer ojämlika. De flesta kan 
inte förvänta sig några professionella 
karriärer att tala om, och de klassiska 
professionerna har i flera fall redan 
reducerats till yrken med stark intern 
utbytbarhet. Kanske kommer flertalets 
klassresor för överskådlig tid att vara 
nedåtgående. Pensionsvillkoren för-
dystrar redan tillvaron för den som 
inte haft råd och sans att vara extremt 
förutseende.

Det räcker faktiskt med att tillräck-
ligt många individer upplever att det 

I håglöshetens 
tidevarv

tankar i tiden
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tillbaka genom att inte berika sig över hövan. Ett 
samhällskontrakt smiddes, garanterat av fungerande 
institutioner och förtroendeskapande förhållanden.

Den här modellen hade sina baksidor. En del män-
niskor höll inte för påfrestningarna och sorterades 
undan. Den sociala ingenjörskonsten var ett rationellt  
svar på privilegiesamhällets orättvisor och allmänna 
bräcklighet, men den kunde också vara blind. Lagen 
kunde döma ursinnigt hårt, men regelsystemen var 
ändå ofta en murbräcka eller en livlina för den svage 
och lottlöse. Den nakna makten begränsades genom en  
medvetet dompterad kompromisskultur. Och Sverige 
blev ett land i rörelse. Ideologierna sköts i bakgrunden. 
Folk slutade att åka till Amerika (om de inte var ute 
för att forska).

dET VAR dETTA SySTEM som möjliggjorde den nya tidens 
ståndscirkulation. Den var följden av en kumulativ 
effekt. Goda gärningar i samhällsnyttans tjänst fick 
sin utdelning i en senare fas, och de gynnades av en 
god institutionell struktur, en alltmer reformsinnad 
ämbetsmannakår, en någorlunda förnuftig arbetsför-
delning mellan kapital och arbete, mellan politik och 
marknad. Pilen pekade framåt. I efterhand kan man 
se att den förutsatte en frånvaro av systemkritik, eller 
tolererade endast en marginaliserad sådan. När kriti-
ken satte in på allvar – under sextiotalet och ett par 
decennier framåt – gick pilen av. Pakten bröts. Den 
»korporativa kapitalismen« hade inte gett tillräckligt 
utrymme åt delaktighet, ansågs det. Mer demokrati, 
mindre byråkrati alltså!

dEN HÄR HISTORIEN, om den svenska modellens kris och 
sammanbrott, har berättats åtskilliga gånger. Jag vill 
framhålla en aspekt av den då framrullande system-
kritiken som kan ha bäring på dagens diskussion – 
och då närmast som ett negativt åskådningsexempel.

Den svenska sextiotalsvänstern, i sina olika mani- 
festationer och efterbörder, var i grunden misstänksam  
mot alla auktoriteter – utom den egna; den ansåg all 
maktutövning illegitim – utom den egna; den diskre-
diterade den etablerade samtalskulturen – men pratade  
själv oavbrutet. Livet ett pågående stormöte eller sam- 
manträde. Svensk vänster var i egentlig mening aldrig  
militant och föga våldsbenägen, men den hade en fabu- 

som de sannolikt inte har möjlighet 
att upprätthålla i längden? Universi-
tetsstudier har generellt sett fått en  
avtagande avkastning i alla västländer, 
och motiven för att studera kan helt 
enkelt vara att undgå arbetslöshet. 
Men sedan står man där med studie-
skulder.

Roligt är det inte.
Samtidigt ser vi hur energier som 

har frigjorts från samhällsarbete kana- 
liseras över i mobilisering av annat slag. 
Gäng, gruppbildningar och ganska 
högljudda aktivister praktiserar alter- 
nativa lösningar och lanserar nya platt- 
formar för maktutövning, inte sällan  
rätt stöddiga. Det rör sig om en mobili- 
sering som bygger på särart, tillhörig- 
het, kollektivt uppfattade identiteter, 
om det sedan handlar om ras, religion 
eller riktningsgivande preferenser. 
Myndigheter, företag, organisationer  
anses böra hålla sig med värdegrunder 
som alla medarbetare och inblandade  
har att ansluta sig till. Ideologiproduk- 
tion pågår som aldrig tillförne. Vad 
har den ersatt?

dET MOdERNA INduSTRI- och välfärds-
samhället var ett institutionsbyggande. 
Gamla gemenskaper och tänkesätt 
(»sinnesförfattningar«) fick ge vika 
för nya – släkten för fackföreningen, 
kyrkan för utbildningen, skrån och 
gillen för aktiebolaget (som ett första 
steg på socialiseringen av ägandet). 
Anonyma relationer blev viktigare än 
personliga band. Nepotism, korruption,  
börd jagades så långt det gick på flykten.  
Prestation måste gå före position. Inte  
bara den skötsamma arbetaren kunde 
förvänta sig respekt och inflytande i 
beslutande miljöer, också den disci-
plinerade direktören gav sitt strå till 
stacken och höll klassmotsättningen  

tankar i tiden
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lös förmåga att trilskas och trötta ut,  
den förberedde sig för en lång marsch, 
ett slags fridsam destruktivitet.  
Marschen blev rätt kort, men anti- 
institutionalismen (som kunde rikta 
sig mot skola, sjukvård, omsorg, arbets- 
marknadspolitik och snart sagt all  
regelstyrd verksamhet) blev bestående 
och fick en uppföljare.

Nämligen i den nyliberala anstorm-
ningen. Där fanns samma iver att riva 
ned institutionsbygget, eller delar av det,  
och en vilja att ersätta det med anarkis- 
tiska praktiker. (Hade inte nyvänstern  
också varit rätt anarkistisk?) Nylibera- 
lerna, som nog egentligen borde kallas  
nykonservativa, vände sig mot det orga- 
niserade klassamarbetet, mot en över-
väldig statsmakt; de lanserade ideolo-
giska kampanjer; de började demon-
strera på gator och torg, plötsligt redo 
att omfamna »gatans parlament«,  
så snart vänstern hade lämnat dessa 
arenor. De tog över inte bara en sta-
fettpinne utan också vissa styrande  
tankefigurer. Flera av de ledande ideo- 
logerna, ännu i sin begynnande manna- 
ålder, hade på nära håll lärt av den 
»utomparlamentariska« vänsterns 
sätt att argumentera.

Nu försvann stora partier av det 
mödosamt hopsnickrade institutions-
bygget. Det blev en konkurrens om 
initiativet. Individer med litet socialt  
insatskapital gick miste om sin institu- 
tionella grundtrygghet. Det allmänna 
retirerade från det ena åtagandet efter 
det andra; ett entreprenadväsende in-
fördes; myndigheter skulle styras som 
kommersiella företag. Det gemen-
samma blev i ett slag mindre värt och 
mindre skyddsvärt än det enskilda.  
Så stöptes samhällsandan om. Det indi- 
viduella framgångsprojektet började  
tolkas i termer av tur och tombola. 

Strävsamhet tycktes genast gammal-
modigt. Ja, rätt mycket gick sönder 
samtidigt med den där pilen.

Anloppet mot välfärdsinstitutio-
nerna anfördes således av en popu-
listisk vänster och av en teknokratisk 
höger. Mot ett »expertvälde«, som ofta 
hade sina rötter i folkrörelsekunnande,  
satte de sina egna föga blygsamma 
sanningsanspråk.

På RuINERNA av institutionsbygget,  
eller kanske snarare av förtroendet för 
institutionerna, reser sig nu identi- 
tära projekt av olika halt och kaliber;  
divergerande värdegemenskaper;  
aktionsgrupper som organiseras runt  
partikulära intressen. Partistaten  
(eller statspartierna) har svårt att  
navigera i denna röra utan entydig  
rörelseriktning. Och de friställda eller  
besvikna generationerna har inte 
mycket att luta sig mot. De kan inte 
utbilda sig ur sin belägenhet. Juvenal 
anti-globalism mötte maktens hårda 
kärna för ett femtontal år sedan, led 
nederlag och blev en återvändsgränd. 
På dagens »sociala medier« (låg insti-
tutionsfaktor!) predikas hat och sko-
ningslöshet, medan den seriösa publi-
cistiken har kommit i kläm för krav 
på underhållning och »affärer«.

Så beskrivet verkar läget dystert.
Nu har samhällsvetenskaplig forsk-

ning med överväldigande evidens visat  
att förekomsten av goda, okorrumpe- 
rade institutioner är en nyckel till  
sociala och ekonomiska framsteg.  
Sådana institutioner förmår fostra till 
tillit, till ömsesidighet, till varsamhet 
i hanteringen av det som är allmänt 
gott och väsentligt – och det senare 
kan vara allt ifrån snöröjning och om-
händertagande av äldre till försvaret av  
nationen. Men institutionerna under- 

grävs om de utsätts för stress, om de 
berövas sakkompetens eller fråntas 
resurser i övrigt, om de påtvingas en 
logik som är dem främmande. Nå, 
vänd på steken, och man får ett glädje- 
budskap!

fÖR SNART TIO åR sedan beslöt Sveriges 
riksdag med ytterst knapp majoritet 
att avskaffa den allmänna värnplikten 
och införa ett yrkesförsvar. Beslutet 
var förhastat, ogenomtänkt och skad-
ligt. Den nya ordningen har fungerat 
illa, och den svenska försvarsorganisa- 
tionen är manskapsfattig, för att an-
vända en underdrift. Samtidigt visar 
den ena opinionsmätningen efter den 
andra att den svenska befolkningen 
vill ha en försvarsmakt grundad på 
allmän värnplikt. Ett folkförsvar  
kan alltså skapas, eller återskapas,  
i betryggande demokratiska former. 
Här finns faktiskt en enorm potential.

Även på andra politikområden kan 
man räkna med stöd för institutionella  
reformer. Det behöver inte alltid betyda 
en återgång till någonting förlorat. 
Med värdegrundsflum, identitarism 
och gruppegoism kommer man för-
visso inte långt i det arbetet. De utgör 
inga livlinor. En »systemkritik« riktad 
mot dylika fenomen vore särdeles väl-
kommen. Den borde en samlad vänster  
kunna omfatta. Den borde också kunna  
appellera till en håglös och sviken gene- 
ration, i starkt behov av utopier och 
av bildning, gärna självbildning. Vad 
som behövs är alltså inte individualism  
(eller universalism) utan en institutio- 
nalism som stödjer enskilda strävanden.

anders björnsson
är frilansjournalist
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ör största begriplighet börjar jag med 
att spika upp min tes: Socialdemokra-
terna behöver ett nytt jämlikhetsbe-
grepp. Utöver att driva denna tes ska 
jag här också föreslå hur ett nytt begrepp 
kan se ut.

Utgångspunkterna är följande.
Med överordnat politiskt syfte menar  

jag ett ideologiskt mål, eller det utmärk- 
ande draget för det samhälle som en 
ideologi eller ett politiskt parti vill skapa.  

Konservatismen kan sägas ha stabilitet som sådant 
syfte, liberalismen frihet, och så vidare. 

För Socialdemokraterna torde det vara jämlikhet: 
partiet förespråkar jämlikhet mer än mycket annat 
och mer än många andra.

Vidare menar jag att ett överordnat politiskt syfte 
måste vara tydligt, principiellt rimligt och realistiskt 
för att övertyga. Varför dessa kvaliteter är viktiga är 
tämligen uppenbart. Ett syfte som saknar någon av 
kvaliteterna har en så stor brist att det knappast kan 
övertyga även om det uppvisar de övriga två.

En annan 
jämlikhet

socialdemokraternas jämlikhet bör handla mer om människors 
lika möjligheter, mindre om likhet i utfall. en sådan 

förändring skulle också ställa stora krav på att faktiskt satsa på 
sådana lika möjligheter, skriver david åhlén.

jämlikhet 

Att jag efterlyser ett nytt jämlik-
hetsbegrepp beror på att Socialdemo-
kraternas nuvarande begrepp i hög 
grad saknar alla tre kvaliteterna. Låt 
mig utveckla.

TydLIGHET: Jag uppfattar att vi social-
demokrater gärna talar om jämlikhet 
men sällan förklarar vad det ska inne-
bära. I vilket avseende ska människor  
göras jämlika? I vilken utsträckning? 
Det framgår oftast inte. Vi tycks an-
vända begreppet för att det är allmänt 
positivt laddat och ger oss en bra 
magkänsla.

Visst, i den dagliga debatten ges  
sällan plats för utvikningar om de ideo- 
logiska nyckelbegreppen. Men i Social- 
demokraternas fall ger inte heller par- 
tiets mest välövervägda åsikt – det av 
kongressen beslutade partiprogram- 
met – någon tydlig bild av vad jämlik-
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I avsnittet Maktstrukturer står: »Socialdemokratin 
vill se ett samhälle utan över- och underordning, och 
bekämpar därför alla former av maktskillnader som 
minskar den enskilde individens frihet.« Vidare berörs  
hur maktstrukturer visar sig när individens val under- 
ordnas hennes tillhörighet till en grupp, som kan vara 
bestämd av »klass, kön eller etnicitet, funktionsför-
måga eller ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck.« Avslutningsvis slås fast att »Jämlik-
hetspolitik måste riktas mot alla former av över- och 
underordning […]«

Detta är inte särskilt tydligt. Skrivningarna är  
antingen omständliga eller svepande. Fjärran är det 
direkta och koncisa språket från 1960. Ingen uttryck-
lig förklaring ges om vad för slags jämlikhet social-
demokratin strävar mot. Att partiet vänder sig mot 
»alla former« av maktskillnader och över- och under- 
ordning både överskuggar och gör överflödiga de  
dimensioner som anges specifikt. Samtidigt framstår  
dessa i flera fall som dimensioner av ojämlikhet sna-
rare än som dimensioner i vilka jämlikhet ska uppnås.  
De ska vara föremål för jämlikhetspolitik eller adres-

het ska innebära. Detta framgår särskilt i ett histo-
riskt perspektiv.

Jämlikhetsbegreppet introducerades i partipro-
grammet 1960. Där stod: »Som ett led i människornas  
frigörelse strävar socialdemokratin efter större jäm-
likhet i fördelningen av egendom, inkomster och makt  
och i tillgången till utbildning och kulturella värden.«

Detta är tämligen tydligt. Programmet anger ett 
antal dimensioner som människor ska göras mer jäm- 
lika i: egendom, inkomster, och så vidare. Därtill för-
klaras att det är just större jämlikhet som eftersträvas.  
Senare i texten sägs explicit att inkomstskillnader kan 
tolereras om de har skälig grund så som skillnader i 
ansvar eller skicklighet.

Jämför detta med det nu gällande partiprogrammet  
från 2013. I dess inledning sägs att »Denna frihet ska 
gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.  
Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala 
och kulturella hindren för människornas frigörelse. 
Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning,  
utan klasskillnader, patriarkat, rasism, homo- och trans- 
fobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.«

   33 



34  

seras i kampen för jämlikhet – en 
jämlikhet som i sig är mer diffus.

Ambitionsnivån är svår att utläsa. 
Betyder »utan över- och underord-
ning« helt utan sådana skillnader?  
Eller är det först när skillnaderna når 
en viss magnitud som de blir proble-
matiska? Betyder »alla former« att 
även skillnader som beror enbart på 
skillnad i ambition och ansträngning  
är oacceptabla? Ingen av dessa frågor 
har något tydligt svar. Det kan dock 
inte uteslutas att det är en mycket 
långtgående jämlikhet som avses. 
Med anke på det kategoriska språket 
och skrivningarnas placering i pro-
grammet är det rent av den mest  
näraliggande tolkningen.

dETTA LEdER TILL fRåGAN om den princi-
piella rimligheten. I mitt tycke är det 
inte rimligt att ha som mål ett samhälle 
utan över- och underordning, eller att  
bekämpa alla former av maktskillnader  
som minskar individens frihet. Vi måste  
anta att dessa uttryck omfattar även 
ekonomiska skillnader; inget antyder 
motsatsen. Därmed pekar de mot ett 
samhälle där ambition och ansträng-
ning inte gör någon skillnad. Ytterst 
ifrågasätter uttrycken huruvida det är  
meningsfullt att individen har en egen  
vilja. För om vi accepterar att indivi-
den har en någorlunda fri vilja, och kan 
påverka sitt liv, måste vi också accep-
tera en del av de skillnader som olika 
viljor ger upphov till.

SLuTLIGEN, REALISM. Jag tror att det är 
omöjligt, över huvud taget, att skapa 
ett samhälle utan över- och under-
ordning i ekonomisk bemärkelse. 
Omöjligheten är definitiv i ett mark-
nadsekonomiskt och kapitalistiskt sam- 
hälle och den har blivit än mer befäst 
genom globaliseringen. De ekonomiska  
förutsättningarna är väsentligt annor- 
lunda i dag jämfört med exempelvis 

rekordåren. För att ens komma i när-
heten av ett ekonomiskt platt samhälle  
är det nödvändigt med ett radikalt 
ekonomiskt systemskifte. Få svenskar 
önskar se ett sådant. Vi uppskattar vårt  
välstånd och vår levnadsstandard, och  
de kan varken behållas eller utvecklas  
om inte entreprenörskap, expertis, 
innovation och investeringar kan  
premieras.

Socialdemokraterna vet och accep-
terar detta. Trots att partiet kallar sig 
antikapitalistiskt rör det sig i högsta 
grad inom – inte utanför – de ramar 
som det rådande ekonomiska systemet  
anger. Det avvisar de drastiska åtgär-
der som krävs för en drastiskt större 
jämlikhet – eftersom det förstår hur 
åtgärderna skulle påverka välstånd och  
levnadsstandard och hur opinionen 
skulle reagera. Partiets jämlikhetsbe- 
grepp speglar dock inte denna insikt.  
Tvärtom utfäster det något som omöj-
ligt kan levereras och som blivit än mer  
orealistiskt i och med globaliseringen.

HuR KAN ETT BÄTTRE jämlikhetsbegrepp 
se ut? Även här spikar jag upp tesen 
direkt.

Mitt förslag till jämlikhetsbegrepp 
har tre dimensioner. Den första är 
absolut jämlikhet i demokratisk och 
juridisk mening: allmän och lika röst-
rätt, lika fri-, rätt- och skyldigheter, 
och så vidare. Okontroversiellt.

Den andra dimensionen är lika 
möjligheter, med vilket avses lika möj- 
ligheter att definiera sig själv som eko- 
nomisk aktör. I definitionsarbetet ska 
individer vara lika fria från sin opåverk- 
bara bakgrund: socioekonomiskt arv, 
kön, etnicitet, kulturell och religiös 
tillhörighet, sexuell läggning och så 
vidare. Lika möjligheter i detta eko-
nomiska avseende är synonymt med 
lika möjligheter till andra former av 
självförverkligande, eftersom sådana 
ofta gränssätts av individens ekonomi.

Den tredje dimensionen är lika 
mänsklig värdighet, med vilket avses 
ett golv för materiell levnadsstandard 
som samhället inte ska låta någon 
individ falla igenom. Golvet ska om-
fatta minst (1) möjlighet till en dräg-
lig kosthållning, (2) dräglig bostads-
standard, (3) dräglig hälsa och exakt 
jämlik tillgång till vård, (4) drägliga 
möjligheter till vila, (5) möjlighet att 
förbättra sin situation eller utöva fri-
tidsaktiviteter och (6) dräglig äldre-
omsorg.

fuNdAMENTET fÖR dENNA tredimensionella  
jämlikhet är förstås principen om alla 
människors lika värde. Men begreppet  
är också härlett ur en uppfattning om 
rättvisa, enligt följande.

En vedertagen definition av rätt-
visa är att det innebär att få vad man 
förtjänar. Hur förtjänar man saker?  
Genom fria val. Ju mer fritt individens  
val är, desto mer ansvarig för konse-
kvenserna är hon, och desto mer rätt-
visa är de. Och omvänt. Ingen individ 
har gjort fria val då hon föds. Därför 
har ingen individ vid födseln gjort sig  
förtjänt av något annat än samma möj- 
ligheter som alla andra. Ingen individ  
har heller valt sitt socioekonomiska arv,  
sin kulturella eller religiösa tillhörighet,  
sitt kön, sin etnicitet eller sin sexuella  
läggning. Därför kan saker som drab-
bar individen till följd av dessa grupp-
tillhörigheter inte anses vara förtjänade.

Ett grundläggande kriterium för fria  
val är att individen kan göra en själv-
ständig utvärdering av handlingsalter- 
nativen. Med stigande ålder och mog-
nad stärks den förmågan; valen blir 
friare. Någon gång i de tidiga tonåren 
börjar det bli rimligt att betrakta indi-
viden som åtminstone delvis ansvarig 
för sina val.

Men även då finns materiella  
omständigheter och sociala struk-
turer som begränsar friheten i valet. 

jämlikhet
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Vilka handlingsalternativ individen uppfattar, hur 
hon värderar dem, vad hon tar för givet och upplever  
konstigt beror delvis på hennes opåverkbara bakgrund.  
Genom sociala interaktioner och media uttrycker sam- 
hället förväntningar om individen, och föreskriver 
vad som är normalt för henne. Vad som uttrycks och 
föreskrivs bestäms av hennes socioekonomiska arv, 
kön, etnicitet, sexuella läggning och så vidare.

Så kan en uppfattning slå rot hos individen att det 
är märkligt att läsa vidare om man kommer från en  
arbetarfamilj, eller att man som kvinna inte hör hemma  
i företagens styrelserum. Närmast omedvetet kan 
dessa ambitioner komma att försvinna från radar-
skärmen. Ur det ovanliga föds ett motstånd. Vissa 
känner det inte, andra trotsar det medvetet. Men många  
leds in på den väg där motståndet är som minst.

LIKA MÖJLIGHETER HANdLAR OM att göra individer lika fria 
från dessa strukturer – från deras bakgrund. Eftersom  
vi talar om att definiera sig som ekonomisk aktör ska 
insatserna för lika möjligheter koncentreras (men inte  
begränsas) till den fas i livet då definitionen typiskt 
sker – alltså till uppväxten och ungdomen. Insatserna  
kräver att individens valfrihet ibland inskränks efter-
som valfrihet ofta ger utrymme för sociala strukturer  
att manifestera sig.

Som en följd av lika möjligheter blir individens val 
mer fria och konsekvenserna av dem därmed mer för- 
tjänade. Därmed måste också de skillnader som upp-
står, inte minst på det ekonomiska planet, accepteras 
i högre grad. Principen om lika mänsklig värdighet 
ska vara en garant för att skillnaderna inte blir för stora.

Det sociala arvet är något individen kan lösgöra 
sig ifrån genom sina val: Lika möjligheter handlar 
om att alla individer, i arbetet med att definiera sig 
som ekonomiska aktörer, ska kunna göra val som är  
så fria att de kan välja sig en annan socioekonomisk 
ställning än den de ärvt av sina föräldrar. Kön, etni-
citet och sexuell läggning är däremot aspekter av den 
opåverkbara bakgrunden som individen inte kan lös- 
göra sig från genom sina val. Saker som drabbar henne 
som en konsekvens av dessa aspekter kan i stort sett 
aldrig anses vara förtjänade. Insatserna mot sådana 
konsekvenser ska därför ha samma intensitet genom 
individens hela liv.

I OCH MEd dETTA JÄMLIKHETSBEGREPP före-
språkar jag en tonviktsförskjutning 
i riktning från lika utfall i riktning 
mot lika möjligheter. Lika möjlighe-
ter måste ges förhållandevis mer upp-
märksamhet och ekonomiskt  
reformutrymme. Som avslutning vill 
jag nämna några sakpolitiska åtgär-
der som en sådan förskjutning kan 
omfatta.

Först och främst bör grundsko-
lan och gymnasiet förstatligas sett till 
organisation och finansiering. Med 
lika möjligheter som mål är det svårt 
att dra slutsatsen att decentralise-
ring ska vara medlet. Härtill bör det 
fria skolvalet upphävas eftersom det 
är ett typexempel på att valfrihet kan 
ge utrymme för segregerande sociala 
strukturer; vi har fått en sorterings-
skola. Målet om en socialt allsidig sam- 
mansättning av skolor och klasser bör 
återinföras, och för att nå det bör man 
bussa elever mellan socioekonomiskt 
olika områden. Så gott som samtliga 
ungdomar i en årskull bör genomföra  
något slags värn- eller civilplikt. För-
äldraförsäkringen bör individuali-
seras och såväl en arvsskatt som en 
fastighetsskatt bör återinföras. På ut-
fallssidan slår det mig som motiverat 
att lyfta på locken till översyn av las, 
större inslag av marknadshyror och 
lägre kostnader för enkla jobb.

Även oaktat dessa förslag är det 
jämlikhetsbegrepp som tecknas här 
att föredra framför det begrepp Social- 
demokraterna använder i dag. Det är 
mer tydligt, principiellt rimligt och 
realistiskt – och jag vill dessutom hävda 
att det stämmer bättre överens med 
den politik partiet faktiskt för.

Det tror jag kan vara värdefullt.

David Åhlén
är författare till En annan social-
demokrati (premiss förlag, 2018)
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e n lastbil med banan- 
 lådor passerar på den  
 dammiga vägen, på  
 väg mot den kinesiska  
 gränsen. Vi är i Chiang  
 Rai, provinsen i norra 

Thailand där en stor del av befolkning-
en fortfarande lever av jordbruk. Vid 
sidan av vägen breder bananplantagen  
ut sig, de sträcker sig bort mot bergen 
som gränsar till Laos. 

– Tidigare odlade bönderna ris, 
majs och andra grönsaker här, berättar 
vår chaufför. 

Det och mycket annat förändrades 
efter statskuppen i maj 2014. Då tog 
general Prayuth Chan-ocha över som 
premiärminister och Yingluck Shina-
watra (syster till den tidigare premiär-
ministern Thaksin Shinawatra) avsattes  
som premiärminister. 

De bördiga jordbruksfälten har de 
senaste åren bytts ut mot bananplan-
tager. Vår chaufför, som vi låter vara 
anonym, berättar att kinesiska bolag 
köpt upp marken och planterat bana-
ner som transporteras ut ur Thailand 
till Kina.

– Det har skett sedan juntan tog 
över. De samarbetar med de kinesiska  
bolagen, och givetvis är mycket pengar  
inblandade, förklarar vår chaufför. 

Marken är steril. Uttorkad med 
djupa fåror. Blå plasthöljen, som ska 
skydda bananerna från kemikalier, 
ligger i drivor längs vägen. 

– Cancerfallen har ökat sedan  
bolagen kom hit. De förgiftar jorden 
och vattnet. 

Representanter från juntan besöker 
regelbundet byarna för att hålla möten  
med invånarna. För ett år sedan pro-
testerade befolkningen mot storbola-
gens frammarsch, men det ledde bara 
till ännu hårdare villkor.

När vi stannar till i en by berättar 
en man vad som händer med de som 
öppet protesterar. Några av byarnas  
ledare har försvunnit. Andra har 
misshandlats. 

– Juntan hjärntvättar oss. Människor 
är rädda för att uttala sig, säger han. 

Storföretagen, som till exempel 
Charoen Pokphand, »CP«, som är ett 
av Thailands största företag, har erbju-
dit bönderna arbete på sina plantager. 

thailands styrande militärjunta har utlyst demokratiska 
parlamentsval i november. samtidigt hävdar politiska 

motståndare att det är ett spel för gallerierna. 
hur ser framtiden ut för thailand, ett land där mänskliga 

rättigheter får allt mindre utrymme?

Juntans FalsKa 
Förhoppning

text: johan augustin   foto: jonas gratzer
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– CP övertygade mig att sälja marken 
billigt. De sa att jag kunde jobba på 
deras plantager, berättar en man som 
fiskar vid floden som slingrar sig in-
till byn. 

Han berättar att flodvattnet ibland 
färgas svart av kemikalieutsläppen från  
plantagerna uppströms. Innan juntan 
tog över sålde mannen färsk fisk och 
egenodlade grönsaker på den lokala 
marknaden. Utan mark och inkomst 
blev han tvungen att ta jobb på en  
bananplantage. 

– Vad ska jag göra, jag måste för-
sörja min familj, säger han.

uppskjutet val
Sedan statskuppen 2014 har militär-
juntan, eller National Council for 
Peace and Order (ncpo), vid flera till-
fällen lovat att demokratiska val kom-
mer att hållas. Efter allt starkare på-
tryckningar från omvärlden och inom 
Thailand gick juntaledaren Prayuth i 
höstas ut i medierna och försäkrade 
att det ska hållas val i november. 

Demokratiska parlamentsval låter 

bra, men kritikerna menar att det rör 
sig om ett spel för gallerierna. Sam-
tidigt slås allt politiskt motstånd ner 
och yttrandefriheten begränsas ytter- 
ligare. Tidigare politiker, professorer  
och journalister fängslas utan rätte-
gång samtidigt som privatpersoner har  
fått långa fängelsestraff för att ha kri-
tiserat kungahuset på sociala medier. 
Svångremmen dras åt och juntan 
hänvisar till rikets säkerhet. 

dEMOKRATIAKTIVISTEN Rangsiman Rome 
har arresterats flera gånger och suttit 
fängslad för sin aktivism inom orga-
nisationen Democracy Restoration 
Group (drg). Han ser sig nervöst om-
kring när vi träffar honom vid Bang-
kokuniversitetet Thammasat, där Rome 
studerar juridik. Han tror inte att det 
blir något val i november, som utlovat, 
och kanske är det lika bra. 

– Först måste vi skriva om grund-
lagen, den nuvarande konstitutionen 
är inte demokratisk, förklarar Rome. 

I oktober 2016 dog Bhumibol 
Adulyadej, Rama ix – Thailands kung 

som suttit på tronen sedan 1946. Sonen 
och tronföljaren Maha Vajiralongkorn,  
Rama x, skyddas av strikta majestäts-
lagar. Trots det är han ständigt före-
mål för skvaller som rör hans själviska  
beteende. Juntan håller honom dock 
hårt om ryggen. 

– Militärens makt existerar genom 
kungen. De stöder varandra och utgör 
två pelare i samhället. Militären svär att 
skydda kungen, inte folket, fortsätter  
Rome.

I framtiden ser 25-åringen sig själv 
som en politisk ledare för drg. Trots 
det politiska kaoset är han hoppfull. 

– Vi har stöd hos den unga delen 
av befolkningen. De bryr sig inte om 
gulskjortor och rödskjortor. 

De konservativa gulskjortorna har 
mest stöd bland rika och välutbildade 
i Bangkok medan rödskjortorna, som 
står bakom Shinawatra-klanen, har stöd 
bland fattiga bönder på landsbygden.

Det viktigaste verktyget för att nå 
ut till potentiella unga väljare är soci-
ala medier, men i ett land där yttran-
defriheten är obefintlig måste det ske 
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ibland färgas flodvattnet svart av 
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som tagit över från allt annat 
jordbruk i området.

kinesiska bolag har köpt upp marken 
och planterat bananer som transporteras 
ut ur thailand till kina.
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genom en försiktig balansgång. 
– Den unga generationen vill stå på  

egna ben, så det gäller för oss att berätta 
för dem att den nuvarande strukturen 
är fel och hur de skulle dra fördel om 
den förändrades, förklarar Rome.

SySKONEN SHINAWATRAS olika partier har 
vunnit samtliga val sedan början av 
2000-talet, främst tack vare stödet från  
de fattiga och folkrika norra och nord- 
östra provinserna. Det var det som ledde 
till att de konservativa gulskjortorna  
belägrade Bangkok 2013–2014 och ville  
tvinga bort Yingluck från makten, 
eftersom de visste att de inte kunde 
vinna öppna demokratiska val mot 
Shinawatra-familjen. Statskuppen 2014  
stoppade Shinawatra-klanens politiska  
inflytande. Detta tillsammans med att  
de som protesterar mot den senaste  
konstitutionen från 2016 riskerar långa  
fängelsestraff har konsoliderat militä- 
rens och den konservativa elitens makt.

EN AV dEM SOM ARRESTERAdES i anslut- 
ning till statskuppen var Chaturon  
Chaisaeng. Han var tidigare vice pre-
miärminister och utbildningsminister  
under syskonen Shinawatras tid som 
regeringsbildare. Strax innan han  
arresterades i maj 2014 sade han offent-
ligt att en statskupp skulle få förödande  
konsekvenser för Thailand. Det ledde 

till att Chaturon Chaisaeng fråntogs 
sitt pass, övervakades, och förbjöds att  
delta i några politiska verksamheter. 
Hans bankkonton spärrades och han 
har blivit tvungen att få ekonomiskt 
stöd från sin familj.

– Jag vill demokratisera landet, 
men kan samtidigt inte prata politik 
öppet, berättar han när vi träffar  
honom i Bangkok.

Chaturon Chaisaeng tror inte att det 
kommer att genomföras några val i  
november, men så småningom kommer 
det ändå att ske.

– Stödet för juntan minskar stadigt 
hos befolkningen och inget politiskt 
parti vill samarbeta med militären, 
förklarar han.

Konstitutionen, som röstades igenom  
med lågt valdeltagande i augusti 2016, 
är Thailands tjugonde grundlag under  
det senaste århundradet. Den ger mili- 
tärjuntan stort inflytande, framför allt  
genom parlamentets senat; vars 250 
platser tillsatts av personer från bland 
annat militären. Senatorerna har mycket  
makt och styr vilka som sitter i reger-
ingen. Konstitutionen är utformad för 
att förhindra att ett politiskt parti ska 
få majoritet i underhuset. Innan Thai-

Stödet för juntan 
minskar stadigt hos 
befolkningen och 
inget politiskt parti 
vill samarbeta med 
militären.
chaTuron chaiSaSeng
fd vice premiär- och 
utbildningsministerå fedusa

en demokratisk utveckling 
kräver att thailand gör 

om sin grundlag, menar 
demokratiaktivisten 

rangsiman rome.
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land kan uppleva någon politisk för-
ändring måste den nuvarande konsti-
tutionen därför skrotas. 

– Konstitutionen är det största  
problemet med vårt system. Jag hoppas 
att det thailändska folket inser det,  
säger Chaturon Chaisaeng. Människor  
är trötta på instabilitet och vill se ett 
land som fungerar.

Landets problem hopar sig 
Demokraterna är ett av Thailands 
största politiska partier. Biträdande 
ledaren Nipit Intarasombut möter oss 
på sin advokatbyrå i Bangkok. Parla-
mentsledamoten var politiskt aktiv i 

26 år, men sedan statskuppen har han 
försörjt sig på sitt eget företag. Inte 
heller Nipit Intarasombut tror på  
juntans löfte. 

– Det kommer inte bli något i  
november, säger han kort. 

Skälet är, menar han, att den nya 
grundlagen bara är färdig till hälften. 
Så länge det fattas delar kommer det 
inte bli parlamentsval. Med andra ord  
är den senaste konstitutionen ett smart  
drag av juntan. De kan hålla kvar vid 
makten och normalisera sitt styre 
bland thailändarna. Det främsta syftet  
med att lova demokratiska val är att 
blidka eu eftersom unionen hotat med  
handelssanktioner om militärstyret 
består. Under tiden närmar sig juntan  
den mäktiga grannen Kina – och har 
gett klartecken till det stora infrastruk- 
turprojektet »One Belt, One Road« – 
som ska länka samman de båda län-
derna ytterligare.

Samtidigt hopar sig nya problem. 
– Den politiska strukturen och ut-

bildningssystemet har båda halkat efter,  

men eliten bryr sig inte, de skickar sina  
barn till skolor i Europa, säger Nipit 
Intarasombut. 

PREMIÄRMINISTER PRAyuTH har lovat att 
motarbeta den utbredda korruptionen  
i Thailand. Men hans retorik föll platt 
till marken när biträdande premiär-
minister Prawit Wongsuwan nyligen 
sågs bära en klocka värderad till en 
halv miljon dollar och en dyr diamant- 
ring. Prawit Wongsuwan har inte kun- 
nat förklara var dyrgriparna kommer 
från, men i stället för att förklara har 
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som hotat med sanktioner, 
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   41 

premiärminister Prayut i stället an-
klagat medierna för att ha publicerat 
bilderna. 

Nipit Intarasombut tror att korrup-
tionen i Thailand kommer att öka ytter- 
ligare.

– Hur kan de ta bort korruptionen 
när det inte längre finns någon trans-
parens i samhället?  

Så HuR SER då fRAMTIdEN uT för Thailand, 
landet som många av oss besöker för 
lata soldagar på stranden. En möjlig 
väg ur det politiska kaoset är ett sam-

arbete mellan de två största partierna;  
Demokraterna och Pheu Thai med 
en ny ledare som kan föra samman 
Thailand. 

De mest negativa har varnat för  
inbördeskrig i spåren av de politiska 
konflikterna, men det tror inte Nipit 
Intarasombut kommer att ske.

Människor är trötta på konflikter. 
Själv tänker han fortsätta engagera 

sig för förändring, trots att många  
politiker redan lämnat landet. 

– Jag vill ha kvar mitt land. Det är 
värt att kämpa för. 
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fakta om thailand
thailand är en konstitutionell monarki 
där hovet har stor makt och inflytande 
över samhället. 2001 vann affärsmannen 
thaksin shinawatra valet med sitt parti 
thai rak thai. han var oerhört populär i  
framför allt de norra och nordöstra pro- 
vinserna. thaksins popularitet oroade dock 
eliten och kungahuset och han anklagades 
för maktfullkomlighet och korruption.  
efter fem år vid makten avsattes han vid 
en militärkupp 2006. thaksinanhängare  
bildade två år senare pheu thai-partiet  
som vann storseger i valet 2011 med thak-
sins syster Yingluck som ledare. den 22 maj  
2014 avsattes den folkvalda regeringen 
och parlamentet upplöstes, men det dröjde 
till augusti 2017 innan premiärminister 
Yingluck flydde landet efter att ha åtalats 
för maktmissbruk på grund av att hennes 
regering gett generösa subventioner till 
landets risbönder. i april 2016 antogs den 
senaste konstitutionen som ger formell 
makt till icke-valda beslutsfattare inom 
eliten.

den politiska osäkerheten har fått inves-
terare att blicka bort från thailand sam-
tidigt som det svaga utbildningssystemet 
ger försämrade framtidsutsikter. landet är 
beroende av billig arbetskraft från grann-
länderna laos, kambodja och burma men 
när dessa länder växer ekonomiskt är det 
osäkert om migrantarbetarna kommer 
fortsätta att korsa gränsen. samtidigt fort- 
sätter konflikten i södra thailand, där mus-
limska separatister vill ha självständighet.

två grupperingar av aktivister; rödskjortor 
som står bakom syskonen shinawatra, och 
gulskjortor som är emot, har i åratal pro-
testerat i bangkok och andra städer. 

den nya kungen i thailand är långt ifrån lika populär 
som sin far, som satt på tronen mellan 1946 och 2016.
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d en Europapolitiska vinden kommer  
 sedan ett år från Paris. Emmanuel  
 Macron talar om eu på ett sätt som  
 ansetts omöjligt i tio år, ända sedan  
 den finansiella kapitalismens krasch 

hösten 2008. Hans vind har blåst in en ny vilja, en ny 
förhoppning att eu kan bättre än att hanka sig fram 
mellan halvfärdiga ad hoc-lösningar på olika akuta 
kriser. Den starka nationalismen har på så vis fått svar 
på tal genom konkreta förslag på en motstöt i annan 
riktning än sönderfallets, mot ett mer förenat och 
demokratiskt eu.

Alla socialdemokrater borde vara lyckliga: äntligen 
händer det! Men de svenska verkar i stället förfärade. 
Företrädare för regeringen förminskar ofta Macron 
med en avmätt kommentar om »typisk fransman«.  
Verkligen? Det franska Socialistpartiet har visserligen,  
i motsats till landets höger och näringslivseliter, alltid  
anslutit sig till Europatanken. Men Macron bryter ändå  
i viktiga avseenden med hur fransk Europavänlig  
politik sett ut. 

dET BÖRJAdE REdAN i januari 2017, mitt under den franska  
valrörelsen, när Macron höll ett stort upplagt Europa- 

politiskt programtal vid Humboldtuniversitetet i Berlin.  
Det var en uppgörelse med den franska fixeringen vid  
nationell suveränitet. Självstyret behöver nu ta det 
slutliga språnget över till en fullbordad »europeisk  
suveränitet«. Han påminde redan i talets inledning om  
den tidigare tyska utrikesministern Joschka Fischers 
betydelsefulla Europafederalistiska tal femton år  
tidigare i samma lokal, och förklarade att han tänkte 
tala i samma »inspirerande tradition«. Han förkastade  
sedan den nationella logik som styr Europeiska rådets  
toppmöten »där varje regeringschef iscensätter sina 
så kallade segrar över de andra medlemmarna«. 
Räddningen är en mer medborgerlig demokrati. Det 
var en fransk idépolitisk revolution. Han lät som en 
typisk tysk socialdemokrat av gammalt snitt, som 
Helmut Schmidt eller kanske Willy Brandt.

Jag läste hans tal, artiklar och intervjuer med upp-
spärrade ögon under förra året. Han pekade ut den 
sociala frågan som den europeiska krisens hjärta. 
Han utvecklade förslag om en europeisk finans- 
politik. Han talade om parlamentarisk kontroll på ett 
sätt som inga andra regeringschefer. Han bidrog till 
att förändra det Europapolitiska samtalsklimatet. 
Något hände, på riktigt. Äntligen.

europa

Macrons europapolitik ställer frågan om eu:s 
roll på sin spets för svensk socialdemokrati. 
alla borde ropa: äntligen! i stället tycks partiet 
ha intagit en klassiskt konservativ syn på 
europasamarbetet, skriver per Wirtén.

Europa blir 
en möjlighet

illustration: annelie carlströM
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I EN LåNG ARTIKEL i Der Spiegel i höstas (26/10) uttryckte 
den tyska rättsfilosofen Jürgen Habermas sin entusi-
astiska förvåning över Macrons genombrott. »Man 
måste gnugga sig i ögonen: finns det verkligen någon 
där ute som vill förändra status quo?« Någon med 
»tillräckligt irrationellt mod för att göra uppror mot 
fatalismen«. Habermas, som under hela eurokrisen 
envist argumenterat för europeisk demokrati och ett  
slut på åtstramningspolitiken, beskrev Macron som 
en senkommen men nödvändig utmaning mot Angela 
Merkels konservatism. Macron har avslöjat hennes 
Europapolitik som kejsarens nya kläder, skrev  
Habermas. Den avgörande frågan under 2018 är därför 
hur Berlin kommer att reagera på vinden från Paris. 

Situationen i eu är obehagligt oförutsägbar och till- 
spetsad. Inga regeringskvarter har längre makt över 
den, varken i Paris eller Berlin. Verkligheten ropar 
visserligen på mer gemensam politik och lagstiftning  
– valutan, migrationen, terrorhoten, den sociala ojäm- 
likheten – men starka politiska opinioner längtar efter 
åternationalisering och sönderfall. Den hårda natio-
nalistiska högern har fått sitt genombrott i Tyskland 
och bildat regering i Österrike. Valet av Macron för 
ett år sedan var kanske bara en andhämtningspaus.

I dEN LILLA ExPLOSIVA BOKEN Det nya inbördeskriget – ett  
öppet Europa och dess fiender varnar statsvetaren  
Ulrike Guérot för ett totalt sammanbrott. Hon tycker  
sig se hur inbördeskrigets logik, ännu vapenlöst, 
vecklar ut sig över kontinenten. De styrande skikten  
verkar som förlamade. Massorna formerar sig i  
kolonner. Den verbala upprustningen eskalerar. Men  
den här gången är det inte olika nationer som drabbar  
samman. Skyttegravarna korsar i stället kontinentens  
landgränser i komplicerade mönster. Globaliseringens  

vinnare står mot dess förlorare, storstadsregioner mot  
mindre orter, yngre mot äldre, vita mot de med mör-
kare hudfärger, främlingsfientliga nationalister mot 
öppenhetens kosmopoliter. »Det råder en nästan för- 
revolutionär stämning som inte längre har något med  
den traditionella höger-vänsterskalan att göra, där-
emot med inbördeskrigets paradigm«, skriver hon. 
HENNES BESKRIVNING ÄR alarmistiskt överdriven, men 
ändå djupt träffande. Den inskärper oförutsägbar-
hetens allvar.

Guérot ser bara en möjlig räddning från det hotande 
nederlaget: ett förenat och demokratiskt Europa med 
fördelningspolitiska ambitioner, lagstadgade minimi- 
löner och gemensam arbetslöshetsförsäkring. Både 
nationalismen och marknaderna behöver bäddas in  
med europeisk politik. Hon är en otålig revolutionär, 
men under det radikala tilltalet skymtar liknande slut- 
satser som Emmanuel Macrons och Jürgen Habermas: 
»Europa har ingen framtid om vi inte en gång för alla 
tar avstånd från nationalstaten och dess förmenta  
suveränitet. Låt oss aldrig glömma det!«

Guérots bok är ett flammande demokratiskt mani-
fest med parollen »En marknad – en valuta – en de-
mokrati« som hon stilenligt avslutar med att utropa 
»Leve den europeiska republiken!«

EuROPAS REGERINGAR HAR visserligen slitits isär av de 
senaste tio årens stora kriser: bankkrascherna, valuta- 
cirkusen och flyktingarna från krigen i Mellanöstern.  
Men nästan omärkligt verkar européerna samtidigt 
ha fogats samman. Eurobarometerns återkommande  
stora opinionsmätningar avslöjar ett förvånansvärt 
starkt stöd för gemensam europeisk politik på allt fler  
viktiga områden, med andra ord en beredskap att fort- 
sätta minska medlemsländernas suveränitet. Med-
borgarnas förtroende för eu är fortfarande högre än 
för de egna ländernas regeringar. Aldrig tidigare har 
val i enskilda medlemsländer följts med sådant, ibland 
feberdrabbat, intresse av andra européer. Under kri-
serna har våra förväntningar, de politiska blickarna,  
märkbart flyttats från de egna huvudstäderna till 
Bryssel. Den återkommande frågan har blivit varför 
eu inte gör något. Hur ofta hoppades man på eu:s in-
gripande för tjugo år sedan? Uppfattade man det ens 
som en möjlighet? Kriserna verkar via bakvägen ha 
europeiserat Europa.

När Guérot utgår från att det finns ett tyst stöd för 
hennes ståndpunkter är det överoptimistiskt, men 
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ingen fantasi. Åternationalisering  
eller ett försvar av status quo (så kallat 
»muddling through«) är inte längre 
de enda befintliga alternativen. 

Den politiska situationen är mot-
sägelsefull. Vad som helst kan hända. 
Inte ens Guérots önsketänkande om 
en fullbordad europeisk demokrati kan  
längre uteslutas från det politiskt möj- 
liga. Statsvetaren Sverker Gustavsson 
hade rätt när han för flera år sedan 
drog slutsatsen att en gemensam valuta 
leder till antingen sönderfall eller  
federalism. 

JACquES dELORS TILLTRÄdE som kommis-
sionens ordförande på senhösten 1985 
innebar inledningen på en omtum-
lande epok. Under 25 år var Europa-
politiken helt upptagen av att förverk-
liga den gemensamma marknaden och  
de fyra friheterna. Gränserna öppna-
des. Nationella hinder revs. Euron blev  
gemensam valuta. De övergripande 
målen är nu i stort sett genomförda. 
Epoken är avslutad.

De närmaste årtiondena kommer 
med all säkerhet präglas av en annan 
fråga: hur kan man konsolidera valu- 
taunionen för att förhindra en upp-
repning av 2010-talets stora kris?  
Euron konstruerades som en valuta 
utan politik – ett slags nyliberal uto-
pism. Det gick naturligtvis åt helvete. 
Nu måste den bäddas in av de politiska 
institutioner varje ekonom-historiker  
vet att en valutaunion behöver för att  
vara hållbar. Eurofrågan kommer där- 
för bli bestämmande för nästan all 
övergripande Europapolitik. Konse-
kvenserna kan bli stora. De har redan 
börjat rulla in: de sociala pelarna,  
förslaget att omvandla Europeiska 
stabilitetsmekanismen esm till en full- 
fjädrad Europeisk valutafond emf  
och kommissionens försök att införa 
majoritetsbeslut i skattefrågor. Macron 
och Merkel förklarade under en gemen- 

sam presskonferens förra året att de 
var öppna att diskutera förändringar 
av Lissabonfördraget. Det man kan 
börja skönja är slutstriderna om hur 
en förverkligad europeisk stat ska se ut. 

uNdER dE AKuTA åREN då eurokrisen såg 
ut att kunna fälla hela eu utvecklade 
Angela Merkel den så kallade »nya 
unionsmodellen«. Den framstår som 
en svåröverskådlig blandning av mel-
lanstatliga förhandlingar och ett delvis  
dolt överstatligt kontrollmaskineri med 
skarpa klor. Den har inget egentligt 
utrymme för en europeisk demokrati,  
genom det folkvalda Europaparla-
mentet. Besluten höljs i dunkel.

Merkels modell har lagts på plats 
genom den minutiösa granskning 
kommissionen nu gör av i första hand 
eurozonens budgetar, redan innan de  
olika parlamenten har chans att disku- 
tera dem. De kan ställa frågor, rikta  
kritik, ställa krav och även ta till sank- 
tioner om länderna inte följer valuta- 
unionens regler. Kommissionen har  
synpunkter om allt möjligt: arbetslös- 
hetsersättningar, minimilöner, vidare- 
utbildning för arbetslösa. Riktningen 
har varit konservativ åtstramnings-
doktrinär med krav på så kallad bud-
getdisciplin och lägre statsutgifter. 
De sociala pelarna förväntas nu bli 
infogade i arbetet, som möjlig mot-
vikt. Den långsiktiga ambitionen är 
att valutaunionens ekonomier och 
arbetsmarknader ska göras mer lika 
varandra. Hela processen kallas Den 
europeiska planeringsterminen.  
Jobbet sköts av kommissionen, men de 
avgörande besluten fattas av medlems- 
ländernas ministrar och regerings-
chefer i Europeiska rådet. Den demo-
kratiska kontrollen och möjligheten 
till ansvarsutkrävande är utsuddad.

2015 föreslog eu:s fem »presidenter«  
– för Rådet, Kommissionen, Parlamen-
tet, Eurogruppen och Centralbanken 

– att kontrollsystemet skulle komplet-
teras med inflytelserika »expertorgan«  
för lönebildning och budgetpolitik och 
sedan permanentas som unionens  
politiska hjärta.

Den europeiska planeringstermi-
nen skulle då förverkliga det »byrå-
kratherravälde« och den »postdemo-
kratiska maktutövning« som Jürgen 
Habermas varnat för. Är det så vi vill 
ha en europeisk stat?

Utmaningen från Emmanuel  
Macron pekar i en annan riktning, 
mot en mer öppen styrelseform.  
Han ansluter sig till den ursprungliga  
Europatanken och har förslag som är 
konventionella och beprövade i varje 
enskilt medlemsland – men som han 
nu vill föra upp på Europanivå. Om 
Merkels modell kan kallas konserva-
tiv och präglad av ett specifikt tyskt 
ordoliberalt arv, så är Macrons social-
demokratisk.

Hans viktigaste förslag är att  
valutaunionen behöver en stark bud- 
get och en traditionell finanspolitik 
med resurser för offentliga investe-
ringar, försiktiga fördelningspolitiska 
ambitioner och skydd mot ekonomiska  
chocker eller allvarliga lågkonjunkturer.  
Den bör ha verktyg att låna pengar,  
kanske genom euroobligationer, och 
underförstått även något slags beskatt- 
ningsrätt, på till exempel finansiella 
transaktioner (så kallad Tobinskatt). 
En sådan budgetpolitik måste ställas  
under parlamentarisk kontroll för att  
vara legitim. Han är inte ensam. Önske- 
mål i liknande riktning har länge kom- 
mit från både Europaparlamentet och 
eu-kommissionen. 

I ett långt samtal förra året mellan 
Macron, Jürgen Habermas och den  
tidigare tyska utrikesministern, social- 
demokraten Sigmar Gabriel, förklarade  
Macron att många medlemsländer 
behöver reformeras med bland annat 
en mer ansvarsfull ekonomisk poli-

europa
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tik för att Europa ska få nytt liv – Frankrike är ett 
av länderna. Men »vi kan bara göra framsteg om det 
finns en gemensam förmåga att investera, genom en 
budget för eurozonen. Det är enda sättet att övervin-
na konflikten mellan social rättvisa och ›moral ha-
zard‹ [det vill säga frestelsen att bryta mot gällande 
regler, min anmärkning], eftersom det då skulle fin-
nas en europeisk institution som har kapa- 
citet att återskapa både dynamiken och tilltron i  
Europa. Om gällande regler hindrar framsteg så be-
höver vi gemensamma institutioner för att komma 
vidare. Det är därför den här institutionen på valuta- 
unionens nivå behövs för att skapa tillväxt och främja 
solidaritet.« (Samtalet publicerades i tyska Blätter och  
finns översatt till engelska på Eurozine). Macrons 
modell är helt enkelt designad för ett mer förenat och 
demokratiskt Europa – den möjliggör i varje fall en 
sådan utveckling.

STRIdERNA OM HuR EuRON ska konsolideras kan verka 
komplicerade. Men är avgörande för eu:s framtid. 
Förändringarna kan bli lika omvälvande som de stora 
sprången under Jacques Delors år. Utmaningen från 
Paris klargör ett viktigt vägval, som inte handlar om 
styrandets tekniska praktikaliteter, utan om grund-
läggande samhällssyn och idépolitik. 

Den stora komplikationen för hela den här diskus-
sionen, för nödvändigheten att göra valutaunionen  
stabil, är att en del länder ännu inte anslutit sig – bland  
annat Sverige. En länge vilande fråga börjar nu göra 
sig påmind: Kan man fortsätta vara fullvärdig medlem 
i unionen och samtidigt stå utanför euron? Jag tror 
svaret så småningom landar i ett uppenbart nej.

En utveckling mot en starkare gemensam budget 
och finanspolitik – Macrons modell – ställer frågan 
på sin spets. För att besvara den har han tvingats före- 
slå ett särskilt parlament för eurozonen. Det är en idé 
som den radikala ekonomen Thomas Piketty länge 
förordat som kolumnist i Libération. Men det fram-
står som en klumpig nödlösning. De redan tilltrass-
lade beslutsordningarna i eu blir då ännu värre.

I sitt »State of the Union-tal« inför Europaparla-
mentet i höstas polemiserade Jean-Claude Juncker 
mot förslaget. Det räcker med ett europeiskt parla-
ment. Det är där ansvaret för en gemensam finans-
politik bör ligga, menade han. Men det förutsätter 
att alla medlemsländer uppfyller sitt åtagande och 
ansluter sig till valutan. Efter Brexit är det bara Dan-

mark som har ett undantag. Alla andra måste med. 
eu ska i det avseendet konsolideras. Juncker bjöd in 
till en stor regeringskonferens våren 2019. Man kan 
enkelt tolka honom som att kommissionen då vill ha  
avsiktsförklaringar från de länder som ännu står utan- 
för valutaunionen.

Ett allvarligt svenskt dilemma håller med andra 
ord på att ta form. Hela konceptet »eu-medlem utan 
euro« är i svår svajning. Det kan sluta illa för Sverige,  
så länge både viljan och opinionen saknas för att an- 
sluta sig. Är det därför regeringen är så påtagligt störd  
av Emmanuel Macrons försök att lägga om Europa-
politiken i en mer socialdemokratisk riktning?  
Har svensk socialdemokrati börjat ansluta sig till en 
konservativ Europapolitik, där skräcken för över-
nationell lagstiftning (Europatankens själva kärna) 
medvetet tillåts skymma den nu överlägset viktigaste 
stridsfrågan, den om europeisk demokrati?

per Wirtén
är författare och journalist

ps. artikeln skrevs innan de tyska regeringsförhand-
lingarna mellan cdu och spd började ge resultat. det 
är fortfarande oklart om det blir en ny koalition, men i 
det som presenterats ryms ändå ett svar på frågan hur 
berlin tänker bemöta utmaningen från Macron – och 
det är ju ett positivt och handlingsinriktat svar, tack 
vare spd.
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TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

Om kvinnor får samma möjligheter som män i världens utvecklingsländer kan fler 
än 100 miljoner människor slippa gå hungriga i framtiden. Bidra till att fler kvinnor 
får större inflytande än idag. Tillsammans kan vi skapa en rättvisare värld, 
en månad i taget.

 FÖRÄNDRA VÄRLDEN. BLI MÅNADSGIVARE PÅ WEEFFECT.SE

UTROTA 
FATTIGDOM. 
MED 
JÄMSTÄLLDHET.
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Monika Arvidsson
Utredare på lo:s enhet för 

internationella frågor 

eMu-tåget tuffar vidare
och ekonomisk tillväxt, och att vi skulle 
få större inflytande över eu-arbetet i 
övrigt. En titt i backspegeln visar att 
Sverige har klarat sig bättre än många 
andra länder i ekonomiska termer. 

Det där med inflytande är svårare  
att utvärdera eftersom alternativet inte  
är känt. Av 28 medlemsländer är nu 19  
medlemmar i emu. Ett land har undan- 
tag och övriga är prospekt. Sverige har  
dock informellt tackat nej till inbjudan.  
Och med Brexit förlorar vi en viktig 
icke-eurolandpartner.

eu-kommissionen har presenterat 
en ganska tydlig bild av framtidens 
emu, där bank -och kapitalmarknads-
union, en eurofinansminister och 
bindande finanspolitisk samordning 
ingår. Man vill påtagligt öka reform-
takten i syfte att konvergera eurolän-
dernas ekonomier. Frankrike och 
Tyskland har visat tecken på att vilja 
kroka arm och dela ambitionen.

Syftet kan man förstå: emu är inte 
ett optimalt valutaområde. Delvis  
eftersom man saknar ett av två ben att 
forma den ekonomiska utvecklingen  
med. Med monetära instrument kom-
mer man långt, med finanspolitiken 
som komplement ännu längre. Det har  
stått klart sedan starten. Oavsett hur 
man ställer sig i sakfrågan om och hur  
ett djupare samarbete mellan euro-
länderna sker, har den monetära uni-
onen ett behov av och driv mot ökad 
konvergens. 

Den forna nejsidans påstående, att 
emu bär mot en federal superstat, gör 
sig påmint och risken är överhängande  
att en och annan nu ser sin chans att 
ropa något i stil med »Vad var det jag 
sa!«. Men då är det dags att plocka ner 
förväntningarna på jorden. Vi vet att 
eu-kommissionen har en plan (det är  
dess uppdrag). Vi vet att det förekom-
mer ett rationellt behov. Men vi vet 
också att eu består av nationalstater  
som var och en tycker att Bryssel ska 
hålla sig lagom långt borta. Vi är real- 
politiskt mycket långt från en federa-
listisk union. Viktigast för vårt euro- 
peiska samarbete är demokratisk  
förankring och legitimitet. Där finns 
fortfarande en lång väg att vandra, 
vilket talar mot en hög reformtakt.

NåGON fÖRÄNdRING blir det dock. Vi kan  
utgå från att samordningen mellan  
euroländerna blir tätare. Vi skulle 
kunna likna emu vid ett tåg. Inte ett 
höghastighets, snarare en rälsbuss: det  
tar tid men det rullar på. Till detta måste 
vi förhålla oss. Den utveckling som 
euroområdet står inför bär med sig 
konsekvenser för Sverige avseende både  
ekonomi och politiskt inflytande. Vi har 
och kommer fortsatt att ha möjlighet 
att påverka utformningen av framtidens  
eu. Och det blir enklare om vi för- 
bereder oss på nya förutsättningar och 
skapar nya allianser. 
 

dET SKuLLE BLI Så SMIdIGT! När man satt 
där, i solen på Croisetten, och kunde 
beställa in sitt glas rosé och vid betal- 
ning hala upp en sedel direkt ur plån-
boken, utan att ha passerat växel-
kontoret. Dessutom skulle det bli så 
mycket enklare att se hur mycket det 
kostade jämfört med kvartershaket 
hemmavid! 

Minns du argumenten från den 
svenska emu-omröstningen? Det har 
nu gått 15 år, och perspektiven har satt  
sig. Visst är det smidigt att kunna  
använda samma valuta i flera länder. 
Men när det går att hämta ut eurosed-
lar i bankomat och använda betalkort 
i stort sett överallt, känns heller inte 
alternativet övermäktigt. Och när lät 
du sist bli att jämföra priser på semes-
terorten på grund av liten övning i 
huvudräkning? Tänkte nog det.

Det fanns förstås betydligt tyngre 
argument. En finanskrasch och ekono- 
misk kris senare och därtill aviserade 
ambitioner om ett tätare ekonomiskt 
samarbete, är det intressant att stämma 
av mot dåtidens ja- respektive nejsidas 
förhoppningar eller farhågor för eko-
nomi och demokrati. 

EN ARGuMENTATIONSLINJE handlade om 
nationell självständighet och makten  
över den ekonomiska politikens instru- 
ment och inriktning. Där hoppades 
vissa att en gemensam valuta skulle 
erbjuda en större stabilitet i växelkurs fo

to
: t

id
en

eu
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d et är glest med folk i Socia- 
 listpartiets huvudkvarter  
 vid Rue Solférino i Paris. 

Det har inte gått att ta miste på den 
uppgivenhet som rått där sedan kata-
strofvalen förra våren. Det handlar om  
en rad problem; starkt sjunkande med- 
lemskår, svagt väljarunderlag och brist  
på pengar. Byggnaden, som partiet 
ägt och som inhyst all nationell verk-
samhet sedan 1981, måste säljas. Sam-
tidigt råder det brist på starka ledare 
och en klar strategi för framtiden. 

Partiet åkte på två riktiga käft-
smällar i valen. Presidentkandidaten  
Benoît Hamon nådde rekordlåga 6,36 
procent av rösterna i den första valom- 
gången. En månad senare fick partiet 
rekordlåga 30 mandat av 577 i den ny-
valda nationalförsamlingen. 

Bara fem år tidigare hade en majo-
ritet av det franska folket valt Francois 
Hollande till president och givit Socia- 
listpartiet egen majoritet i national-
församlingen. 

Fallet kunde knappast ha blivit 
större och kan framför allt ges två  
förklaringar: Inre splittring och  
Emmanuel Macron.

Personstriderna har genom åren 
ofta varit hårda inom Socialistpartiet 
men det har också funnits en klyfta 
mellan en höger-mitten-linje och en 
vänsterfront. Under Hollandes reger-
ingsår vreds politiken högerut. Den 
socialdemokratiska falangen, liksom 
socialliberaler som premiärminister  
Manuel Valls och ekonomiminister  
Emmanuel Macron, fick ökat utrymme.  
Samtidigt växte motståndet från vän-
sterflygeln, ivrigt påhejad av ett allt 
större vänsterparti under Jean-Luc 
Mélenchons ledning. Särskilt hård 
blev striden kring regeringens förslag 
om en viss uppluckring i lagarna om 
arbetsrätten. 

fÖRSKJuTNINGEN HÖGERuT kom stegvis. 
Under Francois Hollandes första pre-
sidentår fanns en balans i regeringen. 
I slutet av regeringsperioden domine-
rade högerfalangen totalt.

Hollandes politiska strategi ledde 
till ökad splittring. Samtidigt visade 
konflikterna att det under en tid av 
lågkonjunktur och med Socialist- 
partiet i regeringsställning inte längre 
gick att hålla ihop vänstern i Frankrike. 

Med splittringen följde ett svagare  
socialistparti och ju närmare valet 2017  
desto hänsynslösare blev de interna  
striderna. Var och en i partitoppen såg  
till sitt eget bästa. Fransk politik hand- 

lar om personer, inte om partier.
Det är mot den bakgrunden man 

ska se Emmanuel Macron. Han kom-
mer att gå till historien för att ha ritat 
om den politiska kartan i Frankrike. 
Han lyckades splittra högern, men 
framför allt vänstern. Med sin presi-
dentkandidatur lockade han på kort 
tid över rader av socialistpolitiker lik- 
som opinionsbildare och väljare som  
2012 röstat på Socialistpartiet. I många  
lokala PS-föreningar försvann hälften 
av medlemmarna till hans nystartade 
rörelse En Marche!

en framtid utan hopp
Socialistpartiet ska nu lappas ihop 
och frågan är hur det kommer att gå. 
Franska partier klarar sig inte utan 
starka ledare och inget tyder på att 
Socialistpartiet har en enda med till-
räcklig pondus och karisma. Det finns  
fyra kandidater till posten som förste 
sekreterare. De tävlar om medlemmar- 
nas gunst i ett val som genomförs 
veckorna före kongressen den 7–8 april  
i Aubervilliers norr om Paris. Alla fyra  
är män. En kvinna var beredd att 
ställa upp i valet men hon fick inte 
tillräckligt med röster från det topp-
styrda valkollegium vars roll är att 
bedöma de olika kandidaturerna.

Favorit till posten som förste sekre-
terare är Olivier Faure. Med sina 49 år 
tillhör han den yngre generationen av  
ledarkandidater. Han nöjer sig inte med  
att förändra partiet. Han vill att det 
ska pånyttfödas. Han vill göra slut på 

det franska socialistpartiet 
gjorde ett katastrofval förra 
våren. Väljare, aktivister och 
förtroendevalda har lämnat. 
nu hoppas partiet på en  
pånyttfödelse, men flera  
viktiga bitar fattas, skriver  
tomas lindbom.

tankar i tiden

PånYTTfödelSe     eller nY KriS? 
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den vertikala strukturen där allt alltid 
styrts uppifrån. Nu ska inte bara med-
lemmarna utan även sympatisörer ut-
anför partiorganisationen bjudas in. 

Problemen är flera. Vinner Faure  
kommer han sannolikt ändå att tvingas 
strida med den gamla generationens 
män som inte har något eget intresse 
av att blåsa in nytt liv i partiet. Och 
var hittar Faure de unga människor 
som är beredda att bidra med idéer och 
tid och engagemang till ett socialist-
parti på fallrepet?

Olivier Faure är klok nog att inte 
tala om innehållet i politiken innan 
ledarvalet. Han vill öppna för ett dju-
pare programarbete när eller om han 
blir vald. Hans vaga formuleringar 
kring sin linje »pragmatisk opposition 

mot Macron« inger ändå inte så stort 
hopp. 

Bilden av partiets framtid måste  
mot den här bakgrunden målas i mörka  
färger. Inne i partihögkvarteret som 
ännu ett halvår befinner sig vid Rue 
Solférino har personalen minskat från 
120 till 40 personer. Vad vill de som är  
kvar göra? Vad orkar de åstadkomma?  
Kommer den nya partiledaren och 
hans styrelse att gjuta nytt blod i denna  
nedbantade personalgrupp och kan han  
inspirera medlemmar, sympatisörer och  
väljare? Det blir en mycket krävande 
uppgift att leda Parti Socialiste i presi-
dent- och parlamentsvalen 2022.

eu-valet ett första test
Men den första utmaningen blir  

eu-valet 2019. Dels driver Emmanuel  
Macron en aktiv Europapolitik, som 
rimligen uppskattas av många gamla 
socialistväljare. Dels lämnade partiets  
presidentkandidat förra året, Benoît 
Hamon, partiet omedelbart efter val-
förlusten. Därefter har han gjort för-
beredelser för att kunna utmana sitt 
gamla parti, i första hand i eu-valet. 
Han har ingått avtal med finansmini-
stern i den tidigare grekiska vänster- 
regeringen, Yanis Varoufakis. Till-
sammans vill de nu presentera sig för 
väljarna på en gemensam transnatio-
nell lista; ett steg mot ett mer integre-
rat eu där den sociala profilen ska 
stärkas. Hamons allians med Varou-
fakis kan ställa till ytterligare bekym-
mer för Socialistpartiet. Många eu-
vänliga vänsterväljare i Frankrike kan 
nu välja mellan två andra, mer livs-
kraftiga alternativ. Macron, och tro-
ligen även Hamon.

Det Parti Socialiste som nu ska  
pånyttfödas kan alltså redan efter ett 
år hamna i en ny kris. Frågan är om 
partiet klarar det. Det är redan över-
givet av merparten politiker och väljare.  
Kommer även de trognaste av de  
trogna att lämna skeppet i samband 
med eu-valet? 

Tomas Lindbom 
är författare och skribent. 
skrev rapporten På spaning efter 
den storhetstid som flytt, utgiven 
av tankesmedjan tiden, 2018.
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mystisk typ i Farsta centrum, en både 
rolig och lite sorglig skildring av vän-
skapen mellan den elvaårige boksluka- 
ren Alvar och den mystiska Ulv som  
bor i Fagersjöskogen. Ytterligare en 
barnbok är redan på väg. Blodbadet, 
som utspelar sig år 1520, handlar om 
en pojke från landet som vandrar till 
storstan för att söka arbete, och råkar 
hamna mitt i Stockholms blodbad. 
Boken ges ut av ett läromedelsförlag, 
i syfte att berätta underhållande om 
historia för barn på mellanstadiet. 
Det blir den första i en serie, där nästa 
bok ska utspela sig på vikingatiden, 
och handla om en trälflicka som för-
söker rymma.

KALLE HOLMqVISTS författarskap genom-
syras av ett konsekvent underifrån-
perspektiv och en syrligt kritisk blick  
på samhällets maktordningar. Barn-
böckerna utgör inget undantag. Tjock- 
skallarnas uppror har ett tydligt anti-
militaristiskt budskap, och driver friskt  
med den krigshetsande kyrkan och 
överheten. Hur skriver man samhälls-
kritiskt för barn, utan att det blir stelt 
eller går dem över huvudet?

– Det är ingen idé att lära barn slag-
ord och politiska etiketter, det säger 

dem liksom ingenting. Däremot kan 
man försöka föra vidare bra värde-
ringar, till exempel att det är rätt att 
ifrågasätta, och att de som bestämmer 
inte alltid vet bäst. Folk med mycket  
makt har ju rent allmänt ofta varit väl- 
digt korkade och obildade, påpekar 
Kalle Holmqvist. 

I En mystisk typ i Farsta centrum 
är det vår egen tid som skärskådas. 
Genom pojkarna Alvars och Ulvs be-
traktelser av vuxenvärlden påminns 
läsaren om det moderna arbetssam-
hällets absurditet. Och det är ingen 
slump att vi i flera av Holmqvists 
böcker får möta karaktärer när de är 
på jobbet.   

– Jag tycker det är viktigt att arbetet  
finns med i litteraturen. Arbete är en 
så stor del av våra liv, det är något vi 
borde fundera mer på. Varför jobbar  
vissa för mycket och vissa för lite? 
Skulle vi kunna ha det bättre på job-
bet? När man pratar om klass är det 
ofta för mycket ovanifrånperspektiv 
och tycka synd om, och för lite om 
själva arbetslivet. Men jag tror det 
håller på att bli bättre, tillägger han 
hoppfullt. 

k alle Holmqvist är för- 
 modligen Sveriges  
 mest produktiva del- 
 tidsförfattare. Under  
 två decennier har han 

medverkat flitigt i tidningar som Afton- 
bladet, Flamman och lo-tidningen/
Arbetet, och i ett antal antologier. Sedan 
bokdebuten om latinamerikansk poli-
tik 2006 har han gett ut ytterligare sex 
böcker för vuxna. De flesta populär-
vetenskapliga djupdykningar i svensk 
historia, så som Fred med Norge: ar-
betarrörelsen och unionsupplösningen 
1905 (2015), men det har även blivit en 
roman med titeln Bränn biblioteken 
(2014). 

PARALLELLT MEd SKRIVANdET har Kalle 
Holmqvist arbetat som bland annat 
butiksbiträde, elevassistent och vår-
dare, och varit fackligt aktiv i Kom-
munal. Just nu jobbar han halvtid 
som webbredaktör på Palmecentret. 

Förra året debuterade Holmqvist 
dessutom som barnboksförfattare med 
Tjockskallarnas uppror, en underhål-
lande berättelse om hur en hel by på 
1600-talet försöker lura myndig- 
heterna för att slippa delta i kriget mot 
Danmark. Den följdes snabbt av En 

»det är ingen idé att  
   lära barnen slagord«

kalle holmqvist vill ta barn på allvar och inte väja för det 
politiska, men utan klyschor och slagord. tidens kristin 
linderoth har träffat en författare som gärna låter läsarna 
möta hans karaktärer när de är på jobbet.
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ATT SKRIVA SAMHÄLLSKRITISKT innebär inte 
att själva berättelsen kommer i andra 
hand. Kalle Holmqvist understryker 
att en bra barnbok antingen måste 
vara rolig eller spännande, helst både 
och. Han har ett stort intresse för his-
toria, och vill gärna visa barn att det 
är kul och actionfyllt, och inte bara 
behöver handla om gamla kungar eller  
jordbruksverktyg, som han säger. Men  
kan man verkligen skriva om krig och 
blodbad på ett sätt som passar barn? 

– Det går att berätta om hemska  
saker på ett humoristiskt sätt, så länge 
man sparkar uppåt och inte neråt, 
menar Kalle Holmqvist. I barnböcker  
kan man skoja till det mycket mer, och  
driva gäck med högtidliga ceremonier  
och makthavare. Jag tycker generellt  
att det är intressantare att skildra mot- 
stånd än att skildra förtryck. Som i 

Tjockskallarnas uppror. Visst, det var 
jättehemskt med alla som tvingades 
vara med i krig på 1600-talet. Men det 
fanns ju människor som rymde från 
uttagningarna och slapp vara med 
också. Hela Sveriges historia är full av 
människor som har vägrat lyda order! 

Om sin nya målgrupp säger han att 
han tycker det är viktigt att ta barn på 
allvar, och att lyssna på dem. Alvar i  
En mystisk typ i Farsta centrum känner  
sig ofta missförstådd av vuxenvärlden,  
och trivs inte alls i skolan. Så var det 
för Kalle själv också. 

– Jag kunde aldrig intressera mig för  
skolan, man fick bara läsa om tråkiga 
saker som gångertabellen och triang-
lars omkrets. Det mesta jag kan har jag  

lärt mig genom att jag strunta i läxor 
och läsa böcker i stället, berättar han.

Han tycker att det finns en stor dis-
krepans mellan hur man pratar om 
barn, och hur man i verkligheten be-
handlar dem. 

– Alla pratar alltid om att barn  
är det viktigaste som finns, men jag 
tycker det är skrämmande hur lite man  
faktiskt bryr sig om hur barn har det. 
Det är som att de inte ses som riktiga 
människor. Inga föräldrar skulle accep- 
tera att ha det på jobbet som deras barn 
har det i skolan i dag, säger han. 

Kristin linderoth
är medlem av tidens redaktion

NAMN: kalle holmqvist
åLdER: 40
BOR: stockholm. uppväxt i härnösand 
och upplands Väsby, har även bott i 
Malmö och lund.
GÖR: arbetar halvtid som webb- 
redaktör på palmecentret och skriver 
på halvtid. 
AKTuELL MEd: Blodbadet, som utspelar  
sig år 1520 och handlar om en pojke från  
landet som råkar hamna mitt i stock-
holms blodbad. tilldelades nyligen ett 
arbetsstipendium från sveriges författar- 
fond, och upplands Väsby kommuns 
kulturpris.
LÄSTE SJÄLV SOM BARN: älskade 
loranga, Masarin och dartanjang av 
barbro lindgren. läste även mycket 
serier, som fantomen, asterix, lucky luke 
och buster, och historiska romaner av 
till exempel olov svedelid, och  
senare sven Wernström. 

»det är ingen idé att  
   lära barnen slagord«
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med nya ögon

E n skock får tränger sig fram  
 mot tittaren. Kameran växlar 
 snabbt till en tunnelbaneupp- 
 gång med till synes identiska  
 människor, iklädda rockar 

och hattar, som väller fram på väg  
till jobbet. Nästa scen är en fabrik. Ett 
löpande band i extrem fart, arbetare 
som hypereffektivt upprepar samma 
givna arbetsmoment innan nästa man  
tar vid. Runt, runt, om och om igen i 
ett evigt hektiskt flöde. Som kontrast 
till arbetarnas slit sitter fabriks- 
chefen i lugn och ro i ett flådigt rum. 
På behörigt avstånd kontrollerar han  
arbetarnas effektivitet genom över-
vakningskameror.

MOdERNA TIdER spelades in 1936, bara 
några år efter att den stora depressio-
nen hade drabbat usa och resten av 
världen. Arbetslöshet var hög, fattig-
dom utbredd.

Filmen är gjord som ett inlägg i en 
helt annan tidsålder, ändå finns det 
många kopplingar till vår samtid.

När ekonomen Guy Standing 2013 
skrev boken Prekariatet – den nya  
farliga underklassen satte han ord på 
en historisk tillbakagång av arbetarnas 
rättigheter på ett globalt plan.  
Standing visade hur en ny framväx-
ande underklass i den nya teknikens 
tidsålder gjorts beroende av arbete helt  
på arbetsgivarens villkor i sviterna av 
en ekonomisk kris. En ny livegenskap 
har växt fram, kopplad till kapitalis-
mens sätt att fungera, effektivisering 
och ny teknik.

Just livegenskapen under den  
moderna tekniken är också utgångs-
punkten för Moderna tider. Som  
filmens huvudperson personifierar 
Charlie Chaplin den rådande tids- 
andan under 1930-talet. Han är arbe-
taren som inte längre står ut vid sitt 

monotona och meningslösa arbete och  
får ett sammanbrott. Han är fackföre- 
ningsledaren som (oskyldigt) hamnar  
i fängelse stämplad som kommunist.  
Han illustrerar fattigdomen och hopp- 
lösheten, överhetens kontroll av folket.

Filmen är på sätt och vis en kombi-
nerad kritik av två separata samhälls-
system. Den visar hur ett samhälle med  
extrem kapitalism kan se ut. De som har  
råd och därmed rättigheter sätter reg- 
lerna för de andra, de fattiga. Fabriken  
missbrukar sina anställda. Arbetarna  
är inte människor, inte individer. Likt 
de kugghjul och kedjor som fabriken 
är uppbyggd av är arbetarna bara utbyt- 
bara delar i ett maskineri. »Matnings-
maskiner« utprovas för att de anställda  
inte ska slösa bort tid på att äta lunch.

Men lika mycket som filmen klär 
av kapitalismen, ger den ett varnande 
exempel på ett samhälle som är helt 
totalitärt. Arbetarna på fabriken har 

Chaplins tidlösa insikt
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Moderna tider skildrar hur snabba tekniska samhällsförändringar i 
kombination med svåra ekonomiska tider ändrar givna positioner 
och ökar ojämlikheten i samhället. allt levererat med ett dråpligt 
skratt. lina stenberg har sett en filmklassiker.
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det ändå relativt sett bra. De har åt-
minstone jobb. Vakter ser till att dag-
lönare utanför fabriken hålls borta. 
Slagsmål utbryter och poliser arreste-
rar godtyckligt och våldsamt. Filmen 
gör tydligt vad som händer när män-
niskorna inte gör som de får. Lydnad 
ska råda. Charlie Chaplin, som spelar 
en klumpig, dråplig rollfigur, gör så 
klart fel hela tiden, hamnar i fängelse 
och blir jagad. Det är underfundigt 
och skojigt, men där finns hela tiden 
en otäck känsla.

ATT fILMEN HETER »Moderna tider« måste 
ses i sitt sammanhang. Ingenting var 
så positivt betingat under den här  
tidsåldern som »det moderna«. Det 
Chaplin gör är både en satir av sin ut- 
vecklingssuktande och individualis-
tiska nutid. Men han gör också en 
dystopi på en visserligen humoristiskt 
berättad men skrämmande framtid.

Charlie Chaplins roll i filmhistorien  
går knappast att underskatta. Samman- 
lagt spelade han in 82 filmer, både i 
regelrätta stumfilmer och senare även 
i ljudfilmer. Förutom själva skådespe- 
leriet producerade han flera filmer som,  
precis som Moderna tider, har en tyd-
lig samhällskritisk botten. Diktatorn 
från 1940 är den mest kända.

Att som Chaplin göra stumfilm  
under 1930-talet var egentligen väldigt 
omodernt. Och faktum är att Moderna  
tider inte togs emot med samma öpp-
na armar som tidigare filmer, trots att 
det i efterhand anses vara en av hans 
klassiker. Och det till synes ironiska i 
att just göra en film med modernitet 
som tema genom en omodern teknik 
var ingen slump.

Moderna tider blev övergångsfilmen  
mellan det gamla och det nya och på  
så vis symbolisk. Filmen blev den för- 
sta där Charlie Chaplins röst faktiskt  
hördes. Och det var den sista han gjorde  

som använde regelrätt stumfilmstek-
nik. Det var även den sista produk-
tionen där Chaplins »lille luffare«  
förekom – den klassiska karaktären i 
hatt och käpp som han mest förknip-
pas med

VARfÖR GJORdE då Chaplin en samhälls-
kritisk film om ett extremindustria-
liserat samhälle? Svaret sägs dels vara 
den insikt som slog honom av det han 
såg vid turnéer runtom i världen, där 
spåren av den stora depressionen blev 
tydliga för honom. Dessutom ska fil-
men ha inspirerats av ett samtal med 
Mahatma Gahndi, där Chaplin insåg 
hur modern teknik kombinerat med 
överordnat vinstintresse förstörde 
människors liv.

Rädslan att nymodigheter och ny 
teknik hotar samhället är förmodligen  
lika gammal som mänskligheten. Men  
det Chaplin visade i Moderna tider 
var hur snabba tekniska samhällsför-
ändringar i kombination med svåra 
ekonomiska tider ändrar givna posi-
tioner och ökar ojämlikheten i sam-
hället. För lämnas marknaden fri 
kommer desperata människor precis 

som i Chaplins film att slåss om under- 
betalda, dåliga arbeten. Och utan balans 
på arbetsmarknaden eller politiska 
insatser kommer de som anställer till 
lägre kostnader skratta hela vägen till 
banken.

SEdd I EfTERHANd, drygt 80 år efter att  
filmen kom ut, ligger det nära till 
hands att dra en lättnadens suck. 
Chaplins farhågor besannades inte. 
Människors levnadsförhållanden i 
vår del av världen blev under flera år-
tionden i stället allt bättre. Det som 
däremot lämnar en med en klump i  
magen är just igenkänningen i den far- 
håga som Charlie Chaplin så skickligt 
illustrerar genom den lille luffarens 
ögon. För precis som att 30-talets kri-
tiker inte visste att tiderna skulle bli 
bättre, att industrialiseringen inte skulle 
leda till samhällets förfall, vet vi fak-
tiskt inte vad som väntar härnäst för 
oss. I vår allt mer ojämlika värld.

lina stenberg
är kommunikationschef på 
tanksmedjan tiden

Dessutom ska filmen ha inspirerats 
av ett samtal med Mahatma Gahndi, 
där Chaplin insåg hur modern teknik 
kombinerat med överordnat vinst-
intresse förstörde människors liv.
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 kulmen på en protestvåg  
 som svepte genom landet 
 1917. Det är en historia 
om när det höll på att  

bli revolution i Sverige, men också då 
Sverige valde den reformistiska och 
demokratiska vägen. Rasmus Land-
ström besöker Seskarö och berättar  
om vad som hände – och vad som 
kunde ha hänt.

JAG MINNS fORTfARANdE hur förvånad jag  
blev när jag fick höra det första gången:  
en revolution i Sverige? Åren runt 1917 
var visserligen en period förknippad 
med arbetarrevolter – bolsjevikernas 
maktövertagande i Ryssland, finska 
inbördeskriget, spartakistupproret i 
Tyskland – men en revolution?  

I Sverige? Det var inte något jag fått 
lära mig på historielektionerna. När 
jag senare fick höra att min gammel-
farfar Emanuel Landström möjligen 
hade deltagit i upproret kunde jag inte 
få det ur huvudet. Jag bestämde mig för 
att åka upp till Seskarö – där Emanuel 
jobbade på ett sågverk 1917 – och ut-
forska saken.

Jag hann aldrig träffa Emanuel  
men har ändå en tydlig bild av honom. 
Han föddes 1899 i Kalix i en familj som  
planerade att utvandra i seklets början.  
Men det blev inte något av det för 
hans försupne far tog fel på båtens av-
gångstid. I stället flyttade familjen till 
Seskarö där både far och son blev an-
ställda på Granviks sågverk. Emanuel  
blev en både hård och en mjuk man. 
Genom hela sitt liv var han anhängare  

av Stalin, drack aldrig en droppe och 
kunde jobba för tre, sades det. Enligt 
en vandringssägen ska han ha sågat av 
sig ett finger i ramsågen, men återvänt 
till jobbet – samma dag – efter att ha  
blivit omplåstrad. Det är antagligen en  
skröna men Emanuel saknade faktiskt 
ett finger på vänster hand. Samtidigt  
sa många att han var snäll. Farfar  
brukade beskriva honom som en när-
varande förälder som ofta satt och 
broderade på kvällarna. Han var helt 
enkelt en sammansatt person som – 
möjligen – deltog i en sammansatt 
historia.

Hungerkravallerna 
– förspelet till upproret
Berättelsen om Seskarö tar sin början  
i första världskriget och bristen på 
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livsmedel i Sverige. Från 1914 var  
Östersjön minerad, skepp med mat 
blev ofta sänkta medan regeringen 
Hammarskjöld exporterade grödor 
och lade hårda åtstramningar på sin 
egen befolkning. I spåren av detta 
led arbetarbefolkningen svårt under 
världskrigets första år och från 1916, 
då ransoneringar infördes, övergick 
lidandet till ren nöd. I nästan alla  
städer gick rasande folkmassor ut på  
gatorna och »tvångsköpte« potatis  

och bröd i 
matbutiker 
(dvs stal men 
betalade).  
Regeringen 
svarade med 
att skicka  

ut ridande poliser med dragna sablar 
och stämningen blev allt hätskare.  
I riksdagen uppmanade Branting till 
eftergifter mot arbetarna och en om-
läggning av livsmedelspolitiken.

Året 1917 fick en dramatisk början. 
I Ryssland gjorde befolkningen revolt 
mot det repressiva tsarstyret och det 
bildades en demokratisk duma bestå-
ende av mensjeviker, socialistrevolu- 
tionärer och liberaler. Händelsen över- 
rumplade människor i världens alla 
länder och radikala svallvågor vällde 
in över Europa. Ett löfte om demokrati  
och arbetarstyre, eller ett hot om revo- 
lution – beroende på hur man såg det.  
I dag, när vi vet vilken katastrof Sovjet- 
unionen blev i slutändan, är det svårt 
att förstå vilket hopp februarirevolu- 
tionen tände i den europeiska arbetar- 
rörelsen. I många länder pågick en 
demokratisering som med ens skynda- 
des på. Men det ledde också till splitt-
ring. I land efter land klövs de social-

demokratiska partierna, efter rysk 
modell, i en vänsterfalang som före-
språkade revolution och en moderat  
falang för gradvisa reformer.  
Så också i Sverige, där bland andra 
Kata Dalström var med och bildade 
Socialdemokratiska vänsterpartiet. 
Och det är här historien om Seskarö 
börjar.

kata gör Norrland rött
Seskarö ligger ungefär tio mil från 
Luleå. I dag framstår det som en frid-
sam liten avfolkningsbygd med 500 
invånare, ett par caféer och ett väl-
bevarat Folkets hus. Längs vägen står 
vindpinade träkåkar med flagnande 
röd färg som jag kör förbi i en bil jag 
hyrt på Luleås flygplats. En gång i  
tiden bodde 3 000 personer här i det 
som då var en betydande industriort. 
På den lilla udden där Granvik låg är 
det enda som minner om ett sågverk 
de grånande spinkkajerna och ett par 
kraftiga timmerbommar vid strand-
kanten. Jag tittar in i den täta skogen 
där sågverket en gång reste sig och 
försöker föreställa mig hur det jäste 
av liv här. Det är omöjligt. Här måste 
Emanuel ha gått och hungrat 1917. 
Kanske på väg mot ett tolvtimmars-
pass framför ramsågen, med endast 
mögliga rovor i magen. Kanske hade 
han samma dag läst i Norrskensflam-
man om hur gulaschbaronerna gjorde  
enorma vinster på att sälja mat på svarta  
marknaden. Var han på väg för att 
lyssna på ett tal av Kata?

Kort efter partisplittringen gav sig 
Kata ut på en agitationsturné i Norr-
land. Hon – som kallades »arbetar- 
rörelsens mamma« – var vid denna tid 
landets mest populära agitator och i 

samtliga distrikt fick hon partiklub-
barna att gå över till vänstern. När man 
läser hennes tal förstår man varför. 
Med ett flammande patos beskrev hon  
den revolutionära världsutvecklingen, 
reformisternas brist på mod och hur 
arbetarna i land efter land gjorde sig 
redo att ta makten. Talen ger en bild 
av en glödande intellektuell med båda 
fötterna i en internationell arbetar- 
rörelse. Vid samma tid deklarerade den  
tyska revolutionären Rosa Luxemburg: 
»socialism eller undergång i barbari«. 
Det hade kunnat vara Katas ord.

Det är nu som epitetet »den röda 
ön« fästs på sågverksbygden och i  
valen framöver ska vänsterpartiet 
få en absolut majoritet av rösterna. 
I nykterhetslogerna och studiecirk-
larna skickas skrifter av europeiska 
marxister runt. Man laddar för ett 
uppror mot livsmedelspolitiken.

Så HÄR GICK dET TILL: i maj 1917 bestämde 
sig ett gäng sågverksarbetare för att 
gå till öns två bagerier och tvångsköpa  
hårt bröd. Ägarna visste att detta skulle 
ske och i bagare Janssons lokal stod 
portarna öppna. Han var en klok man 
som kände sympati med den arbetande  
befolkningen och troligen hade han 
medvetet låtit bli att låsa. Bagare 
Eriksson var däremot en snål fan. 
När han fick höra att sågverksarbetarna  
hade brutit sig in tillkallade han läns-
man som begav sig mot ön från Hap-
aranda – tillsammans med 50 soldater.  
Detta kan i efterhand framstå som 
absurt – att sätta in militär för stöld 
av knäckemackor! – men sett i sitt 
sammanhang är det begripligt. 1917 
var hungerupplopp motsvarigheten 
till vår tids torguppror; i Ryssland hade  

hungerdemonstrationer 
runt om i landet 1917. 
bland ridande poliser 
på gustav adolfs torg i 
stockholm som försöker 
skingra massorna syns 
politikern hjalmar 
branting.
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revolutionen börjat med att arga kvin-
nor plundrat brödbutiker, i Tyskland 
hade tvångsinköp av livsmedel pågått 
sedan 1915 och i New York startade  
judiska kvinnor upplopp på grund av  
höga priser på ägg och mjölk. Livs-
medelsprotesterna kunde med andra 
ord antända krutdurkar. Detta visste  
även de radikala arbetarna och när mili- 
tären kom till ön avväpnades de genast.  
Nyheten spred sig snabbt till Hapar-
anda, där landsfiskalen bestämde sig 
för att slå till med storsläggan. Ytter-
ligare 500 militärer skickades med  
isbrytaren Simson.

Nu startade en febril aktivitet:  
i hela landet talades det om arbetarna 
på den röda ön som avväpnat solda-
terna. I Stockholm gick arbetarna åter- 
igen ut på gatorna och på flera ställen 
anslöt sig militärer till protesttågen. 
Arbetartidningar i varje större stad 
skrev om det orättfärdiga agerandet 
från myndigheterna och belägringen  
av ön. När man i efterhand tar del av 
rapporteringen är det lätt att förstå var- 
för upproret blev så symboliskt: militär  
mot hungrande arbetare. Kulmen kom  
den 5 juni, då det nybildade vänster-
partiet uppmanade arbetarna till arbets- 
nedläggelse och demonstration vid 
Gustav Adolfs torg. Där tågade 30 000 
män och kvinnor i täta kolonner medan  
vänsterpartisten Zeth Höglund gastade 
om att »gatans parlament« måste ta 
makten. När Branting kom till demon- 
strationen blev han utbuad, och i riks-
dagen skulle han senare varna högern  
i förstakammaren för att valet stod 
mellan revolution och demokrati. Ett 
kort tag tycktes det som om Vänster-
partiet hade initiativet.

koncentrat av politiska konflikter
Vad var det som gjorde Seskarö  
speciellt? Varför blev det inte någon 
annan plats eller händelse? Under  
våren fanns det många andra revolu-
tionära ögonblick i Sverige. Som när 
befolkningen i Västervik bildade en 
arbetarkommitté som tog över ord-
ningsmakten och stoppade en militär 
intervention. Eller när kvinnorna på 
Södermalm tvångsköpte potatis och 
slogs blodiga av ridande polis (nyligen 
skildrat av Håkan Blomqvist i Potatis- 
revolutionen). Så varför just Seskarö? 
För att ta reda på det träffar jag lokal-
historikern Maud Widehult på ett av 
de få caféer som finns kvar på Seskarö.  
Maud är ordförande i hembygdsföre-
ningen och brukar leda vandringar i  
upprorets spår. Hon är en kvinna med 
pliriga ögon som med stor svada talar  
om 1917. Tillsammans börjar vi med att  
ställa upp ett par tänkbara förklaringar:

 För det första handlade det om upp- 
byggnaden av ett crescendo. Följer  
man rapporteringen ser man hur  
arbetarrörelsen blir allt mera med-
veten om hur den ska utnyttja pro-
testerna politiskt: kravet på bröd 
bottnade i en önskan om en bättre  
livsmedelspolitik. Det i sin tur hand- 
lade om att förstakammaren med sin 
inkomstgradering inte hade någon  
folklig förankring och således inte 
var lyhörd inför arbetarklassens  
situation. Därför var demokrati en  
förutsättning för en bättre livs-
medelspolitik, och förutsättning 
för demokrati var att hela arbetar-
klassen – både dess kvinnor och 
män – kunde rösta. När arbetarna 
i Seskarö tvångsköpte bröd sågs det 

alltså i ett större sammanhang som 
handlade om krav på demokrati 
och kvinnlig rösträtt.

 För det andra hade Seskarö ett spe-
ciellt geografiskt läge. Under första 
 världskriget var Norrland en nyckel- 
punkt i den underjordiska förbindel- 
sen mellan bolsjevikerna och Europa.   
Här gick en flyktväg för ryska flyk-
tingar och tryckpressar smugglades  
åt de finska revolutionärerna. Dess-
utom låg Seskarö nära Haparanda,  
som brukade kallas »världens nåls-
öga«. Staden fungerade som ett över- 
gångsställe mellan fronter och efter 
februari passerade många revolutio- 
närer här, bland annat Lenin.

 För det tredje betydde det att ön 
band samman hungerupproren i 
sydsverige med de politiska konvul- 
sionerna i Finland och Ryssland. 
För många nere i landet fick Norr-
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land en större betydelse än vad det 
hade i praktiken på grund av dess 
närhet till revolutionen i öst. Bilden 
av att det skulle strömma bolsjevi-
ker genom Haparanda var vanligt 
förekommande i pressen och i efter- 
hand kan man se att det handlade 
om en slags dominoteori. 

SKRAPAR MAN LITE på ytan ser man alltså 
att ett antal politiska konflikter vid den 
här tidpunkten fanns i koncentrat på 
ön. Samtidigt, påpekar Maud, fanns 
det ett inslag av irrationell panik över 
myndigheternas hantering. Hon för-
klarar:

– Att man skickade en så stor mili-
tär trupp berodde nog främst på att 
man blev skrämd av hungerrörelsens 
styrka i slutet av april. Under de sista  
tio dagarna gick en kvarts miljon 
människor ut och demonstrerade i 
landet. Det var en proteströrelse som 
saknar motsvarighet i modern svensk 

historia. Sen tror jag också att man blev 
skraj av att folk var så radikala på ön. 
Man får tänka på att minnet av Paris-
kommunen inte låg så långt bort,  
där befriades en hel stad då radikala 
arbetare fråntog militären deras vapen. 
Och det slutade i ett våldsamt blodbad.

Jag frågar Maud om vilken politisk 
medvetenhet det fanns på själva ön?

– Det fanns nog en stor medveten-
het om vilka politiska konsekvenser 
deras handlande kunde få. Det som 
karakteriserade Seskarö var att man 
hade ett blomstrande kulturellt liv  
med loger, studiecirklar och partiföre-
ningar. Dessutom läste man arbetar-
rörelsens tidningar. Detta var dock 
inte bara typiskt för Seskarö; sådana 
här samhällen fanns längs hela Norr-
landskusten. Arbetarklassen förbe-
redde sig på att ta över.

Jag berättar för Maud att en av hös-
tens mest uppmärksammade böcker 
heter Julia och Paul. En försommar-

berättelse av Peter Fröberg Idling.  
Det är en kontrafaktisk historieroman  
som leker med tanken att gnistan  
antände krutdurken i Seskarö och  
att Sveriges framtid blev en annan.  
I boken är landet inte ett reformistiskt 
samhälle utan ett postrevolutionärt, 
påminnande om en öststat. Maud 
skrattar.

– Jo, man var så klart inte på det 
klara med alla världspolitiska konse-
kvenser upproret kunnat få. Nog var 
det tur att situationen inte eskalerade.  
Och nog var det tur att det fanns kloka  
politiker. Det som hände efter att  
isbrytaren Simson anlänt med nya 
soldater var att landshövding Walter 
Murray grep in. Han förstod att det 
var vansinne att skicka militärer och 
det första han gjorde var att skicka en 
hel båtlast mat till ön. 

Senare ställdes ett antal sågverks-
arbetare inför rätta. De dömdes till 
mellan tre och fem månaders straff-
arbete. Men då hade upprorsandan 
svalnat på ön och ute i landet.

1918
Efter att vi har fikat sätter vi oss i bilen 
och kör runt på ön medan Maud be-
rättar engagerat om befolkningen.  
Vi åker förbi släktforskarens hus, han 
som har lovat att hjälpa till med efter-
sökningar om Emanuel, och laestadian- 
familjen som har åtta barn. Vi kör för- 
bi lokalpolitikern som ställer upp för 
Socialdemokraterna och Maud berättar 
att ön fortfarande är röd. I riksdags-
valet 1994 röstade 67,7 procent på  
Socialdemokraterna och 16,8 procent  
på Vänsterpartiet. Jag tänker att i en  
liten arbetarbygd präglad av ett starkt  
rörelseliv är det närmast omöjligt att 
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inte vara vänster, då som nu. När jag 
har pratat med min farfar så har han 
inte beskrivit Emanuel som en politisk  
människa i djupare bemärkelse. Hans 
övertygelser kom så att säga från 
grupptryck.

Under 1918 tog en kapplöpning  
fart mellan arbetarrörelsens olika  
delar om vem som kunde dra mest 
nytta av hungerprotesterna. Medan 
Socialdemokratiska vänsterpartiet  
förespråkade arbetarråd och införan-
det av republik mobiliserade den refor- 
mistiska arbetarrörelsen för att ut-
nyttja protesterna för sina ändamål. 
Detta betyder inte att det rådde någon 
direkt motsättning mellan användan- 
det av parlamentariska och utompar-
lamentariska metoder. För trots olika 
åsikter om statsskicket är det slående 
hur sammanhållet arbetarrörelsen 
agerar under Seskaröupprorets efter-
spel. Inom Vänsterpartiet finns det 
ytterst få politiker som i bolsjevikisk 
anda förespråkade ett »gatans parla-
ment«. Och bland reformisterna tycks 
man överens om att storstrejk och de-
monstrationer kan vara vapen i kam-
pen för demokratin.

dET KAN OCKSå vara värt att kasta en 
blick på motståndarsidan. I första 
kammaren argumenterade högerns 
Karl Hildebrand med frenesi mot alla 
revolutionära tendenser och mot all-
män rösträtt. Han menade att pen-
ningen alltid haft och alltid kommer 
ha politisk makt. Dess inflytande, sade 
han, skulle ta sig in »smygvägen« om 
man tog bort inkomstgraderingen. 
»Det enda sättet att förhindra detta 
är att verkligen tillerkänna den högre 
inkomsten och den högre förmögen-

heten något litet merinflytande«. Ett 
ganska typiskt resonemang för högern  
vid denna tid, som såg kommunerna 
som ett slags aktiebolag där den som 
investerat mera hade rätt till högre av- 
kastning. Det är lätt att förstå varför 
det blev en så viktig del i strategin att 
erövra den kommunala rösträtten. 
Något som i slutändan också lyckades,  
för när 1918 gick mot sitt slut hade man  
fått igenom en ändrad valordning. Samt 
åtta timmars arbetsdag. Men hur det 
gick till är en annan historia.

Så fRAMTRÄdER EN BILd av arbetarrörel-
sens allra mest formativa stadier,  
då den blir den tålmodigt gnetande 
och kompromissinriktade rörelse vi 
känner i dag. 

Samtidigt går det inte att låta bli  
att leka med tanken: vad hade hänt 
om hungerprotesterna skett några år 
senare, då Sovjet blivit en stormakt 
som sände soldater åt revolutionära 
trupper ute i hela Europa? Hade Sverige 
blivit en lydstat åt Sovjet? Hade ett in-
bördeskrig av finsk modell brutit ut? 
Hur hade vi då betraktat de hungrande 
arbetarna som gick ut för att tvångs-
köpa knäckebröd?

Inför sådana tankar framstår allt 
tal om revolution som både skräm-
mande och lockande. Man måste 
komma ihåg att vid tiden runt 1918 
hade revolutionen en väldigt konkret 
innebörd: det betydde att ta makten 
med vapen, att störta den borgerliga 
staten och upprätta en ny. Valet mellan 
revolution och reformism var ett direkt  
ställningstagande. 1918 hade tio miljo-
ner människor stupat i ett krig under- 
stött av de europeiska socialdemokra-
terna medan bolsjevikerna, genom sin  

revolution, dragit Ryssland ur världs-
kriget. Det hade en enorm attraktions- 
kraft på arbetarbefolkningarna  
världen över.

en svensk revolution?
Jag tar adjö av Maud och sätter mig  
en stund i centrum där en sten har 
rests till minne av hungerkravallerna.  
»Nöd bryter lag« står det på den och 
under är namnen på sågverksarbetarna 
uppradade. Jag bläddrar i historikern 
Håkan Blomqvists bok Potatisrevolu-
tionen. Han har ett något annorlunda 
perspektiv än de många reformistiska 
historiker som skrivit om hungerupp-
loppen. Blomqvist betonar det radikala 
trycket från vänstern och folkmassorna  
som anledningen till att landet kunde 
reformeras. Detta är ett vanligt perspek- 
tiv på vänsterkanten: de demokratiska 
välfärdsstaterna skapades i skräck för 
att det skulle bli som i Ryssland. Det 
ligger något i det.

Samtidigt besvarar det inte riktigt 
frågan. Blev det en revolution i Sverige? 
Eller ska vi snarare se det som att re-
formismen segrade?

Redan på 60-talet, när kommun-
politikern Sigurd Klockare gjorde sin 
studie av Seskarö, beskrev han hän- 
delserna som en »halvrevolution«.  
Demokratin, menade han, skulle inte 
ha drivits igenom (så snabbt) om inte 
Seskaröupproret skett. Historikern 
Carl-Göran Andrae är inne på ett lik-
nande spår. När han gav sitt stora bi-
drag till debatten på 90-talet (boken 
Revolt eller reform som fortfarande är 
det mest ambitiösa som skrivits om 
1917–1918) kallade han det för »en revo- 
lution på svenska, det vill säga en revo- 
lution med polismästarens tillstånd«.
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I efterhand tycks alltså införandet 
av allmän rösträtt vara det som gör att 
man kan tala om en »halvrevolution« 
efter Seskarö. Det gör att jag tänker på  
hur löst i kanterna begreppet har blivit.  
Men också mera nyanserat. I dag, när 
Berlinmuren har fallit och en beväpnad  
arbetarklass inte längre utgör ett hot,  
har revolutioner i stället börjat ses som  
»världshistoriska brytpunkter«.  
Antropologen David Graeber menar  
till exempel att revolutionens yttersta 
innebörd är att omvandla det »sunda 
förnuftet« inom politiken. Som exem- 
pel lyfter han fram den franska revolu- 
tionen. Innan 1789 var föreställningen  
att politisk förändring var något bra 
och att stater bör styras av regeringar 
som hämtar sin auktoritet från »folket«  
något som demagoger framförde, eller 
något som fritänkande intellektuella 
förfäktade över caféborden. Så störtades 
kungen i Versailles och en generation  
senare var åsikterna så självklara att 
till och med konservativa präster om-
famnade dem. I denna bemärkelse 
genomgick Sverige definitivt en revo- 
lution 1917–1918. Efter det var det omöj- 
ligt att argumentera mot kvinnlig röst- 
rätt eller för ett graderat rösträttssystem  
– i alla fall i det offentliga. Och poli-
tiska partier utan kontakt med sin 
väljarbas var inte längre tänkbara.

Det är en väldigt minimalistisk syn 
på revolutionen. Revolutioner handlar  
om framsteg, och inte främst de kon-
stitutionella, utan de mentala. Det kan  
ses som fjuttigt, men det finns mycket 
som stödjer en sådan tolkning. Kort 
innan jag ska skriva den här texten läser  
jag den borgerliga opinionsbildaren 
Per T Ohlssons bok om 1918 där han 
beskriver de politiska konvulsionerna 

som »tiden då Sverige blev Sverige«. 
Vad är det om inte ett exempel på hur 
arbetarrörelsens synsätt har segrat?

att vinna rättigheter
Efter en lång dag på Seskarö tar jag 
bilen tillbaka till fastlandet. Trots att 
det är sent på kvällen står solen mitt 
på himlen, den brinner över kusten 
där fartygen en gång gick i skyttel-
trafik. När jag kommer till hotellet  
har jag en delirisk känsla av att ha åter- 
upplevt ett ögonblick då historien 
kunnat ta en annan riktning. Men 
också en frustrerad känsla av att inte 
ha fått reda på det jag vill om Emanuel.
 
dAGEN EfTER går jag till Luleås stadsarkiv  
för att leta efter information. Men jag 
hittar ingen. Däremot får jag ett mail 
från släktforskaren om att Emanuel 
gjorde ett uppehåll i sitt sågverksarbete  
och var anställd på hjulångaren Hapa- 
randa under 1917, en båt som körde via  
Seskarö till Luleå. Året därefter flyttade  
han från ön till Luleå, där han jobbade  
i sågverksindustrin fram till 1937. Det 
hela känns lite snopet. Troligen var min  
gammelfarfar ute på havet medan hans  
hemby belägrades av soldater. Kanske 
betydde det att han slapp svälta, eller  
bli skjuten på. Kanske var han rasande  

över att inte kunna vara med. Var han 
på ön stämmer han dock precis över-
ens med profilen på upprorsmakarna. 
Ung, fattig och radikal. Lite sorgset 
inser jag att jag nog aldrig kommer att  
få reda på om min gammelfarfar deltog 
i Seskaröupproret. Arbetarliv lämnar 
sällan några spår efter sig.

Så åker jag ut till Luleå flygplats  
för att checka in på Norwegian. I flyg-
hallen är det nästan folktomt och det 
ekar när jag släpar min rullväska. Jag 
går mot bilinlämningen och funderar 
över om jag någonsin kommer åter-
vända till Seskarö – spåren efter mina 
gener sträcker sig inte längre än till 
1918 på ön. Jag kliver in i planet och 
får syn på Prideflaggorna som hänger 
vid cockpiten. Och då, plötsligt inser 
jag att det är det här min reportage-
resa handlat om. Vunna rättigheter. 
Att erövra det sunda förnuftet. Att de 
mörkaste tiderna kan bära det ljusaste  
av hopp inuti sig. Kanske borde vi i 
slutändan fira att det både blev och 
inte blev revolution.

rasmus landström
är frilansjournalist och medlem i tidens 
redaktionsråd
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de anhållna kommer hem från fängelset. nio arbetare var anklagade vid rättegången 
i haparanda. de dömdes till mellan tre och fem månaders fängelse samt 50 kronor i 
böter för upplopp mot myndigheterna.
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d agens klimatpolitiska debatt kräver att  
 vi sätter tilltro till teknologiska lösningar,  
 snarare än till aktiv politisk handling i 

transportsektorn. Sådan aktiv politisk handling i par- 
lamentet skulle medföra något otänkbart i ett nyliberalt  
samhälle. Det skulle nämligen ifrågasätta den nuva-
rande ordningen och inskränka den fria marknaden. 
Alltså, otänkbart att göra om det inte gynnar stora 
företag. 

Och om detta nu är vad vi har att förhålla oss till 
får vi väl göra det bästa av situationen. Så vad skulle 
en mer socialdemokratisk utveckling inom transport- 
sektorn innebära? Vilka teknologiska system ska vi 
gynna om det som står till buds är de »mjukare« styr- 
medlen? Senaste veckorna har det pågått en diskussion 
om det är bra eller dåligt att flyga (för sakens skull: 
det är dåligt) och koldioxidskatter. Men om målet är 
att utkristallisera vad som gynnar samhället mest  
är det en bristfällig diskussion.

Vad vi behöver är:
Teknik som håller länge. För att radikalt förändra 

samhället måste vi ha tillgång till transportteknologi  
som håller. Det ska vara en sund investering för indi-
viden eller det offentliga. Det ska spara på råvaror och 
det ska vara värt att investera i infrastruktur. Tänk 
cykel eller spårvagnar.

TEKNIK SOM ÄR TILLGÄNGLIG för många. Relativt enkelt, 
men detta försvinner i en debatt präglad av personlig 
moral. Ska samhället investera i tekniska lösningar 
måste den vara tillgänglig för många. De tekniska 
lösningar som skapas är oftare än önskvärt individ-
anpassade, vilket inte måste vara något fel, i vården 
kan det vara mycket positivt. Men inom transport-

teknologin räcker inte det perspektivet. Tänk tåg 
kontra självkörande elbil.  

TEKNIK SOM GåR ATT dELA med sig av. Sällan kommer del-
ningsekonomin utanför idéstadiet, men detta borde 
utforskas mer. Vi har redan biblioteken, vad mer kan 
hända? Min egen kommun har lånecyklar, men det 
borde gå att utveckla mer.  

TEKNIK SOM GåR ATT LAGA, eller där det går att byta ut  
delar, där delarna är gjorda för att kunna återvinnas 
utan att det står ett barn och eldar plast för att åter-
vinna tungmetaller. Det behövs teknik som inte gör 
att vi bidrar till ett större sopberg. Teknik som möj-
liggör återvinning i stället för fler gruvor. 

Rent konkret innebär det att vi behöver mindre 
subventioner till elbilar, ett slut på daltandet med flyget 
och mer investeringar i tåg och bussar. Hellre avdrag 
för kollektivtrafik än förmånsbilar som gynnar män 
i storstäder. Fler insatser för att människor ska lära 
sig att cykla och sedan kunna köpa sig en cykel, som 
de kan få hjälp med att lära sig att laga. 

Vad gäller den glesbebodda delen av landet, som 
jag själv bor i, måste det till riktiga innovationer. Det 
räcker inte att man byter motor i en bil och kallar den  
för grön. Det offentliga ska prioritera teknik som håller,  
är tillgänglig, möjlig att dela och som går att laga 
oavsett var i landet vi bor. Annars fortsätter vi bara 
att bygga in oss i ett ohållbart system. 

elisabet Fjellström
är distriktsordförande för s-kvinnor i jämtlands län  
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Vår livsmedels-
beredskap är inte god
LIVSMEdELSBEREdSKAP OCH ÖKAd självför-
sörjning. Vem hade för fem år sedan 
trott att politikerna skulle börja oroa 
sig för matkedjans sårbarhet? Allt var 
ju redan ordnat. EU-medlemskap och 
frihandelspolitik fixade bokstavligen  
biffen och allt snack om självförsörj-
ningsgrad hörde till DDR-tiden i svensk  
lantbrukspolitik. Nu var det inte längre  
nödvändigt med vare sig egen matpro-
duktion eller beredskapslager av livs-
medel. Mat kan köpas från hela världen  
och ingen behöver vare sig odla eller 
laga sin egen mat själv. Inte ens armén,  
där både livsmedelslager, egna slakte-
rier och bagerier tidigare var självklara  
inslag i försvaret. I dag är det Fazer och 
Samhall som lagar mat åt militärerna.

Men nu verkar en förändring vara 
på gång. För första gången på 30 år ska  
broschyren Om kriget kommer delas 
ut till hushållen och där ingår maten  
som ett viktigt område. 72-timmars-
preppers har gått från att ses som rätts- 
haveristiska ufon till att slå Söderhip-
stern med flera skägglängder. Nu är 
det sååå rätt att bunkra förnödenheter  
för att klara sig under tre dygn. 

Och frågan är om vi, eller rättare 
sagt Sveriges bönder, inte ska tacka 
Putin för detta? Det är nämligen från 
försvarshåll som rösterna höjs om en 
satsning på svensk livsmedelsbered-
skap och anledningen är den återupp-
livade rysskräcken. 

 ”Försvarsberedningen anser att 
Sverige behöver bygga upp en livs-
medelsberedskap för att kunna förse 
civilbefolkningen och Försvarsmakten  
med nödvändiga förnödenheter.” Så 
står det bland annat i Försvarsbered-
ningens i december publicerade rap-
port om det framtida totalförsvaret. 

EfTER Eu-MEdLEMSKAPET blev det fult att 
prata om självförsörjning inom lant-
bruket eftersom vederbörande då av- 
slöjade sig som avfälling från Den Rena 
Globaliserade Marknadsläran. I stället  
var det Civilförsvarsförbundet som 
först lyfte frågan. Inte ens när reger-
ingen presenterade sin framtida mat-
politik i form av en nationell livsmed-
elsstrategi vågade man ta tag i frågan. 
Det hette visserligen att ”sårbarheten 
skulle minska”, men så mycket mer 
blev det inte. Det fanns inte med någ-
ra konkreta procenttal för hur mycket 
mat som Sverige borde producera för 
att minska sårbarheten. Det finns det 
inte heller i Försvarsberedningens 
rapport, som vill att berörda myndig-
heter ska analysera och utreda frågan 
vidare. Men ett budskap är i alla fall 
tydligt – vår livsmedelsberedskap är 
inte god. 

fOKuS På KRIS OCH KRIG ska ses i ljuset av  
det starka lobbyarbete som pågår för 
att Sverige ska gå med i Nato. Ska man  

lyckas med det måste det finnas ett hot 
eller åtminstone en påminnelse om  
ett hot. Men oavsett vad man tycker 
om detta är oron för vårt sårbara mat-
system berättigad och det kommer 
krävas mer än livsmedelslager för att 
komma till rätta med det. Det är inte 
bara livsmedelsbutikerna som snabbt 
får problem om gränserna stängs, sår- 
barheten finns i kedjans alla led. Lant-
bruket är beroende av att köpa in varor 
och tjänster från andra länder.  
Maskiner, diesel, utsäde, avelsmaterial,  
konstgödsel, vissa typer av foder,  
kemiska bekämpningsmedel, ja till 
och med arbetskraft kommer i allt 
större utsträckning vare sig från gården 
eller från Sverige. Ska man göra livs-
medelskedjan mer robust krävs det en 
rätt omfattande förändring. 

SåRBARHETEN ÄR INTE ENBART en fråga i 
kristid, utan minst lika viktig i vår 
vardag. När vi kommer allt längre från  
vår matproduktion och begriper allt 
mindre av den, så blir vi också sårbara.  
Vi vet inte vad som är hälsosamt eller  
onyttigt, vad som är klimatsmart eller 
inte och allt flera av oss kan inte längre 
laga mat.

Kunskap är makt och det gäller även  
maten. Har vi inte kunskapen har vi  
heller inte makten. Här finns den 
verkliga sårbarheten. 

krönika

Ann-Helen 
Meyer von Bremen 

är journalist 
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finns i storstäderna, men har svårt att 
bli dominerande där.
 ändå har bandyn fortfarande ett  
högre publiksnitt än till exempel basket 
eller innebandy och sM-finalerna lockar 
alltid tiotusentals. bandyportföljerna 
existerar fortfarande.
 det är egentligen ganska enkelt: 
den som vill förstå sverige 2018 måste 
lära sig något både om det nya och det 
gamla.

SNART ÄR dET dAGS igen – bandyfinalen. de  
flesta i sverige rycker på axlarna. förstår  
inte. sporten är ju så liten! Men om när- 
con, rollspel, dataspel och andra moderna  
rörelser speglar det nya sverige, kan man  
utan tvekan säga att bandyn speglar ett  
äldre och i dag mindre, men i högsta 
grad levande sverige.
 bandyn växte sig stark på bruks- 
orterna. det som också var arbetarrörel- 
sens urhem. när dessa orter tappade 
befolkning försvann eller marginalisera-
des många klassiska bandylag. sporten 

EN HELG I fEBRuARI samlades 3 000 ung-
domar från hela landet på en gymnasie- 
skola i linköping. det var dags för när-
con vinter. under några dagar nördade 
besökarna ned sig i tv-spel, mangaserier  
och cosplay, det vill säga den hobby 
många har, att så identiskt som möjligt 
efterlikna olika karaktärer ur manga-
världen. under helgen genomfördes 
också cosplay-sM. för er som inte är 
så insatta i detta: det finns alltså ett 
svenskt mästerskap i att klä ut sig till 
seriefigurer. ett lajv av gigantiska pro-
portioner.
 närcon är ett fenomen. utöver vinter- 
arrangemanget hålls även ett närcon 
sommar, då ännu fler besökare kommer 
till linköping.
 för mer traditionella folkrörelser 
finns det utan tvekan skäl att studera 
vad närcon gör som lyckas så bra.  
Varför vallfärdar ungdomar till deras 
möten, och varför strömmar så få till 
folkets hus?
 antagligen är medskapandet en vik-
tig faktor. eventet är i sig självt huvud-
saken. den som klär ut sig är med och 
skapar det. precis som i mer regelrätta 
lajv, där deltagarna spelar en roll i en 
historia, men genom sin insats också är  
med och bygger vidare på den historien.
 kanske dags för löfven, socialdemo-
kratin, arbetarrörelsen och alla andra 
att börja lajva?
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dags för löfven 
att lajva? 
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Sagolandet

nästa nummer 
kommer  5  juni

daniel mathisen lägger det 
svenska nationsbyggets myter under 

lupp – och spanar efter nya gemenskaper

Sagolandet



PRENuMERERA På 

Låt fler vara 
med i samtalet!
tiden är en levande arena för samhälle och 
politik, en plattform för progressiva idéer om 
globaliseringen, jämlikheten och det nya europa. 
låt fler vara med i det samtal som började redan 
1908 när hjalmar branting startade tidningen. 
berätta om tiden för dina vänner, och värva 
dem gärna som prenumeranter.

läs mer på tidenmagasin.se.

Teckna en helårs-prenumeration och få 2 debattböcker för endast  299:-
dESSuTOM: Få den omtalade antologin När skiftet äger rum på köpet! 

ERBJudANdE

Den politiska dagordningen är under ständig 
förändring. Ibland kan den skifta över en natt, och 
i andra fall under en utdragen process som varar 
i flera år. Orsakerna till varför en förändring äger 
rum kan vara många och svårdefinierade.  Detsamma gäller vem eller vad som för tillfället 

sätter agendan, och innehar det så kallade problemformuleringsprivilegiet.
Tankesmedjan Tiden har med denna antologi 
tagit sig an uppgiften att försöka reda ut dessa 
mekanismer. Fem framstående stats- och medie-
vetare har fått i uppdrag att djupdyka i centrala 
dagordningsfrågor, och försöka förklara skiftena 
i dessa.

Texterna behandlar så skilda ämnen som välfärdsstatens utbyggnad och stagnation, miljö- 
frågan, politisk reformtakt, sociala medier och 
högerpopulism. Genom att studera dessa områden 
med särskilt fokus på hur dagordningen har 
skiftat så hjälper skribenterna oss att förstå det 
politiska landskapet bättre.


