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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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Debatten om nationen tycks 
överskugga den om klassklyftor 
och jämlikhet, men bilden av 
nationen bygger på myter.
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Världens dyraste te kommer 
från Darjeeling, men priset  
avspeglar inte villkoren för de  
som arbetar på plantagerna.  
Tidens Sophie Arnö och Jonas  
Gratzer reste dit.

Vänstern och populismen. 
Kristin Linderoth har läst två böcker 
av Göran Greider och Åsa Linderborg 
om vänsterns vägval.
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kratisk opinionsbildare. han 
skriver för mediekritiksajten 
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har tidigare varit medarbetare 
på tankesmedjan tiden och 
också gått aftonbladets ledar-
skribentutbildning.
 i  det här numret skriver 
han om det interna missnöjet 
med s nya migrationspolitik, 
som han menar mynnat ut i en  
debatt om retorik och ordval.
 – jag tror att diskussionen 
måste börja handla om själva 
förslagen. vi kan väl inte gå till 
val på något vi inte vill prata om?
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Hammar
frilansskribent
anna karin hammar är präst i 
svenska kyrkan och har dispu-
terat i systematisk teologi på 
en avhandling om dopet. hon 
har även skrivit om globalise-
ringen, bland annat skriften 
Globaliseringen – ett problem  
för kyrkan? där beskriver hon  
det starka motstånd som fanns  
kring sekelskiftet i framför allt  
syd mot en ohämmad nylibe-
ralism. 
 i det här numret av tiden 
skriver hon om socialdemokra- 
tins relation till andlighet och  
religion, och menar att partiet  
måste inta en mer öppen och  
sökande hållning i stället för  
dagens avståndstagande. fo
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Sophie Arnö
författare och skribent

Jonas Gratzer
fotograf
sophie arnö är författare och 
frilansskribent med fokus på 
utvecklingsfrågor. hon är även 
redaktör för dagens nyheters 
tema bilagor. 
 – indien är det land jag  
oftast återvänder till. där finns 
en sådan enorm komplexitet;  
enorma utmaningar men också  
uppfinningsrikedom, humor och  
livsvisdom. tillväxten har varit  
enorm de senaste åren men 
samtidigt ökar klyftorna. vill- 
koren för den fattiga befolknin- 
gen får alldeles för lite uppmärk- 
samhet. det talas till exempel 
sällan om  det verkliga priset för  
det exklusiva darjeelingteet  
– det pris som betalas av de  
anställda på plantagerna. de 
arbetar under närmast slavlik-

Daniel Mathisen
frilansjournalist
daniel mathisen är frilans-
journalist och skriver för bland 
andra dagens arena, arbetet, 
Politism och dagens arbete. 
han har tidigare bland annat  
varit chefredaktör på frihet och  
jobbat redaktionellt. i det här  
numret av tiden skriver han ett  
reportage om nationalismen 
och den svenska självbilden.
 – jag har saknat en genom-
gripande diskussion om de 
strukturella förklaringarna till 
att konservativa och nationa-
listiska idéer fått en renässans 
i samhället. texten är tänkt att  
vrida och vända på begreppet  
vad som egentligen är en nation  
och hur den nationella förstå-
elsen präglar samhället i stort. 

nande förhållanden, med löner 
långt under miniminivån,  
undermålig mat och utan någon 
verklig frihet.

jonas gratzer är fotograf med  
bas i bangkok. han reser nästan  
oavbrutet över hela asien och  
publiceras regelbundet i både  

svensk och internationell press,  
bland annat svenska dagbladet,  
café och omvärlden.  
 han har fått flera utmärkel-
ser för sina bilder och repor-
tage, 2015 fick han till exempel 
pris för bästa fotograf och bästa 
bild i lightrocket asia Pacific 
Photo journalism contest. 

medarbetare
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ARTISTEN	AVICIIS	DÖD skakade om en hel 
musikvärld. Bara 28 år gammal. Redan 
en legend men långt ifrån klar, varken 
med livet eller karriären.

Dagarna efter hans död fylldes  
tidningsspalter och sociala medier av 
eftertänksamma reflektioner.

Om framgångens baksida.
Om att vara en sårbar människa 

mitt i en stundtals brutal offentlighet.
Om att inte kunna leva upp till om-

givningens förväntningar och till slut 
betala det yttersta priset.

Det var ett intressant och  
annorlunda ögonblick i det offentliga  
samtalet. Plötsligt skymtade man 
nyanserna, gråskalorna som gör oss 
människor till människor. De som  
visar att samhället runt omkring oss 
är en intressant men komplicerad plats 
att leva på.

För några dagar var det som om vi 
inte längre bara ville rusa blint framåt 
utan sade till oss själva att lyssna på  
psyket och kroppen också. Men det gick 
över. Efter några dagar var det offent- 
liga samtalet ungefär som vanligt igen.

VÅR	TID	PRÄGLAS	AV en ytterst svart-vit 
debatt, där nya sociala medier samspelar  
med klicksökande och lösnummer- 
hungriga gammalmediers logik. 
Människor framställs som onda eller 
goda. Illasinnade eller välvilliga. Den 
som inte intar helt rätt position är en 
fiende.

På senare år har det uppstått en mot- 
rörelse. Allt oftare ser jag hur människor 
försöker svara sansat och balanserat i  

nyanserna viktigare 
än någonsin

Jesper Bengtsson
Chefredaktör för Tiden

områden. Israel slog fast att varje sådan  
provokation var den palestinska led-
ningens ansvar och skulle betraktas 
som en krigshandling.

På det viset fick varenda militant 
grupp i praktiken vetorätt mot upp-
görelsen mellan Israels regering och 
den palestinska ledningen.

Så kan man aldrig bygga ett förtro-
ligt samtal.

Och även om liknelsen kanske  
inte är hundraprocentig är det orimligt  
att vi på det viset låter de som absolut  
inte eftersträvar sans och balans defi-
niera vilka vi själva är i det offentliga 
samtalet.

Den som vill komma framåt, hitta 
meningsfulla samtal och förtroliga 
relationer, måste våga lita på sitt eget 
tonfall, sina egna ambitioner och se 
att den egna ångesten och skräcken 
kanske finns även hos den vi möter,  
oberoende av om det handlar om 
storpolitiska avtal eller det offentliga 
politiska samtalet inför valet 2018.

Vi måste våga bortse ifrån att det 
hela tiden kommer finnas de som vill 
brutalisera samtalet.

JAG	FATTAR	ATT det finns en naivitet i  
den förhoppningen. Och jag menar 
verkligen inte att vi ska bortse ifrån 
ideologiska skillnader, orättvisor eller 
maktfullkomliga system.

Men det fanns något meningsfullt i 
den ton som präglade offentligheten  
efter Aviciis bortgång, något som visade  
att det ofta är enklare att komma 
framåt om man inte skriker.  fo
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sina flöden på Facebook eller Twitter,  
även om det inlägg de svarar på är 
både aggressivt och otrevligt. Hur de 
försöker förstå, snarare än fördöma.

Denna motrörelse finns för att vi i 
längden inte kan låta dem som ser allt 
i svart-vitt ta makten över dagord-
ningen. Varför ska de mest extrema få 
bestämma hur och om vad vi pratar?

DET	GÅR	FAkTISkT		att länka upp den håll-
ningen även till storpolitiken. När jag 
skrev om Israel-Palestina-konflikten 
på en av de stora tidningarnas ledar-
sidor för några år sedan hade Israel just 
antagit en nolltoleranslinje. De hade 
en uppgörelse med den palestinska 
ledningen, men då och då försökte mer  
militanta palestinska grupper provo-
cera fram en öppen konflikt genom att  
skjuta raketer in mot israeliska bostads- 
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WALES

Klimakteriet och  
arbetsmiljö
klimakteriet påverkar kvinnor vid olika 
åldrar och på olika sätt. för vissa kan 
det komma att påverka arbetslivet.  
för att bättre förstå detta gjorde fack-
konfederationen tuc i Wales en under-
sökning med 4 000 kvinnliga arbetare 
under 2017. en tredjedel av de under-
sökta uppgav att frågan hanterats dåligt 
på arbetsplatsen. under våren 2018  
lanserade tuc därför en digital fortbild-
ningskurs om frågan riktat till arbets-
miljöombud.

kINA

stopp för skräpimport 
pressar europa
Kina har länge varit en stor importör av skräp. Nästan en femtedel 
av Europas plast- och pappersavfall har varje år skickats till Kina. 
Det har lett till stora miljöproblem och därför tog man i slutet av 
2017 beslutet att förbjuda stora delar av skräpimporten. Beslutet 
har satt stort tryck på eu att se över sin avfallshantering. Bland 
annat uppger eu-kommissionen att man överväger en särskild 
skatt på nya plastförpackningar. Detta för att göra återvunnen 
plast mer konkurrenskraftig. Samtidigt finns risken att många 
bara skickar skräpet till andra länder eller gräver ned det.

ESTLAND

Framgång för
finansanställda
år 2013 grundades det första fackför-
bundet för finanssektorn i estland.  
nu kan de räkna hem en stor framgång. 
bankkoncernen luminor erkände i slutet  
av 2017 att fackförbundet har rätt att 
förhandla avtal på arbetsplatsen. detta 
efter att över hälften av koncernens 
600 anställda blivit medlemmar. fack-
förbundet hoppas nu att detta ska öka 
medlemsskaran i andra storbanker i 
landet såsom swedbank och seb.

GRÖNLAND

Totalförbud för 
alkoholreklam
grönland har länge tampats med alko- 
holmissbruk och höga nivåer av alko-
holrelaterat våld och självmord. det 
grönländska parlamentet inatsisartut  
hoppas nu minska problemen med för-
bud för alla typer av alkoholreklam på 
ön. förbudet trädde i kraft den  1 mars 
och liknande förbud finns redan i norge  
och litauen.

thailand är på väg att bli det första syd- 
östasiatiska landet att införa möjligheten  
till civila partnerskap för samkönade. ett  
utskott i det thailändska justitiedeparte- 

mentet förväntas föreslå civilståndet 
»livspartner«. frågan har tagits upp 
förut utan resultat men hbtQ-aktivister 
ser ändå skäl till försiktig optimism.

THAILAND

Ett steg närmare civila partnerskap

jorden runt
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SPANIEN

krav på samtyckes-
lagstiftning
i slutet av april bröt stora gatuprotester 
ut över hela spanien. orsaken var ett fall 
där en grupp män dömts för sexuellt 
utnyttjande i stället för gruppvåldtäkt. 
rätten tyckte inte att männens film av 
händelsen visade på synbart våld eller 
hot. många demonstranter har krävt 
samtyckeslagstiftning och den spanska 
regeringen har nu lovat att se över  
sexualbrottslagen.
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SRI	LANkA

skatt på tillsatt socker
många utvecklingsländer tampas med 
så kallade livsstilssjukdomar hos befolk-
ningen. bland annat uppges upp till en 
femtedel av sri lankas befolkning ha  
eller ligga i riskzonen för diabetes.  
På världsdiabetesdagen i november 
2017 införde därför sri lanka 
en skatt på tillsatt socker i 
drycker. skatten verkar ha fått 
effekt och det har under våren  
rapporterats om en kraftig 
nedgång i bland annat läsk- 
försäljning.

WEST	VIRGINIA

Lärarstrejk höjer löner
i februari gick 20 000 lärare i den ame-
rikanska delstaten West virginia ut i 
strejk. strejken var en reaktion på låga 
löner och nedskärningar i jobbets sjuk-
vårdsförsäkring. det var den första stora 
lärarstrejken sedan 1990 och under några 
dagar var alla offentliga skolor i delstaten  
stängda. lärarna fick igenom sina krav och  
har nu inspirerat andra delstater. lärare i 
bland annat arizona och oklahoma har 
sedan dess gått ut i liknande strejker.

Kenya

Förbud mot plastpåsar 
fungerar
I augusti 2017 antog Kenya en av världens strängaste lagar mot 
plastpåsar. Att sälja, producera och bära plastpåsar blev helt  
förbjudet och den som bryter mot lagen kan vänta stora bötes-
belopp. Utvärderingen av lagen har nu börjat och effekterna på 
närmiljön och vattendrag är tydligt positiva. Särskilt i slum- 
områden med dålig renhållning märks skillnaden. Förbudet har  
dock sina nackdelar eftersom avsaknaden av billiga alternativ 
har gjort omställningen svår för vissa. Samtidigt har förbudet 
skapat förändringar i sektorn. Till exempel har pet-tillverkare 
utvecklat ett eget återvinningssystem för att undvika ett liknande 
förbud för sina produkter.

år 2013 lyckades facken för offentlig- 
anställda i europa samla in nästan två 
miljoner signaturer för ett medborgar-
förslag till eu-kommissionen. 
 förslaget kallades »right2Water«. 
det krävde att kommissionen skulle  
erkänna människors rätt till dricksvatten. 
nu har kommissionen äntligen presen-

terat ett lagförslag utifrån medborgar-
initiativet. bland annat ska det krävas 
att alla medlemsstater ser till att utsatta 
och marginaliserade grupper har tillgång 
till dricksvatten. 
 förslaget ska förhandlas mellan med-
lemsstaterna och europaparlamentet 
innan det blir verklighet.

EU

Initiativ för rätten till dricksvatten
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SÅ	SkRIVER	FÖRFATTARNA i förordet till  
boken Nyliberal ordlista. En samling  
ord och nio författares reflekterande 
texter om hur nyliberalismen krupit  
oss alla in under skinnet, och ut genom  
språket i våra munnar. Bonus- 
förälder. Investera i dig själv. 
Bostadskarriär. Plus på kär-
lekskontot. Personligt varu-
märke. Kvalitetstid. Flykting-
ström. Ord och begrepp som 
används för att förklara med- 
och mellanmänskliga relatio-
ner men som enligt författarna har 
reduceras till att handla om volymer, 
ekonomisk vinning och effektivare 
produktion. 

Bokens röda tråd är tydlig.  
Nyliberalismens sprängkraft att hege-
monisera makten i det svenska sam-
hället har bidragit till en avhumanise-
ring av språket. Ett språk som högern 
anammat och den breda vänstern inte 
lyckats slå sig fri ifrån.

ETT	AV	ORDEN	I	LISTAN är personligt varu- 
märke. Jag har själv, medvetet och 
omedvetet, jobbat på att försöka stärka 
mitt personliga varumärke. Enligt  
arbetsförmedlingen innebär det att jag  
bör rannsaka mig själv utifrån min om- 
givnings uppfattning om vem jag är. 
Att jag bör lyfta fram mina framgångs- 
faktorer och tona ner de delar av min 
person som av andra inte uppfattas 
stärka mitt varumärke. Att jag bör öva  
på berättelsen om mig själv, och noga 
avväga vilka ord jag väljer för att bäst 
bekräftas av åhöraren. Det innebär ett  
ständigt jagande efter att bli tillräckligt 

attraktiv i andras ögon. Något som  
också innebär att den jag framställer 
mig som inte nödvändigtvis represen- 
terar den jag de facto är. Och det är bra,  
eftersom målet med mitt personliga 

varumärke just är att inte helt 
visa vem jag är. Målet är att 
formas till att bli framgångs-
rik, och mitt varumärke ska 
hjälpa mig bli anställningsbar. 
Som individ blir jag en polerad 
produkt på marknadens torg.

FLykTINGSTRÖM är ett annat ord som finns 
med i ordlistan. När bilden på den 
treåriga flyktingpojken Alan Kurdi, 
död på en strand, spreds över världen 
skrev Mustafa Can i Svenska Dagbla-
det »Flyktingen har fått ett namn. Ett 
ansikte. En historia. Och har fått Eu-
ropa och den allmänna medkänslan 
att vakna.« Men lika snabbt som Alan 
Kurdis bild spreds online, flyttades 
utgångspunkten för medias rapporte-
ring och andra ord valdes för att be-
skriva en av vår tids största humani-
tära kriser. I stället för att skriva om 
flyktingen beskrevs flyktingkrisen. 
Ett favoritord bland både media och 
politiker blev flyktingström. »Vi måste 
få ordning på flyktingströmmen«, sa 
Stefan Löfven i en intervju i Svenska 
Dagbladet 2016. Flyktingströmmen, 
likt en tsunami av vatten, forsar okon-
trollerat fram genom Europa. Flykting- 
strömmen för med sig alla som lyckas 
hålla huvudet över ytan. Flykting-
strömmen reducerar desperata och 
utsatta människor till att kollektivt 
benämnas och mätas i volymer.

Poeten Jila Mossaed skriver i boken: 
Flyktingströmmar är på väg
till våra gräsmattor
våra hem
de sprider sig överallt och 
tar över

I	STRÖMMEN drunknar individen.  
Flyktingströmmen leder oss bort från 
medmänskligheten och mot politiska 
ställningstaganden vars syfte är att 
minimera strömmens förödelse av 
våra samhällen. 

Nyliberal ordlista är befriande 
skamlöst vänster. Det finns ingen 
tvekan om författarnas kritik av det 
nyliberala samhället. Som vänster-
anhängare är det svårt att inte le lite 
hånfullt åt listan. 

Men språk är i högsta grad allvar. 
När vi förändrar vårt språk förändras  
även vår politiska verklighet. Så vilka  
ord skulle finnas med i ordlistan om 
det var nyliberala författare som i 
stället skrev »socialistisk ordlista«? 
Skulle begrepp som exploatering, soli- 
daritet, post-kolonial analys, hipster, 
reformism, och las synas under lupp?

BOkEN	ÄR	EN	PÅMINNELSE om hur politiskt 
vårt vardagsspråk är. Att språket formar  
våra tankar och våra samhällen. Att 
ord har makt, och att vi själva bör 
fundera över vilka ord vi väljer och 
sväljer, så att vi själva är med och  
formulerar den värld vi vill ha.

maja stilling
är utredare på tankesmedjan tiden 

»det pågår en kamp om vem 
   som formulerar vår värld« 

bokanmälan
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Monika Arvidsson
Utredare på lo:s enhet för 

internationella frågor 

sverige          eU
av svensk exportmarknad. Billig och 
smidig handel är ett tungt argument 
för oss och som kanske kan förklara 
en hel del av vår inställning. Men tro-
ligen även en insikt att det krävs sam-
arbete med andra nationer för att lösa 
de långsiktiga utmaningar som inget 
enskilt land vare sig kommer undan 
eller kan lösa självt. 

Tydligast gäller det ett av svenskar-
nas största orosmoln inför framtiden: 
klimat och miljö. Det är ganska enkelt 
att inse nollsummespelet om en lever 
klimatsmart och källsorterar ner på 
partikelnivå, medan den andre kastar  
aluminiumburkar i naturen och skyff- 
lar kol på brasan. Balans och bättring 
kräver att man snackar ihop sig.

Däremot är det tyvärr inte lika  
uppenbart att vi bör samarbeta för  
att motverka social dumpning och 
spridning av dåliga arbetsvillkor. Ja, 
i vart fall inte uppenbart på så sätt att 
politiken har sett till att konkurren-
sen är socialt hållbar. Detta samtidigt  
som Eurobarometern visar att eu-
medborgarna är bekymrade över 
sociala orättvisor. Ojämlika villkor 
hamnar i topp när européer listar  
huvudsakliga utmaningar och vad  
eu bör fokusera på. 

PÅ	DEN	INRE	MARkNADEN råder en fri  
konkurrens som alltför ofta sker på 
arbetskraftens bekostnad. För många 
är vardagen en kamp. Kanske kan ny-
satsningen på eu:s sociala dimension 

bli en ögonöppnare för hur vi påverkar  
varandras levnadsvillkor. Och att vi 
även här måste snacka ihop oss för att 
få balans. Allt fler européer uppger sig 
vara positiva till eu och möjligen är 
det en indikation på att man upplever 
att samarbetet i detta nu har tagit ett 
steg i rätt riktning.

DET	FINNS	SÅ	kLART skillnader mellan 
medlemsländerna, både vad gäller den  
allmänna inställningen till medlem-
skap och vilka områden som man vill 
prioritera. Men totalt sett gillar en  
majoritet eu. Vi har vitt olika skäl för  
att ingå i unionen: en del behöver eu 
som positiv press på demokratisk ut- 
veckling i det egna landet. Andra  
behöver eu som garant för grundläg-
gande sociala rättigheter. Och vissa 
upplever en så pass relativ trygghet i 
omvandling, att de omfamnar möjlig-
heten till höjd bnp och levnadsnivå 
genom handel på den inre marknaden.  
De här olika motiven gör att det knar- 
rar ibland, när det ska beslutas om 
gemensamma regler och inte minst 
kompetensfördelning mellan national- 
stater och eu:s institutioner. 

Lite som ett äktenskap. Och även 
om någon begär skilsmässa (vilket för 
övrigt inte kommer innebära att man 
slipper kompromissa framöver) så vill 
de flesta hålla ihop och jobba på en ut-
veckling som gynnar alla inblandade. 
Sverige hjärtar eu. Och det gör de flesta 
andra också. 

FÅ	SVENSkAR	TyCkER i dag att det vore en 
bra idé att Sverige anslöt sig till emu. 
Den logiska förklaringen bör vara att 
det har gått riktigt bra för oss utan 
euron som valuta. Det, i kombination 
med än starkare samordning av euro-
ländernas finanspolitiska instrument 
framöver, kanske gör att många kän-
ner sig nöjda med att stå utanför.  
Däremot och trots det negativa tonläge 
(eller faktiskt kanske mer vanligt – 
tystnad) som ofta råder i eu-debatten, 
står sig de varma känslorna till eu. 
Enligt den nationella som-undersök-
ningen som genomfördes hösten 2017, 
är 53 procent av svenskarna positiva 
till eu-medlemskapet. 

Fortsatt hög total arbetslöshet, 
framväxt av atypiska arbeten, arbe-
tande fattigdom, vissa staters grund-
skott mot demokrati och misslyckad 
samordning av flyktingmottagande, 
är flera exempel på viktiga aspekter 
som borde dämpa EUforin. Men vi 
svenskar tycks dra slutsatsen att för-
delarna med medlemskap trots allt 
överväger. Inte heller Brexit verkar ha  
smittat oss med krav på eget utträde.  
Möjligen har det tvärtom seglat upp 
att bli ett tydligt exempel på vad man  
får ut av medlemskapet. Andelen 
svenskar som tycker att vi borde lämna 
eu, hade förra hösten sjunkit med hela 
fem procentenheter, till 17 procent.

Och det finns goda skäl till en posi-
tiv helhetsbild. Inte minst av det fak-
tum att EU utgör drygt två tredjedelar fo

to
: t

id
en

eu

   11 



12  

LÄK A R E U TATAT N G R Ä NSE
R

företagsvän



   13 



14  

»Nu blir partiets 
politik avgörande«

s krivbordet är fullt med böcker  
 som snabbt plockas undan inför  
 intervjun. Med glimten i ögat 

börjar Anders Lidström berätta om en  
debatt som fördes i tidskriften Tiden  
efter valförlusten 1976 mellan den  
socialdemokratiska debattören Jan 
Lindhagen och sociologiprofessorn 
Walter Korpi. Då fick Socialdemokra-
terna runt 45 procent. I dag får partiet 
i ett bra val strax över 30 procent av 
rösterna. 

– Lindhagen menade att minskad 
industrialisering och befolknings- 
omflyttningar skulle skapa svårare för- 
utsättningar för socialdemokratisk  
politik. Korpi menade i stället att det 
ökande antalet löntagare i Sverige fort- 
satt skulle ge Socialdemokraterna goda  
förutsättningar för att driva sin politik  
och att det var politikens innehåll som  
förklarade Socialdemokraternas ned-
gång snarare än strukturförändringar. 

Anders Lidström har publicerat 
rapporten Socialdemokraternas till-
bakagång 1973–2014 – strukturella för- 
klaringar och regionala variationer som 
undersöker just denna fråga om vilka 
orsaker som ligger bakom socialdemo- 
kratins tappade väljarstöd.

– Nu kan jag konstatera att det var 
Lindhagen som hade rätt, säger han.

Strukturförändringarna styr inte 

människors handlande, men de bidrar  
till att förändra de normer, regler och 
organisationer som ingår i människors  
referensramar om värderingar och vad 
som är viktigt i samhället. Utbild-
ningssamhället har till exempel stärkt 
individualistiska värderingar, urba-
niseringen har försvagat sociala nät-
verk och organisationer som gynnat 
Socialdemokraternas organisering. 
Det sociala tryck som funnits i miljöer 
där Socialdemokraterna dominerat 
har även de sakta lösts upp.

Dessa förändringar har däremot 
påverkat olika mycket under olika 
tidsperioder.

– Om man styckar upp den 40-års-
period jag studerat i mindre perioder  
visar det sig rätt snabbt att till exempel  
utbildningsnivå och välstånd dragit 
ner valresultaten fram till 2006 men 
inte efter det. Industrisysselsättningens  
tillbakagång påverkar partiets nedgång  
främst i slutet av perioden mellan 2006  
och 2014. Men nu verkar det som att de  
här strukturfaktorerna minskar i på-
verkan så nu blir partiets politik det 
avgörande. Det är jätteintressant och 
ett väldigt viktigt budskap till partiet.

Den enda strukturförändring som 
enligt rapporten påverkat partiet nega- 
tivt under hela perioden och fortsatt 
kommer undergräva stödet är urbani-

seringen. Anders slutsats är att urbani- 
seringen kontinuerligt leder till svårig- 
heter för partiet att skapa fungerande 
partiorganisationer i tillväxtkom- 
munerna.

– Det är en gammal kunskap. Men 
den dokumenteras väl här och blir 
väldigt tydlig, menar Anders.

RAPPORTEN	SLÅR	ÄVEN	FAST	att Social- 
demokraternas egna politik antingen 
har accepterat eller i många fall drivit 
på samma strukturförändringar som  
sedan undergrävt partiets stöd.

– Jag lekte med tanken om vad som 
skulle hänt om Socialdemokraterna 
hade konstaterat att ökad utbildnings-
nivå, urbanisering och välstånd skulle 
missgynna partiet. Skulle Socialdemo- 
kraterna då motsatt sig en sådan ut-
veckling? Det hade varit katastrofalt.  
Då hade valresultaten varit ännu sämre  
än vad de varit, gissar jag. Jag tror att 
detta är det sura äpple man får bita i. 
Jag har svårt att se att det skulle funnits 
något alternativ.

På frågan om Socialdemokraterna 
genom sin politik skulle kunna stoppa  
eller sakta ner urbaniseringen och där- 
med skapa bättre förutsättningar för 
en socialdemokratisk organisering 
svarar Anders att även om partiet så 
ville så skulle det inte gå.

– De underliggande krafter som 
driver fram urbaniseringen är av sådan  
kraft att det krävs väldigt mycket till  
för att stoppa den utvecklingen. Struk- 
turförändringarna har i grunden att 
göra med hur det kapitalistiska syste-
met fungerar. Jag kan tycka att det är 
lite paradoxalt att vi pratar så lite om 
det, att vi tar för givet att det är så här 
marknaden fungerar.

ETT	RESULTAT som Anders hoppas kunna 
forska vidare om handlar om de regio- 
nala variationerna. I rapporten kan han  
nämligen visa på att Socialdemokra-

minskande industrisysselsättning, utbildningssamhällets 
expansion, välståndsökningen, urbaniseringen och partiets 
röststöd i början av 70-talet kan förklara 75 procent av  
socialdemokraternas nedgång sedan 1973. det menar 
professorn och statsvetaren anders lidström vid umeå 
universitet.

intervju
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terna har fått fler röster än struktur-
förändringarna kan förklara i övre 
Norrland, Värmland-södra Närke och  
Skaraborg. Rapporten identifierar även  
tre regioner, Gävleborg-Bergslagen-
Sörmland, Storstockholm och Skåne, 
där partiet fått färre röster än vad 
strukturförändringarna kan förklara.

Variationerna mellan de olika  
regionerna antas kunna förklaras av  
regionala kulturfaktorer i form av 
värderingar och normer som förstär-
ker eller neutraliserar de strukturella 
förändringarnas påverkan.

Variationer som Anders tycker par-
tiets egna valanalyser har varit dåliga 
på att fånga upp.

– Man ser bara till landet som hel-
het. Man ser väldigt lite till de regio-
nala variationerna. Där tror jag det kan  
finnas en hel del lärdomar att dra inför  
framtiden. Hur kan det komma sig att  

det går så mycket sämre i Stockholms- 
regionen än i Göteborgsregionen? Det  
är två storstadsregioner men det finns 
någonting där som slår till i Stockholms- 
regionen, som inte har att göra med 
befolkningssammansättningen. 

Anders teori är i dagsläget att det 
finns kulturfaktorer som kan förklara 
de regionala variationerna, bland annat 
tilliten till det offentliga. 

UTIFRÅN	DE	FEM identifierade struktur-
förändringarna i rapporten har även 
Anders skissat på tre möjliga framtids- 
scenarion. I det första scenariot fort-
sätter strukturförändringar påverka 
Socialdemokraterna negativt. Det andra  
scenariot innebär att partiet lär från 
de regionala variationerna och därmed  
lär sig neutralisera strukturförändring- 
arnas påverkan. Det tredje scenariot  
är att partiet inte lär sig av variationerna  

och går under på grund av kulturfak- 
torer, likt de som drar ner Socialdemo-
kraternas resultat i Stockholmsregionen.

Att Socialdemokraterna åter skulle 
kunna komma upp i valresultat kring 
45 procent tvivlar Anders däremot på. 

– Det har att göra med att social-
demokratin i mångt och mycket är ett 
barn av industrisamhället och dess  
konflikter. Vi har passerat det sam-
hället. Nu är vi i ett postindustriellt 
samhälle där förutsättningarna ser helt 
annorlunda ut. Partiet får nog vänja 
sig vid att vara en spelare mellan 20 
och 30 procent.

text och foto: andré Larsson
är statsvetare och professor

rapporten finns tillgänglig via umeå 
universitets hemsida.

 

namn: anders lidström
yrke: statsvetare och professor  
i statsvetenskap vid umeå univer-
sitet
fokus: Forskar om politik och för-
valtning på lokal och regional nivå i  
sverige samt i jämförelse med andra 
länder.

i januari publicerade anders lidström 
den första systematiska studien om 
hur socialdemokraternas nedgång 
kan förstås utifrån de långsiktiga 
strukturförändringar som samhället  
genomgått mellan åren 1973 till 2014. 
 anders lidström är även ersättare 
i expertgruppen för den kommunala 
självstyrestadgan vid europarådet.
 tidigare har han suttit som social-
demokratisk ordförande i västerbot-
ten läns landstingsfullmäktige mellan 
1998–2006.
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2015  gav den brittiska journalisten Paul Mason  
 ut sin bok Post Capitalism – A Guide to our  
 Future. Boken berör, ur ett vänsterperspektiv, 

kapitalismens vara eller icke vara i den nya digitala tidsåldern 
och blev snabbt en bästsäljare. Mot slutet försöker Mason sum-
mera andemeningen med sin bok och nämner i förbifarten ett 
begrepp – »revolutionary reformism.« Han gör det i ett samman-
hang då han talar om att de »externa chocker« som vi är utsatta 
för, det vill säga klimatförändringar, finansiella kriser och demo-
grafiska utmaningar, kräver radikala lösningar. Att den globala 
tempraturen stiger eller att befolkningen åldras så att vi inom en 
snar framtid kommer se en majoritet av världens länder gå i kon-
kurs kräver en »revolutionär reformism«. 

Mason betonar att endast stater, själva och tillsam-
mans, kan lösa dessa utmaningar genom utökad stat-
lig planering och statligt ägande. Detta kan betraktas  
i ljuset av att den fria marknaden tydligen verkat oför- 
mögen att hantera dessa utmaningar innan det är för  
sent. Den brittiska journalisten betonar dock att gå till  
en socialdemokrat och tala om »revolutionär refor-
mism« kommer få denne att rysa till på grund av det 
förstnämnda, och de som lierar sig själva med den mer 
partipolitiskt obundna vänsterrörelsen kommer rysa 
till av det sistnämnda. 

DESSA	TVÅ	METODER för samhällsförändring har delat 
vänsterrörelsen sedan dess begynnelse. Fördelen 
med revolutionen är att den är snabb, och fördelen 
med reformismen är att den är gradvis. Revolutionen 
leder dock till meningslöst våld och kaos där ända-
målet ska helga medlen medan reformismen leder till 
urvattning och intetsägande där juridifiering ersätter 
dyra sociala projekt. Lösningen är således att kom-
binera det bästa av dem båda, och därigenom också 
undvika det sämsta av dem båda. Den revolutionära 
reformismen är således en snabb politisk rörelse som 
ständigt genomför stora sociala projekt för att driva 
på för den socialistiska samhällsutvecklingen. I detta 
överges aldrig målet, men där ändamålet samtidigt 
heller aldrig får helga medlen. 

DET	ÄR	LÄTT	ATT	SkRÄMMAS	över begreppet »revolution« då 
många – gärna i Europa – rent instinktivt associerar 
det med något farligt, kanske på grund av den ryska 
revolutionen och de konsekvenser som den medförde.  

analys

Revolutionär 
reformism

begreppen revolution och reformism har delat 
vänsterörelsen sedan begynnelsen. men enligt 
Paul mason borde de gå att förena, som en  
strävan att aldrig överge målet, men att heller
aldrig låta målen helga medlen.  
mike enockson har läst Post Capitalism.
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Däremot så har begreppet gärna en 
annan innebörd i Förenta staterna, 
där det associeras med det amerikan-
ska frihetskriget mot den brittiska 
överhögheten. Demokraternas presi-
dentkandidat Bernie Sanders popula-
riserade begreppet under valrörelsen 
2016. I sin kampanjverksamhet talade 
senatorn från Vermont om att beho-
vet av en »politisk revolution« mot ett 
riggat samhällssystem – som gynnar 
de rika och missgynnar de fattiga – 
var av yttersta betydelse. Stödet bland 
unga väljare kom att bli överväldigan-
de och det var ett tag nära att Bernie 
Sanders besegrade superkandidaten 
Hillary Clinton i primärvalen. 

I Sanders begrepp om en »politisk 
revolution« går det inte att läsa in att 
det är en revolution som siktar på en 
våldsam omstörtning av samhället 
och som ignorerar dess negativa kon-
sekvenser. Snarare är det ett uttryck 
för den revolutionära reformismen, 
där en samhällsförändring är snabb 
och målinriktad utan att tappa fokus 
och stabilitet. Denna politiska inrikt-
ning är egentligen inte heller något 
unikt, speciellt inte för Sverige. Tittar 
vi på slutet av 60-talet och början av 
70-talet så såg vi en enorm utbyggnad 
av välfärdssamhället. Några exempel  

är miljonprogrammet, utbyggnaden 
av den kommunala barnomsorgen, 
utbyggnaden av det sociala försäkrings- 
systemet samt införandet av 40 tim-
mars arbetsvecka. Detta gjordes uti-
från ett självförtroende på den egna 
ideologin samt en vilja om att förändra 
och förbättra samhället. Argumenten  
att det inte skulle kunna fungera i dag 
är att pengarna inte finns, vilket i sig 
är en lögn då Sverige är rikare i dag än  
det var då, samtidigt som klyftan mellan  
de som har mest och de som har minst  
ständigt ökat sedan tidigt 1980-tal. Vad 
som saknas är inte pengar, det är själv- 
förtroende och vilja. 

SÅ	VAD	BÖR	GÖRAS? Först och främst 
måste det statliga finansiella ram-
verk som Sverige fick efter 90-talskri-
sen skrotas. Den finns en klar orsak 
och verkan mellan det och bristen på 
sociala reformer under de senaste 20 
åren. Efter att denna nyliberala stopp-
kloss är bortplockad så kan ett refor-
mistiskt program i revolutionär anda 
ta fart genom att staten – eller den 
gemensamma sektorn – nu lånar upp 
för att göra långsiktiga investeringar 
i det svenska samhället. Inom en snar 
framtid skulle vi kunnat ha gjort stora 
progressiva samhällsomvandlingar.  

Vad sägs om att ha rustat upp den 
svenska infrastrukturen, gjort Sverige 
självgående på grön energiproduktion 
och till och med infört basinkomst? 

Denna revolutionära reformism 
behöver samtidigt inte innebära en 
överväxt stat med byråkratiska laby-
rinter och överförmyndarhet. Tvärtom 
så ska denna nya progressiva riktlinje  
vara kompatibel med den enskilda 
människans egenmakt. Decentralise- 
ring snarare än centralisering ska vara  
ledordet för den gemensamma sektorn  
som tar på sig ansvaret från en have-
rerad nyliberal dröm om att en avreg-
lerad marknad skulle lösa alla våra 
samhällsproblem. Kunden ersätts med  
samhällsmedborgaren och framtidens 
utveckling ska bli en angelägenhet för 
flertalet snarare än fåtalet.

Men innan allt detta kan genom-
föras så måste socialdemokratin och 
vänsterrörelsen återvinna självför-
troendet kring sin egen ideologi samt 
viljan att skapa en rimligare värld. 
Klockan tickar.   

mike enocksson 
är statsvetare
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tvalårets politiska debatter domineras 
av konservativa och nationella 
ryggmärgsreflexer. 2018 tycks skyddet 
av nationalstaten överskugga frågor 
som klassklyftor och jämlikhet. men vad 
är egentligen det svenska nationsbygget 
– och varför ser det ut som det gör?  
tiden åkte till kalmar för att hitta svar.

P å Stensö udde, en halvö som  
 skjuter ut ur Kalmar, står en  
 minnessten från ett av trettiotalets  
 arbetslöshetsprojekt. På det massiva  
 klippblocket står inristat: »Här  
 landsteg Gustav Vasa 31 maj 1520.«  
 Historien om Vasa och utnäm-

ningen till kung den 6 juni 1523 är inpräntat i Sveriges  
kollektiva minne. Vi påminns om det till den grad 
att han av många uppfattas som landsfader.

Just här står vi mitt i skärningspunkten av Sverige. 
Kalmar är nämligen Sveriges mest genomsnittliga 
plats. På punkt efter punkt prickar staden in medel- 
Sverige: demografi, medelålder, inkomst, utbildnings- 
nivå – och klass.

Det är hit jag rest för att nysta i svenskheten.

18  



   19 

kALMAR	NÄMNS	för första gången i runskrifter från om-
kring år 1000:

Amunde reste denna sten efter sin son Runulv och 
Ring, sin broder, blev dräpt uti Kalmarsund, (då de) 
foro från Skåne. Eskil ristade dessa runor, står det på 
en sten strax norr om Mariefred.

För den som promenerar längs Kalmars gator syns 
historiens förgreningar som kollektiva minnen. Hela 
Sverige är strösslat med mer eller mindre tydliga på-
minnelser om vårt nationsbygge, om hur just vårt land 
formades och uppstod. Som om vi krampaktigt håller 
fast vid tanken om en gemensam historia, om något 
större. Samtidigt är frågan om nationalitet och iden-
titet känslomässigt laddad. Hur kommer det sig?

JAG	TRÄFFAR	ELIN, en 22-årig student vid Linnéuniversi-
tetet i Kalmar. Hon kliver av cykeln intill centrum, 
värjer sig mot den smällkalla vinden. Vad innebär  
det egentligen att vara svensk i dag, finns det en grepp- 
bar och definierbar svenskhet som förenar männis-
korna som råkar bo innanför landets gränser?

– När jag tänker på vad som är svenskt, vad som 
definierar svenskhet, är det fikan som dyker upp först. 
Den är så tydlig. Eller kanske Eurovisionfestivalen, 
som känns så förknippad med landet, säger Elin.

Hon menar att Sverige är ett bra och förhållandevis 
jämställt land att leva i, men att det finns gemensamma 
nämnare mellan svenskar hon inte uppskattar.

– Jag skulle säga att det är en väldigt folkskygg 
kultur, människor är inte alltid öppna mot varandra. 
På många sätt är svenskheten därför konservativ, den  
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håller emot det nya. Vissa vill hålla i och hålla kvar det  
som uppfattas som svenskt. Det är som om det finns 
en bakomliggande tanke om att det i grunden är fel 
att blanda kulturer för mycket, att öppna upp sig. 

Hon får frågan om den svenska identiteten är vik-
tig för henne, vad den betyder. Svaret dröjer.

– Egentligen inte. Jag kommer ursprungligen från 
Värmland och har flyttat till Kalmar för att plugga. 
Rent geografiskt ligger identiteten som värmlänning 
mig närmre, skulle jag säga. 

Jag tar mig vidare genom Kalmar. Först de centrala 
kvarteren, sedan till de olika stadsdelarna. Miljon-
program, villaområden. Flera av dem jag träffar tycks 
ha svårt att närma sig frågan om svensk identitet, som  
om det är något flyktigt eller kontroversiellt. En medel- 
ålders man uttrycker det som »att det är nog bäst om 
jag inte säger något alls«.

kALMARS	HISTORIA	ÄR	som en spegel av den svenska. Under  
1200-talet fanns här en blomstrande handelsstad. 1397  
undertecknades Kalmarunionen. Här bröts kalksten 
från Öland, tjäran rann genom de småländska sko-
garna och träden höggs till brädor. När arton- blev 

reportage

nittonhundratal stöptes ekonomin om. Under det 
förra seklet flätades nationalstaten samman med väl-
färdsstaten. Blev dess tvilling. Giftermålet blev ett sätt  
för socialdemokratin att hålla ihop konservativ idé 
om staten med en progressiv idé om klassamhällets 
avskaffande.

»Den svenska modellen« blev på sätt och vis ännu 
en länk i en lång, exceptionell kedja bakåt i forntiden.  
Ännu en pusselbit i bygget av Sverige som något unikt,  
ett skinande exempel på höjden av nationer. 

För även om vi är vana att föreställa oss Sverige som  
en historisk och självklar enhet är landet produkten av 
maktpolitik – och krig. Gränser har flyttats, resurser 
har bytt händer. Först genom den westfaliska freden 
1648, sedan via Wienkongressen 1814. Vad vi ser som 
länder i dag var något helt annat i går.

Just därför var det, inte minst från och med 
1800-talet, så viktigt att snickra ihop en nationell 
helhet och renhet. Gårdag skulle hänga ihop med 
morgondag.

Men vad händer om vi skrapar på den nationella 
fernissan? 

MAJA	HAGERMAN	ÄR	FÖRFATTARE till Det rena landet – om 
konsten att uppfinna sina förfäder, en bok som nystar 
i de nationella myter och föreställningar som ligger 
till grund för det svenska nationsbygget. Hon menar 
att hur vi uppfattar nationer i allmänhet och Sverige i 
synnerhet är byggt på ett korthus – på rena illusioner. 

– Nationalismen handlar om att skapa idéerna och 
berättelserna bakom folket. Idén om att folket har en  
gemensam vilja är ofta exkluderande och direkt otäck  
mot minoriteter. Därmed blir den också självförhär-
ligande och byggd på lögner, förklarar hon.

Enligt Maja Hagerman är det ett större intresse för  
rasideologin i samhället i stort. Dels handlar det om att 
en politisk debatt om rasifiering aktualiserat frågan,  
dels om Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. 

– Jag märkte ett snabbt växande intresse efter  
2006 någon gång. Boken har dessutom blivit mer och 
mer aktuell sedan den släpptes och fått svallvågor. 
Utställningen History unfolds på Historiska museet  
drar till exempel i många av de trådar jag skriver 
om. I grunden handlar det om att vårt styrelseskick, 
framväxten av parlamentarismen, sammanföll med 
de nationalistiska myterna om folket. Kraften i det 
sambandet ska man inte underskatta för att förstå 
var vi är i dag.

även om vi är vana vid att betrakta sverige som en historisk och självklar 
enhet är vårt land produkten av maktpolitik och krig.
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I Det rena landet skildras hur 1800- och 1900-talets  
svenska arkeologer, politiker och debattörer försöker  
skapa en rak linje till ett slags gotiskt ursamhälle i 
Germanias vagga. Eliter och experter famlar desperat  
efter ledtrådar till en gemensam historia, till exempel 
med den romerska statsmannen Publius Cornelius  
Tacitus beskrivning av de germanska folkstammarna,  
»Germania«. Trots att den till stora delar är skön-
litterär och rent fiktiv. På samma sätt bläddras det i 
Snorre Sturlassons sagoverk Eddan för att knyta ihop 
det svenska nationsbygget.

Tanken om ett slags urhem i det frostbitna nord, 
med ett homogent folk utan inblandning från  
omvärlden, bet sig fast. Långt in på femtiotalet fick 
svenska skolbarn lära sig en svensk historia som till 
stora delar byggdes på myter. 

Den som försöker ifrågasätta nationalstatens  
legitimitet eller fundera på alternativa politiska  
gemenskaper möter snabbt på motstånd. Samhället 

är så inlemmat i nationstanken att vi sällan reflekte-
rar över det. Vi är helt enkelt impregnerade i en viss  
version av svenskheten.

– I dag är det ändå betydligt lättare att problemati-
sera jämfört med 20–30 år sedan. Jag hoppas åtmins-
tone det. Folk i dag har en helt annan öppenhet inför 
att Sverige historiskt varit brokigt och byggt på mång- 
fald. Gränserna har varit flytande, liksom människorna  
som bor i Sverige, menar Maja Hagerman. 

Det tydligaste trendbrottet de senaste åren kom i 
samband med kriget i Syrien och ökningen av flyk-
tingar till Sverige under 2015. Maja Hagerman tycker 
inte att det är så konstigt att fler kände ett behov av att  
reflektera över hur samhället förändras av migration. 

– Man behöver bearbeta och förstå hur ett samhälle  
förändras och skiftar karaktär. Och det sker inte alltid 
snabbt. Det blir snarare ett slags stötande och blötande. 

– Lösningarna på frågan om migration liknar egent- 
ligen miljöfrågan. Liksom växthusgaser och utsläpp 

maja hagerman menar att hur vi uppfattar nationer och 
det svenska är byggt på ett korthus, på rena illusioner.
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handlar om att hitta verktyg för att fördela ansvar 
mellan länder. Sedan är det sorgligt att det inte går  
fortare, det är hemskt att människor på flykt hamnar 
i kläm. 

Hon hoppas att vi lyckas göra upp med den svenska 
självbilden, att vi är ödmjuka inför både historien 
och framtiden. 

– För bara något år sedan var det inte ovanligt att 
Sverige beskrevs som ett litet, homogent land i utkanten  
av Europa. Den berättelsen glömmer finsktalande, 
samer och romer. Osynliggörandet har varit enormt, 
avslutar Maja Hagerman.

kAGGENSGATAN,	kALMAR.	I ett lågt trähus från 1700-talet  
breder hyllmetrarna av gulnade böcker ut sig. Svensk 
historia, Kalmars historia, Kalmar läns topografi.  
Utanför viner vinden, kalmariterna hukar sig längs 
gathörnen.

Antikvariatets ägare berättar om ett växande  

intresse för den svenska historien. Kalmariterna är 
nyfikna på ursprunget, inte minst med tanke på sta-
dens många nervtrådar i det svenska nationsbygget. 

– Särskilt är det stormaktstiden och de stora slagen  
som väcker nyfikenhet, förklarar han och flyttar på en  
trave böcker vid kassan. 

– Däremot inte samtidshistoria, nutida konflikter 
och så. 

Han tror att det hänger samman med att folk är 
lite konservativa, att det finns något av en längtan  
efter gårdagen. 

Ja, längtan. I dag, valåret 2018, tycks politiken väg-
ledas av en glödgande nostalgi inför gårdagen. Eller 
åtminstone en efterkonstruerad bild av hur gårdagen  
var, det som sociologen Zygmunt Bauman kallat 
»Retrotopia«. 

Tydligast kommer det till uttryck i Sverigedemo-
kraternas krav på etnisk och kulturell homogenitet. 
Än en gång det där flyktiga ursamhället, urtillståndet.  

reportage
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Men det är inte bara sd som projicerar politiken mot 
gårdagens filmduk. Även de etablerade partierna 
tecknar och tolkar samtiden utifrån föreställningen 
att Sveriges homogenitet och särprägel hotas av mig-
ration och nya människor. Ja, själva grundbultarna 
för nationsbygget tycks rubbas om vi inte håller igen. 
Håller emot.  

JAG	LÄMNAR	ANTIkVARIATETS	MyLLER och beger mig ut på 
gatorna. Sten står vid ett gathörn och tycks fundera  
på vilket håll han ska bege sig härnäst. Jag fångar upp  
honom innan han hinner vidare. Han växte upp i 
Karlskrona, har bott många år i Kalmar men har  
numera sin adress i Göteborg. Banden till Kalmar  
är starka, menar Sten. Jag frågar vad Sverige betyder 
för honom.

– Det är mitt hemland, här jag har fötts och vuxit 
upp och blivit den jag är. 

Sten tror att den svenska identiteten vilar på idén 

om att det är viktigt att saker och ting är som de varit. 
Att förändringarna inte blir för stora, för häftiga. 

– Och jag tror att ju mer vi uppfattar omvärlden 
som farlig och skakig, med terrordåd och så, blir den 
känslan starkare. Det skulle kunna kallas en form av  
integritet. Men jag tycker att det svenska samhället är  
för trögt ibland. Människor som kommer hit för att 
jobba släpps inte riktigt in. 

Vem ryms egentligen i Sverige? Vem blir svensk, 
får vara svensk? Jag kommer att tänka på Erik Lun-
dins låt »Suedi«, hans personliga brottningsmatch 
med svensk identitet. 

Hade ketchup på det mesta/
I O'boyen fick en droppe mjölk gästa/
Estrella var fiesta/
Minns det än i dag, svennebarn/
Björnes Magasin och Pippi  
Långstrump innan John Blund/
Flyttade från Rinkeby fem år gammal/
Det bäst ni åker hem fick mamma höra 
utav grannar/
Västerort, första luften som jag  
inandats/
ändå sas det att jag invandrat 

MÅNGA	ÄR	SVENSkARNA som kallas invandrare fast de 
föddes är. Som min kompis brukar säga: »När har vi 
slutat vandra egentligen?«

En av dem som faktiskt har invandrat är Ayman. 
Han står och fräser kycklingfiléer medan fritösen 
puttrar intill stekbordet. För några månader sedan 
köpte han en liten snabbmatsrestaurang som han 
hoppas ska löna sig över tid. »Men just nu är det 
tufft«, förklarar han med ett snett leende.

Ayman flydde från Syrien för fyra år sedan, just 
när inbördeskriget trappades upp. Då var han 17 år 
gammal och skulle just mönstra för värnplikt. Att fly 
landet var det enda sättet att också fly kriget. När han 
kom till Sverige pluggade han ett halvår, så småningom 
fick han uppehållstillstånd.

– Jag tycker att alla är jämlika här. Här finns 

i dag, valåret 2018, tycks politiken vägledas av en 
glödande nostalgi och längtan till gårdagen, även 

om det är en konstruerad bild av denna gårdag.
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trygghet, gratis utbildning och fri sjukvård. I Syrien 
är det enorma klyftor mellan människor, utan pengar 
är du ingenting, förklarar Ayman och viftar med 
stekspaden. 

På frågan hur han ser på den svenska identiteten 
börjar han säga något, tvekar och fortsätter:

– Det är svårt att komma in i Sverige, det tycker  
jag. De flesta ser mig nog inte som svensk. Det är svårt  
att umgås med infödda, att hitta ett sammanhang. 

Det går en skarp linje mellan de som föds inom 
Sveriges gränser, och de som inte gör det. På samma 
sätt går det en linje mellan de som ser ut som den tra-
ditionella bilden av en svensk och de som inte passar 
in. Som skaver mot den nationella normen.

Nationstanken bygger på att människor som aldrig 
träffat varandra ändå ska uppleva att de tillhör en  
gemenskap, att de delar ett öde. Idén om en nationell 

»folksjäl« lanserades av den tyska filosofen Johann 
Gottfried Herder under 1770-talet. »Volksgeist«, ett 
slags nationell ande, knöt samman generationer av 
tyskar under ett gemensamt, kollektivt väsen, menade  
Herder. Den passade in under nationalromantikens 
krav på nationell enhet och riktning. På renhet.

Den irländsk-amerikanska socialantropologen  
Benedict Anderson utvecklade i boken Imagined Com- 
munities från 1983 idén om att nationens gemenskap 
är en illusion, en föreställd eller inbillad gemenskap.

Enligt Anderson hämtar den moderna nationens 
politiska uttryck näring i »ett odödligt förflutet«. 
Nationen blir därmed ett samhälle, »för att nationen,  
oberoende av den faktiska ojämlikheten och det för-
tryck som råder, är tänkt som ett djupt och horisontellt  
kamratskap«. Han spårar nationalismens konflikt-
mekanismer till »detta broderskap som möjliggjort 
för miljontals människor att, inte så mycket döda, 
som att vara villig att dö för så begränsade föreställ-
ningar«. 

 Parallellerna till i dag ligger nära till hands. När 
alla politiska frågor skildras genom ett nationalistiskt  
eller rasistiskt raster försvinner klasskonflikten.

PÅ	HUVUDGATAN	I	kALMAR sitter Sven, bara någon månad 
gammal, i sin pappa Kristians famn. Kristian jobbar 
som säljare men är just nu föräldraledig med nyfödda 
sonen. Vad kännetecknar det svenska för honom?

– Sverige är sekulärt, vänligt och med en gemensam 
grundmoral. Vad som är rätt och fel.

Det är svårt att komma in i Sverige, 
det tycker jag. De flesta ser mig nog 
inte som svensk. Det är svårt att 
umgås med infödda, att hitta ett 
sammanhang. 
ayman
restaurangägare i kalmar Från syrien 
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det unika med den svenska nationsbilden i dag är att den är byggd 
på det moderna, upplysta och rationella, säger staffan lundén.
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Kristian tycker att det märks att nationalismen 
gjort en comeback.

– Man påminns hela tiden om att andra tycker att 
den svenska identiteten är viktig. Sverigedemokraterna  
är ju ett parti som bygger hela sin existens på det. 
Partiet tycker att svenskheten hotas när andra än in-
födda kommer hit.

Är svenskheten något som kan skifta, hur kommer 
den till exempel att se ut när Sven är vuxen?

– Det måste den göra – och den kommer att göra det.  
Utbyten mellan människor skapar nya värderingar och  
nya sätt att se på identitet, tror jag. På sätt och vis blir 
det ett nytt samhälle som han är med och skapar, av-
slutar Kristian.

Just så. Nya människor skapar nya samhällen.  
Så självklart, ändå på direkt kollisionskurs med hur 
dagens nationalstater konstruerats.

STAFFAN	LUNDéN	ÄR	DOkTOR i arkeologi vid Göteborgs  
universitet och forskar bland annat om svensk iden-
titet och nationens myter. Just nu håller han också 
en kurs i ämnet.

– Vi utgår från problematiken med nationalism 
och försöker förstå den grundläggande tanke som är 
nationalismen. De flesta kopplar det till högerextre-
mism, men vi är intresserade av att förstå det som ett 
bredare begrepp. Nationstänkande finns ju överallt. 
Att tänka i begrepp av nationer är i allra högsta grad 
en politisk realitet, förklarar Staffan Lundén och 
fortsätter:

– Därför vill vi veta hur det här med nationer 
fungerar både som idé och praktik. I handling. 

Benedict Anderson beskrev nationens återfödelse 
på följande sätt: »Nationalismen tänker i termer av 
historiska öden, medan rasismen drömmer om eviga 
föroreningar, överförda från tidens ursprung genom 
en oändlig kedja av frånstötande fortplantningar: 
utanför historien.« Staffan Lundén menar att den 
svenska nationalismen hänger ihop med vår syn på 
moderniteten.

– Den svenska nationalismen är ju mycket en  
modernitetsnationalism. Den är inte så inriktad på 
det traditionella om vikingar och stolta förfäder, 
utom långt ut på högerkanten. I dag är vi tvärtom 
unika i att vi har lämnat det traditionella bakom oss. 
Sverige tolkas som modernt, upplyst, rationellt. 

– Det finns en bild av att vi är det mest framgångs-
rika och minst fördomsfria landet.

Staffan Lundén menar att det ligger nära till hands 
att använda nationalismens verktygslåda för att 
spegla samtiden i historien.

– Går man 100 år eller längre tillbaka är den sträv-
samma vikingen och odalbonden idealet för svensk-
heten. Den tanken fanns i läroböckerna ända till  
fyrtio- och femtiotal. Att Sverige varit rasrent med en  
lång, oavbruten tradition till ett Svea rike har domi-
nerat förståelsen. Generationer växte upp med före-
ställningen att vi var en av världens äldsta nationer.

– I dag projiceras ofta andra ideal bakåt i tiden, 
som att vi inte haft ett kolonialt förflutet. Det är förstås  
bra att sälja in utomlands, alldeles oavsett om det 
stämmer eller inte. 

Hur skiljer sig de svenska myterna från andra  
länders?

– Många västländer har en liknande tanke, sedan 
kanske myterna är ännu starkare i Sverige. Det finns 
få länder som så tydligt knyter tillbaka till romare 
och kelter. Det är mer ovanligt. 

Varför tycks det vara så svårt att proble- 
matisera och ifrågasätta bilden av nationen  
som den naturliga utgångspunkten för  
hur vi organiserar samhällen?

– Författaren Billy Ehn har kallat det ett  
»vardagligt innötande« av nationen. Vi möter  
det överallt. Det här med att tänka i nationer går  
tillbaka till 1700- och 1800-talet. Strukturerna  
påverkar och färgar hela vår verklighet. Bara en  
sådan sak som att Naturhistoriska museet i  
Göteborg har separata avdelningar för svenska  
respektive utländska fåglar säger en hel del,  
säger Staffan Lundén.

Den svenska nationalismen är ju 
mycket en modernitetsnationalism. 
Den är inte så inriktad på det 
traditionella om vikingar och 
stolta förfäder, utom långt ut på 
högerkanten. 
staffan lundén
doktor i arkeologi vid göteborgs universitet 
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– Det blir helt enkelt en banal nationalism.
Finns det andra, möjliga gemenskaper som inte 

baseras på nationalitet?
– Det finns ju kosmopolitismen, med idén om 

världsmedborgaren och universella rättigheter. Det 
är ett gott ideal men inte direkt realistiskt i dagsläget. 
Men frågan är intressant. Det är klart att det går att 
etablera sociala och politiska gemenskaper som inte 
utgår från etniska gränser. Vi kanske stirrar oss blinda 
på de etniska kategorierna.

NOG	ÄR	DET	SÅ	att vi vant oss vid det nationella rastret. 
Och det är särskilt explosivt nu, med människor 

som inte upplever sig representerade eller lyssnade 
till. De hunsade – de frustrerade. 

Det är just därför det är så farligt när politikens 
etablerade partier överlappar i retorik. Inte minst till 
vänster. För en historisk rörelse vars själva existens-
berättigande bygger på att identifiera materiella mot-
sättningar utraderar sig själv om politikens horisont 
krymper.

Annorlunda uttryckt: utan en ideologisk konflikt 
om fördelningen av makt i ett samhälle, om somligas 
vinst på andras bekostnad, tappar den udd och rikt-
ning. Nationalismen splittrar, sorterar och placerar 
människor med i grunden samma intressen i var sin 
skyttegrav. Den blir en filt som läggs över samhället, 
med funktionen att skyla orättvisor, konflikter och 
motsättningar. För vad är det, egentligen, som säger  
att en svensk löntagare har mer gemensamt med 

en svensk välfärdskapitalist än arbetare i Tyskland, 
Lettland eller Polen?

JAG	TÄNkER	PÅ det där klippblocket på Stensö udde i 
Kalmar, vad den säger om vår besatthet vid att skapa 
nationella ikoner. Att Gustav Vasa – som porträtteras 
som heroisk landsfader – i själva verket var en hän-
synslös envåldshärskare tycks bortglömt. Det passar 
liksom inte in i sagostunden om Sverige.

Den irländska författaren George Bernard Shaw 
kläckte formuleringen att »patriotism är uppfattningen 
att ett visst land är bäst i världen för att du råkade  
födas där«.

Kanske är det just det som är problemet. Kanske 
borde vi fokusera mindre på att krampaktigt hålla 
fast vid tanken om nationen som något heligt, som 
något som binder samman människor i en inbillad 
och destruktiv gemenskap.

Och kanske är det helt enkelt dags att vi sätter 
punkt för den nationella sagostunden och i stället 
börjar fundera på hur vi ska ha det tillsammans. Ett 
samhälle är i sin mest grundläggande form summan 
av människorna som bor där. 

Hur den gemenskapen ser ut – det bestämmer vi 
själva.

daniel mathisen
är frilansjournalist och medlem av tidens redaktionsråd
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Läs  mer  och 
engagera dig på 

abf.se/ 
valkommenhit 

HÄLSNINGAR ABF

»kanske är det dags att sätta punkt för den nationella sagostunden 
och i stället börja fundera på hur vi ska ha det tillsammans.«
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d et är mycket som skiljer i  
 synen på kvinnans roll men  
 en gemensam faktor som enar 

både konservativa och progressiva  
rörelser är att kraven på kvinnlig skön- 
het och yta i en traditionell bemärkelse  
ständigt finns där. På senare år har 
kraven blivit tydligare. Hur påverkar 
detta våra kvinnliga politiska ledare och 
deras handlingsutrymme i politiken?

värderingar om familj och könsroller. 
En bakåtsträvande syn på kvinnans 

roll och position i samhället växer sig 
starkare. Abortfientliga ledare som 
Trump har minskat handlingsutrym-
met för kvinnor och inspirerat till en  
kvinnoföraktande politik världen över. 
Inte minst här i Sverige där vårt tredje 
största parti vill inskränka aborträtten  
och i princip ta bort jämställdhets-
politiken som sådan.

Parallellt med den här mycket  
negativa utvecklingen ser vi en radikal 
feministisk rörelse som vinner mark. 
Women’s march i usa samlade i janu-
ari 2017 miljontals kvinnor över hela 
landet för att protestera mot Trumps 
könsdiskriminerande politik, något 
som satte avtryck globalt. Den ännu 
pågående metoo-rörelsen har också 

hur mycket plats tillåts en kvinna ta i dagens samhälle? 
kvinnans position är under ständig förhandling och i en 
splittrad värld blir synen på kvinnans roll alltmer tudelad. 
ska vi gå mot ett helt jämställt samhälle, där kön inte 
spelar roll eller ska könsroller få fortsätta existera men 
där det »kvinnliga« uppvärderas?

när utseendet 
blir allt viktigare
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tankar i tiden

Feminismen drar åt två håll
Vår samtid är en tid av polarisering. 
Samhället har under senare decennier  
inte bara blivit mer ojämlikt och tu-
delat socioekonomiskt. Högerpopu-
lismen har vuxit och blivit en reell 
maktfaktor i de flesta europeiska län-
der. Högerextrema, migrationsfientli-
ga värderingar har vuxit sig starkare, 
liksom mer traditionella, konservativa 
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fört den feministiska frågan framåt. 
I Sverige finns inom framförallt den  

breda vänstern en stor enighet kring 
progressiva mål för jämställdhet och 
hbtq-rättigheter, där könsroller anses 
förlegade och jämställdhet sätts högt 
på den allmänpolitiska agendan.

Men samtidigt som de här polari-
serande traditionella och progressiva 
rörelserna drar allt längre ifrån var-
andra påverkar de gemensamt synen 
på kvinnan i samhället som stort.

Lever inte som de lär 
Den svenska högern går allt längre 
högerut. Deras bild av kvinnan och 
hennes roll blir alltmer öppet tradi-
tionell. Förutom partipolitiskt drivs 
den konservativa synen på kvinnan 
av rörelser som intresseorganisationen 
Familjen Först. 

Sociala medier har skapat helt nya 
plattformar för politisk påverkan, men  
också nya fenomen och fixstjärnor.  

Förebilder för den traditionella kvinn- 
ligheten har massiva följarskaror. 
Bloggar där kvinnor visar upp sina 
hemmafruliv, som Clara Lidström, 
grundare av en av Sveriges mest lästa 
bloggar »Underbara Clara«. På sin 
blogg ger hon tips om skönhet, bak-
ning, inredning och barnuppfostran. 
Lidström är öppen med att kvinnliga  
egenskaper och sysslor bör uppvärderas 
 i stället för att »försöka apa efter  
männen«.  Isabella ”Blondinbella”  
Löwengrip var en av de tidigaste svenska  
bloggkändisarna. Redan 2005 slog hon  
som 13-åring igenom och driver nu 
Nordens största blogg. Blondinbella 
driver flera egna företag, bland annat 
ett som säljer hud- och hårvårdspro-
dukter. Hon har länge varit politiskt 
aktiv i Moderaterna (men är numera 
centerpartist), är uttalat antifeminist 
och pläderar för hushållsnära tjänster  
och rut för att »kunna prioritera mer 
tid med familjen«. 

En person som gått ännu längre i 

att driva en traditionalistisk antifemi-
nistiskt kvinnosyn är bloggaren Katrin 
Zytomierska med 146 000 följare på 
Instagram. Hon har uttryckt starkt 
förakt mot kvinnor som inte bryr sig 
tillräckligt om utseende och vikt samt 
driver en stark linje för tydligare och 
mer traditionella könsroller.  

CENTRALT	FÖR	DEN	HÄR konservativa rörel-
sen är det kvinnliga utseendet. Mode, 
smink, träning, bantning och skön-
hetsingrepp är viktiga inslag i dessa 
fixstjärnors koncept för att få följare 
och likes. Selfies och hårt filtrade bil-
der på Instagram blir det viktigaste 
medlet att nå ut och utöva inflytande 
när skönhet och yta är viktigare än 
innehåll.

Att konservativt sinnade fixstjärnor 
själva sällan är just hemmafruar, som 
de så starkt pläderar för, är intressant 
i sig. För dessa influencers behöver in-
täkter, och det finns en enorm mark-
nad där företag marknadsför produk-
ter via de här personerna. Inte sällan 
är det just skönhetsprodukter, mode 
eller bantningsmetoder.

De konservativa kvinnliga fixstjär-
norna lever inte som de lär, de är inga 
passiva hemmafruar. Men den dubbel- 
heten verkar inte vara lika problema-
tisk som när progressiva feminister 
missar sina ideal.

den progressiva feministen måste 
göra rätt
Parallellt med den traditionalistiska 
kvinnorörelsen finns en progressiv 
feministisk rörelse som även den vin-
ner mark. Inom den progressiva femi-
nismen finns mål som att minska de 
traditionella könsrollernas inflytande 
och att kvinnor i ett systerskap ska bli 
starka tillsammans mot patriarkatet.

Det finns en bred enighet inom rörel- 
sen, men också en stor intern diskus-

tankar i tiden
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sion om tolkningsföreträde, vad som 
anses sant feministiskt och att leva 
som man lär. Just synen på skönhet  
och utseende är hett omdebatterad.  
För två år sedan intervjuades Kajsa  
Ekis Ekman om stil, mode och smink.  
Att både vara vänster och bry sig om 
utseende väckte både förakt och för-
undran.

Författaren och mångsysslaren  
Karin Kakan Hermansson är en pro-
gressiv feminist men också »beauty-
bloggare« och poddare hos tidskriften 
Elle. Under hösten 2017 uppstod en 
livlig diskussion efter att krönikören 
Valerie Kyene Backström kritiserade 
ett poddavsnitt där Kakan lovordar 
kirurgiska ingrepp.

Kontentan i kritiken var att ingen 
som kallar sig feminist bör förespråka 
sådant som patriarkatet påhejar (som 
skönhetsingrepp) – och särskilt inte i 
feminismens namn.

Är det feministiskt att vara för 
skönhetsprodukter, smink, kvinnliga  
kläder eller höga klackar? Bland pro-
gressiva feminister menar vissa att 
det är feministiskt att som överviktig 
lägga upp lättklädda bilder på Insta-
gram. Att det handlar om att utmana 
normer och våga gå över hinder som 
patriarkatet lagt ut. Andra hävdar att 
all uppmuntran till att anpassa sig  
efter det manliga ögat aldrig kan vara 
feministiskt.

BALANSGÅNGEN	ÄR	SVÅR, men eftersom 
fixstjärnorna även bland progressiva  
feminister är beroende av sociala  
medier där Instagram är det viktigaste  
mötet med följarna, blir utseende 
oundvikligen en faktor att förhålla 
sig till.

Trots att den progressiva feminismen 
är många mil ifrån den konservativa 
rörelsen blir utseende och kroppsfixe-
ring allt viktigare. 

Tudelade krav på kvinnliga 
politiker
Att vara kvinna och ledande politiker  
innebär förutom krav på att vara kom- 
petent, social och intellektuell också att  
visa upp en mjuk sida. Mer än männen  
behöver kvinnor i ledande positioner 
kunna le, skratta och vara ödmjuka. 

Å ena sidan bör en kvinnlig politi-
ker visa sig traditionellt »okvinnlig« 
nog att inte låta en graviditet, barna- 
födande eller spädbarnsliv vara i vägen  
för ett partiledarskap. Men å andra  
sidan är det för småbarnsmammor 
särskilt viktigt att på Instagram visa 
hur stor del av livet som ändå är att 
vara mamma och pysslig fru.

Särskilt som en borgerlig sådan. 
kd-ledaren Ebba Busch Thor leder ett 
parti där principen är att kvinnan ska  
sätta familjen först. Busch Thors insta- 
gram är således fyllt med mammaskap  
och »frukost-på-sängen-brickor« till 
maken. 

MEN	OAVSETT	PARTIFÄRG behöver kvinnliga  
ledande politiker hålla jämna steg med  
fixstjärnorna på sociala medier vad 
gäller utseende. De måste ha högklackat  
och målade läppar. Helst ska hon se 
ut som Claire Underwood i House of 
Cards. 

Se bara på de senaste årens parti- 
ledardebatter, på valaffischer eller  
andra offentliga framträdanden. Tänk 
om de manliga politikerna behövde 
stå i sylvassa klackar i flera timmars 
live tv-debatt. 

Att kvinnor i ledande positioner  
har fler krav på sig än män är ett grund- 
läggande demokratiskt och princi-
piellt problem. När kvinnor behöver 
prestera mer och dessutom lyckas på 
flera fronter för att komma någonvart  
säger det sig självt att färre lyckas 
komma igenom nålsögat och nå lika 
långt som männen. 

SVERIGE	ÄR	DET	ENDA	LANDET i Norden som 
ännu inte haft en kvinnlig statsminis-
ter. Frågan vi bör ställa oss är om det 
ens är möjligt med de förväntningar  
och krav som i dag vilar på våra 
kvinnliga företrädare.  

Med sociala mediers allt större  
betydelse är det svårt att se hur yta, 
utseende och image inte blir än mer 
viktiga för kvinnliga politiker att nå 
framgång. 

Kvinnans position är under ständig 
förhandling. Det är svårt att se hur ett 
ytterligare krav på just kvinnan i poli-
tiken inte är en tillbakagång, att kvin-
nor ska anpassa sig än mer och passa 
in utifrån sin förmåga att behaga.

Lina stenberg
är kommunikationschef på 
tankesmedjan tiden
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tankar i tiden

De många kyrkorna som präglar den 
svenska landskapsbilden och de lokala  
kulturmiljöerna värnas av alla. Lika 
stark är uppskattningen av kyrkans 
sociala omsorg. Den historieskrivning  
har främjats som tydligt skriver fram 
hur samhällets ansvar för vård, skola 
och omsorg har vuxit fram ur kyrkans  
diakoni och sociala ansvarstagande. 

I takt med växande respekt för  
religionsfriheten har vård, skola och 
omsorg gjorts konfessionslösa. Samti-
digt har trossamfunden på olika vis  
uppmuntrats till att fortsätta vara före- 
gångare, till exempel inom hospice-
rörelsen, till att ge andlig vård som 
bidrag till en god sjukvård, ett gott 
skolväsende och till betydande socialt  
samarbete mellan socialtjänsten och 
kyrkans diakoni. Den svenska staten 

har förstått vikten av de olika trossam- 
fundens bidrag i kris och katastrof och  
de statliga utredningarnas remissför-
farande lägger ofta stor vikt vid tros-
samfundens synpunkter. Statens stöd 
till trossamfunden (sts) vilar på in-
sikten att människor som känner sig 
hemma i sin djupaste identitet också 
bidrar som allra mest till det gemen-
samma samhället. Ofta har också sta-
ten varit noggrann med att ha regel-
bundna överläggningar med religiösa 
ledare.

ALLRA	VIkTIGAST	HAR kanske insikten  
varit om att mänskliga rättigheter och 
själva samhällsfundamentet grundat  
i människovärdet har sin tydliga för-
ankring i de religiösa traditionerna 
och inte minst i det västerländska sam- 
hällets djupa kristna rötter. I dag ut-
manas vi att låta detta okränkbara 
människovärde vidgas också till den 
övriga skapelsens värde, till naturens  
rättigheter. Alternativet kan få ohygg-
liga konsekvenser genom att falla för 

dags för mer samarbete

en antireligiös retorik har smugit sin in i socialdemokratins 
valretorik. det är en olycklig utveckling för ett parti som vill ha 
en levande dialog med samhällets olika gemenskaper, skriver 
anna karin hammar. 

I  sin tillblivelse befann sig  
 socialdemokratin i stark kon- 
 flikt med den rådande kyrk- 
 ligheten. I dag är socialdemo- 
 kratin en stark aktör i Svenska  

kyrkan, genom sina nära sextusen för- 
troendevalda representanter i vad som  
är Sveriges största folkrörelse. Som en  
av dessa representanter kommer jag 
här att försöka teckna religionens roll  
i samhället och hur argumenten kan se  
ut för en önskvärd framtida relation 
mellan religionerna och socialdemo-
kratin.

Det finns i det svenska samhället 
en förhållandevis lång och stark upp-
skattning av religionens roll i sam-
hället. Socialdemokratin har under 
decennier bejakat folkkyrkans förvalt- 
ning av hela samhällets kulturarv. 
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de politiska strömningar som gör skill- 
nad på olika människors och gruppers  
människovärde och som präglas av 
klimatförnekelse. 

Den akuta klimatkrisen och miljö-
krisen behöver såväl naturvetenskapen 
som teologin för att utgången ska bli 
lycklig för livet på vår planet. Påven 
Franciskus miljöencyklika och Svenska  
kyrkans biskopars klimatbrev har rönt  
stor uppskattning också bland natur-
vetare för den respekt för vetenskap 
och värderingar som präglar dessa 
dokument. Den nuvarande krisen for-
drar, menar jag, ett hittills inte helt och  
fullt utnyttjat möjligt samarbete mellan  
politik, vetenskap och religion som 
grund för en lycklig utgång i att för-
hindra föraktet för medmänniskor och  
den övriga skapelsen. Krigen, miljö-
förstöringen och klimathotet ställer 
nya krav på politiken. 

RELIGIONERNA, med sin livskraftiga före- 
ning av kollektivt ansvar och person-
ligt engagemang, har en hittills out-
nyttjad potential i att tillsammans med  
grön, hållbar ekonomi och teknik,  
förankra känslor av förundran och 
vördnad inför medmänniskor och 
medskapelser i ett långsiktigt hållbart 
engagemang. 

Religionerna har också kapacitet att  
möta klimatångest med inbjudan till 
att vara med och skapa hopp. Om  
politikerna ska kunna tala sant om de 
livsstilsförändringar som krävs för att 
rädda medmänskligheten och skapel-
sen, då behövs religionernas förmåga  
att motivera människor att tänka 
längre än till den omedelbara behovs-
tillfredsställelsen och till ett globalt 
perspektiv på jorden som ett gemen-
samt hem. 

dit. Den som i den europeiska bild-
ningshistorien söker förnuft och argu- 
ment för vetenskap och bildning  
behöver emellertid inte nöja sig med 
den franska och västeuropeiska upp-
lysningens bildningsideal. 

JAG	HAR	JUST	ÅTERVÄNT hem efter ett besök  
i bland annat Andalusiens Alhambra.  
Under flera hundra år hölls här skön-
het och bildning högt under muslimsk  
överhöghet innan det fatala beslutet  
fattades av det kristna paret Ferdinand  
och Isabella att år 1492 driva ut mus-
limer och judar från Spanien. Sam-
hället återhämtade sig inte från de 
negativa följderna på flera hundra år. 
Det var Andalusiens muslimer som för- 
medlade det grekiska bildningsarvet 
till övriga Europa under dessa kultur-
skapande århundraden. Här fanns 
universitet lika tidigt som i vad som 
betraktas som Europas äldsta kristna 

DÄRFÖR	SER	JAG	ALLVARLIGT	på den antireli-
giösa retorik som smugit sig in i mitt 
partis valretorik och presentation av  
vallöften. Utspelet mot religiösa fri-
skolor präglades inte enbart av den för  
socialdemokratin gamla idén om en 
konfessionslös skola utan lanseringen 
hade en religionsfientlig biton, som om  
religionernas bidrag till utbildning 
och skolväsende var av noll och intet 
värde. Här menar jag att socialdemo-
kratin är på väg att begå ett historiskt 
misstag. 

Socialdemokratin har rötter i den 
västeuropeiska upplysning som var 
religionsfientlig i svallvågorna av den 
franska revolutionens hätskhet. Det på- 
verkade den svenska socialdemokratin  
i dess begynnelse. Den franska revo- 
lutionen skilde sig från den mera tros-
bejakande amerikanska revolutionen, 
som också präglades av att Europas  
religiösa dissidenter tagit sin tillflykt  fo
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mezquita i córdoba var ursprungligen en morisk moské som 
färdigställdes på 900-talet, men som i början av 1200-talet 
byggdes om till en katedral av de kristna.
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universitet i Bologna (1088). Vad mera 
är: kvinnor hade tillträde till utbild-
ningen.

Förutom en stark kristen huma-
nistisk bildningstradition, förstärkt  
genom den protestantiska reformatio-
nen, finns det alltså i Europa ett starkt  
mulimskt och judiskt arv av bildning, 
kultur och vetenskap.

INTE	HELLER	RELIGIONENS och teologins  
religionskritiska kraft bör underskattas 
av socialdemokratin. De fundamenta- 
listiska och auktoritära tendenserna  
inom religionerna bekämpas allra kraft- 
fullast inifrån den egna traditionen. 
Svepande anklagelser mot religionens 
negativa drag i samhälle och skola  
riskerar att underminera just denna 
kritiska kraft. 

Socialdemokratin har genom sitt 
engagemang i Svenska kyrkan ganska 
bra kunskap om skillnaden mellan 
olika teologiska och religiösa stånd-
punkter i den kristna traditionen i 
Sverige. Ett motsvarande engagemang  
är ännu i sin linda inom islam, där den  
kanske viktigaste tolkningskampen 
historiskt sett utkämpas just nu. Ett 
sådant historiskt skede kräver stor 
förtrogenhet med vad som är å färde 
och ett nära samarbete med socialde-
mokratiska muslimer och med forskare  
inom islam. Socialdemokrater för tro 
och solidaritet gör här ett pionjärarbete  
som måste förstärkas så att det utövas  
inte enbart av en sidoorganisation utan  
även av huvudorganisationen. En dia-
log med islam måste förstärkas ännu 
mera så att kunskapsnivån inom par-
tiet kan komma i nivå med kunskapen  
om Svenska kyrkan. Det är dags att 
lämna de svepande anklagelserna som  
enbart spelar populismen i händerna 

och ägna sig åt ett seriöst kritiskt  
arbete som inte kan ske utan hjälp från 
både troende och sekulära muslimer 
själva och forskare inom islam.

För att allt detta konstruktiva  
religionssamarbete ska kunna ske for-
dras att socialdemokratin lämnar en 
av sina nu dysfunktionella käpphästar:  
att religionen skulle vara enbart en 
privatsak. Dels stämmer inte detta med  
socialdemokratins egen historia, dels 
stämmer det inte med den allmänna 
förklaringen till de mänskliga rättig-
heterna som tydligt ger individers och 
samfunds tro en roll i offentligheten. 
Det stämmer inte heller med vår poli-
tiska erfarenhet. Insatserna från tro-
ende riksdagsledamöter har under en  
följd av år visat på religionens engage-
mang i det allmänna bästa, det gemen- 
samma goda. 

SOCIALDEMOkRATIN	BEHÖVER öppna sig 
ännu mera för religionens samhälls-
byggande kraft och för dess försvar 
av människovärde och skapelsevärde. 
Kanske till och med tiden är kommen 
då den stora existentiella och psykiska 
ohälsan bland unga människor kan 
mötas med att de får en chans till ett 
personligt engagemang i religion och 
tro under sin arbetstid i skolan?

Det kräver en större utredning än 
vad jag har möjlighet till här. Jag nöjer 
mig med att konstatera att det vore 
förenligt med barnkonventionen som 
också stadgar barnets rätt till andlig 
utveckling. Därtill vill jag väcka tanken  
att den orimligt höga psykiska ohälsan  
bland barn och unga skulle kunna ha 
ett samband med ett samhälle som är 
i färd med att förlora sina existentiella 
rötter.

Det är kanske ändå något som har 

gått snett i samhällsbygget i Sverige 
och i Stockholm, när långt fler unga 
mår dåligt psykiskt här än i Etiopien  
och Addis Abeba? Forskning vid Umeå  
universitet har belyst detta. 

Vi har något att lära av den övriga 
världen. Kanske är det just detta: var 
inte rädda för att hålla något för heligt.  
En levande personlig tro är ett värn 
för människovärdet. Den är en källa 
till mening och självförståelse, till ge-
menskap och samhörighet. Extremism  
och sektbeteende har oftare med för 
lite religionsförtrogenhet att göra än 
för mycket. 

HELT	UPPENBART	ÄR den inomislamska 
kritiken av till exempel is betydligt 
skarpare än den allmänna religions-
fientlighet som drar alla troende över 
en kam. Den allmänna religionsfient-
ligheten kan också medföra en falsk 
beskrivning av verkligheten förutom 
att vacklande respekt för religionsfri-
heten kan leda till politisk uppgivenhet  
inte minst inom de religiösa minori-
teterna. Initierad religionskritik, ja, 
men svepande religionsfientlighet, 
nej. Den senare kan komma att utgöra 
socialdemokratins förlust av relevans 
i den värld vi nu lever i med klimat-
hot och hot mot det grundläggande 
människovärdet som mänsklighetens 
ödesfrågor.

anna karin Hammar
är präst i svenska kyrkan och har  
disputerat i systematisk teologi på en 
avhandling om dopet. hon är även  
ledamot i svenska kyrkans kyrkomöte 
för socialdemokraterna, ersättare i  
kyrkostyrelsen, samt ledamot av 
styrelsen för olof Palmes minnesfond.

tankar i tiden
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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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 V ad är egentligen mat? Vad är  
veteåkern för bonden, vetemjölet 
för Kungsörnen, för ica-affären 
eller för surdegsbageriet? Vad är 
brödet en förälder har bakat åt 
sina barn? Vad är flyttgröt? Vad 
är pizzan du gjort åt dina vänner? 

Vad är oblaten som konfirmanden lägger på tungan?
Det finns väldigt många olika perspektiv på mat. 

Ibland är det något ångestladdat, både för den som 
inte kan äta sig mätt och för den som har ett överflöd. 
Mat är fyllt av tabun, både religiösa och kulturella,  
och saknar vi dem, så skapar vi nya. Vi undviker vissa  
råvaror eller reglerar intaget minutiöst för att stävja 
missbruk, med en övertygelse om att varje tugga kan 
vara vägen till fysisk eller själslig förtappelse. Mat är 
också status och livsstilsmarkör, att kunna namedroppa  
vilka krogar man besökt, vilka exotiska maträtter man 
ätit, viner som provats. Matens beredning och tillag-
ning och framför allt den gemensamma måltiden 
ses ofta som en kärlekshandling. För det statliga Livs-

när maten inte 
bara är kommersiell

i den moderna ekonomin tar vi för givet att mat är en vara 
som andra. men runt om i världen pågår diskussioner och 
försök att omdefiniera maten. vad händer med produktion, 
leveranskedjor och konsumtion om vi väljer ett annat 
perspektiv? 

medelsverket dominerar de rent fysiologiska sidorna; 
matens effekt på hälsan, dess näringsinnehåll, hygien  
och frihet från skadliga organismer är fokus för verk-
samheten. Andra myndigheter ägnar sig åt djurskydd 
eller matens miljöpåverkan, även detta oftast på ett 
väldigt instrumentellt sätt. 

 Maten har också mycket djupare funktioner i vårt 
samhälle och i vår kultur. Att börja laga mat var ett 
avgörande steg i mänsklighetens utveckling. I stället  
för att jägarna åt det råa köttet direkt från det djur 
som de hade dödat, bars köttet till ett läger där det 
tillagades. I stället för att stoppa in fröerna från sädes- 
axet direkt i munnen, tog man hem de repade axen, 
tröskade dem och kokade gröt eller välling. Naturen 
omvandlades till mat och fördes in i våra kroppar 
och maten blev länken mellan naturen och oss. När 
jaktbytet, bären, rötterna och sädeskornen delades 
med övriga i gruppen, blev matlagning och måltiden 
grundvalar i det mänskliga samhället, kanske kan man  
rent av säga att detta blev samhället och det som gjorde 
oss till människor.  fo
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det enkelt att förstå både matsvinn och övervikt. 
Visst har mat sålts för pengar under lång tid,  

men den mesta mat som konsumerades i de  
flesta samhällen nådde inte tallriken via kom- 
mersiella kanaler. I exempelvis Rom försåg  
staten alla fria män med en ranson av spann- 
mål, denna spannmål kom i sin tur från pro- 
vinserna som skatt. Länge åts den mesta maten  
upp i böndernas egna hushåll där man också  
beredde de olika råvarorna genom torkning,  
rökning, fermentering och konservering och  
förråden fylldes för att räcka ett år eller ännu  
längre. Resten av maten användes till stor del  
för att betala arrende, tionde till kyrkan, skatt till  
kronan eller omsattes under stora gemensamma 
festligheter som bröllop och helgdagar. Endast 10 
procent av risskörden köptes och såldes i Kina på 
1840-talet och så sent som 1936 var det mindre än en 
tredjedel som omsattes via en marknad. Det finns 
fortfarande många människor i världen för vilka 
självförsörjning eller rent lokala marknader spelar 
en avgörande roll för matförsörjningen. 

JORDBRUkETS	MARkNADSINRIkTNING är en del av samma 
process som urbaniseringen, industrialiseringen, och 
kapitalismens intåg. I det första steget är det bara ett 

DEN	SOCIALA	ORDNINGEN, tekniken och de ekonomiska 
förhållandena som vi skapat har i sin tur präglat maten.  
De senaste hundra åren har vad vi äter, hur vi äter och 
hela vårt förhållande till mat förändrats mer än vad 
de flesta kanske tänker på. Den gemensamma mål-
tiden spelar fortfarande stor roll i rituella och kulturella 
måltider som nattvard och andra religiösa måltider,  
vid helger och högtider, men den är inte längre norm 
i vardagen. Längtan efter gemenskapen kring bordet  
finns dock kvar och visar sig i olika kommersiella 
tappningar. Vi ser det i det kraftigt ökade krogätandet, 
där vi köper oss en stunds social gemenskap över en  
bit mat, men också i reklamen där den gemensamma 
familjemåltiden, gärna över generationsgränser och 
i något behagligt varmt land med stark matkultur, 
lyfts fram som ett ideal att sträva och längta efter.  
Inför Melodifestivalen ska vi äta »Mello-mat« i gemen-
skap med vår familj och vänner, men också tillsam-
mans med alla andra miljoner svenskar som sitter 
framför tv:n i samma stund. På samma sätt har Nobel- 
middagen utvecklats till måltidsgemenskap via tv:n.

Men på det stora taget har måltiden utvecklats 
från en gemensam angelägenhet till att bli alltmer  
individualiserad. Mikrovågsugnar, industriella hel- 
fabrikat och att mat finns att äta snart sagt överallt, 
gör att var och en av oss kan äta när, hur, var och vad 
vi vill, utan att ta hänsyn till andra människor. Vi kan  
äta ensamma. Olika dieter och specialkost ökar en-
samätandet ytterligare. Detta förändrade sätt att äta 
hänger samman med att vår mat i första hand har 
blivit varor. Stegvis har allt större delar kommersia-
liserats av den process som utgör matproduktionen. 
Det viktigaste för affärskedjorna är inte om du köper 
läsk eller mjölk, kotletter eller veganfärs, ekologiskt 
eller icke-ekologiskt. Det viktigaste är att du köper, 
att du konsumerar, och då töms också maten och mål- 
tiden på innehåll och mening. Det perspektivet gör 

Jordbrukets marknadsinriktning 
är en del av samma process som 
urbaniseringen, industrialiseringen, 
och kapitalismens intåg.

tankar i tiden
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mindre överskott av en eftertraktad vara som säljs, 
exempelvis smör eller ost, medan huvuddelen av går-
dens produktion fortfarande handlar om självför-
sörjning. I nästa steg anpassas produktionen alltmer 
till marknaden och till slut åker all mjölk, förutom en 
liten skvätt till kaffet, i väg med mjölkbilen till meje-
riet som processar den till produkter som kan säljas 
över hela världen. Då har gården för länge sedan inte 
bara slutat göra sina egna mejeriprodukter, utan även  
                    gjort sig av med sina hushållsgrisar, sina  
                    värphöns, sin spannmålsodling för bröd- 
                     säd och sin köksträdgård. Produktionen  
                     har blivit helt integrerad med marknaden  
                     och syftet med jordbruket har blivit att pro- 
                   ducera varor för en marknad, inte att vare  
                 sig »föda världen« eller försörja den egna  
                familjen med mat. När dessa marknader har  
               blivit allt mindre reglerade och transport- 
             kostnaderna minskat i och med järnväg och  
           sjöfart, då har även konkurrensen ökat kraftigt.  
          Detta leder i sin tur till en alltmer specialiserad  
         produktion och till slut äter man ingenting som  
      produceras på den egna gården. Typiska exempel  
     på detta är våra spannmålsgårdar.

Marknadsintegrationen förändrar inte bara drifts- 
inriktningen utan även produktionsteknik och pro-

duktionsförhållanden och kommersialiseringen  
breder ut sig i kedjan och kommer att omfatta sådant 
som tidigare setts som allmänna tillgångar. I de flesta 
tidigare samhällen var mark inget man kunde köpa 
eller sälja och så är det fortfarande på många håll i 
världen. I Sverige har gemensamt brukande av mark, 
framför allt betesmark, pågått in på 1800-talet, på en 
del ställen ännu längre. I takt med kommersialise-
ringen av jordbruksproduktionen har mark omvand-
lats till privat egendom i allt större utsträckning.  
Utsäden och djurraser, dessa livets byggstenar och 
jordbrukets fundament, byttes tidigare fritt mellan  
bönder men kan i dag säljas som varor och även  
patenteras. Även själva arbetet och kunskapen som      
behövs i jordbruksproduktionen har blivit tjänster 
och varor som köps och säljs. Resultatet har blivit att 
de resurser som behövs för att bruka och som tidigare  
hämtades från den egna gården, nu i allt större ut 
sträckning köps in. Det gäller sådant som maskiner, 
konstgödsel, bekämpningsmedel, foder, drivmedel 
med mera. Jordbruket har gått från en cirkulär resurs- 
bevarande modell till en linjär och industriell modell. 

På liknande sätt har de senare leden i livsmedels-
kedjan utvecklats. Aktörerna mellan bonden och tall- 
riken blir ständigt allt fler, i form av grossister, handels- 
kedjor, restauranger, livsmedelsindustri, tillverkare 

»även själva arbetet och kunskapen som 
behövs i jordbruksproduktionen har blivit 

varor och tjänster som köps och säljs.«
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av hushållsapparater, matkasseföretag med flera.  
Anpassningen till handelns och livsmedelsindustrins 
krav har också förändrat råvarorna. Det blir viktigare  
att maten har lång hållbarhet, är stöttålig, har jämna 
storlekar och ser »bra« ut än exempelvis smak, närings- 
innehåll, årstidsvariation och säsong. Vetets gluten, 
mjölkens fett, kornets mältningsegenskaper, allt an-
passas till industriell bearbetning och standardisering 
och likriktning är nödvändiga för att passa de stor-
skaliga flödena. 

Alla dessa förändringar, från avelsdjurens anlag 
till livsmedelskedjorna logistiklösningar, påverkar 
vad vi äter. Till och med utformningen av våra kök 
påverkar vad vi äter och hur vi äter. Därför är det 
också en illusion när vi, som en del av jordens rikare  
befolkning, tror att vi kan äta »vad vi vill«. Även om  
det finns tiotusentals varor i butiken har väldigt många 
andra bestämt vilka de varorna är och hur de produ- 
ceras. Redan våra förfäder satte i stort ramarna för 
våra val genom att välja ut ett litet antal växter och djur 
som man domesticerade. Sedan har bönder, jordbruks- 
företag, livsmedelsindustrin, handeln, staten och  
diverse lobbygrupper styrt utbudet i affärerna på en  
mängd olika sätt. Marknaden styrs mer av jordbruks-  
och handelspolitik, teknisk utveckling, konkurrensen  

40  

mellan aktörerna och industrins och handelns behov 
än av konsumenternas efterfrågan. 

Dagens livsmedelssystem rymmer en stor para-
dox: Vi har aldrig tidigare producerat så mycket mat 
i världen, vilket bland annat resulterar i drygt 2 mil-
jarder överviktiga människor och ett mycket stort mat- 
svinn, och samtidigt finns det 800 miljoner människor 
som är hungriga. Huvudorsaken till att barn dör i 
världen är fortfarande undernäring eller direkt svält.

Det finns många som kritiserar de förändringar i 
kost, gastronomi och matkultur som följer i kommer- 
sialiseringens spår. Det är dock få som sträcker sig 
till att också kritisera kommersialiseringen som sådan, 
utan det mesta av kritiken stannar på individens val 
eller möjligen på kritik av något enskilt företag som 
anses särskilt ansvarigt för utvecklingen; McDonalds,  
Monsanto, Arla eller ica. Kommersialiseringen verkar  
betraktas som en konstant, nästan en oberoende natur- 
kraft, som inte går att ifrågasätta. Vad skulle då mat 
kunna vara om det inte var en vara?

tankar i tiden
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I	AVHANDLINGEN	How do people value food? Systematic,  
heuristic and normative approaches to narratives of 
transition in food systems, diskuterar Jose Luis Vivero 
Pol, från Katolska universitetet i Louvain, de olika 
sätt som mat betraktas i vårt samhälle och i den aka-
demiska litteraturen. Han konstaterar att den helt 
dominerande synen på mat är som en vara som kan 
och bör handlas på en marknad och att systemet och 
sättet vi diskuterar jordbruksproduktionen på är helt  
inriktat på detta. Det ekonomiska perspektivet på mat  
får företräde på bekostnad av alla de andra perspek-
tiven. Det leder också till en försvagning av matens 
sociala och kulturella funktioner och institutioner. 
Att maten är en vara att konsumera går hand i hand 
med synen på att vad vi äter är ett individuellt val – 
det vi köper – och följaktligen ett individuellt ansvar. 
Ett ökat fokus på konsumentens ansvar hänger alltså 
starkt ihop med en ökad kommersialisering.

Det är givetvis ingen naturlag att maten i första 
hand är en vara. Begreppet livsmedelssuveränitet har 

förts fram av småbonderörelsen Via Campesina som 
en alternativ politik där »folket« ges rätt att bestämma 
över sin livsmedelsförsörjning. På vilken nivå och på  
vilket sätt folket ska utöva sin makt är kanske inte alltid  
så tydligt – är det staten, kommunen, hushållet eller 
individen som ska bestämma?

REDAN	ARTIkEL	25 i fn:s deklaration om de mänskliga  
rättigheterna från 1948 definierar mat som en mänsk- 
lig rättighet. Rätten till mat finns också inskrivet i 
många länders grundlagar, dock inte i Sveriges. Att 
mat är en mänsklig rättighet utmanar synen på mat 
som en vara. En förutsättning för att något kan be-
traktas som en vara i ekonomisk mening, är att man 
kan utesluta andra från att få den, men det är svårt 
att kombinera med att alla ska ha rätt till mat.  
Under krig och andra kriser går samhället in och 
ransonerar mat eller rent fysiskt tar över distributio-
nen från marknaden därför att individernas rätt till 
mat övertrumfar marknadens regler. Samtidigt går 
det att hitta former för att låta mat vara både en rättig- 
het och en vara. Marknader kan kompletteras med 
fysisk distribution, som soppkök, eller med system 
där de som saknar resurser, kompenseras för detta, 
som exempelvis det system av matkuponger som 
usa:s regering ger till hela 40 miljoner amerikaner, 
14 procent av befolkningen. Synen på mat som en 
mänsklig rättighet tar heller inte hand om de kultu-
rella och gastronomiska sidorna av maten, eller alla 
de andra viktiga sidorna av matproduktionen. 

Det finns mer sprängkraft i att betrakta de resurser 

vi tror ofta att vi kan påverka vad vi äter 
genom att välja i butiken, men någon har 
bestämt vad som ska finnas där.
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En förändrad syn på maten förutsätter 
andra former för hur jordbruksprodukter 
kommer till våra tallrikar. Den avgörande 
frågan i dag är »vad ska jag köpa«. 
Men om fokus i stället är hur maten 
produceras, från vilket landskap och från 
vilken natur den kommer och vem som 
producerar den kan spännande saker ske, 
både med maten som sådan och med 
livsmedelssystemet. 

tankar i tiden
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som behövs för att producera maten (mark, vatten, 
utsäden och avelsmaterial) som allmänningar och mat  
som en kollektiv nyttighet. Denna syn ansluter väl till 
hur mark och mat har betraktats i många samhällen.  
Det finns en lång tradition av gemensam skötsel av 
naturresurser både i Sverige och andra länder. Upp-
emot 30 procent av all skog i världen anses skötas 
samfällt på ett eller annat sätt, medan mer än 60 pro-
cent sköts av regeringar och mindre än 10 procent är  
i privat ägo. Betesmark är ofta samfälligheter och mark 
är fortfarande inte något som kan köpas och säljas hur  
som helst på en marknad, inte ens i alla de kommer-
sialiserade västerländska länderna. Sverige har exem-
pelvis fortfarande ett förbud för bolag att köpa jord-
bruksmark. Fiskevårdsföreningar, vägföreningar, 
vattenvårdsområden och jaktlag är andra exempel på 
former för samfälld skötsel av resurser, vilka ibland 
är privat ägda, ibland samfällt eller offentligt ägda.

Matproduktionen har mycket stor påverkan på 
hela vår livsmiljö, på gott och ont. Jordbruket tränger 
undan annan natur, det förorenar vatten och luft, 
sprider sjukdomar och orsakar utsläpp av växthus-
gaser. På pluskontot skapar vissa former av jordbruk, 
till exempel betande djur, andra värden än varorna. 
Om mat är en vara i första hand, ligger det närmast 
till hands att på olika sätt också hantera alla andra  
sidor av maten inom ramen för marknader, till exem-
pel genom att sätta pris på ekosystemtjänster och 
skapa marknader för utsläppshandel eller annan form 
av ekologisk kompensation. Om mat däremot är en 
kollektiv nyttighet och resurserna för matproduk-
tionen är allmänningar får dessa olika effekter inte-
greras inom de strukturer som utvecklas för detta. 
De sociala och kulturella sidorna av maten, djurväl-
färden och mycket annat kan också enklare integre-
ras i ett sådant perspektiv. Det betyder inte att alla 
problem försvinner, målkonflikter finns i alla fall, 
men det blir andra överväganden en de rent mark-
nadsmässiga som får avgöra. Argumentet att »vi kan 
inte höja vårt djurskydd/förbjuda glyfosat/minska 
föroreningarna för då kommer vi att konkurreras ut 
av andra länder som har billigare produktion« faller 
platt om det inte är »marknaden« i första hand som 
avgör vad som produceras och hur. 

En förändrad syn på maten förutsätter andra former 
för hur jordbruksprodukter kommer till våra tallrikar.  
Den avgörande frågan i dag är »vad ska jag köpa«. 
Men om fokus i stället är hur maten produceras, från 

vilket landskap och från vilken natur den kommer 
och vem som producerar den kan spännande saker 
ske, både med maten som sådan och med livsmedels-
systemet. 

De som odlar mat själva eller är med i ett andels-
jordbruk eller matkooperativ får en mycket begrän-
sad tillgång till råvaror. Sex brittiska forskare som 
studerat alternativa försörjningssätt konstaterar i 
studien Reconnection Consumers Producers and Food 
trots det att de som hade minst valmöjlighet oftast åt 
en mer varierad kost, mer färsk mat och lagade mer 
mat från grunden än de som handlar i stormarknader 
där det finns tiotusentals produkter att välja mellan. 
Bristen på valmöjligheter uppmuntrade och tvingade 
dem att lära sig nya sätt att använda råvarorna och 
laga mat på. De som själva engagerar sig i matproduk- 
tion får också en mindre neurotisk hållning till mat. 
Måltidshistorikern Richard Tellström har skrivit i 
en bloggtext om hur endast en av 450 deltagare på en 
festmåltid för chark-sm beställde särskild kost, medan 
hela 75 procent av deltagarna vid en psykologkonferens 
ville ha något annat än det som serverades.  

Förändringskraften går mycket längre än så.  
Undersökningar med människor som engagerar sig 
i alternativa sätt att producera eller konsumera mat, 
visar att de initialt oftast betonar hälsan och miljön 
som skäl för sitt engagemang. Men den förändrade 
praktiken leder i sin tur till nya ställningstaganden 
som går mycket längre än de ursprungliga. Man vär-
derar social gemenskap och att bidra till den lokala 
ekonomin samt blir aktiv i jordbruks- och livsmedels-
politik. Att på ett handgripligt sätt delta i de olika 
stegen i matens skapandeprocess i samarbete med 
andra blir ett sätt att få mer makt och kontroll. Inte 
bara kontroll över sin egen näringsförsörjning,  
utan också politisk makt. 

ann-Helen meyer von Bremen 
Gunnar Rundgren
är journalister
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den BittRa 
smaken av te
i undersköna darjeeling görs några av världens 

mest exklusiva teer. men den utsökt milda och friska 
sällskapsdrycken lämnar en bitter eftersmak av 

slavarbete och miljöförstöring.
följ med på en resa till teets mörka sida.

text: soPhie arnö   Foto: Jonas gratzer
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P å Sibyllans tehandel i  
 Stockholm finns teer  
 från hela världen. Kina,  
 Sri Lanka, Indien. Längst  
 fram på disken står en 

trälåda med årets första skörd från 
Darjeeling –  allmänt kallat »teernas 
champagne«. Priset? 2 000 kronor kilot.

 – Den första skörden är exklusiv. 
Så mjuk och mild, men ändå fyllig, 
förklarar den unga expediten. 

Ett par veckor senare står jag i »prov- 
rummet« på Makaibari, en av de äldsta 
tegårdarna i den indiska delstaten vid 
Himalayas rand för att lära mig mer 
om det mytomspunna teet. 

Rajah Banerjee är fjärde genera-
tionens ägare till en av Darjeelings 
största och äldsta egendomar. Han för 
sin personliga silversked till munnen, 
stannar upp, doftar, och suger sedan 

in en liten mängd av den gyllengula 
vätskan med precis rätt mängd luft 
och ett karaktäristiskt sörplande. 

– Prova! säger han sedan. Koppen 
han räcker fram är bryggd just på den 
första skörden och det bleka teet är 
verkligen påfallande mjukt och delikat 
i sin smak.

– Vi dyrkar våra buskar som giv-
milda gudar, säger Rajah Banerjee.

De brant sluttande bergssidorna runt  
oss är så långt man kan se täckta av 
låga, strävsamma plantor. Kvaliteten  
på skörden beror till stor del på väx-
ternas terroir, det vill säga på den sam- 
manlagda effekten av höjden, jorden 
och klimatet i omgivningarna. Molnen 
som ofta sveper in mellan bergs- 
topparna ger en svalka som gör att det  
växer långsamt. Lutningen gör att 
vattnet rinner undan snabbt när det 

regnar. Bägge – förutsättningar som 
gör att smakerna hinner utveckla sig. 
Inget te i världen anses ha samma ut-
sökta egenskaper som det som kom-
mer härifrån. Tiden för skörden på-
verkar också kvaliteten. De första 
skördarnas späda blad anses mest 
delikata – därav också priset. Medan 
den kraftigare, sista höstskörden går 
att köpa på Sibyllans för 59 kronor 
hektot. 

MEN	DET	FINNS	OCkSÅ en annan historia 
om priset för te. Det som betalas av 
de anställda på plantagerna och deras 
familjer. 

Ett par dagar senare får jag kontakt  
med Bharat Prakash Rai, en av ledarna  
för den lokala frivilligorganisationen  
Fosep, (Federation of Societies for En-
vironmental Protection), som arbetar 
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det finns en annan historia om teet, den som  
handlar om de anställda och deras villkor.
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för miljö och mänskliga rättigheter i  
Darjeeling. Han har under lång tid sam- 
lat kunskap om och arbetat för att stärka 
arbetarna på tegårdarna. 

– Det har varit en insiktsfull erfaren- 
het att lära om det extremt hårda liv de 
lever. De har inte heller kunnat för-
bättra sin situation på alla år. De fack-
föreningar som finns för att skydda 
dem är bara redskap i händerna på 
plantageägarna. Det finns ingen verk-
lig frihet för dem som jobbar här,  
säger han. 

För att förstå mer måste man gå till- 
baka. Historien börjar 1951 då man in-
förde en lag, den så kallade tea planta- 
tions labour act, som svar på de dåliga  
arbetsvillkoren för säsongsarbetare på  
teplantagerna. Enligt det nya direktivet 
skulle arbetsgivaren inte bara reglera 
arbetsförhållandena, utan även sörja 

för de anställda och deras familjers 
boende, matransoner, skola, hälsa och 
välfärd. De ska enligt lagen tillhanda-
hålla rent vatten, sanitära toaletter, 
basal sjukvård, liksom daghem, skola 
och fritidsaktiviteter för barnen. 

– Lagen lever fortfarande kvar, men 
samtidigt som den garanterar grund-
läggande socialt omhändertagande för  
de anställda innebär den att de i prak-
tiken är livegna. Vår tids slavarbetare 
om man så vill. 

VÄLDIGT	LITE	FAkTA	kommer ut om livs-
villkoren på de 87 tegårdar som finns 
i Darjeeling. 

– Den information som trots allt 
kommer fram går ofta via ledningen  
och behöver tas med en nypa salt. 
Den är som regel missledande, ofta 
helt osann, säger Bharat Prakash Rai. 

För fem år sedan gjordes på uppdrag  
av delstatsregeringen en kartläggning  
av arbetsförhållandena på samtliga 273  
tegårdar i hela norra Västbengalen, 
där även Darjeeling ligger. 

Den visar att de anställdas löner 
fortfarande ligger långt under mini-
minivån, maten är undermålig liksom  
skolorna och boendestandarden. 
Elektricitet, latriner och dricksvatten  
saknas ofta. Många av arbetarna är 
undernärda och sjuka som en följd  
av dålig mat, bristande sanitet och de  
bekämpningsmedel som de exponeras 
för på plantagerna. Majoriteten saknar 
tillgång till sjukvård eller apotek.

– Ett annat problem är att unga ger 
sig av till större städer som Delhi och 
Bangalore för att få bättre betalda jobb 
och lämnar sina barn bakom sig,  
säger Bharat Prakash Rai. 

det finns 87 tegårdar i darjeeling, men väldigt lite kommer 
ut när det gäller situationen för de som arbetar där.
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sluttningarna är täckta av tebuskar. kvalitén på teet från darjeeling beror på 
summan av höjden, jorden och klimatet i regionen. de tidiga bladen anses mest 
delikata och kan kosta upp till 2000 kronor kilot i våra butiker.
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 »vi dyrkar våra buskar som givmilda gudar«,  
säger raja banerjee, fjärde generationens  
plantageägare i darjeeling. han är en av få  
ägare som öppnat sina gårdar för besökare.
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På många av gårdarna är villkoren för de anställda 
svåra, med låga löner och livsvillkor, bland annat 
saknas ofta tillgång till sjukvård.
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– Många dras också in i prostitu-
tion. Handeln med unga kvinnor är 
utbredd både i Darjeeling och närlig-
gande städer, särskilt under turist- 
säsongen. Många smittas med hiv och 
andra livshotande sjukdomar som 
tuberkulos. Problemen har med åren 
fått epidemiska proportioner. 

Under några dagar försöker jag och 
fotografen Jonas Gratzer få besöka 
bostadskvarteren på några av de större 
tegårdarna. Happy Valley är en av de 
mest porträtterade i turistbroschyrer. 
Vi ser redan från vägen att odlingarna  
ligger anslående vackert med utsikt 
över det snöklädda Kanchenjunga, 
ett av världens högsta berg. Här görs 
bland annat »Happy Valley Snow 
mist«. Ett exklusivt te som går att köpa 
för 56 000 kronor kilot på Harrods i 
London. »Det svala, krispiga vädret 

har laddat det med hälsa och vitalitet« 
lovar varuhuset.  I produktbeskriv-
ningen framgår också att de späda 
bladen som det är gjort på är plockade 
från speciellt utvalda buskar. Men vi 
får inte komma in. 

I	STÄLLET	ÅTERVÄNDER	vi till Makaibari. 
Rajah Banerjee är en av få som bestämt 
att hans gård ska vara både ekologisk 
och öppen för besökare. 

– Titta, de är som på steroider!  
säger han och pekar ut över en av kon- 
kurrenternas sluttningar där det växer 
välgödda plantor med stora blanka 
blad i räta rader.

Skövlingen av regnskog i kombina-
tion med klimatförändringen har lett 
till omfattande jorderosion och allt 
mindre skördar.  

Många plantageägare möter situa-

tionen med alltmer aggressiv konst-
gödning och bekämpningsmedel. 

– De skyr inga medel, fnyser Rajah 
Banerjee.

Att omsorg om människorna och 
miljön inte alltid kommer först när 
kraven på intäkter ökar är uppenbart.  
En hållbarhetsansvarig för ett av Indiens  
största teföretag säger på villkor att hen  
får vara anonym att kundernas krav 
på låga priser i kombination med svik- 
tande skördar gör det svårt att satsa 
på social välfärd för arbetarna och deras  
familjer, trots att lagen föreskriver det. 
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– Jag ser att skolorna på våra tegårdar  
saknar utbildade lärare. Jag tror på ut- 
bildning men vi måste ta det steg för  
steg. Vi kan inte göra allt med en gång. 

– Jag ser också att husen familjerna 
bor i är av bristande kvalitet. Men vi har 
40 000 arbetare som behöver boende 
och skydd för regn. Det är inte lätt!

Rajah Banerjee pratar sig varm för  
hur viktigt det är att de anställda själva  
får möjlighet att vara delaktiga i att 
skapa sin tillvaro. Vi får gärna gå runt 
fritt och prata med dem säger han. 

Inne i ett av de låga, pastellfärgade  

husen möter vi Sajan Rai, 38, som leder  
gårdens fackförening. Han bekräftar 
att villkoren på Makaibari är bättre 
än på många andra gårdar. Men fort-
farande finns problem. 

– Det grundläggande är att vi saknar 
eget land, egen identitet. Vi är livegna, 
måste stanna här till döden. 

Meena Tamang, 45, även hon med i 
facket, instämmer. 

– Vi är helt beroende av att våra 
chefer lagar våra hus, betalar vår hyra. 
Vi har ingen frihet. 

Utanför har Deepeka Bhujel, 29, 
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precis snört fast en stor korg på ryggen  
och är på väg ut för dagens arbetspass. 

– Arbetsvillkoren är okej, men  
det är stor press och stress att plocka 
mycket, säger hon med ett blygt leende.  

För en dags arbete om åtta timmar 
får hon 16 kronor, alltså två kronor 
per timme. 

– Men jag får ju boende, elektricitet 
och skola för mina barn också under-
stryker hon lojalt. 

Te då? Får hon något te? 
– Ja! Vi får 250 gram per månad. 
Arbetarnas te är svart och blandat, 

gjort på resterna som hamnar på gol-
vet under produktionsprocessen. 

– Det är kanske inte av samma 
kvalitet som det vi säljer, men jag är 
van vid och gillar det. Jag har aldrig 
druckit något annat. 

»vi är helt beroende av att våra chefer 
lagar våra hus och betalar vår hyra.  

vi har ingen frihet«, säger en fackligt 
aktiv på en av de stängda gårdarna.
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d en franska presidenten har konstitu- 
 tionella befogenheter som ingen annan  
 statschef i Västeuropa. Hen väljer reger- 
 ing, har rätt att stifta lagar genom dekret 

och kan vid behov upplösa parlamentet. 
Den politiska oppositionen i parlamentet har en svag 

ställning. Folket som visar musklerna under strejker 
och vid demonstrationer är en betydligt hårdare nöt 
att knäcka. Majrevolten 1968 blev början till slutet för  
general de Gaulle som fransk president. Upproret mot  
regeringens förslag om ekonomiska åtstramningar 
1995 tvingade Jacques Chirac och hans premiär- 
minister att backa. 

Nu har det varit Emmanuel Macrons tur att möta 
den folkliga oppositionen. Han lyckades omedelbart 
efter valsegern förra våren genomföra en reformering  
av arbetsrätten med hjälp av regeringsdekret. Mot-
ståndet har vuxit sedan dess. Förslaget om att kon-
kurrensutsätta järnvägen och ändra villkoren för de 
anställda inom statliga sncf blev den tändande gnis-
tan och under våren har de stora fackförbunden  
gemensamt dragit i gång strejker och demonstrationer. 
Andra grupper har anslutit sig. 

europa

macron möter motstånd för sina reformer, 
men samtidigt som hans program inte är  
så liberalt som många hävdar, representerar 
han en märklig blandning mix av sociala,  
konservativa och liberala värden. 

Paradoxernas 
president
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JÄRNVÄGEN	kAN	TyCkAS	vara en liten fråga jämfört med 
arbetsrätten. Men icke! Nationens järnväg är en ange- 
lägenhet som binder ihop landet både bokstavligt 
och bildligt. Frankrike må vara ett av Europas mest 
centraliserade länder men det finns ett starkt folkligt 
försvar för alla dess delar, städer såväl som glesbygd. 
Ett land med 36 000 kommuner, där de minsta en-
heterna inte överstiger hundra invånare men där alla 
kräver god offentlig service. Järnvägens anställda,  
eller funktionärer som de kallas, har status som före- 
trädare för denna enade nation. De har uppnått sär-
skilda förmåner som livstidsanställning och pension  
långt före fyllda 60 år. Detta vill Macron ändra på 
och han får inte bara kritik från de järnvägsanställda. 
Nästan hälften av landets medborgare stöder strejken. 

Motståndet mot Macrons järnvägsreform har också 
sin grund i en djupt känd folklig motvilja mot eliten i 
Paris. Macrons liberala program avvisas lika mycket av 
Nationella fronten som av vänstersocialisterna inom 
La France Insoumise och de fackliga organisationerna. 

Frankrike utvecklas samtidigt åt ett annat håll. 
Landet öppnas alltmer för globala idéer. Den nya 
medelklassen växer när urbaniseringen tilltar och 
landsbygden långsamt avfolkas. När industriarbetena 
blir färre får fackföreningarna allt svårare att mobili-
sera strejkande arbetare. 

MACRON	TROR att han har tiden på sin sida. Han är  
inte heller någon renodlad liberal. Han möter många 
fransmäns välvilja när han söker skaffa sig makt och 
inflytande och bli den ledande politikern inom eu. 
Han uppskattades även när han visade ett fast hand-
slag i mötet med Donald Trump under deras första  
möte och när han vågade tala i klartext om brott mot  
de mänskliga rättigheterna i mötet med Vladimir  
Putin i Versailles förra sommaren. Han vet att många  
utländska statschefer tjusas av de gyllene salarna i 
slott och palats i den franska huvudstaden men han 
vet också att fransmännen älskar att visa upp den 
mondäna sidan för omvärlden. Eller som han själv 
säger: »Jag vet att fransmännen vill ha en kung som 
president«.

En liberal som odlar statens makt och skönhet.  
En liberal som visserligen bejakar den globala världen 
och tror på frihandel men som samtidigt med över-
tygelse bevarar de franska traditionerna, som reso-
nerar filosofi med filosofer och litteratur med andra 

intellektuella. Som aldrig skulle överge tron på att 
Frankrike är en unik nation med en unik historia, 
som han i sina texter för övrigt alltid skriver med 
stort H.

Den franska presidenten är faktiskt liberal, kon-
servativ och social på samma gång som han också är  
nationell. Denna märkliga sammansättning av olika 
värderingar är samtidigt ett uttryck för fransk tradi- 
tion. Macrons liberala reformer är inte heller så långt- 
gående om man ser till den nuvarande samhällsord-
ning som han förhåller sig till. Frankrike är i dag på 
många sätt mer lagreglerat, mer protektionistiskt och 
har större ambitioner att utöva statlig kontroll över 
näringslivet än i flertalet jämförbara länder. 

MACRON	HAR	NIO	ÅR	till på sig att reformera Frankrike –   
om han blir omvald 2022. Han säger själv att han vill 
vara allas president, att det nya prekariatet ska få mer 
stöd. Men kommer Macron att bli en president för de 
lågutbildade som försörjer sig i den svarta sektorn? 
Kommer han att kunna fånga upp bönderna som 
lämnat sina gårdar och lever på existensminimum  
i städernas förorter? Och alla ensamstående kvinnor 
eller de fattiga pensionärerna? Nio miljoner fransmän  
lever under fattigdomsstrecket. 

Ingen president har hittills löst problemen för 
dessa betydande grupper i det franska samhället. 
Kommer Macron att kunna göra det? För den som har  
beröringsskräck för någon som arbetat på bank och 
presenterar vissa liberala lösningar på ekonomiska  
problem är svaret nej. För andra är uppfattningen en 
annan. Uppemot hälften av befolkningen ger honom 
ytterligare något år för att visa att han kan förändra 
landet till det bättre. Tidsfristen för Emmanuel  
Macron har ännu inte gått ut.

tomas Lindbom
är journalist och författare

Förslaget att konkurrensutsätta järnvägen och 
ändra villkoren för de anställda blev en tändande 
gnista för stora protester mot macron.
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som om de läste högt ur Jean-Claude 
Junckers veckobrev«).  De skärskådar 
de liberala politiker (Macron, Clinton,  
Trudeau) som fått ikonstatus som 
moderna och progressiva internatio-
nalister, och levererar guldkorn som 
att »när Socialdemokraterna inte vågar 
säga att kapitalet har makten, kan hö-
gerpopulisterna i lugn och ro påstå att 
det är PK-eliten som bestämmer allt«. 

Upplägget och omfånget gör dock 
boken svår att överblicka, och det är 
synd. Ett manifest ska ju vara koncist 
och slagkraftigt för att kunna vara 
användbart i den politiska kampen. 
Men det här är egentligen inget mani-
fest i den bemärkelsen, och målgrup-
pen – visar det sig när jag läser Kajsa 
Ekis Ekmans intervju med författar-
na i etc (7/5) – är, trots undertiteln 
För knegare, arbetslösa, tandlösa och 
90 procent av alla andra, inte rörelse-

aktiva och politiskt intresserade, utan 
»politiker, skribenter och antirasister 
som är rädda för populism«. Kanske 
är det därför det handlar så lite om 
organisering, trots att det är själva infra- 
strukturen och grundförutsättningen 
för all politik underifrån.

ÄVEN	OM	JAG	håller med om bokens 
grundpremisser provoceras jag av den 
kategoriska attityden, med generalise-
ringar och tvärsäkra påståenden. Det 
gäller inte minst förhållningssättet till  
de kollektiva aktörer som genomgående 
kritiseras. »Liberalerna« får ju svara 
för sig själva, men en majoritet av till- 
fällena när »vänstern« eller »antirasis-
terna« tillskrivs en uppfattning eller  
ett agerande invänder jag i marginalen  
»men vem tycker så?« eller »vem gör 
så?«. I alla fall inte majoriteten av de 
som organiserar sig för ett mer jämlikt 

d en utbredda europeiska  
 och amerikanska popu- 
 lismen är en reaktion på  
 det klassförakt uppifrån  

som orsakats av de senaste trettio årens 
maktförskjutning från arbete till ka-
pital. Med ökad ojämlikhet och poli-
tikens reträtt växer missnöjet, och det 
enda sättet att förhindra högerpopu-
lismens framfart är genom en bred, 
vänsterpopulistisk rörelse. Så skulle 
man kunna sammanfatta huvudbud-
skapet i Göran Greiders och Åsa  
Linderborgs gemensamma debattbok  
Populistiska manifestet. 

Boken består av 151 olika teser  
om stort och smått i ingen särskild 
ordning, fördelade på drygt 300 sidor, 
och avhandlar bland mycket annat 
migrationspolitik, den oförtjänt haj-
pade gal-tan-skalan, och etablisse-
mangets reaktion på Brexit (»alla lät 

inte glasklart
om populismen

det blir lite väl slängigt ibland, och det saknas en bild av 
vad organisering kan vara i vår tid, men annars innehåller 
både Populistiska manifestet och liten bergspredikan för 
socialister intressanta tankar om vänstern och framtiden.  

mest den senare, skriver kristin linderoth.
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samhälle. Att kritiken mot »vänstern« 
ofta är orättvis eller helt saknar för-
ankring i verkligheten går stick i stäv 
med ambitionen om en vänsterpopu-
listisk rörelse, som ju måste vara bred, 
lyhörd och inkluderande. Snarare än 
vem som har fel bör frågan vara vilka 
krav vi kan samlas kring, och hur  
allianser kan byggas. Det är så rörelsen 
kring Jeremy Corbyn – som lyfts fram 
som ett positivt exempel – lyckats bli 
så framgångsrik. 

Men för att Corbyn och Bernie  
Sanders ska passera som vänsterpopu- 
lister får Greider och Linderborg tänja  
en del på den egna definitionen av popu- 
lism. Ännu konstigare blir det när det 
framgår att de bara ser vänsterpopu- 
lism som något som kan underblåsa 
missnöje, och därigenom vidga ramarna  
för vad som är möjligt att göra för de 
reformistiska rörelser som ska styra 
samhället. Hur går det ihop med att 
Corbyn och Sanders de facto är de 
enda ledande socialdemokrater som 
i dag driver en reformistisk agenda? 
Menar författarna att de egentligen 
inte vill ha makt att genomföra den, 
utan bara vill röra om i grytan? Det är 
ju i så fall vad debattörer som Katrine 
Marçal hävdar, och det helt felaktigt. 

I stället för att slå knut på oss själva 
för att kunna använda uttrycket vän- 
sterpopulism kan vi väl bara säga som 
det är – att vi behöver en socialistisk 
vänster? 

GÖRAN	GREIDERS	EGNA Liten bergspredikan  
för socialister behandlar till stor del 
samma frågor – högerpopulism, migra- 
tion, nyliberalism, globalisering – men  
i en annan ton och i annat format. 

Om Populistiska manifestet stundtals 
känns som en skrivbordsprodukt ver-
kar Greiders predikan vara författad 
i rörelse mellan olika politiska möten 
och samtal. 

Det är en behändig bok där kort-
fattade uppmaningar i punktprograms- 
form varvas med längre texter om 
politisk filosofi, socialpolitik och 
ekonomi. Dessa är skrivna som vore 
de muntliga appeller, och på så sätt 
frammanas omedelbart rörelsen som 
tänkt mottagare och samtals-
partner. Boken innehåller 
också utdrag ur texter och  
anföranden av progressiva 
agitatorer genom historien  
– från arbetarförfattaren Moa 
Martinson och den antikolo- 
niala teoretikern Frantz Fanon, 
till den brittiska Moment-
umrörelsen och den social-
demokratiska kommunpo-
litikern Sofie Eriksson. I ett 
brandtal för agitationen som 
livsnödvändig socialistisk 
praktik argumenterar Grei-
der för ett återuppväckande 
av undanskuffade radikala 
begrepp som socialism, solidaritet, 
ekonomisk demokrati, vars spräng-
kraft ökar i takt med att ojämlikheten 
blir alltmer grotesk. 

Liksom i hans och Åsa Linderborgs 
manifest finns en lite väl stor tilltro till  
just ordens betydelse, men så har också 
Greider en särskild blick för det poli-
tiska språket, och det gör att jag ändå 
låter mig dras med. Han sveper över 
det samtida landskapet, och zoomar  
in på företeelser som kan tyckas mar-
ginella, men som när de förstoras visar  

sig rymma blixtbelysningar av vårt 
politiska klimat. Som att ingen politi-
ker längre blir riktigt förbannad, utan 
på sin höjd finner något »oacceptabelt«  
(här skulle man kunna lägga till Stefan  
Löfvens favorituttryck »inte okej«), att  
det för vänstern så viktiga ordet »radi-  
kalisering« kommit att bli synonymt 
med fanatism och terror, eller att bud-
getöverskott ju egentligen bara betyder  
uteblivna reformer. Här avfärdas 
pratet om »svenska värderingar« för-

tjänstfullt som »färdiggräd-
dade moralkakor för nyan-
lända i nationens tjänst«, och 
den olustiga känsla jag fick av 
Populistiska manifestets bitvis  
märkliga formuleringar om 
flyktingvolymer, tiggeri, 
mänskliga rättigheter och 

flyktingsaktivister lättar lite. 
Liten bergspredikan för 

socialister är full av använd-
bara och hoppfulla insikter, 
som att den ensamma män-
niskan aldrig är optimist,  
att fröet till socialism finns  
i vardagens kollektiva prak-
tiker, att idéer aldrig får någon 

avgörande betydelse förrän de landar 
hos gräsrötterna och att det är sociala 
rörelser, inte politiker, som kan för-
ändra samhället. 

På sätt och vis är den faktiskt mer 
av ett vänsterpopulistiskt manifest än 
boken som bär den titeln.

kristin Linderoth 
är genusvetare och ingår i tidens 
redaktion
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d u har väl valt att leva jäm- 
 ställt, va? Du har väl gjort  
 de rätta valen så att du  
 sitter där med fast jobb, 

tjänstepension, frisk kropp och en part- 
ner som delar på föräldraledigheten? 
Inte? Men skyll dig själv då.

I vår nyliberala era faller allt fler  
områden under marknadens lagar:  
välfärden, akademin och våra relationer.  
Till och med vår tid har blivit en handels- 
vara. Skolor och hemtjänst ska väljas, 
forskningen värderas utifrån kvantita- 
tiva mått och relationer upprätthållas  
med sociala medier. Samma medier som  
utformas slugt för att hålla oss fast vid 
mobilerna allt fler av dygnets timmar, 
till kapitalets förtjusning. 

Nyliberalismen kom som ett svar 
på två problem som ansågs höra sam-
man: välfärdsstatens styrelseskick och  
hur detta skapat medborgare som inte 

accepterar sitt eget ansvar. Välfärds-
statens kollektiva och politiska lösningar 
har övergått till ett system där just 
individens eget ansvar står i centrum 
och gjort styrande till att blott ge ramar 
och förutsättningar för att marknader  
ska fungera. För att uppnå jämställdhet  
och krossa förtryck måste medbor-
garna nu bara välja rätt. Eller?

ATT	NyLIBERALISMENS	FRAMFART påverkat 
och påverkar vår tillvaro menar genus- 
vetaren Siv Fahlgren, sociologen  
Katarina Giritli Nygren och litteratur- 
vetaren Anders Johansson, alla vid 
Mittuniversitetet, är obestridligt. De 
har valt att titta på hur nyliberalismen  
försvårar feministisk organisering och  
jämställdhetsarbete och utgår från 
såväl arbetsmarknaden och politiken 
som den egna akademin.

Med marknadstänkandet följer en 

värdegrund där värden som produk-
tivitet och framgång står högt. I ett 
sådant system kommer alltid den pri-
vilegierade gynnas: den som är man, 
vit, frisk, utbildad och heterosexuell. 
Andra perspektiv skrotas eller osyn-
liggörs. Författarna till boken menar 
att nyliberalismen förstärker makt-
ordningen »det normala« som filoso-
fen Michel Foucault myntade.

Att vara normal och inte »i utan-
förskap« blir i Foucaults mening en 
maktposition. För att inte riskera att 
hamna i utanförskapets bakgårdar 
känner många en stress över att välja 
rätt. Om du trots allt inte lever upp 
till det normala har du dig själv att 
skylla – du borde ha valt annorlunda. 
Nyliberalismen gör »utanförskapet 
till en individuell risk som också före-
slås hanteras på individuell nivå, sam-
tidigt som den framträder som en gi-

knivskarp	analys	
av	marknaden		
och	feminismen

fo
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det marknadstänkande och individfokus som råder under 
nyliberalismen underminerar feministisk förändring. 
det menar tre forskare vid mittuniversitetet i en debattbok. 
madeleine bengtsson läser en klockren analys, men saknar 
symptomatiskt nog vilja till politisk förändring.
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ven okontrollerbar kraft, och inte som 
en effekt av rådande maktordning«, 
menar författarna.

Valfriheten, eller »valtvånget«, 
som åläggs medborgarna utifrån vad 
marknaden bestämt begränsar möjlig- 
heten att se andra alternativ för sam-
hällsordning, vilket i sin tur är något 
som marknaden kräver för att kunna 
ta över allt fler områden i människors 
tillvaro. Det är svårt för den deltids-
arbetande undersköterskan som tar 
hand om sina anhöriga att se något 
annat alternativ än att acceptera en 
värdelös pension – hon har ju gjort 
det valet. Hon borde ha valt en annan 
utbildning. (Ja, varför gjorde hon inte 
det? Eller andra föräldrar?)

NyLIBERALISMEN	UTMANAR feminismen  
genom att undergräva kollektivt mot-
stånd och osynliggöra potentialen i  

politisk förändring, menar författarna.  
Samtidigt som den västerländska femi- 
nismen före nyliberalismens intåg 
många gånger glömde eller förbisåg 
erfarenheter som delades av rasifierade 
eller personer med funktionsvariatio-
ner. Jämställdhet kan inte bara handla  
om att räkna huvuden. Feminismens  
uppdrag måste vara att rubba de makt- 
ordningar och styrskick som hela tiden  
pånyttföder förtryck, enligt författarna.

Men när författarna ska presentera 
strategier för att möjliggöra feminis-
tiskt motstånd, går skriften över från 
knivskarp analys till mediokra förslag 
som rör förhållningssätt. Ett av dem 
är att som individ, akademiker och 
aktivist välja (så klart!) en ambivalent 
hållning där man både försöker skapa 
kollektivt motstånd och dra individu-
ell nytta av systemet. Där man ser för-
delar både med att tala strikt om kön 

som diskrimineringsgrund och se till 
fler erfarenheter än blott de binära 
(jämför klass- och »idenitetspolitik«-
debatten) och att denna ambivalens 
öppnar upp för kloka tankar.

Men var är förslagen som på riktigt 
kan rulla tillbaka nyliberalismens intåg?  
Ska vi acceptera ekonomism på allt fler  
områden eller ska vi sätta ner foten – 
hit men inte längre? Skrota npm och 
skolvalet till att börja med. Reglera  
finansmarknaderna. Förbjud vinster i 
välfärden. Gör det opolitiska politiskt  
igen! Vi har viktigare saker att göra än  
att välja, glo i telefonen och banna oss 
själva dagarna i ända.

 

madeleine Bengtsson
är journalist och medlem i tidens 
redaktionsråd
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d et var länge sedan tiden sprang ifrån Pelle  
 erövraren. Så sitter jag och tänker när jag  
 läser Martin Andersen Nexøs kluns till  
 bok på 1 200 tätskrivna sidor. Den kom 

ut mellan 1906 och 1910 men författaren själv ansåg 
att den blivit föråldrad redan på 1920-talet. Då gick 
Nexø över från socialdemokraterna till kommunis-
terna och berättelsen om pojken från Tomelilla som 
kom till Bornholm för att erövra världen passade inte 
längre hans politiska program. Den var, enligt för-
fattaren, reformistisk. I litteraturkretsar kom den att 
anses som passé på 50-talet, eftersom dess arkaiska 
stil inte passade ihop med den modernismvurmande 
samtiden. 

Jag bläddrar i boken, som fick svensk språkdräkt 
av Håkan Bergstedt 1944. Sedan dess har den inte 
översatts.

Och detta är faktiskt alldeles befängt. För Pelle  
erövraren är inte alls någon bok som »inte längre går 
att läsa«. Tvärtom är det en levande klassiker med ett 
friskt språk som berättar en drabbande – ibland rent 

hjärtskärande – historia. En sådan bok är oberörd av  
om samtiden springer ifrån den. Dessutom är det en  
otroligt inflytelserik roman som lade grunden för hela  
den nordiska proletärlitteraturen. Bland annat fick 
den Moa Martinson att våga börja skriva på allvar och 
Eyvind Johnsons Romanen om Olof är en slags blå-
kopia av den. 

För den som vill läsa mera om detta kan jag  
varmt rekommendera Per-Olof Mattssons nyutkomna  
Martin Andersen Nexø. Den nordiska arbetarlittera-
turens pionjär. I vår samtid är vi besatta av att böcker  
»ska säga något om nutiden«. Helst ska varenda 1800- 
talsroman lära oss något om Brexit och sd och läst ur 
det perspektivet får man inte ut mycket av Pelle  
erövraren. Däremot gör den något som jag själv tycker 
är mycket större: den kastar ett främmande ljus över 
tillvaron och får oss att se samtiden genom dess raster. 
Jag ska återkomma till det.

Pelle erövraren	inleds på Bornholm i slutet av 1800-talet.  
Dimman ligger tät och på kajen står en grupp öbor 

med nya ögon

en levande klassiker

Pelle erövraren har länge ansetts förlegad och passé. obegripligt. 
boken kastar ett främmande ljus över tillvaron och får oss att se  
samtiden genom dess raster, skriver rasmus landström.  
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en levande klassiker
och tittar in i tjockan. Plötsligt hörs en ångvissla och 
båten som Pelle och hans pappa Lasse färdas med 
lägger till vid kajen. Lasse är uppspelt; han har berättat  
för Pelle om de höga lönerna i Danmark och att man 
har ylle i stället för lärft innanför kläderna. »Här kan 
även dom fattigaste pojkarna äta flottigt bröd varje 
dag och pengarna flyter som lervälling längs vägarna«, 
utbrister han triumfatoriskt. 

Så kliver han upp på kajen och börjar erbjuda sina 
tjänster till arbetsgivarna. Men ingen nappar. Han är 
för gammal, säger de. För ledbruten. Han sänker  
priset på sin arbetskraft men ändå är det ingen som 
vill ha honom. 

Till slut går han in i boden och köper en flaska 
brännvin; sätter sig nedslagen på en gatstump och 
tittar på hur droskorna far iväg med de unga sten-
huggarna och tjänsteflickorna.

Det är en magnifik inledning som rymmer mycket 
av bokens tematik. Pelle erövraren är en roman som 
kretsar kring emigration och hemhörighet. Den skildrar  
livshunger och erövrarlust, men också proletarisering  

och värdighetsförlust. Här finns Pelle som börjar som  
kofösare, men avancerar till skomakare och fackföre- 
ningsledare. Och här finns Lasse, som börjar som 
arbetskarl men gör en motsatt klassresa. Till slut får 
pappan jobb på en stor gård där han får mocka skit 
och bo i lagården. Tillsammans utgör far och son en 
bild av den nya och den svunna tiden; proletären och 
den gamle torparen, fattigdanmark och industrisam-
hället. Men det som är så fint med Nexøs skildring är 
att samma humanistiska värme böljar genom båda 
porträtten.

Pelle erövraren är uppdelad i fyra delar och för varje 
bok vidgas Pelles värld och hans politiska horisont. 
I den första delen befinner han sig på Stengården på 
landet, i nästa åker han in till Bornholm och blir sko-
makarlärling. I tredje delen lämnar han ön och åker till 
Köpenhamn där han blir ledare för en framväxande 
fackföreningsrörelse. 

I den sista delen är Pelle medelålders och har barn, 
landsorganisationen har bildats och en disciplinerad 

Porträtt av martin andersen nexø målat 
1911 av michael ancher (1849–1927), 
bornholms kunstmuseum i danmark.

   61 



62  

arbetarklass driver fredlig klasskamp mot arbets-
givarna. 

När man läser detta i dag är det lätt att känna  
igen ramberättelsen från otaliga andra arbetarepos:  
Ivar-Lo Johanssons Godnatt, jord, Eyvind Johnsons 
Romanen om Olof, Per-Anders Fogelströms stad-svit 
och – för att ta ett samtida exempel – Vibeke Olssons 
Sågverksungen. 

Samtliga böcker om proletären som växer upp  
parallellt med arbetarrörelsens födelse. Men det man 
måste komma ihåg är att Nexø skrev boken utan någon  
förebild. Hans proletära bildningsroman var den första 
av sitt slag.

JAG	BLÄDDRAR	FRAM och tillbaka i boken och letar upp 
några av mina favoritscener. En utspelar sig på Sten-
gården där Pelle blir piskad av en sadistisk student som 
tvingar honom att springa naken över gårdsplanen.  
I en annan läxar Pelle upp en mästare inom skomakar- 
skrået på det mest dråpliga sätt. Skulle man jämföra 
Pelle erövraren med någonting så är det närmaste till 
hands ett tittskåp. Som helhet är den visserligen ett 
sammanhängande epos, men boken är framskriven 
genom intensivt gnistrande scener, som man som  
läsare liksom kikar in i. 

Att jag kommer att tänka på just en tittskåp är 
knappast en slump: Nexø beskrev själv sitt språk som 
en »välputsad fönsterruta« som gav fri sikt mot verk-
ligheten. På så sätt påminde han om en 1800-tals-
författare som ville avbilda en värld snarare än en 
1900-talsmodernist som skapade sin egen med hjälp 
av språket. 

Samtidigt är uttalandet lurigt. Nexø var en för- 
fattare som gärna koketterade med sin avsaknad av 
estetik, men likväl har hans roman en säregen stil 
som flera generationer av arbetarförfattare försökt 
efterlikna. Där framträder för första gången en pro-
letär värld i full färgskala, med sitt eget »sound« i 
dialogerna. Pelle erövraren är med andra ord inte alls 
någon bok som ger »fri sikt mot verkligheten«, utan 
en roman som skapar en helt ny litterär kontinent.

VAD	ÄR	DET	DÅ som är den stora behållningen med att 
läsa boken i dag? Utöver språket och de enskilda 
scenerna? Själv skulle jag paradoxalt nog vilja fram-
häva just det som gör att boken känns ålderdomlig –  
nämligen klassresetematiken. Detta ser jag som bokens  

centrala tema: Pelles vilja att ta sig upp i världen och 
att växa som människa. Men inte ensam, utan till-
sammans med sina arbetskamrater. Som litteratur- 
vetaren Ola Holmgren påpekat är det sällsamma med  
Pelle att hans utveckling inte står i motsättning till 
klassens. Pelle erövraren, hävdar han, är en bildnings- 
roman skriven i skenet av den andra internationalens 
politiska praktik, där den borgerliga och proletära 
emancipationen sammanföll. I dag känns detta exo-
tiskt. Arbetaren som blir medelklass är det närmaste 
vi kommer en mytologisk berättelse i vår nutid.  
Samtidigt vet alla som någon gång har deltagit i fack-
föreningsarbete eller ideellt arbete att detta inte är 
hela sanningen om samhället. I Hyresgästföreningen, 
Momentum, Occupy-rörelsen och bland arbetsplats-
ombud i alla länder pågår ett ständigt gräsrotsarbete 
byggt på föreställningen om den kollektiva klassresan.  
Som essäisten Rebecca Solnit har formulerat det så 
saknar vi ett språk i dag för att uttrycka denna erfaren- 
het. Solnit beskriver det som en »privatisering av vår 
föreställningsförmåga« som skett parallellt med ny-
liberalismens framväxt. Det gör oss fattiga.

Pelle erövraren är knappast en bok som kan »lära oss 
något« om den kollektiva klassresan. Den gestaltar  
en optimistisk tid innan 1900-talets fasor och förverk- 
ligade dystopier. I slutet av boken har Pelle startat en  
andelsverksamhet för proletärerna, med korta arbets- 
dagar och utan hierarkier. Ett kooperativ där lön- 
tagarna samarbetar och delar på vinsterna. Detta 
speglar Nexøs dröm om det goda tusenårsriket på 
jorden; en naiv vision som han skulle överge kort  
efter den ryska revolutionen. Men även om slutet på 
Pelle erövraren känns arkaiskt så finns det ändå något 
i det som inte har föråldrats. Det är – för att para- 
frasera Nexøs samtida författarkollega Ester Blenda 
Nordström – det »jävla solsken« som strömmar ut ur 
sidorna. Pelle erövraren är kort sagt en bok som lever 
och andas genom sitt hoppfulla tonfall och sin opti-
mistiska syn på framtiden. Som läsare kan man fort-
farande insupa dess D-vitamin genom blankpolerat 
fönsterglas.

Rasmus Landström
är frilansjournalist och medlem av tidens redaktionsråd

med nya ögon
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Är det retoriken 
eller politiken 
som är problemet?

DEN	FJÄRDE	MAJ meddelade statsminister  
Stefan Löfven och migrationsminister  
Heléne Fritzon att migrationspolitiken  
ska skärpas. Det som 2015 beskrevs som  
nödåtgärder blir nu ordinarie lag, med  
tillfälliga uppehållstillstånd och strypt  
familjeåterförening som norm.

 Tillsammans med ytterligare före-
slagna restriktioner och regler är det 
svårt att missa vad Socialdemokraterna  
vill. Fort Sverige står kvar. Det gör det 
till dess att vi kommit överens om en 
gemensam linje med Ungern, Rumä-
nien, Polen och de andra länderna i 
eu. För oöverskådlig tid, alltså. 

Beskedet har blåst upp ett besynner- 
ligt oväder i Socialdemokraterna. Inte 
som i rapporten Migrationspolitiska 
S-föreningen skrev, där den tillfälliga 
lagen utvärderas och kritiseras. Inte 
som i att flera företrädare, däribland 
riksdagsledamoten som skrev rap-
porten, meddelat sina avgångar. Inte 
som i att över 100 socialdemokrater 
uppgett för Expressen att de funderar 
på att avsäga sig sina uppdrag som en 
följd av förslagen.

 Nej, förutom dessa enstaka avhopp 
– det finns över 12 000 socialdemokra- 
tiska politiker i landet – har den interna  
kritiken mot själva förslagen nära nog 
uteblivit.  

Det råder snarare konsensus kring 
att detta är nödvändigt för Sverige. 
Analysen är att den tidigare migrations- 
politiken var ohållbar. Att Sverige tagit  
emot för många människor på för kort  
tid i förhållande till vår kapacitet och 
vårt åtagande. Som att det smärtar  
att säga, men att det för välfärden och 
lönernas skull är nödvändigt att vi  
reducerar vårt mottagande. Förslagen 
har resonerat ganska väl med både 
gängse uppfattning inom partiet och 
delar av kongressbesluten.

 
VAD	HAR	DÅ	OVÄDRET handlat om? Märk-
ligt nog att partiet varit för bra på att  
berätta om förslagen. Det är den hårda 
retoriken och strategiska kommunika- 
tionen som är problemet, inte själva 
förslagen. Stefan står med armarna i  
kors. Gränspolisen ser arg ut. Utskicket 
sändes samma dag vi skulle knacka 
dörr. Vi pratar för mycket plikt.  
Retoriken känns för auktoritär.

 Med all respekt för att dessa invänd- 
ningar säkert stämmer i sak, är det 
svårt att begripa hur vi ska gå till val 
på permanenta gränskontroller och 
utomhusfängelser utan att låta aukto-
ritära när vi berättar det. Förslagen är  
auktoritära, och det är just själva syftet.  
Valgeneralen John Zanchi lämnade 

inget osagt när han i mars presentera-
de valstrategin. Socialdemokraterna 
går till val på det här. Ska vi mumla 
fram det för väljarna? 

SJÄLVkLART	GÅR	DET att ha två tankar i 
huvudet samtidigt. Det går att som 
socialdemokrat acceptera valstrategin 
som ett nödvändigt ont i en bredare  
politisk vision. Det går att acceptera  
att dagordningen i någon mån är auk-
toritär vare sig vi vill eller inte. Det går  
att tycka att möjligheten att få driva 
igenom välfärdsreformer, infrastruk-
tursatsningar och andra gemensamma  
åtaganden också kräver att vi formu-
lerar svar på jobbiga frågor.  

 Men det går inte att både godta 
svaren och samtidigt ondgöra sig över 
att partiet kommunicerar ut dem. När  
vi nu går in i en valrörelse är det vi som  
ska övertyga väljarna om att just våra 
svar är de bästa för landet. Migrationen  
har blivit det här valets stora fråga. Vi 
vet att det kommer att handla om det. 
Socialdemokraternas svar står under 
rubriken »En trygg migrationspolitik 
i en ny tid« oavsett retorik. Den som 
inte vill knacka dörr med dem i handen 
måste faktiskt säga det. Annars är det 
den här politiken det blir. 
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Benjamin Ivansson
är fristående skribent
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  brukar definieras  
 som demokratins  
 genombrottsår i  
Sverige. På ett kreativt sätt lyckades 
Nils Edins liberal-socialdemokratiska  
ministär få förstakammarhögern att 
överge motståndet mot full allmän 
och lika rösträtt.

Trots att det egentligen inte var 
grundlagsenligt regelrätt – riksdagen 
var samlad till ett urtima möte, inte 
ett lagtima dito – fick regeringen riks-
dagen att acceptera ett kommande 

förslag om kvinnlig rösträtt. Det låg 
helt enkelt inbäddat i en proposition 
om andra ting.

Denna historiskt viktiga händelse 
kunde bli verklighet trots en dyster och  
hotfull tid och värld. I Finland rådde  
inbördeskrig, Socialdemokraterna hade  
upplevt en partisprängning. Hunger- 
uppror och rösträttsmanifestationer 
avlöste varandra. Det rådde ransone-
ring av livsmedel och bränsle samt, så 
småningom, av kläder och skor. Första 
världskriget härjade inpå knutarna. 
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smittan som 
hotade alla

för hundra år sedan härjade spanska sjukan. epidemin dödade  
miljoner, och katastrofen bidrog till politiska förändringar. 
jan-ewert strömbäck har besökt östersund, där kyrkklockorna 
ringde till begravning så ofta att invånarna klagade. 
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Pandemin spanska sjukan var redan 
långt innanför Sveriges knutar. 

1918 kom de första rapporterna om 
den förfärande influensavågen. Viruset 
tog sig jorden runt på fyra månader. 
De insjuknade fick missfärgad hud, 
blå fläckar på kroppen, ödem, blod-
stockning i lungorna och blod rann 
ur munnen.

»Aldrig har världen varit så sjuk i 
bokstavlig mening som under några 
månader 1918 och ett par år därefter«,  
skriver Lars Gunnar Erlandson i sin 
bok om spanska sjukan. 50 miljoner 
människor eller en femtedel av jor-
dens befolkning smittades. I usa be-
räknas en fjärdedel av befolkningen 
ha drabbats. Mer än en halv miljon 
amerikaner avled. 1918 sjönk medel-

livslängden med tolv år i usa.
Spanska sjukan dödade totalt sett 

mer än dubbelt så många än de 20 
miljoner som föll offer för första världs- 
kriget. Det rådde ofärdstid. Världskri- 
get påverkade försörjningsläget i landet.  
Influensan satte sina värsta spår i 
Jämtland. Där dog 900 per 10000 in-
vånare, hela 9 procent av folkmängden.

DET	FINNS	INGA	BELÄGG för att de första 
fallen skulle ha inträffat i Spanien.  
En förklaring till den diskutabla namn- 
givningen kan vara att informationen 
fungerade bättre i Spanien tack vare 
att landet var neutralt och inte höll 
sig med någon censurerad nyhetsför-
medling.

En vinterdag knappt hundra år  
senare sitter jag i Marielundskyrkan i 
Östersund. Det är begravning och jag 
har åkt hit för att följa en kär kusin 
till hennes sista vila.

För ett ögonblick går mina tankar 
också till alla de begravningsguds-
tjänster som företogs i Jämtlands kyr-
kor under pandemins år. Här, liksom 
i övriga Sverige, ringde kyrkklockorna  
så ofta att människor till slut klagade. 
I Skåne fick kyrkorna stundom be- 
grava människor i tysthet. Det stän-
diga ringandet blev för mycket för 
omgivningen.

Ett skäl till att Östersund och  
Jämtland blev så hårt drabbat var trång- 
boddheten och inte minst att värn-
pliktiga samlades på små ytor och  
smittade varandra. Den 20 augusti 
inställdes alla övningar på regementet 
A4. Sjuklokalerna räckte inte till.  
Exercishuset fick bli tillfälligt sjukhus.

»I slutet av juli isolerades dussintals 
soldater vid Jämtlands fältjägarrege-
mente och artilleriregementet i Öst-
ersund. Dödsfallen blev fler och fler«, 
skriver Per T. Ohlsson i sin senaste 
bok, 1918.

Östersunds hälsovårdsnämnd  
ställde in teater- och bioföreställnin- 
gar och andra evenemang »inom slutna 
lokaler«. Höstterminens start i stadens 
folkskolor sköts upp. 1919 beslutade 
riksdagen att ge statliga bidrag till de 
kommuner som anställde distrikts-
sköterskor. Dessa kvinnor i sina uni-
former blev en tid ett vanligt inslag i 
gatubilden.

En skolbyggnad blev provisoriskt 
sjukhus. Östersundsbor i 70-årsåldern  
kan berätta hur de senare hade slöjd i 
det som varit sjukhussal för patienter  
med spanska sjukan. Huset finns kvar. 
Det rymmer numera en turistbyrå. 

Kyrkan som jag sitter i är, naturligt-
vis, en religiös plats. Men med tanke 
på den här delen av historien är Öster- 
sund också en politisk plats. Spanska  
sjukan ledde till politiska beslut och 
förändringar. Det blev uppenbart att  
när välfärdsstaten och folkhemmet 
skulle byggas, var det nödvändigt att  
komma till bukt med den ohälsosamma  
trångboddheten.

Spanska sjukan är troligen en av de 
allvarligaste påfrestningarna på den 
svenska samhällsstrukturen och sam-
hällsorganisationen, sammanfattar 
Erlandson.

JAG	SITTER	OCH	LySSNAR på prästens grifte- 
tal och solosång. Efter begravnings-
gudstjänsten går vi gäster ut till tonerna  
av ett postludium i form av Tröstevisa.  
För hundra år sedan fick militärmusiken  
upphöra med att spela Chopins sorg-
marsch för att inte öka skräcken och 
modlösheten i Östersund. Men de-
mokratin, och till slut också välfärds-
staten, fick ändå sitt genombrott med 
start under det omtumlande året, 1918.

Jan-ewert strömbäck
är frilansjournalist
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det provisoriska »spanska sjukhuset« 
i östersund 1918. gamla läroverkets 

gymnastiksal, hösten 1918.
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s kollagen anger att skolor ska  
 kompensera elever med sämre  
 förutsättningar.

Tyvärr är resultatet ofta det motsatta.
Skolor i socioekonomiskt utsatta 

områden är ofta sämre rustade, till 
exempel med lägre andel behöriga  
lärare, än andra skolor. Dessutom kan 
elevhälsan vara underdimensionerad. 
Elever med stora behov får därmed 
sämre undervisning och stöd än de i 
resursstarkare områden.

Utvecklingen i svenska skolor har 
vänt skollagens portalparagraf om 
kompensatoriska åtgärder upp och ner  
– det har i många fall blivit tvärtom.

LÄNGE	HAR	SVERIGE haft en negativ ut-
veckling när man mäter det så kallade 
likvärdighetsindexet, det vill säga hur  
elevernas sociala bakgrund (föräld-
rarnas utbildningsnivå, ekonomi och 
yrkesstatus – påverkar skolresultaten. 
Det har bland annat skolforskaren 
Jan-Eric Gustafsson visat i sin forsk-
ning. Föräldrarnas utbildningsnivå har 
ökat betydelsen för elevernas resultat.

En naturlig reaktion vore att öka 

kompensatoriska åtgärder där det 
finns en hög andel med svårare social 
bakgrund – men det har blivit precis 
tvärtom.

Skolforskaren Åse Hansson (insti-
tutionen för pedagogik och special-
pedagogik på Göteborgs universitet) 
beskriver det hon kallar för pedagogisk 
segregation i senaste numret av Skol-
världen. Hon noterade i sin forskning 
att undervisningen i matematik var 
sämre på skolor i socioekonomiskt ut- 
satta områden. Undervisningen präg-
lades av få genomgångar och lärarledda 
lektioner, inte så mycket samtal om 
olika uppgifter och i stället dominerade  
eget självständigt arbete i egen takt.  
I skolor i mer välbeställda områden var 
det många genomgångar och lärarledda  
lektioner; man pratade tillsammans 
om olika uppgifter därför att »matte-
prat« är en framgångsfaktor, och det 
var mindre av eget arbete.

Här handlar det om två olika  
kvalitetsnivåer av undervisningen där 
den första drabbar elever med sämre 
förutsättningar särskilt hårt. De har 
större behov av en närvarande och 

tydlig lärare än andra. Hennes obser-
vationer visade liknande resultat i 
övriga ämnen. 

Andelen behöriga lärare är högre i 
dessa mer välbeställda områden. En 
orsak kan vara att lärare föredrar att 
arbeta i skolor där det är lugnare och 
mindre sociala utmaningar.

Åse Hansson kallar detta för en 
»anti-kompensatorisk fördelning av 
lärarkompetensen«.

DET	FINNS	ANDRA undersökningar som 
visar samma resultat, till exempel 
Lärarförbundets rapport Lägre andel 
behöriga på skolor med stora utma- 
ningar (2017). 

Rapporten beskriver att ju fler elever 
med välutbildade föräldrar desto fler 
behöriga lärare har skolan. Och det 
omvända, ju fler elever med lågutbil-
dade föräldrar desto färre behöriga 
lärare.

En intressant, men skrämmande 
iakttagelse, som rent matematiskt ut-
trycks så här i rapporten: »I genom-
snitt ökar andelen lärare med lärar- 
legitimation och behörighet i minst 
ett ämne med 2,9 procent för varje tio 
procentenheter som andelen elever 
med föräldrar med högskoleutbild-
ning ökar. Om man jämför två skolor 
där andelen elever med högskoleut-
bildade föräldrar på den första är tio 
procent och på den andra 90 procent 

Låt	staten	ta	hand	om	
skolor	i	utsatta	områden
skolor som ligger i utsatta områden skulle behöva mer 
resurser än andra, men i verkligheten är det ofta tvärtom. 
det är dags att genomföra en reform där staten tar större 
ansvar för dessa skolor, skriver läraren och journalisten 
thomas bushby.
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så är andelen behöriga lärare 23 pro-
cent högre.«

Vilket ger slutsatsen: Skolan har 
högst kompetens där eleverna har bäst  
förutsättningar när det enligt skollagen 
bör vara precis tvärtom. 

FÖR	OSS	SOM	JOBBAR i skolan och tar del 
av rapporter och forskning är detta 
känt sedan många år. Vi påpekar även 
att det behövs större närvaro av psy-
kologer, specialpedagoger, special-
lärare och andra funktioner i elev-
hälsan för att den ska kunna arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande som  
det står i skollagen att den ska göra.  
I dag hinner elevhälsan ofta bara med 
det mest akuta, och knappt det. Även 
här drabbas de skolor med störst behov 
värst. Vi har skrikit och påpekat detta 
så länge att vi tröttnat på våra egna 
röster och att inte bli hörda. Eleverna 
i de här områdena har övergivits av 
Skolsverige. En hög andel av elevernas  
föräldrar är arbetslösa eller sjukskrivna.  
De flesta är lågutbildade och inkom-
sterna är låga. Kriminaliteten och den  
sociala otryggheten är hög bland de 
boende. För barn och unga i dessa om- 
råden blir detta en normalitet, en del 
av dem själva, det internaliseras, och 
kopplas medvetet eller omedvetet till 
ens eget människovärde.

Tyvärr har en del av dessa över- 
givna barn och unga anammat gäng-
kriminaliteten som en alternativ väg. 
Ett dåligt val men vi måste ställa oss 
frågan: vilket ansvar har vi själva i 
egenskap av socialdemokrater för den 
samhällsutvecklingen? Hur kan vi 
bättre ta ansvar för att unga i utanför-
skapsområden inte ska lockas in i den 

destruktiva gemenskapen?
Förra numret av Tiden beskriver 

socialdemokraternas stolta tradition 
att genomföra stora sociala reformer 
i dag är ett minne blott. Beror det på 
att det är ett annat parti som repre-
senterar nya grupper med en annan 
politisk agenda? Eller är det rent tek-
niskt svårt att i dag skapa och genom-
föra nya stora sociala reformer? 

Här har vi möjlighet att genomföra  
en jämlikhetsreform som verkligen kan 
göra skillnad för många människor  
och hela samhällsklimatet. Behoven på  
dessa skolor är i dag kraftigt underskat- 
tade och samhället har allt att vinna 
på en kraftfull skolreform riktad mot 
dessa skolor. Behoven av resurser och 
nytänkande är så stora att det i vissa 
fall kan behövas en annan aktör än 
kommunerna. Därför tycker jag att 
Socialdemokraterna ska skapa en  
reform där skolor i dessa socioekono-
miskt utsatta områden tas över av sta-
ten i minst tio år. Lärare och skolper-
sonal ska vara statligt anställda, och 
det inkluderar även förstärkningar i 
elevhälsan av socialarbetare, psykolo-
ger, logopeder, arbetsterapeuter, kura-
torer och andra relevanta yrken. Det 
krävs en betydligt bättre och mer ut- 
vecklad samverkan än i dag med social- 
tjänsten, bup, landstinget och habilite- 
ring i området. Eventuellt kan flera  
i de professionerna också få statlig  
anställning inom skolsatsningen för 
att ta bort byråkratiska hinder mellan 
olika myndighetsförvaltningar.

RENT	kONkRET behöver de största  
satsningarna sättas in tidigt,  
helst redan före förskoleåldern  

med tidiga insatser och välutbildade 
förskolelärare med specialpedagogiska 
kunskaper.

Skoldagen bör vara sammanhållen 
från tidig morgon till sen eftermiddag 
med lärarledd läxläsning på schemat 
och förstärkningar av välutbildade fri- 
tidsledare som kan berika barnen med  
en givande fritid som ofta saknas i 
dessa områden.

Det skulle vara en genuin jämlik-
hetsreform med rötter i tidigare fram-
gångsrika socialdemokratiska reformer  
som gynnat både individer och sam-
hällsekonomi. 

thomas Bushby
är frilansjournalist och speciallärare 
på rönninge gymnasium 
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centralt har centern tydligt tagit avstånd 
från sverigedemokraterna, ändå kan 
partiet lokalt styra med stöd av samma 
parti. varför ställer inte journalisterna 
fler kritiska frågor till annie lööf om 
detta? undrar laila naraghi.

 V alet i höst handlar om en rad olika frågor  
 som partierna söker stöd för. Självaste val- 
 dagen är en högtidsdag, som demokratins 

julafton. Tiden innan är som när julstämningen kry-
per inpå i slutet av året; både härlig och pressande. 
Både för partier och medborgare.

Alla riksdagspartier går till val på egna listor,  
som självständiga partier. Men efter valet behöver 
vi hitta realistiska konstellationer som gör att landet 
kan styras. Det är en konsekvens av regeringsformen. 
Det är så vår parlamentariska demokrati fungerar. 
Innevarande mandatperiod har visat det. 

Hur partierna uttalar sig, och agerar, kring reger-
ingsfrågan är viktigt, inte minst för medborgarens 
möjlighet att göra ett informerat val.

Centerledaren Annie Lööf har upprepat att hon 
inte kommer att delta i en regering där sd ingår eller  
som bygger på stöd från sd. Det är ett välkommet 
besked. I ljuset av det parlamentariska läget och den 
övergivna decemberöverenskommelsen är det också 
avgörande för regeringsfrågan. Men om Centern säger 
nej till att styra med stöd av sd, varför finns det  
exempel på att man gör det redan nu?

Efter valet 2014 tog Centern makten med hjälp av 
sd i småländska Högsby kommun. Där styr alliansen  
och det är Centerpartiets Stihna J Evertsson som inne- 
har posten som ordförande i kommunstyrelsen, allt 
med stöd av sd.

När Dagens Samhälle förra året (nr. 4) intervjuade 
henne frågade de: »Många skulle nog säga att du styr 
med stöd av sd… Vad säger du om det?« 

Hennes svar: »Det stämmer. Vi har gett sd möjlig-
het att utöva den makt de faktiskt har.«  

Det går tvärtemot Annie Lööfs löften om att  
Centern aldrig ska styra ihop eller med stöd av sd. 
sd:s partiledare Jimmy Åkesson har i en intervju 
för Sveriges Radio visat intresse för Högsby som en 
eventuell modellkommun att lära sig mer av för att se  
hur Alliansen och sd kan styra ihop. Det har direkt 
bäring på regeringsfrågan nationellt. Mandatfördel-
ningen i Högsby talar sitt tydliga språk.

DE	RÖDGRÖNA	HAR	15	MANDAT, Alliansen 14. Det påminner,  
med vissa justeringar, om ett möjligt nationellt ut-
gångsläge efter valet. Tre rödgröna partier och tre 
forna allianspartier, och inget block som kan få egen 
majoritet.

I valet mellan att å ena sidan bryta upp Alliansen 
och styra över blockgränserna, och å andra sidan 
styra med sd valde Centern – utan förbehåll – det 
sistnämnda. Varför ska vi lita på Annie Lööf att det 
inte också blir fallet nationellt? Tanken som infinner 
sig är att Centern på detta sätt har velat testa hur det 
fungerar. Hur kan de annars tillåta det? Deras motto 
är närodlad politik – det de gör lokalt spelar roll  
nationellt. 
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lööf borde ta avstånd 
från Centern i Högsby

debatt

mandatfördelning i Högsbys kommunfullmäktige

C: 8

S: 13

M: 3

KD: 3

SD: 6

MP: 1

V: 1
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Någon viskar att det kan handla om att Centern 
inte helt har gjort upp med sitt förflutna.

dn:s Peter Wolodarski har tidigare beskrivit  
Bondeförbundet, som Centerpartiet tidigare hette, 
som det mest rasistiskt färgade partiet i riksdagen på 
1930-talet. Bondeförbundaren Otto Wallén kunde i 
en riksdagsdebatt 1939 »utan att blygas« deklarera sig 
som antisemit. Och det finns flera exempel på rasismen 
i dåtidens Centerrörelse: Från partiprogram till ut-
talanden.

MEN	DETTA	ÄR	LÄNGE	SEDAN och även om partiets så kallade  
vitbok om sitt förflutna kanske lämnar en del att önska,  
så är Annie Lööfs upprepade uttalanden tydliga. Åt-
minstone i ord. Hon tar kraftfull ställning mot rasism  
och för mångkultur. Men ord trumfas alltid av hand-
ling och faktum kvarstår: Centern styr sedan 2014 
lokalt med stöd av sd. På det viset har de normaliserat 
både sd och borgerligt samregerande med partiet. 
Politiken odlas lokalt.

I ljuset av Annie Lööfs tystnad inför Center- 
sd-samarbetet i Högsby, framstår hennes parti som  
populister: De säger vad många forna Reinfeldtväl-
jarna vill höra, men i skuggan av den nationella rap-
porteringen agerar de annorlunda.

Att inga kritiska frågor ställs till Annie Lööf om 
detta visar på nationella mediers Stockholmsfixering. 
Det som sker utanför storstadsregionerna verkar inte 
finnas på radarn – inte ens när det har bäring på rikets 
styrning. Man kan fråga sig vad som hade skett om 
en lokal s-avdelning samarbetat på detta sätt med sd. 
Med säkerhet skulle Stefan Löfven ta kraftfull ställ-
ning mot detta, men om det inte skedde, skulle na-
tionell media utan tvekan jaga honom tills han gjor-
de det. Med rätta. 

HÖGERExTREMISTER	OCH	VITMAkTMILJÖER mobiliserar  
särskilt i bygder där sd är starka och har normalise-
rats, som i Högsby där de ingår i Centerns regerings-
underlag. 

Förra sommaren var det som vanligt dags för den 
årliga Högsbydagen. Det var marknadsstånd, karu-
seller och folkfest. Solen gassade. Vi socialdemokrater  
var där och hade ett tält ihop med lo. Vi hade fisk-
damm, tipspromenad och lotter. Jag älskar att möta 
folk och samtala på marknader. Alliansen hade tältet 
bredvid.

Plötsligt kommer nazisterna uniformerade,  

med sin flagga av hat och flygblad av dynga. De ställde 
upp sig i formation mitt på gatan, mellan församlings- 
hemmet och kommunhuset. 

Arrangörerna försökte få dem att flytta på sig, 
människor gick fram och ifrågasatte. Den glada 
stämningen förbyttes för många mot rädsla, oro och 
ilska. Nazisterna var aggressiva och vägrade flytta sig.

Då tog min partivän Jonas en av de röda fanor vi 
hade med oss. Det var en sådan med gyllene fransar 
och broderier som varit med så pass länge att den 
också upplevt arbetarrörelsens kamp mot nazism och  
fascism under förra seklet. När svensk socialdemo-
krati ihop med andra höll stången mot totalitarismen  
här i landet, och när våra partivänner på kontinenten 
fängslades och mördades.

Jonas ställde sig tyst med den röda fanan,  
mittemot nazisterna. Människor slöt upp och ställde 
sig bredvid och bakom. Ett par tjejer kom fram för att  
få hålla fanan. Andra kom bärandes med våra övriga 
fanor. 

Till slut gav sig nazisterna iväg. Uppretade och  
besegrade. Vi gjorde det tillsammans.

Det slutar inte där. Arbetet mot rasismen måste 
fortsätta. Här skulle Centern behövas. Är de beredda 
att sluta styra med sd? Det är viktigt för oss i Småland  
att få klarhet i, liksom för hela landet – menar Annie 
Lööf allvar? Ett klargörande vore på sin plats.

Laila naraghi
riksdagsledamot (s) kalmar län

i skuggan av den nationella rapporteringen agerar centern 
på ett annat sätt än den officiellt fastslagna. hur kan de 
komma undan med det? undrar skribenten.
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 V i har stora uppgifter framför  
 oss som kräver en sant social- 
 demokratisk politik för att 

kunna lösas väl: jämlikhet, demokrati 
och mänsklighetens möjligheter till 
trygg överlevnad på jorden.

Med dessa riktmärken har vi goda 
möjligheter att teckna ner angelägna  
initiativ och reformer som vi vill verka  
för under 2020-talet och första delen  
av 2030-talet och som kan väcka mångas  
engagemang. Något som motsvarar vad  
Ernst Wigforss en gång kallade för 
provisoriska utopier och som gör det 
som står i partiprogrammet gripbart 
och levande för många människor.

Ledfyrar som visar vår väg mot 
framtiden. Någonting att arbeta och 
rösta för och inte bara rösta emot  
någonting som man vill slippa.

I motioner till socialdemokratiska  
partiets kongress 2017, som jag var med  
att skriva, föreslog Stockholms och 
Södertälje Arbetarekommuner att 
partiet vid kongressen 2019 skulle ut-
forma ett framtidsprogram på medel-
lång sikt, om en politik för en längre 
tid än bara den närmaste valperioden.

I utlåtandet över motionerna hän-
visade partistyrelsen till utvecklings-
arbetet »Socialdemokraterna – fram-
tidspartiet«. Ett arbete med »fokus på  
berättelsen om framtiden och att sprida 

kunskap om framtiden och att sprida 
kunskap om framtidens utmaningar  
och möjligheter.« Partistyrelsen skrev:  
»Det finns anledning att överväga om 
detta ska utmynna i ett särskilt fram-
tidsprogram eller om det finns andra 
sätt att peka ut den fortsatta färdrikt-
ningen mot det jämlika och demokra-
tiska samhället vi tillsammans ser 
framför oss.”

Kongressen antog riktlinjer för  
politiken framöver. Riktlinjerna är 
utmärkta som avstamp för ett fram-
tidsprogram, där man kan ange kon-
kreta reformer som man vill arbeta 
för de närmaste 10–15 åren.

Ett valmanifest inför de allmänna  
valen den 9 september i år vore en god 
början till ett sådant program och 
kunde få valet att tydligt handla om 
framtiden. Jag uppmanar partiled-
ningen: Ge oss ett valmanifest där  
vi skisserar ett antal »provisoriska 
utopier«, som Ernst Wigforss skulle 
ha uttryckt saken! Möjliga drömmar. 
Ledfyrar mot framtiden.

I	MIN	BOk Ett långt brev, som jag skrev 
för tre år sedan, försökte jag ge några 
uppslag till reformidéer som kan tjä-
na som »provisoriska utopier«.

Här är ett antal »provisoriska uto-
pier« som tar avstamp i riktlinjerna 

från partikongressen 2017 och som kan  
ingå i ett valmanifest. Det mesta är 
hämtat direkt ur riktlinjerna.  
Efter några kompletteringar kan det 
bli ungefär så här:

1     Arbete
 Att skapa fler arbetstillfällen och  
aktiva insatser mot arbetslösheten  
är det enskilt viktigaste för att skapa 
jämlikhet. Skattesänkareran i svensk 
politik är över. Vi vill i stället öka 
de statliga resurserna till vår gemen- 
samma välfärd. Investeringar i mer 
och allt bättre utbildad personal i 
välfärd och utbildning och för mil-
jön ska ge nya arbetstillfällen så att 
allt fler kan komma i arbete.

  Betydande investeringar i infra- 
struktur, framför allt digitala system 
och järnvägar, ska ge högklassiga 
och miljövänliga kommunikationer  
och, direkt och indirekt, många nya 
arbetstillfällen.

 Med god vägledning och utbild-
ning ska människor ges möjlighet 
att växa, skaffa sig nya kompetenser  
så att de kan klara alltmer kvalifi-
cerade arbetsuppgifter, kliva över 
alla trösklar till bra och passande 
jobb som ger goda arbetsvillkor. 
Under tiden ska de tillförsäkras en 
inkomst som det går att leva dräg-
ligt på. 

 Nyanlända ska beredas utbildning, 
språkträning och validering av tidi-
gare kunskaper redan från start då 
de kommer till Sverige. Samhälle, 
fack och arbetsgivare bör samverka 
om utbildningsjobb, där nyanlända  
och även långtidsarbetslösa kan delta 
i utbildning parallellt med praktik 
på arbetsplatser och där få språk-
träning och erfarenheter av svenskt 
arbetsliv.    

 Bättre arbetsförmedling och star-
kare arbetsmiljöarbete som hindrar 

Ge oss ett valmanifest 
med ledfyrar mot 
framtiden!  
socialdemokratin behöver ett framtidsprogram där partiets 
provisoriska utopier formuleras. en början är att ta fram ett 
valmanifest, skriver bosse elmgren.

debatt
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förslitning i arbetet. Anpassnings-
grupper återinförs på arbetsplatser, 
i vilka arbetsförmedling, fack och 
arbetsgivare samverkar. Arbetsinte-
grerade sociala företag ska kunna 
ge arbete åt fler funktionshindrade.

 Det skydd som arbetstagare har 
mot uppsägningar ska gälla även 
när arbetsgivare avser att minska 
antalet timmar i ett anställnings-
kontrakt.

 Vid offentlig upphandling ska krävas 
att leverantören är bunden av kollek- 
tivavtal. Fackliga organisationer ska  
ha rätt att verka för att svenska kol-
lektivavtal ska gälla hos utländska 
företag som utför arbete i Sverige.

 Lagen om allmän visstid avskaffas.
 Ett socialt protokoll bör läggas till 
eu:s fördrag för att säkerställa lika 
lön och villkor ges för lika arbete i  
enlighet med regler och avtal i arbets- 
landet.

 35 timmars arbetsvecka.

2     Skola
 Vi ska bekämpa all slags segregation 
i skolan, bryta den utveckling som 
gör att barn alltmer sorteras utifrån  
föräldrars inkomst och utbildnings- 
bakgrund.

 Vinstjakten som drivs av privatägda 
skolor ska stoppas  och resurserna 
fördelas rättvist mellan skolorna. 
Det behövs ett regelverk som sätter 
stopp för vinstjakt  i skola, vård och 
omsorg.

3     Sjukvård
 I Sverige ska vi ha en sjukvård som 
håller så hög kvalitet att privata 
sjukförsäkringar inte behövs.

 Steg tas under nästa mandatperiod  
för en mer jämlik tandvård där 
tandhälsa inte är en klassfråga. Ett 
gemensamt högkostnadsskydd för 
vården är ett mål så att det sätts ett 

tak för vad sjukvård, tandvård och 
medicin sammanlagt får kosta för 
en person.

 Var och en som har en funktions-
nedsättning och behöver personlig 
assistans ska få det. Ersättningen 
för detta ska gå till assistans, inte 
till privata företags marknadsföring 
och vinst.

 Trygghetssystemen ska fungera så 
att också egenföretagare, småföre-
tagare och människor som kliver in 
i och ut ur företagarrollen ska känna 
samma trygghet som andra.

4     Pensioner
 Vi vill långsiktigt höja pensionerna 
för alla.

 Delpensionen återinförs.
 De allmänna premiepensionerna 
slopas och ersätts av inkomst- 
pensioner.

5     Barn och familj
 Föräldraförsäkringen reformeras 
så att den fungerar för alla familje-
konstellationer. Den ska individua-
liseras och delas lika mellan föräld-
rarna. Ytterligare steg ska tas under 
nästa mandatperiod.

 fn:s barnkonvention ska bli svensk 
lag.

6    Bostäder
 Vårt program är att 250 000 nya 
bostäder till rimliga kostnader ska 
byggas fram till år 2020 och därefter  
45 000 i genomsnitt per år fram till 
år 2030 – totalt 700 000.

 Lägenheterna som byggdes under 
miljonprogrammet 1965–74 ska rus-
tas upp och trångboddheten minska.

 Den så kallade allbo-lagen som 
tvingar allmännyttiga bostadsföre-
tag att uppträda precis som privata 
bostadsföretag avskaffas.

7     Mot segregationen
 Ett reformprogram för att minska 
segregationen utformas som ska 
verka långsiktigt fram till år 2025.

 Efter hand ska permanenta uppe-
hållstillstånd och större möjlighet 
till familjeåterförening öka trygg-
heten och främja en bra etablering.

 Lagen om eget boende för nyanlän-
da ska ersättas med ett system som 
motverkar segregation och stöder 
integration.

8    Klimat och miljö
 Sverige ska verka för ett resolut  
genomförande av klimatavtalet från 
Paris och de globala hållbarhets-
målen. Vi vill hålla temperatur- 
ökningen på jorden så långt under  
2 grader som möjligt och sträva 
mot 1,5 grad.

 Flyget ska bättre bära sin miljöpå-
verkan.

 I Sverige ska den förnybara elpro-
duktionen byggas ut så att elsystemet 
blir till 100 procent förnybart till år 
2040.

9    Rätten till asyl
 Sverige ska vara pådrivande för att 
värna asylrätten och ett flykting-
mottagande där fler länder tar sitt 
ansvar. Länder som inte lever upp 
till sina åtaganden bör inte heller 
fullt ut få del av eu:s strukturfonder.

10     Kultur. En stark statlig 
kulturpolitik som ser till att 
alla kan delta i och ta del av 
kultur i hela landet
 Kraftigt ökat stöd till folkbildningen.
 År 2025 ska hela Sverige ha tillgång 
till snabbt bredband.

Bosse elmgren
är skribent och medlem i socialdemo-
kraterna i södertälje
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U nder 1970-talet började poli- 
 tiken ifrågasätta den offent- 
 liga sektorn. Den var för 

stor, otymplig och stelbent. Det kräv-
des nya tag. Hur skulle man gå till 
väga för att förändra verksamheten, 
som man trodde, till det bättre.

Man hämtade in erfarenheter från 
den privata marknaden. Tron på att 
dess sätt att arbeta skulle vara lös-
ningen för att skapa en bättre offentlig 
verksamhet var stor – närmast religiös.

Det starka samhället ifrågasattes 
kraftigt. Även bland ledande social-
demokrater.

Förändringsarbetet kom att säljas 
in genom att det vi kallar New Public 
Management (npm) skapades.

Till att börja med infördes mark-
nadens ord i allt större utsträckning i 
den offentliga förvaltningen. Kund  
ersatte medborgare. Kundtjänst ersatte  
förvaltningens informationsverksam- 
het till medborgarna. Leverera ersatte  
ord som rättssäkerhet och lika behand- 
ling. På senare tid har vi fått lära oss 
mycket om ordet outsourcing.

Marknadens ord blev således nyord 
i förvaltningen. Den statliga förvalt-
ningen har varit särskilt utsatt för för-
ändringarna.

Innan vi går vidare är det viktigt  
att påminna om att oavsett vad rege- 

ring och riksdag beslutar blir det inget  
resultat av besluten om inte förvalt-
ningen fungerar. Demokratins vardag 
fungerar för medborgarna om förvalt-
ningen förmår att ombesörja det den 
är satt att göra.

NÄR	MEDBORGARNA	VANT sig vid de nya 
orden var det dags att gå vidare med 
förändringar i förvaltningens organi-
sation och verksamhet. Bolagisering 
och privatisering blev ledstjärnor i 
övergången till något nytt. Nu skulle 
det lekas marknad.

1990-talet blev det årtionde när  
de största förändringarna vidtogs. 
Särskilt under de tre år som regeringen 
Bildt styrde Sverige genomfördes stora 
förändringar.

Närmare hundra tusen statstjänste-
män blev som av en händelse plötsligt 
privatanställda.

Förutsättningarna för verksamhe-
ten ändrades också på många andra 
sätt. Särskilt viktigt för den framtida 
verksamheten var den nya kultur som 
infördes i den bolagiserade och ibland 
privatiserade förvaltningen. Affärs-
mässighet blev viktigare än rättssäker- 
het och lika behandling. Det blev finare  
att ta betalt och ha kunder än att ta till 
vara medborgarnas berättigade  
intressen. Det blev också finare och mer 

attraktivt att arbeta i det privata än i 
staten.

Samtliga stora affärsverk bolagi- 
serades under 1990-talet. Därmed 
flyttades enormt viktiga verksamheter,  
som till exempel allmänna vägar, post 
och tele, från den demokratiska arenan  
med insyn och offentlighet till den 
privata där kommersiell  sekretess är 
styrande för verksamheten.

Samtidigt lade man i praktiken  
ned all förvaltningsutbildning för de 
anställda i den statliga förvaltningen. 
Statens förvaltningsskola i Sigtuna av-
vecklades redan i början av 1980-talet.

Nu skulle man ju arbeta marknads-
mässigt. Det ansågs modernt och lust- 
fyllt att arbeta på konstruerade mark-
nader. Det skapades ett slags roman-
tiskt skimmer över den förändrade 
verksamheten.

Att vara statstjänsteman som om-
fattade de offentliga idealen var hopp-
löst ute. Marknadens logik skulle styra 
den offentliga verksamheten.

NÄR	VI	NU	SER	TILLBAkA på vad som hänt i  
den statliga förvaltningen från mitten  
av 1980-talet fram tills nu kan vi se 
många och allvarliga misslyckanden. 
Telias korruptionsaffärer i Eurasien, 
Vattenfalls köp av Nuon, Postnords 
misslyckanden och bristerna i järn-

marknadens principer i det offentliga började med new Public 
management och fortsatte som stora utförsäljningar och 
privatiseringar. nu måste socialdemokratin återskapa en sund 
förvaltningskultur, skriver carl-erik Wallström.

debatt

Först	kom	orden…
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vägsunderhållet är några av de mest 
tydliga exemplen på att politiken  
havererat.

Transportstyrelsens outsourcing-
äventyr med datadriften är ett mycket 
tydligt exempel på att bristande kun-
skaper i förvaltningsrätt kan få kata-
strofala följder.

De skador som därmed drabbat 
vårt land är i det närmaste oreparabla.  
Det är många som borde sätta sig ned 
och ställa sig frågan; varför gjorde vi 
så här?

Det som marknadsanpassades 
omedelbart när bolagiseringen/priva- 
tiseringen genomfördes var lönesätt-
ningen för de nya bolagens lednings-
personer. De tidigare generaldirektö- 
rernas löner på 100 tusen till 150 tusen  
i månaden dubblades i många fall flera  
gånger. Marknadsanpassning var ordet.  
I övrigt har det som sagt inte gått sär-
skilt bra med marknadsanpassningen.    

Ett viktigt inslag i npm-läran är att 
offentlig verksamhet inte är svårare att  
bedriva än privat verksamhet. Att arbeta 
i en domstol är inte mer märkvärdigt 
än att arbeta på ett större företags  
huvudkontor.

Alla förstår ju, om man tänker  
efter, att det är en betydande skillnad  
mellan verksamheten i en domstol jäm- 
fört med vad som görs på ett privat 
kontor. Inte minst offentlighetsprin-
cipen gör att det är en djup skillnad 
mellan offentligt och privat.

UTÖVER	ATT	INFÖRA marknadens språk i 
förvaltningen gjordes flera andra in-
satser för att förändra förvaltningen i  
riktningen mera marknad och mindre  
stat. Två av de viktigaste insatserna var  

att se till att rekrytera personer från 
marknaden till ledande befattningar i 
förvaltningen och ta in ett stort antal 
konsulter i verksamheten.

Kunskaper i förvaltningsrätt var 
ingenting som efterfrågades när dessa 
personer rekryterades.

UNDER	HELA	UPPByGGNADEN av vårt demo-
kratiska välfärdssamhälle har det varit  
en huvudregel att det skulle råda balans  
mellan det offentliga och det privata.  
I balansen skulle det inte råda någon 
tvekan om att statsmakterna skulle 
styra landet medan marknaden skulle 
stå till tjänst för att bistå samhällsut-
vecklingen. Nu har balansen rubbats 
till förmån för marknaden. Staten har 
tvingats dra sig tillbaka. Detta syns nu  
genom att marknaden effektivt drä-
nerar den offentliga ekonomin och 
därmed gör stora vinster på verksam-
heten. Ett exempel på detta är den 
stora mängd fondföretag som tjänar 
stora pengar på våra pensioner.

När balansen mellan offentligt och 
privat rubbas ökar också risken för 
korruption. Händelserna i Statens 
fastighetsverk för något år sedan är 
exempel på detta. I Uzbekistan har 
Telia anklagats för att betala 6,2  
miljarder i mutor till landets ledning  
för att tilldelas åtråvärda licenser för  
mobiltelefoni.

DEN	STORA	FRÅGAN	ÄR; vill vi fortsätta att 
leva i ett demokratiskt och solidariskt 
samhälle där förvaltningen är till för  
oss medborgare eller ska vi låta mark- 
naden styra utvecklingen? Hur vi röstar 
i höstens val avgör saken!

Det är mycket bra att socialdemo-

kratin nu har bestämt sig för att åter-
upprätta det starka samhället, vilket 
bland annat måste innebära att justa 
förvaltningsideal ska vara styrande 
för verksamheten i den statliga förvalt- 
ningen. Det måste också innebära att 
balansen mellan offentligt och privat  
återupprättas. Då kan vi förhoppnings- 
vis se ett slut på eländet.

Detta bör socialdemokratin göra, 
till att börja med, för att återupprätta  
det starka samhället och skapa en  
förvaltning som kan bli ett effektivt 
verktyg i detta arbete:

 Se till att marknadens språk  
försvinner ur förvaltningen.

 Skapa en tydlig och skarp gräns 
mellan offentligt och privat. För-
modligen krävs det en djup och 
bred vallgrav runt det offentliga.

 Återupprätta förvaltningsutbild-
ningen.

 Regeringens styrning av de statliga 
bolagen är för svag. Se till att ta  
befäl över bolagen.

 Staten ska alltid vara majoritets-
ägare i de bolag som svarar för vik-
tiga delar av samhället. Till exempel  
våra telekommunikationer.

 Styr upp användningen av konsulter  
i förvaltningen. Se till att myndig-
heterna har egen kompetens och 
stärk Statskontorets möjligheter att 
hjälpa till.

carl-erik Wallström
ärbland annat fd kanslichef st
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som far extremt illa och förtryck av 
oliktänkande.
 skulle inte förvåna om den mer  
extrema vänstern i sverige ändå 
hittar några förmildrande ljuspunkter. 
omprövningar är luriga saker.

NÄR	OPPOSITIONEN i venezuela vann parla-
mentsvalet 2015 ropade vänsteranhäng- 
arna av hugo chavéz, hans revolution 
och arvtagare, att kritikerna haft fel hela  
tiden. venezuela är visst demokratiskt!  
i vilken diktatur tillåts oppositionen vinna 
val? frågade kajsa ekis ekman retoriskt.
nu har till och med den sista supporter- 
skaran tystnat. oppositionen fick aldrig 
någon makt. vänsterregeringen satt 
kvar och riggade i stället en ny politisk 
församling för att skriva en ny grund-
lag. och nyligen tog president maduro  
hem en storseger i ett val som alla 
opartiska bedömare anser var riggat. 
venezuela är en diktatur. Punkt. dess-
utom en totalt misslyckad sådan. med 
en ekonomi  i fritt fall, en befolkning 

MAJ	MÅNAD	BJÖD på sol och värmebölja  
i hela landet. vi svenskar hittar alltid 
något vädermässigt att klaga över, så 
även i dessa tider. våren har som van-
ligt bjudit på en kraftig pollenattack. 
gatulivet har fyllts av visserligen soldyr-
kande och upprymda människor, men 
med snuviga näsor och tårade ögon. 
en fjärdedel av alla svenskar har någon 
form av allergi.
  om du själv inte är allergisk och  
tänker att »förr i tiden var folk inte aller-
giska«, eller »i andra länder gnäller inte 
folk över allergiska besvär«, så har du 
alldeles rätt. allergi har blivit betydligt 
vanligare i sverige. På 1950-talet hade 
bara 1 procent av befolkningen svår  
allergi i form av astma, nu är den siffran 
10 procent. i vissa afrikanska utvecklings- 
länder har en på 1 500 personer någon 
typ av allergi, att jämföra med en på 
fyra personer i sverige.
  anledningen är, något ironiskt, ökat 
välstånd och höjd sanitet. vi exponeras 
mot betydligt mindre smuts och smitto- 
ämnen, och har eliminerat sjukdomar 
som polio och kolera. resultatet är att 
våra kroppar är mindre motståndskraf-
tiga, och lättare utvecklar allergier mot 
olika fenomen. och utvecklingen går 
snabbt! det finns inga tydliga skillnader 
mellan inrikes- och utrikesfödda. 
människor som emigrerat till sverige, 
och bott här i fem år, är lika represente-
rade i statistiken bland björkpollenaller-
giker som inrikes födda. vi sitter alla  
i samma båt, glada över varmare och 
ljusare tider men med snuviga näsor 
och tårar i ögonen.

fo
to

: i
st

o
ck

Ph
o

to
  

är venezuela fortfarande 
en demokrati?

vårens 
välståndssnuva 

övriga frågor
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nästa nummer 
kommer  1  ok tober

Ha en skön sommar!



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.


