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Förord

Att skildra förändring är ofta ett huvudtema i samhällsveten-
skap och humaniora. Ibland är det enkelt att sätta fingret på när 
något viktigt har hänt: inom politiken kan det gälla ett valresul-
tat, inom juridiken införandet av en lag. En viktig bok ger ett 
omedelbart genomslag i samhällsdebatten, en enskild person 
blir snabbt inflytelserik inom kultursfären. Men för de lång-
samma kulturella och sociala processerna – det som verkligen 
påverkar hur vi lever våra liv – är det ofta svårt att hitta de där 
avgörande ögonblicken. Steg för steg, omärkligt i det kortare 
perspektivet, utvecklas samhället. Det är bara när vi kan lyfta 
blicken och se längre tillbaka, för att därifrån försöka blicka 
framåt, som vi kan få syn på de genomgripande, stora föränd-
ringarna.

Eftersom forskning handlar om att noggrant samla in och 
analysera data, är den här typen av stora forskningsperspektiv 
svåra att omsätta i konkreta resultat. Forskaren riskerar att 
drunkna i material, arbetet tar orimligt lång tid, uppgiften kan 
bli övermäktig. Den forskare som vill förstå hur samhället ut-
vecklas över tid måste välja sina frågor och sina metoder med 
stor omsorg. Det behövs en särskild blick för hur de långa 
 förändringarna ska analyseras och beskrivas.
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8  ·  D E T  N YA  S V E R I G E

I år har Riksbankens Jubileumsfond valt temat Det nya  Sverige 
för sin årsbok. Här ställer humanister och samhällsvetare just 
sådana omsorgsfullt valda frågor: hur vårt språk, vår politiska 
kultur och vår syn på yttrandefrihet inte längre ser ut som tidi-
gare; hur en ny sorts fattigdom och ett annorlunda sätt att för-
hålla sig till alkohol och droger visar nya sociala mönster och 
kulturella förhållningssätt. Carina Mood, Jan O. Jonsson,  Mikael 
Parkvall, Johan Edman, Henrik Ekengren Oscarsson och Eva- 
Maria Svensson behandlar från sina olika utgångspunkter olika 
aspekter av ett nytt Sverige. I översikten som utgör detta häfte 
resonerar redaktörerna Jenny Björkman och Patrik Hadenius 
kring begrepp som samhällsutveckling och brytningstider och 
diskuterar vad ”en ny era” egentligen innebär. Resultatet har 
blivit en tankeväckande och läsvärd bild av ett land i förändring, 
ett Sverige med utmaningar som ingen kunde ha föreställt sig 
för bara 100 år sedan.

I år har också årsboken fått ett nytt format. De enskilda kapit-
len är tillgängliga dels som lösa häften, dels samlat i en box. På 
det sättet hoppas vi att Det nya Sverige ska nå ännu fler intresse-
rade läsare. 

Marika Hedin
Vd, Riksbankens Jubileumsfond
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När vet man att något hänt? Att vi står inför ett nytt skede, eller 
en ny era? När vet vi att Sverige är nytt?

Ofta kommer förändringar av samhället gradvis, kryper sig 
liksom på. Sällan finns det en enskild milstolpe, en katastrof 
eller anastrof, som man kan peka på och säga: här slog det om. 
I stället upptäcker man övergångarna först när man sneglar 
bakåt och står mitt i det nya. Så var det med industrialiseringen 
som långsamt spreds över världen för att slutligen ha förändrat 
den i grunden. Och så var det med tjänstesamhället som först 
omärkligt, men sedan allt mer synligt rev ner både fabriker och 
det samhälle som byggts upp runt dem.

Det mesta är dessutom som förr. Människan är i grunden 
samma varelse och våra behov, önskningar och rädslor är 
 desamma genom tiderna. Till och med uppfattningen att vi 
lever i en ny och föränderlig tid tycks evig. Vid sekelskiftet 1900 
varnades det för att tiden gick farligt snabbt, att unga inte res-
pekterade äldre och att landet med alla nya kommunikationer 
krympte och förde Sverige närmare världen.

1 | Ett förändrat land?

Konsumtionsförebilden, bloggdrottningen, influencern och 
entreprenören Isabella ”Blondinbella” Löwengrip, av Veckans 

Affärer utnämnd till en av näringslivets mäktigaste kvinnor 
2018, visar upp sin garderob för Expressen och TT.
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12  ·  D E T  N YA  S V E R I G E

Men det är ändå lätt att se att Sverige är ett annorlunda land 
i dag. För 119 år sedan fanns varken radio, tv eller  mobiltelefoner. 
Rösträtten var begränsad, järnvägsnätet var ohotat av bilismen 
och förstås av flyget. Cykeln var en innovation som förändrade 
livet i grunden för många genom att korta avstånden och där-
med göra mer möjligt – för såväl rösträttskvinnor som sprit-
smugglare. Det fanns inget systembolag. Socialdemokratin 
fanns, men var inget statsbärande parti. De flesta levde på 
landsbygden. Det var förbjudet för romer att komma in i landet. 

Sverige är naturligtvis nytt jämfört med då. Det förstår alla 
som ser tillbaka. Hur stor förändringen är blir kanske ännu 
tydligare om man borrar lite djupare i enskilda detaljer. Mot-
boken, som reglerade hur många liter alkohol man fick köpa, 
infördes 1919 och avskaffades 1955. Den var knuten till ett be-
stämt systembolag. Där och bara där kunde motboksinne hava-
ren köpa sin alkohol. Det säger något om resvanor, och för-
flyttningsmönster. Systembolaget finns visserligen kvar, men 
systemet är ett annat. Genom alkoholpolitiken får man syn på 
hur annorlunda landet är nu jämfört med förr.

Vi har valt temat det nya Sverige för att vi tror att man genom 
enskilda detaljer, belysta av aktuell humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning, kan få syn på något större. Befinner vi 
oss i en brytningstid? Och om vi gör det: vad är det som bryter 
och varför händer det? Vem påverkar och vem påverkas?

Låt oss ta svenskan som exempel. Alla som kan svenska kan 
också observera att språket ändrar sig över tiden. Även om 
svenska språket i grunden är mycket stabilt (vi kan utan pro-
blem läsa en hundra år gammal text) så märker vi att det för-
ändras. Ord försvinner – som aneroid, fänta och oktrojtid – och 
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R J :S  Å R S B OX 2019  ·  13  

nya kommer till – atombomb, killgissa och influencer. Det till-
kommer också nya skriftspråk, som sms-språk och emojis. Och 
det sker förskjutningar mellan formellt och informellt språk. En 
del tycker att språket blivit slarvigare och pratigare, andra att 
det blivit mer demokratiskt och begripligt. Möjligen har båda rätt.

Varje gång någon pratar eller skriver så väljer den personen 
ord och uttryck och avgör därmed vad som är svenska. Det är 
alltså främst vi svensktalande och våra val som styr hur språket 
ändras. En del har mer makt och inflytande än andra: politisk 
makt, ekonomisk makt, eller genom status som författare, jour-
nalister, forskare, kulturpersonligheter och kändisar. Sätten 
dessa inflytelserika personer skriver och pratar på, vad de läser 
och lyssnar på, påverkar i hög grad hur vi andra ser på språk 
och hur vi använder det. När en barnboksförfattare medvetet 
väljer hen som pronomen får det genomslag på en helt annan 
nivå än när en förälder sms:ar det till sitt barn. 

Men oavsett status och plattform har enskilda personer 
ändå ringa makt jämfört med grupper av människor som 
 gemensamt bestämmer sig och rör sig, fysiskt eller i uppfatt-
ning. Enskilda människor med inflytande kan sedan förstärka 
eller dämpa hur vi ser på dessa svängningar. Men sällan styra 
dem helt.

Bakom förändringen av språket ligger också teknisk utveck-
ling. Vårt sätt att skriva till varandra påverkas av ny elektronisk 
kommunikation. Att teknik påverkar språket är inte nytt. Tryck-
konsten, telefoner, radio och tv har alla påverkat hur vi skriver 
och talar. På samma sätt har i dag datorer, mobiler, internet och 
sociala medier på kort tid förändrat vårt språk och våra språk-
liga beteenden. 
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14  ·  D E T  N YA  S V E R I G E

Vi återkommer till frågan om det är en ny era. Är språket vi 
skriver nytt? Är det så annorlunda att vi ska ge det en  beteckning 
och tala om ett skifte på samma sätt som när vi gick från forn-
svenska till nysvenska? Vi ser ett sms tryfferat med förkort-
ningar och emojis. Men är det ändå inte mest svenska? Kanske 
en ny variant, ungefär som en dialekt eller en yrkesjargong?

Det är först när vi lyssnar och läser lite bredare som vi kan 
se en verklig förändring. Om vi ser på hela språksituationen i 
Sverige – alltså inte bara på svenskan, utan alla språk som 
 används i Sverige – så är det plötsligt tydligt att vi kan tala om 
ett nytt Sverige. Och då kan de nya varianterna av svenska, 
stimulerade av den tekniska utvecklingen, vara en del av ett nytt 
svenskt språklandskap.

Även om svenska språkets utveckling är relativt blygsam är 
alltså språksituationen i Sverige dramatiskt annorlunda i dag. 
Från att ha varit ett utvandrarland vände strömmen i början av 
1900-talet. Sedan andra världskriget har allt fler människor sökt 
sig till Sverige, och med sig har de sina olika modersmål. Den 
språkliga mångfalden påverkas ju främst av att människor rör 
sig över gränserna, migrerar, och tar med sig språk. Den stora 
förändringen är tydlig om man läser häftet om språklig mång-
fald i början av den här serien. Vi ska inte här sammanfatta 
Mikael Parkvalls text, men man kan tala om ett nytt flerspråkigt 
Sverige.

Det är större förändringar som denna vi letat efter när vi 
funderat över hur det nya Sverige ser ut.
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2 | Historiska jubileer 
och dagsaktuella frågor

I det nya Sverige läser vi dagligen och stundligen om digitali-
sering, jämställdhet, ökad och förändrad migration, nya partier 
och block; det är den sega regeringsbildningen hösten och 
 vintern 2018 och det är följderna av en globalisering som obön-
hörligt tycks göra vissa till vinnare och andra till förlorare. Men 
det är också minskad spädbarnsdödlighet, ökad skolgång för i 
synnerhet flickor och allt bättre mediciner mot allt fler sjuk-
domar. 

Ett genomgripande och relativt nytt hot är klimatförändring-
arna, där forskningen i dag säger att vi har 12 år på oss att 
hitta lösningar för att inte öka temperaturen med mer än 1,5 
grad. Ett annat hot är den osäkra världsordningen och den 
 ökade polariseringen – även om delar av världen samtidigt blir 
mer demokratiska. Det är ökat våld bland vissa grupper, men 
minskat våld i samhället i stort. Det är nya medier och gamla, 
det är en ”balkanisering” av offentligheten, det är Trump, Putin, 
Bolsonaro, Orbán och Duterte.

Våren 2019 cirkulerade åter brandhelikoptrar över svenska 
skogar, som en påminnelse om den långa heta sommaren 2018.
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I Sverige firar vi just nu demokratin. Mellan 1918 och 1921 
infördes inte bara parlamentarismen i Sverige, utan också all-
män och lika rösträtt. Åtminstone om man undantar omyndig-
förklarade, unga, fattiga, fångar och värnpliktsvägrare. I dag tas 
vår demokrati så för given att det nästan är svårt att tänka sig 
Sverige utan den. Ändå var perioden fram till efter andra världs-
kriget i hela Europa en tid då det demokratiska styrelseskicket 
var ifrågasatt från olika håll. Historikern Alf W. Johansson har 
hävdat att en av de viktigaste orsakerna till den politik som 
socialdemokraten och den blivande landsfadern Per Albin 
Hansson drev, var just månandet om att Sverige skulle förbli 
demokratiskt. Demokratin var den ledstjärna som ledde  honom 
både till kohandel och folkhemsmetaforer. 

När nu demokratin i Sverige firar hundra år, är den för första 
gången sedan andra världskriget ifrågasatt. När man frågar en 
forskare som professor Staffan I. Lindberg, som leder ett av Riks-
bankens Jubileumsfonds stora program om demokrati,  Varieties 
of Democracy, menar han att det finns all anledning att vara 
orolig för demokratin i dagens värld. De uppåtgående  tren derna 
för ett demokratiskt styrelseskick har planat ut. Leda ren för den 
fria världen samarbetar glatt med diktatorer och enligt Lind-
berg spelar det roll för hur andra länder och stater agerar och 
reagerar. Exempelvis Turkiet kan inte längre ses som en demo-
krati och flera länder i Europa (Polen, Rumänien och Tjeckien) 
genomgår vad statsvetarna kallar en autokratisering. Forskarna 
kan dessutom visa att precis som vågor av demo kratisering kan 
dra med sig länder, kan autokratiseringen göra det. En gemen-
sam nämnare för de länder som är på demokratisk tillbakagång 
är att de sociala och ekonomiska klyftorna har vidgats.1
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Lindberg får dessutom sällskap av politiker, till exempel 
USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright. I sin  senaste 
bok Fascism: A Warning, som kommer på svenska 2019, varnar 
hon för att fascismen i dag är ett större hot mot fred och rätt-
visa än den varit sedan andra världskriget. 

Hur Brexit och andra former av motstånd mot EU och annan 
överstatlighet ska förstås kan diskuteras, men en del av mot-
ståndet kommer helt uppenbart från dem som också kritiserar 
demokratin som idé.

Till detta kommer forskning som visar att den stadiga minsk-
ningen av antalet konflikter i världen sedan ett antal år tillbaka 
håller på att övergå i en motsatt trend. 2015 var enligt Uppsala 
Conflict Data Program (UCDP) det mest våldsamma året 
 sedan 1989. Antalet konflikter där stater inte är inblandade har 
minskat, men konflikterna där det är länder eller stater som 
krigar har ökat. Man kan förstås fråga sig om den negativa 
trenden kommer att befästas, eller om det endast är ett hack i 
den över längre tid sett positiva utvecklingen. Och vad det i så 
fall betyder för Sverige.

Den som är intresserad av årtal och jubileer kan också kon-
statera att det 2019 är trettio år sedan 1989 – det år då Berlin-
muren föll. Det var en tid som gav upphov till titlar som Francis 
Fukuyamas The End of History and the Last Man, där han hävda-
de att inget längre utmanade den liberala demokratin och det 
marknadsekonomiska samhället, och senare även Samuel P. 
Huntingtons Clash of Civilizations, som gick i polemik med 
Fukuyamas teser. Båda böckerna har i dag fått kritik, men för 
historiker har 1989, eller 1991 då Sovjetunionen föll samman, 
fortfarande kommit att markera en slutpunkt för det som 
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20  ·  D E T  N YA  S V E R I G E

 kallats det korta 1900-talet, från första världskrigets utbrott till 
kommunismens fall.2

Det är inte bara samhällsvetare och humanister som ägnar 
sig åt att definiera epoker. 2016 slog en grupp experter i Stor-
britannien officiellt fast att vi – mänskligheten – nu inträtt i en 
ny geologisk tidsålder: antropocen. Tidsåldern karaktäriseras 
av de förändringar av planeten som mänskligheten själv åstad-
kommit. Forskarna menar att epoken började 1950 med kärn-
vapenprov, växande plastberg och en begynnande befolknings-
boom. Ytterligare en förändring som kan tala för att vi faktiskt 
befinner oss i en ny geologisk epok är den allt mer utbredda 
urbaniseringen. I dag bor en majoritet av jordens befolkning i 
städer och det ställer stora krav på odling, livsmedel, miljö och 
organisering av samhället. Klimatförändringarna och följderna 
av de ökade nivåerna av växthusgaser är också en del av det 
nya, liksom utrotning av ett allt större antal arter och spridning 
av allt fler invasiva arter. 

Antropocen efterträder epoken holocen, som tog sin början 
för 11 500 år sedan då inlandsisen från den sista istiden lång-
samt drog sig tillbaka och på olika sätt påverkade jordens 
 geologi. Det är alltså betydligt längre tidsperioder än de krono-
logier som historiker arbetar med. Termen antropocen mynta-
des av kemisten Paul Crutzen år 2000. Han menade att mänsk-
lighetens avtryck på planeten blivit så stora och påverkat så 
många processer att det fanns anledning att tala om en ny 
geologisk era. 

Sommaren valåret 2018 präglades av långvarigt högtryck, 
torka och stora skogsbränder. Trots det blev klimat och miljö 
inga dominerande valfrågor, till en del väljares frustration. Poli-

RJ 2019 Det nya Sverige. Inlaga.indd   20 2019-06-07   09:34



R J :S  Å R S B OX 2019  ·  2 1  

tiker anklagades av bland annat forskare för att inte ha insett 
vilket allvar vi faktiskt står inför. Den då helt okända 15-åringen 
Greta Thunberg tog därför initiativ till en skolstrejk för klimatet 
som förde henne ända till FN:s klimatmöte i Polen senare 
 under året. I dag är Greta Thunberg en världskändis. 
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3 | Barnens tid

Att Greta Thunberg vid så unga år har blivit en talesperson för 
arbetet mot klimatförändringar, vittnar också om vår samtid. 
Hennes kritiker skulle nog säga att det vittnar om att känslan 
och ytan spelar en alltför stor roll för argumentation i dagens 
svart/vita värld. Men här tänker vi på en annan förändring – 
nämligen en ny syn på barn, där barndomen hyllas och barnet 
skyddas, men där vuxenlivet samtidigt blivit allt mer avlägset 
och svårt att träda in i. 

Greta Thunbergs genomslag beror till viss del på att hon 
är ett barn, men samtidigt är det också det kritiker vänder sig 
emot. Under 1900-talet och det tidiga 2000-talet har barn-
domen och ungdomstiden förändrats. Före 1900-talet fanns 
inte ens begreppet tonåring – sedan 2000-talets början dis-
kuteras också tweenies, det vill säga barn i låg- och mellan-
stadiet, som en särskild grupp, med särskilda behov och inte 
minst särskild konsumtion. Under större delen av 1800-talet 
ansågs man vuxen när man konfirmerades och tog sin första 
nattvard. I dag är en vanlig inställning bland unga att man inte 

Greta Thunberg (i mitten längst fram) 
demonstrerar i Berlin, mars 2019.
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26  ·  D E T  N YA  S V E R I G E

blir vuxen förrän man har ett jobb och egen lägenhet, och det 
är det många som inte har ens i 20-årsåldern. Den grupp i 
samhället som har sämst ekonomi är därtill just 18–25-åringar 
och det är också en stor andel av dem som bor kvar i föräldra-
hemmet. 

I någon mån vittnar myndighetsåldern om när man anses 
vuxen. Men kvinnor blev ju vuxna även före 1863, trots att det 
var först då som de automatiskt blev myndiga från 25 års ålder. 
Kanske berättar myndighetsåldern snarare om när man anses 
mogen att fatta självständiga beslut. 1969 sänktes myndighets-
åldern till 20 år för både män och kvinnor; 1974 sänktes den 
till 18 år. 

I och med att man blir myndig får man i dag inte bara köra 
bil utan också rösta. 15-åringar, som Greta Thunberg var när 
hon började demonstrera, har visserligen inte rösträtt i Sverige, 
men det finns länder där 16-åringar får rösta och inom EU 
 debatterades för ett par år sedan fördelar och nackdelar med 
att släppa in så unga människor i vallokalerna. Viss forskning 
tyder på att en tidigare rösträttsålder inverkar positivt på det 
livslånga politiska deltagandet. Eftersom det finns tecken på att 
det politiska deltagandet sjunker (i form av medlemskap i 
 partier och liknande) och deltagande är en nog så viktig demo-
kratisk beståndsdel finns det anledning att fundera vidare på 
gränserna för när vi betraktas som politiskt mogna. Men det 
finns också studier som visar att unga röstar mer radikalt – och 
det är förstås något som vissa vill undvika.

För hundra år sedan hade 15-åringar alltså inte rösträtt, men 
många 15-åringar var självförsörjande eller hjälpte till att dra in 
pengar till det gemensamma hushållet, och på så sätt vuxna. 
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De flesta 15-åringar gick heller inte i skolan, som Greta Thun-
berg gör. Först 1936 lagstadgades det att vi skulle ha en sjuårig 
folkskola. De som inte valde att studera vidare vid så kallade 
läroverk (en väg som länge bara var öppen för pojkar och dess-
utom främst vände sig till borgerlighetens söner) slutade i 
praktiken skolan redan i 12-årsåldern, för att i stället hjälpa till 
med försörjningen. Först i och med grundskolan gick svenska 
ungdomar i skolan åtminstone fram till 15 års ålder: 1972 blev 
den 9-åriga skolan obligatorisk. Ännu på 1970-talet var det dock 
möjligt att sluta skolan efter nian och skaffa sig ett jobb med 
lön. Den som i dag inte går ut gymnasiet har svårt att försörja 
sig. Som en jämförelse vad gäller utbildning: de som doktore-
rar i dag är lika många som de som tog studenten på 1950-talet. 

Barndomen har alltså under 1900-talet fått ta allt större 
plats. Barn har samtidigt förblivit barn allt högre upp i åldrarna. 
Barn anses inte klara sig själva utan behöver föräldrar och 
 andra vuxna som tar hand om dem. Samtidigt ses det ibland 
som ett problem att svenska ungdomar – till skillnad från i 
andra länder i vår närhet – inte kommer ut i arbetslivet förrän 
i 30-årsåldern om de läser vidare, något som leder till färre 
förvärvsarbetande år, mindre skatteintäkter och så vidare. 

Barn och unga också blivit en grupp som det anses mer 
viktigt att ta hänsyn till. Ungas erfarenheter är betydelsefulla i 
sig. Vi ska lyssna på barnen och barn har egna rättigheter. Men 
barn är fortfarande bara barn, även när de pratar inför FN.

Den påverkan på vårt klot som ett förändrat klimat kan 
åstadkomma, kommer förstås att ha större inverkan på barn 
och unga än på äldre. Varken klimatet eller miljöförstöringen 
tar heller hänsyn till nationsgränser. De åtgärder som behövs 
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för att förhindra en ökad uppvärmning måste således vara 
 internationella överenskommelser. Men sådana är, som vi sett 
de senaste åren, inte så lätta att få till när olika länder drar åt 
helt olika håll. Internationella samarbeten innebär dessutom 
utmaningar också för demokratin – för hur ska vi se på rättvisa 
i sådana sammanhang? En röst per medborgare eller en röst 
per land? Den globala demokratin är kanske till och med  längre 
bort i dag än den var i 1960-talets utopier om en global demo-
kratisk världsordning, idealistiskt speglad i tv-serien Star Trek 
där jorden styrs av ett stort, demokratiskt FN-liknande organ, 
United Federation of Planets.3
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4 | Nätrevolutioner

Det uteblivna Nobelpriset i litteratur hösten 2018 kan förstås 
ses som en liten händelse i en värld där så mycket annat rör 
sig, men här bakom finns en rad skeenden som ändå på olika 
sätt vittnar om en ny värld. 

Det började med buller och bång. Anklagelser om sexuella 
övergrepp och oönskade sexuella närmanden flög över världen, 
och från andra sidan Atlanten spred sig uppropet till Sverige. 
Olika yrkesgrupper vittnade i en rad upprop om hur utsatta de 
var. Kvinnor överallt och på alla slags positioner hade erfaren-
heter av ovälkomna närmanden. 

Det borde kanske inte ha kommit som en överraskning. 
 Enligt WHO har drygt 23 procent av kvinnor i den rika delen av 
världen (det vill säga i länder som Sverige) blivit utsatta för det 
de kallar för gender-based violence.4 Inom detta begrepp ryms 
även sådant som sexuella trakasserier på arbetsplatser, vilket 
ju var det som #metoo till stor det kom att handla om. Enkät-
studier pekar på att så många som upp till 85 procent av alla 
kvinnor i exempelvis USA har upplevt detta.5 

Från lägerelds-tv till sociala bubblor. Vi sitter bredvid varandra 
med egna skärmar och deltar i revolutioner genom kommer-

siella tjänster som Twitter, Facebook, Instagram och Snapchat.
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Ändå blev #metoo för många en ögonöppnare. Analyserna 
av övergreppen mot både kvinnor och män, liksom diskussio-
nerna om mobbmentalitet och pressens roll och ansvar, har nu 
pågått sedan mer än ett år tillbaka och fått ny aktualitet när nya 
bitar lagts till pusslet. Här finns en rad saker som är värda att 
diskutera och fundera över. 

Sexualiteten var förstås ett viktigt tema. En ridå drogs bort 
och i all sin nakenhet skildrades kvinnors vardagliga utsatthet. 
Här fanns allt från skildringar av grova övergrepp till vardagliga 
gliringar. Men uppenbart var att kvinnor var utsatta. Det i sig 
var inget nytt – nytt var dock öppenheten. I ljuset, var tanken, 
skulle skammen försvinna och förflyttas från offren till för-
övarna: name and shame.

#metoo-rörelsen satte därmed som en av flera samtida för-
ändringar fokus på journalistiken – som faktiskt också har en 
avgörande roll för en fungerande demokrati. 

Journalister professionaliserades kring sekelskiftet 1900 
och under det tidiga 1900-talet, och en del av den processen 
fokuserade just på etiska regler för dem som ville tillhöra 
skrået. Än i dag agerar Allmänhetens Pressombudsman och 
Gransknings nämnden för radio och tv genom att granska och 
fälla medier som överträder vad som anses vara god publicis-
tisk sed.

Det finns dock områden där reglerna är satta ur spel, till följd 
av digitaliseringen. Alla kan publicera sig, gratis, direkt och 
utan filter, utan att kunna eller vilja följa pressetiska regler eller 
ens iaktta hyfs och god ton. Här finns dessutom möjlighet att 
via egna bloggar, följare och beundrarskaror namnge och 
hänga ut dem som man menar inte skött sig. 
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För mer traditionell press har allmänhetens publiceringar i 
sociala medier och andra digitala forum utmanat de etiska 
 reglerna. För hur beter man sig etiskt och behåller sina journa-
listiska principer när så många andra struntar i dem och den 
kränkande informationen finns bara ett klick bort? Pressen 
plockade upp teman och trådar, som anklagelser, från sociala 
medier. 

Lynchjustis och mobbmentalitet, skrevs det när #metoo 
 diskuterades som mest intensivt. De uthängda vittnade om 
inställda uppdrag och förstörda karriärer. När krutröken lagt 
sig återkom mediernas granskande organ, i form av Press-
ombudsmannen för tryckta medier och Granskningsnämnden 
för etermedier, och fällde flera av publiceringarna. 

Detta är ett nygammalt problem, för innan de etiska reglerna 
för journalistiken slagits fast, förekom den typen av texter  också 
i den etablerade pressen. De gick under namnet skandaljour-
nalistik.6 I den digitala eran sprids uppgifterna på nätet, med 
blixtens hastighet, och i ett samhälle där vi ständigt förväntas 
vara för eller emot får det konsekvenser. Ingen vill förknippas 
med fel saker, och under året har många vittnat om inställda 
tal, spelningar och evenemang för att de uttalat sig om något 
som för någon varit misshagligt. Det tycks som om vårt nya 
Sverige är för eller emot, svart eller vitt. Gråskalorna saknas och 
inte sällan skildras världen på 280 tecken.

En av de män som faktiskt dömdes för våldtäkt var den så 
kallade Kulturprofilen, och det var skandalerna i hans spår som 
ledde till det uteblivna Nobelpriset i litteratur. Här har det verk-
ligen hänt något – i alla fall sett över ett längre tidsspann. Om 
det vittnar också historien om Josefin Nilsson, artisten som 

RJ 2019 Det nya Sverige. Inlaga.indd   33 2019-06-07   09:34



34  ·  D E T  N YA  S V E R I G E

misshandlades av en känd skådespelare under 1990-talet och 
vars historia återigen uppmärksammats under 2019. Våldtäkt 
har förstås alltid varit kriminellt, men förståelsen av vad en 
våldtäkt är har förändrats under 1900-talet. Våldtäkt inom 
 äktenskapet blev inte kriminellt förrän 1965, då 1962 års brotts-
balk trädde i kraft. 
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Genom lagstiftningen 1965 var Sverige först i världen med att 
kriminalisera oönskade samlag inom äktenskapet. Det är på 
många håll fortfarande vanligt att inte betrakta ofrivilliga sam-
lag inom äktenskapet som våldtäkt, eftersom äktenskapet ger 
maken tillgång till hustruns kropp. Bara ett fåtal länder har ut-
tryckligen kriminaliserat denna form av våldtäkt.7 

Inte heller i Sverige var den förändrade lagstiftningen 1965 
något som betraktades som alltigenom positivt. Från olika re-
missinstanser (som Medicinalstyrelsen och kriminalpolisen) 
uttrycktes farhågor om att kvinnor skulle utnyttja lagen i skils-
mässoförhandlingar och liknande. Därtill menade Henrik 
Klackenberg, som då var regeringsråd, att det stred mot allt 
sunt förnuft att se våldtäkt som möjligt inom äktenskapet – det 
skulle helt enkelt urvattna begreppet, hävdade han.8

Lagen prövades inte heller i Sverige förrän 1984. Ungefär 
samtidigt, 1982, kom kvinnomisshandel att falla under allmänt 
åtal. Sedan 1984 har lagstiftningen kring sexualbrott ändrats 
ytterligare ett par gånger. Därtill har Sverige sedan 1998 ett 
brott som kallas grov kvinnofridskränkning. Det är fortfarande 
en internationellt sett radikal lag, som gör det möjligt att  straffa 
upprepat våld i nära relationer.
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2005 jämställdes ”jämförbar sexuell handling” med våldtäkt, 
vilket gjorde att det inte längre behövde röra sig om ett faktiskt, 
genomfört samlag för att en åtalad skulle kunna fällas för våld-
täkt. Samtidigt klassades samlag med barn under 15 år som 
våldtäkt, även om varken våld eller hot förekommit. Dessutom 
slogs det fast att offret också om det rörde sig om äldre per-
soner inte nödvändigtvis måste göra motstånd för att det ska 
räknas som våldtäkt, samt att upprepade våldtäkter inom nära 
relationer kan medföra förhöjt straff. 

Förra året, 2018, var det så dags för en samtyckeslag där 
grundprincipen är att sex ska vara frivilligt. Samtidigt infördes 
också brottsrubriceringarna oaktsam våldtäkt och oaktsamt 
sexuellt övergrepp – brott som kan ge fängelser på upp till fyra 
år – och tanken är just att se till att de som deltar i en sexuell 
aktivitet gör det frivilligt.

Sverige har alltså en vidare definition av våldtäkt än många 
andra länder. Därför är det inte så förvånande att Sverige också 
har den högsta frekvensen av anmälda våldtäkter i Europa; här 
har det dessutom skett en ökning sedan 2005. Däremot har 
antalet som döms för våldtäkt inte ökat i motsvarande grad.9 
Fortfarande sker ungefär hälften av alla sexuella övergrepp i 
relationer där de inblandade känner varandra. Och vanligast är 
att våldtäkter sker inomhus.10 

En positiv tolkning av både den nya samtyckeslagen och 
#metoo skulle alltså vara att de är delar av en ny, mer jämlik 
och därmed friare syn på sexualiteten, där det frivilliga delta-
gandet betonas. Domen mot Kulturprofilen kan då ses som ett 
steg i rätt riktning: äntligen har jämställdheten gjort det möjligt 
att verkligen döma fler och därmed stärka kvinnors rättigheter 
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och kvinnors frivilliga sexualitet. Genom samtyckesparagrafer-
na som trädde i kraft 2018 kan man säga att kvinnor stärks som 
egna subjekt. Det är ingen dålig förändring, så där hundra år 
efter att kvinnor blev fullvärdiga medborgare.

Samtidigt finns det anledning att vara försiktig med tolkning-
ar av olika slag. Parallellt med denna utveckling mot frihet och 
frigjordhet finns det förändringar som går i motsatt riktning. 
Motståndet mot fri abort ökar till exempel i världen, och även i 
någon mån i Sverige. Fri abort brukar betraktas som en klassisk 
kvinnofråga, och när det argumenteras för striktare abortlag-
stiftning går det ofta hand i hand med en mer konservativ syn 
på preventivmedel. Stödet för så kallade traditionella värdering-
ar ökar också. Den kritik som har börjat uttryckas mot genus-
vetenskap som ämne kan ses som en del av detta. I auktoritära 
stater som Ungern föreslås ämnet helt läggas ner eftersom det 
inte anses vetenskapligt.

Om utvecklingen på kort sikt ska ses som allt mer liberal 
eller inte, kan således diskuteras.
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6 | Populismen

Att regeringsbildningen skulle ta rekordlång tid just det år som 
demokratin firar hundraårsjubileum i Sverige kan man förstås 
skratta åt. Det är typiskt att just när man ska fira och jubilera 
så funkar det inte som det alltid gjort tidigare. Men en utdragen 
regeringsbildning är i sig inte ett tecken på att demokratin är 
hotad, det är viktigt att komma ihåg – även om det finns andra 
tecken i vår tid på att den liberala demokratin som ideal är 
ifrågasatt. 

Den redan nämnda och utbredda populismen är ett tecken 
på det, det generella låga förtroendet för politiker ett annat. 
Valdeltagandet är visserligen högt i Sverige, men också här 
 förekom anklagelser om valfusk 2018. Det finns undersök-
ningar som visar att unga inte uppskattar det demokratiska 
styrelseskicket och att allt fler medborgare i de europeiska län-
derna längtar efter en stark ledare. Andra menar att det är 
 okunskapen som är det stora problemet och att man på olika 
sätt borde tvinga folk att bilda sig innan de får rösta – de är helt 
enkelt för dumma.

Partiledaren Jimmie Åkesson placerar Sverigedemo-
kraterna som högerparti i SVT:s Agenda, september 2018.
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Det hundra år gamla, folkrörelsestödda bildningsprojektet 
var ett försök att öka medvetenheten och kunskaperna hos be-
folkningen. Också vid den tiden fanns det många som menade 
att den stora massan var för okunnig och dum för att kunna ta 
ställning; folket hade inte bildning och insikter nog för att  tänka 
på samhället i stort i stället för bara på sig själva. Det var en 
anledning till en rad olika bildningsinitiativ under 1900-talet. 
Kanske behövs det i vår tid fler och kraftigare satsningar på 
bildning för att demokratin ska överleva? 

Men demokratins kris kan också ses som en rösträttens kris 
– det menar historikern David van Reybrouck i sin bok från 2018 
med den kontroversiella titeln Emot allmänna val: Ett anspråks-
löst förslag om att rädda demokratin. Vi lever i ett samhälle som 
i alltför hög grad definierat demokrati som rösträtt och räddning-
en står därför att finna i att fördjupa deltagandet, inte i olika ut-
vidgningar av rösträtten, hävdar van Reybrouck. Han pekar på 
att lotteri användes redan i det demokratiska Aten och det ska-
pade en känsla av att alla var ansvariga. Fortfarande lottas man 
till jurytjänstgöring i USA, och van Reybrouck menar att man 
genom lottade medborgarpaneler och liknande kan komma fram 
till en mer långsiktig och hållbar – och faktiskt mer demokratisk 
– politik, än den som skapas i valrörelsernas stenhårda och 
polariserande kamp om röster. Där är det bara populister som 
vinner, säger van Reybrouck, och det kommer att urholka  tilltron 
till det demokratiska systemet som helhet. I stället för olika  snabba 
opinionsundersökningar där en slumpvis utvald skara får ta ställ-
ning till komplexa frågor utan förkunskaper, borde man  tillsätta 
slumpvis utvalda medborgarpaneler som tvingas sätta sig in i 
frågorna och därefter får vara med och fatta avgörande beslut. 
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Det finns statsvetare som forskat om likartade så kallade 
deliberativa metoder. Åsikterna går förstås (som alltid) isär 
kring i vilken grad medborgarpaneler och liknande kan använ-
das. 

Kanske lever vi helt enkelt i en demokratisk parentes. Uppen-
barligen håller den pågående digitaliseringen på att förändra 
samhället i grunden. De enorma mängder data som i dag går 
att samla kommer inte bara att förändra sättet som företag vill 
sälja saker åt oss. De har redan förändrat sättet att bedriva 
politiska kampanjer och sättet att påverka folk. Det finns tek-
niska möjligheter att införa mer och fler direktval – om det nu 
är det som skulle fördjupa och förankra demokratin. Om före-
tag som Cambridge Analytica är ett hot mot demokratin eller 
inte kan diskuteras. Företaget har olagligen använt massdata 
från Facebook i syfte att påverka utgången i olika val – vilken 
effekt detta faktiskt haft är svårt att säga. Men att digitalise-
ringen förändrar samhället är otvetydigt. Det gäller också sättet 
som det går att bedriva forskning på – inte minst inom de fält 
som Riksbankens Jubileumsfond fokuserar på. Undersökning-
ar som förr kunde ta åratal att genomföra, är i dag bara ett par 
knapptryck bort. Nya möjligheter uppstår när de enorma mäng-
derna data möter kvalitativt inriktade forskare. Och i en del av 
de satsningar fonden gjort vittnar forskare om att de digitali-
serade materialen kan ge helt nya svar på tidigare frågor. Med-
icinare kan exempelvis få snabbare resultat via demografiska 
databaser än via dna-analyser.

Digitaliseringen ökar således mängden kunskap flerfaldigt. 
Det går inte längre att vara som renässansens allvetande univer-
salgenier eftersom kunskapsmängden är så stor och hela tiden 
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blir större. I idéhistorikern Matts Lindströms utmärkta avhand-
ling om mikrofilmens historia, Drömmar om det minsta, görs 
det emellertid uppenbart att rädslan för att kunskapens över-
flöd ska dränka oss – ett inte ovanligt tema i dag, gärna varvat 
med rädslan för artificiell intelligens – varit en vetenskapens 
följeslagare allt sedan 1920-talet.11 Idén om att man genom nya 
tekniker skulle kunna samla all information, sprida och cirku-
lera den på ett bättre sätt har också funnits mycket längre än 
de digitala  ettorna och nollorna. Men ettorna och nollorna har 
gjort att mängden data växt exponentiellt och kan sättas sam-
man på helt nya sätt. 

Här tornar också hoten och möjligheterna med alla sorters 
artificiella intelligenser upp sig.
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Kanske innebär digitaliseringen därmed ett faktiskt paradigm-
skifte? Det papperslösa kontoret har dock ännu inte blivit 
 verklighet – däremot har böckerna blivit färre och många av 
pärmarna försvunnit. A4-formatet, som enligt mediehistori-
kern Charlie Järpvall satte gränserna för 1900-talet, är fort-
farande standard, men långsamt håller det också här på att 
hända  saker.12 Är framtiden papperslös? Nej, troligen inte. Men 
perio dika behöver inte vara periodisk längre. Vår årsbok för 
2019 är en serie häften som tillsammans utgör en årsbox. Ut-
givningen sker utspritt över året. Alla häften går att ladda ner 
som enstaka alster – och mot slutet av året läggs artiklarna 
samman i en box.

Det är en ofta upprepad lustighet att Ines Uusmann, som var 
socialdemokratisk kommunikationsminister 1996, missbedöm-
de internet och kallade det en fluga som snart skulle blåsa för-
bi. Uttalandet citeras lika ofta för att förlöjliga en politiker, som 
för att visa hur svårt det kan vara att tolka sin samtid. Men som 
bekant är det också svårt att citera rätt. Uttrycket att internet 
bara var en fluga förekom i en tidningsrubrik, men var aldrig 
något Uusmann sade själv. Däremot missbedömde hon inter-
nets genomslag och undrade om ”folk i längden skulle vilja 
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ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet”. 
Hon frågade sig också vad detta surfande skulle vara bra för. 

Ines Uusmann är i gott sällskap när det gäller att under skatta 
eller överskatta fenomen i samtiden. Neville Chamberlain fick 
fel om ”peace in our time” 1938, då han lugnade sina landsmän 
med att den överenskommelse han just gjort med Hitler skulle 
göra det möjligt för de två folken att nu leva i fred och ”never 
go to war again”. Det är svårt att se det nya, men inte omöjligt. 
Samma år som Uusmann tonade ner nätets genomslag utsågs 
ett ”Internetpaket” till årets julklapp.

I Riksbankens Jubileumsfonds årsbox 2019 låter vi ett antal 
forskare beskriva det nya Sverige utifrån sin forskning. För även 
om det är svårt att fastställa vad som är nytt eller förändrat när 
man är precis i det, eller förstå vad som senare ska visa sig vara 
avgörande förändringar, så måste vi försöka. Att inte våga rang-
ordna och belysa samtidens framgångar och problem vore 
 ansvarslöst. 

Vi har bett forskare inom humaniora och samhällsvetenskap 
att lyfta blicken. De behöver inte peka med hela handen, eller 
förutsäga hur framtiden ska te sig, men de bör kunna sätta in 
sin samtid i perspektiv, och med sin kunskap hjälpa till att peka 
ut möjliga farleder och varna för bränningarna.

Det handlar till exempel om att visa hur det faktiskt blivit 
mycket, mycket bättre under de senaste 50 åren när det gäller 
välstånd och ekonomi, och att samtidigt beskriva de grupper 
som är utsatta och inte fått ta del av en lika stor inkomstökning. 
Det första häftet i årsboxen, av Carina Mood och Jan O.  Jonsson, 
handlar om relativ fattigdom, barnfattigdom och ökande klyftor.

Till skillnad från för hundra år sedan har Sverige också blivit 
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ett invandrarland snarare än ett land man invandrar från.  Sverige 
har blivit drömmen för många, vilket vi inte minst såg i och 
med 2015 års stora flyktingvåg. En följd av att Sverige i dag tar 
emot fler än de som flyttar härifrån är att vår språkkarta ritas 
om, och som redan nämnts är det grunden för den språkliga 
mångfalden som Mikael Parkvall beskriver i sitt häfte.

Ett häfte handlar om en helt ny syn på alkohol och droger. 
Sverige har traditionellt varit ett mycket restriktivt land på 
dessa områden. Sedan ett antal årtionden tillbaka befinner sig 
emellertid berusningspolitiken i dissonans, där en mycket 
strikt och restriktiv narkotikapolitik håller på att krocka med en 
allt mer liberal alkoholpolitik. Historikern Johan Edman lyfter 
på förlåten kring en berusningspolitik stadd i förändring. 

Den senaste höstens enormt långdragna regeringsbildning, 
som satt rekord gång på gång, visar med all tydlighet hur parti- 
och blockpolitiken har förändrats. De eventuella konsekvenser-
na av detta utreds av statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson, 
som fördjupar sig i nya skärningspunkter i partipolitiken.

Också den digitala erans användande av sociala medier 
kom mer att tas upp och hur det i sin tur påverkat hur vi ser på 
yttrandefriheten. Eva-Maria Svensson skriver i årets sista häfte 
om de kommersiella hoten mot ett öppet samtal och tilltron till 
medier. 

Detta är fem förändringar. Fem aspekter av vårt dagliga liv 
som tyder på att Sverige har förändrats och att vi på många sätt 
lever i ett nytt Sverige i dag jämfört med för femtio eller hundra 
år sedan. Det är först om ytterligare femtio eller hundra år som 
vi vet om det är just dessa områden som är de mest relevanta. 
Att de är intressanta vet vi redan nu, när vi läser texterna.
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talet mellan 1914 och 1989, först Eric Hobsbawm, senare Timothy Gar-
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6. Läs mer i Mattias Hessérus Rätten till privatlivet – och moralen 
bakom omoralen i svensk press, Stockholm: Carlssons, 2017.
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cloudfront.net/equalitynow/pages/208/attachments/original/15270 
96259/EqualityNowRapeLawReport2017_Spreads.pdf? 1527096259, 
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minaliserade våldtäkt inom äktenskapet, se Eva Johansson, ”Våldtäkts-
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se/download/18.4a33c027159a89523b1b134c/14882734 26439/6_Sexual-
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Riksbankens Jubileumsfond:
främjar, inspirerar och deltar

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som har till 
ändamål att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i 
Sverige. Stiftelsen bildades genom ett beslut i riksdagen 1964, då en 
donation från Sveriges riksbank godkändes och stadgarna fastställdes. 
Jubileumsfondens tillkomst var en del av 300-årsfirandet av världens 
äldsta ännu verksamma centralbank, i vilket även ekonomipriset till Al-
fred Nobels minne och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med bil-
dandet av en stiftelse önskade riksdag och riksbank gagna ett angeläget 
nationellt ändamål:  vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. 

I mer än 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2017 uppgick de 
beviljade forskningsanslagen till cirka 428 miljoner kronor. Hela 39 pro-
jektanslag, 3 program och 8 projekt som syftar till att stödja forskningens 
infrastruktur beviljades. Utöver detta gjordes en rad riktade insatser, så 
som RJ Sabbatical, Pro Futura, den internationella satsningen Europe 
and Global Challenges, samt en ny satsning på kommunikationsprojekt. 
Därtill gav fonden möjlighet åt hundratals forskare att genomföra kon-
ferenser och seminarier och bilda nätverk för att knyta kontakter och 
testa nya forskningsidéer. 
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