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Kapitel 7: Informationssamhällets politiska skiljelinjer 

 

Svensk politik ömsar skinn. Vi tror oss ana vad som finns därunder. I den här bo-

ken har vi argumenterat för hur den snabba utvecklingen inom det kommunika-

tionsteknologiska området skapar nya politiska och sociala skiljelinjer, där kam-

pen om kunskapen står i centrum. Samtidigt träder de fria logotyperna fram som 

centrala politiska aktörer. Informationssamhällets outtömliga behov av kreativ 

kompetens i form av kunskap, flexibilitet och innovation utgör dessa fria logoty-

pers maktbas.  

  

1960-talets auktoritetsnedrivning och normuppluckring skapade rum för ett libe-

ralt 1980-tal där inte bara den svenska ekonomin avreglerades, utan också indi-

vidualismen fick ett politiskt uttryck. Kollektiva normer och förväntningar tonade 

bort eller fragmentiserades, individens rättigheter och värde uppvärderades och 

alla ideologiska schatteringar tvingades förhålla sig till en ny berättelse om sam-

hället. Ett samhälle med en sådan värderingsstruktur är öppet för individens ent-

reprenörskap och självförverkligande. Individualismen gavs utrymme att få poli-

tiska konsekvenser.  

 

Kunskapen utgör en viktig del av informationssamhällets strukturer. Om kun-

skapsbegreppet tidigare var mer entydigt och kunskap uppfattades som något ef-

tersträvansvärt i sig, är informationssamhällets motsättningar i stället ett uttryck 

för just kampen om kunskapen. Motsättningen mellan marknadens principer i 

form av konkurrens, effektivitet och vinstmaximering respektive kunskapens 

principer i form logik, meningsfull tolkning och sanning utgör navet i den skilje-

linje vi kallat kunskap-marknad. Genom den kommunikationsteknologiska ut-

vecklingen minskar territoriets betydelse för maktutövning. Motsättningen mel-

lan nationalstater – vars makt fortfarande betingar sig på kontroll över territoriet 

- och transnationella nätverk som på grundval av global normbildning söker på-

verka enskilda sakfrågor växer fram till den skiljelinje vi kallat transnationella 

nätverk-nationalstat. 
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I svensk politik utmanar individualiseringen och framväxten av de nya skiljelin-

jerna den representativa demokratin, eftersom banden mellan väljarna och de 

politiska partierna försvagas. Väljarkåren blir alltmer rörlig och låter sitt politiska 

engagemang komma till uttryck i andra former än genom partipolitiken. Den 

kommunikationella revolutionen luckrar upp gamla, kollektiviserade maktstruk-

turer som t ex de politiska partierna, fackföreningarna, familjen och skolan. Sam-

tidigt kan vi ännu endast skönja nya maktstrukturer och skiljelinjer. Allting är i 

rörelse, och vi som tidens uttolkare är naturligtvis en del av denna rörelse. Tren-

den är inte unik för Sverige, den kan iakttas i större delen av västvärlden. Men de 

argument vi anför hämtar näring främst från samhällsliv och politik i Sverige. 

 

Ett av de främsta tecknen på politikens individualisering och samhällets destabi-

lisering är att sambandet mellan klasstillhörighet och röstning – den s k klass-

röstningen - sjunker. Skillnaden mellan hur stor andel av arbetarklassen respek-

tive medelklassen som röstar på socialistiska partier minskar kontinuerligt och är 

i dag endast hälften av vad den var vid 1960-talets början.1 Dessutom minskar 

andelen människor som i olika frågeundersökningar anger att de överhuvudtaget 

tillhör en viss samhällsklass.2  

 

Partierna har tappat greppet om sina väljare – rörligheten i valmanskåren ökar. 

Andelen väljare som byter parti mellan valen har nästan tredubblats från 11 pro-

cent 1960 till 32 procent 2002. Andelen väljare som splittrar sina röster mellan 

olika partier i riksdags- och kommunval har mer än fyrdubblats från 6 procent 

1970 till 26 procent 2002. Andelen väljare som bestämmer sitt partival först un-

der valrörelsen har tredubblats från 18 procent 1964 till 57 procent 2002.3 Dess-

utom är det allt färre svenskar som väljer att vara medlemmar i ett politiskt parti. 

År 1960 var nästan var fjärde svensk – 22 procent – partimedlem. År 1999 hade 
                                                 
1 Vänster-högerdimensionen är emellertid fortfarande starkare i Sverige än i övriga väst-
länder. Den är dessutom starkare än andra sociala skiljelinjer som stad-land, kyrka-stat 
eller centrum-periferi, eller andra åsiktsdimensioner som t ex den gröna dimensionen. 
Se t ex Oskarson (1994) samt Holmberg & Oscarsson (2004a). 
2 Holmberg & Oscarsson (2004a) s 57. 
3 Andelen väljare som bestämde sig först under valrörelsens sista vecka har ökat från 10 
procent 1964 till 35 procent 2002. Holmberg & Oscarsson (2004a) kapitel 4. 
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den andelen sjunkit till 6.6 procent.4 Socialdemokraternas och vänsterpartiets 

första maj-demonstrationer samlar bara en bråkdel deltagare jämfört med för 

några decennier sedan. Personvalens genomslag försvårar för de politiska parti-

erna att genom nomineringsprocessen styra vilka som väljs eller inte väljs in i be-

slutsfattande politiska församlingar.5 

 

 

Individualisering och destabilisering 

 

Väljarnas ökade rörlighet och partierna sviktande förmåga att mobilisera sympa-

tisörer hänger samman med den individualisering och sociala instabilitet som 

präglar politik och samhällsliv överhuvudtaget.  Med individualisering menar vi 

att individer lösgör sig från kollektiven. Individers identiteter betingas allt mind-

re av grupptillhörighet – individer ”väljer” sin identitet i större utsträckning än 

tidigare. Individen har idag betydligt bättre möjligheter än tidigare att själv ut-

forma sitt livsprojekt och välja sin livsstil. Normerna individualiseras genom att 

individen och individens rättigheter sätts i första rummet. Med destabilisering 

menar vi att hierarkier, auktoritetsförhållanden och makteliter har blivit växlan-

de och svårare att definiera. På det internationella planet utmanas nationalsta-

terna av olika grupper av aktörer som skapar tillfälliga allianser för att driva en-

skilda sakfrågor. Inom nationalstaterna utmanas de traditionella makteliterna av 

löst organiserade nätverk som också skapar tillfälliga allianser för att driva en-

skilda sakfrågor. Individers identiteter växlar alltmera över tid. Normerna beto-

nar det kortsiktiga i stället för det beständiga, upplevelse i stället för erfarenhet 

samt handlingsfrihet i stället för förutsägbarhet eller trygghet.6 

 

Individualiseringen och destabiliseringen är självklart inget helt nytt fenomen. 

Men det är radikaliseringen av denna tendens som i dag ger individen så stora 

                                                 
4 Goul Andersen & Hoff (2001) s 52 f. Minskningen kan bara delvis förklaras av att fack-
föreningsrörelsen inte längre kollektivansluter sina medlemmar till socialdemokraterna. 
5 Jämför Dalton & Wattenberg (2002). 
6 Bjereld, Demker & Ekengren (2005) s 20 ff. 
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möjligheter att välja sitt livsprojekt och sin livsstil att en del talar om ett ”valfri-

hetens tyranni”.7 Varje enskilt moment i en människas vardagsliv blir valbart – 

givetvis inom de ekonomiska och sociala ramar som står till individens förfogan-

de och som gör att valfriheten ofta begränsar sig till trivialiteter. Klasskillnaderna 

består, men i nya kläder.  

 

Valmöjligheterna tar sig de mest skilda uttrycksformer. Att fylla i ansöknings-

blanketten till en gymnasieutbildning innebär att ge sig in i en labyrint av valmöj-

ligheter. Pensionen avgörs inte längre enbart av hur mycket du arbetat och hur 

staten placerar dina pengar utan hur du själv placerar dina pengar i den skog av 

placeringsmöjligheter som de allra flesta människor saknar möjligheter att över-

blicka. Att köpa en ny bil innebär ett mödosamt val av exakt vilka tillbehör som 

skall ingå respektive inte ingå – bilen tillverkas först efter din beställning som ett 

individuellt exemplar utformat exakt efter dina önskemål. Individuella koloxid-

konton diskuteras som en möjlighet för att få människor att individuellt ta ansvar 

för sin energiförbrukning. 

 

I debatten framförs också förslag om att människor med icke-kristen trostillhö-

righet skall få använda samma mängd dagar som de kristna helgdagar som finns i 

den svenska almanackan i samband med sina egna religiösa helger. Människor 

som saknar religiös tro skulle själva få välja när och hur man vill disponera ”sina” 

helgdagar. Det blir allt vanligare att människor byter efternamn. Brudpar vill 

själva allt oftare utforma sin vigselceremoni, oberoende av kyrkans traditioner. 

Samma tendens återfinns när det gäller begravningar och de tidigare så enhetliga 

dödsannonserna får en allt mer individuell utformning. 

 

Men individualiseringen och destabiliseringen innebär inte enbart att valfriheten 

ökar. Vi ser tendenser till att stat och kommun gör större ansträngningar att väg-

leda enskilda medborgare om hur de kan utnyttja sin valfrihet, t ex inför olika 

möten med myndigheter. Inom vården och inom arbetsförmedlingen anställs 

                                                 
7 Schwartz (2004). 
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speciella coacher som skall lotsa enskilda individer rätt inom systemet. Majornas 

bibliotek i Göteborg har infört speciella medborgarlotsar som skall hjälpa enskil-

da medborgare som söker information eller kontakt i det stora utbudet från 

kommunala verksamheter, myndigheter, föreningar och lokalt kulturliv. 

 

Individualiseringen innebär också en individualiserad offentlighet. På din blogg 

offentliggör du dina egna tankar och åsikter. På domänerna Myspace eller på Fa-

cebook synliggör du dig själv, din livsstil och dina nätverk. På Youtube lägger du 

ut de filmer på dig själv eller andra som du själv väljer att lägga ut. 

 

 

Den kommunikationella revolutionen och ultramoderniteten 

 

Radikaliseringen av individualiseringen och destabiliseringen har sin grund i den 

kommunikationella revolutionen. Vi använder begreppet ”den kommunikationel-

la revolutionen” för att synliggöra att vi syftar på något som går bortom en ut-

veckling av kommunikationer, som t ex järnvägen telefonen eller Internet. Med 

begreppet ”den kommunikationella revolutionen” menar vi den samhällsrevolu-

tion som sker med hjälp av kommunikationerna, inte utvecklingen av kommuni-

kationsmedlen i sig. Den kommunikationella revolutionen är en samhällsrevolu-

tion motsvarande den industriella revolutionen och den nationella revolutionen.8 

 

Grunden för den kommunikationella revolutionen är två olika former av kom-

munikationsutveckling. Den första formen avser kommunikation som trans-

portmedel (t ex järnväg, bil och flyg). Den andra formen avser kommunikation 

som informationsförmedling, både som kommunikationsmedel (t ex telefon, fax, 

e-post) och som informationstillgänglighet (t ex Internet). Kommunikationsut-

vecklingen har bidragit till att förändra samhällsstrukturen i riktning mot indivi-

dualisering och destabilisering med avseende på maktförhållanden, identitets-

                                                 
8 Bjereld, Demker & Ekengren (2005)  s 11. 
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formationer och normbildning med en genomslagskraft som gör det nödvändigt 

att karaktärisera utvecklingen som en revolution. 

 

Den kommunikationella revolutionen främjar individualisering och destabilise-

ring på åtminstone tre olika sätt. För det första bidrar utvecklingen av transport-

medel och möjligheterna till informationsförmedling till att förändra territoriets 

betydelse. Individen frigörs från territoriet, t ex genom bättre möjligheter att resa 

och att flytta samt förbättrade möjligheter att kommunicera med andra männi-

skor oavsett var den enskilde individen befinner sig. Den territoriella tillhörighe-

ten påverkar individens liv i allt mindre utsträckning och blir därför också mind-

re relevant för individens identitetsutveckling. Kollektiva tillhörigheter som är 

territoriellt betingade luckras upp. Nationalstatens suveränitet urholkas, efter-

som dess maktbas består i kontroll av territorium. Statssuveränitetsprincipen 

försvagas samtidigt som normen om de mänskliga rättigheterna stärks.  

 

För det andra bidrar kommunikationsutvecklingen till framväxten av transna-

tionella nätverk och nätverksbaserat samarbete. Möjligheterna till nätverks-

samarbete över nationsgränserna stärks. Tillträde i nätverken är individuellt och 

nätverken är under ständig förändring, vilket minskar känslan av grupptillhörig-

het. Tillträde till och plats i nätverk påverkar individens liv i allt större utsträck-

ning. 

 

För det tredje bidrar kommunikationsutvecklingen inom främst informations-

teknologin till att ge ökad betydelse av innovation och flexibilitet som medel för 

produktivitet och konkurrenskraft. Individuella egenskaper och kompetens i 

form av kunskap och kreativitet för individen unik och svår att ersätta. Individens 

egenskaper och kompetens påverkar individens liv i allt större utsträckning, vil-

ket minskar känslan av grupptillhörighet. 

 

Den kommunikationella revolutionen har således förändrat territoriets betydelse, 

främjat framväxten av transnationella nätverk samt ökat betydelsen av innova-

tion och flexibilitet som medel för produktivitet och konkurrenskraft på ett sätt 
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som inneburit ökad individualisering och destabilisering med avseende på makt-

förhållanden, identitetsblivande och normbildning. Individualiseringen och de-

stabiliseringen utgör passagen från upplysningens modernitet till ultramoderni-

teten. Upplysningsmoderniteten hade sin grund i den industriella revolutionen 

och ifrågasatte alla politiska, ekonomiska och religiösa auktoriteter som inte ba-

serades på förnuft och argument. Ultramoderniteten har din grund i den kom-

munikationella revolutionen och ifrågasätter alla auktoriteter, även de som base-

ras på rationalitet och universalism. Modernitetens framstegstro avsåg individen 

och världen. Ultramodernitetens framstegstro avser jaget i stunden och i känslan. 

 

 

Kampen om kunskapen och de nya skiljelinjerna 

 

Under ultramoderniteten får kampen om kunskapen en betydelsefull roll för 

maktfördelningen i samhället. När det inte längre finns några självklara auktori-

teter att luta sig mot för att finna absoluta sanningar öppnas spelplanen för olika 

aktörer att föra fram just sin sanning som Sanning, och sin kunskap som den 

mest ändamålsenliga eller mest Sanna. Den aktör som lyckas bäst i denna strävan 

kan genom sin förmåga till problemlösning och till meningsfull tolkning främja 

sina egna värderingar och tillägna sig olika former av mervärde. 

 

Den kommunikationella revolutionen har övertrumfat territoriet och de materiel-

la resurskonflikterna på ett sådant sätt att nya relevanta skiljelinjer idag utspelar 

sig kring kunskapsproduktion, kunskapsförmedling och kunskapslegitimitet. 

Kampen om kunskapsproduktionen gäller kunskapens innehåll, d v s vem som 

skall ha makten att forma kunskapens innehåll, att bestämma vad som är sant 

och osant. Kampen om kunskapsförmedlingen gäller rätten till kunskap, d v s 

vem som skall ha makten att tillgodogöra sig kunskapen. Kampen om kunska-

pens legitimitet gäller kunskapens räckvidd, d v s strävan att göra kunskapen till 

den ”enda” legitima källan till makt, att ge kunskapen en monopolställning som 

legitim auktoritet.  
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Denna kamp om kunskapens innehåll, om rätten till kunskap samt om kunska-

pens räckvidd utspelar sig längs två nya skiljelinjer - kunskap-marknad respekti-

ve transnationella nätverk-nationalstat – vilka utvecklats som en konsekvens av 

den kommunikationella revolutionen. Skiljelinjen kunskap-marknad mobiliserar 

marknadsaktörer som ser kunskap som en vara bland andra varor, säljbar på en 

marknad och som ett medel att uppnå vinstmaximering. Mot dessa marknadsak-

törer mobiliseras samhällsgrupper som ser kunskap som en rättighet och kun-

skapen som ett värde i sig. För marknadsaktörerna är sanningen relativ och kun-

skapen värderas efter sin säljbarhet. För kunskapsaktörerna är sanningen absolut 

och kunskapen värderas efter sin användbarhet att skapa meningsfulla tolkningar 

av världen. Skiljelinjen transnationella nätverk-nationalstat mobiliserar aktörer 

utan territoriell bas och som hålls ihop genom nätverksmedlemmarnas speciella 

kunskap, kompetens eller värderingar (t ex intresseorganisationer, multinationel-

la företag och s k non-governmental organizations - NGO:s). Mot dessa transna-

tionella aktörer står nationalstaterna, vars makt grundar sig på kontroll över ter-

ritoriet. Kampen om kunskapen mellan dessa aktörer gäller makten att bestäm-

ma över vilken kunskap som skall ligga till grund för politiska beslut och för att 

lösa t ex transnationella miljöproblem och migrationsfrågor. Kampen kretsar 

även kring tolkningsföreträdet med avseende på internationell rätt, inklusive de 

mänskliga rättigheterna.  

 

 

De fria logotyperna 

 

En ny, central social grupp i kampen om kunskapen är de kunskapsalstrare och 

informationsbehandlare vars kreativitet och kompetens skapar vinster och vär-

den för samhälle och näringsliv, de grupper som skapar eller försöker kontrollera 

kunskapen – de fria logotyperna. De är fria, eftersom de rör sig mellan olika nät-

verk och det är genom sina specialkunskaper, kreativitet och entreprenörsanda 

som de är intressanta. Logotyper, eftersom de är unika och inte utbytbara. De är 

sin egen vara, säljbar genom sitt värde och sitt varumärke. Eftersom kunskap och 

information utgör grundmaterialet i den nya produktionsprocessen och utbild-
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ning är arbetskraftens viktigaste kvalitet, blir den informationella kapitalismens 

nya producenter – de fria logotyperna - de kunskapsalstrare och informationsbe-

handlare vilkas bidrag är mest värdefulla för t ex det enskilda företaget eller den 

kommunala eller nationella ekonomin. 

 

De fria logotyperna kan med fördel studeras som två grupper. Den första gruppen 

självförverkligarna - drivs av en strävan efter att få sina individuella behov till-

godosedda, medan den andra gruppen – världsförbättrarna - drivs av grund-

läggande värden som de vill förverkliga. Självförverkligarna är i allmänhet inte 

särskilt politiskt intresserade, utan strävar efter maximal frihet. De har i första 

hand privata arbetsgivare och deras arbetsuppgifter präglas av att i någon me-

ning maximera vinsten eller nyttan för den som betalar deras arbete. Vinstmaxi-

meringsprincipen gör självförverkligarna till fixare beredda att arbeta med olika 

saker, beroende på kompetens och intresse. Självförverkligarna odlar sitt varu-

märke för att stärka dess värde på en ekonomisk arena.  Världsförbättrarna är po-

litiskt intresserade och ofta med i olika aktivitetsrörelser av olika slag. De har i 

allmänhet offentliga uppdragsgivare och deras arbetsuppgifter präglas av att lösa 

problem samt tolka och skapa sammanhang i det som sker inom ekonomi, politik 

och kultur. De väljer verksamhet med utgångspunkt i sin kompetens och i vilka 

värden de vill främja. Världsförbättrarna odlar sitt varumärke eller sin logotyp för 

att på värdegrund påverka politiken och samhällsutvecklingen.  

 

De fria logotyperna agerar utifrån de nya relevanta skiljelinjerna kunskap-

marknad respektive transnationella nätverk-nationalstat. På skiljelinjen kunskap 

marknad återfinns självförverkligarna i allmänhet bland marknadsaktörerna och 

världsförbättrarna bland kunskapsaktörerna. På skiljelinjen transnationella nät-

verk-nationalstat kan båda logotypgrupperna återfinnas på båda sidor, beroende 

på vilka sakfrågor som varit föremål för konflikt. 

 

I sex olika fallstudier har vi i kapitel 4-6 studerat hur kampen om kunskapen ge-

staltat sig på de nya politiskt relevanta skiljelinjerna kunskap-marknad respekti-

ve transnationella nätverk-nationalstat, samt hur de fria logotyperna agerat och 
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positionerat sig i dessa fall. Fallen har kretsat kring synen på brottsligheten och 

konflikten kring valjakt (kampen om kunskapens innehåll, kapitel 4), Piratpartiet 

och fildelningsproblematiken samt Google och den kinesiska censuren (kampen 

om rätten till kunskap, kapitel 5) samt frågan om anställningsbarhet och konflik-

ten om den Internationella brottmålsdomstolen ICC (kampen om kunskapens 

räckvidd, kapitel 6).9 

 

Syftet med fallstudierna har varit dels att illustrera vår syn på hur den kommuni-

kationella revolutionen skapat nya relevanta politiska skiljelinjer, dels att preli-

minärt pröva och utvärdera denna syn. Studierna visar att mobiliseringen längs 

skiljelinjerna är nätverksbaserad och därför också endast i undantagsfall (t ex Pi-

ratpartiet) tar sig uttryck i formella organisationer. Antalet personer som mål-

medvetet och organiserat tar aktiv del i mobiliseringen är litet, men effekterna 

kan vara stora som t ex i fråga om Internationella brottmålsdomstolen ICC. Där-

emot är antalet personer som spontant agerar i de frågor skiljelinjerna berör be-

tydligt större, främst när det handlar om nätanvändning (olaga filnedladdning, 

försök att kringgå sökmotorcensuren i Kina).  

 

De fria logotyperna är väl representerade i våra fall. I frågan om synen på brotts-

lighet ser vi dem dels i form av kriminologer och andra forskare som problemati-

serar bilden av brottslingen och kriminalvårdspolitiken, dels i form av media och 

säkerhetsfirmor som genom förenklade bilder söker vinna marknadsandelar. I 

valfångstfrågan finner vi logotyperna som rådgivare och experter åt den globala 

miljörörelsen. I nätverken för filnedladdning återfinns logotyper med hög IT-

kompetens som utformar kreativa strategier för att kringgå lagstiftningen. Film, 

musik- och dataspelindustrin utnyttjar i sin tur logotyper som IT-experter, juris-

                                                 
9 En politiskt relevant skiljelinje kännetecknas av att motsättningarna har en social bas, 
har tagit sig uttryck i värdeskillnader i förhållande till andra grupper samt att det sker 
en mobilisering i form av organisering, politiskt arbete eller andra försök att främja sina 
intressen. En politiskt relevant skiljelinje förutsätter således någon form av intressekon-
flikt eller uppfattad intressekonflikt, med bas i de sociala förhållandena. Sociala grupper 
mobiliserar sig politiskt utefter denna skiljelinje. Bjereld & Demker (2005) s 33 f. Vår 
syn på politiskt relevanta skiljelinjer är främst inspirerade av Bartolini & Mair (1990). Se 
även Aardal (1994), Denver (2000), Holmberg & Oscarsson (2004a) samt Mair (2006). 
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ter och kulturarbetare i sitt arbete för att försvåra filnedladdning. Journalister 

och människor med fria yrken har engagerat sig i Reportrar utan gränsers kamp 

för att få Google att riva upp sitt beslut att censurera sina sökmotorer i Kina. I 

frågan om anställningsbarheten har enskilda intellektuella tagit strid mot feno-

menet. Nätverken som arbetat för att stärka den Internationella brottmålsdom-

stolen ICC baserar sin verksamhet på logotyper med juridisk kompetens alterna-

tivt ett helhjärtat engagemang för mänskliga rättigheter.  

 

Våra fallstudier har också illustrerat den individualisering och destabilisering 

som följt i den kommunikationella revolutionens spår. Möjligheterna att indivi-

duellt kunna sprida och ta del av kunskap på nätet – t ex i form av fildelning eller 

som stöd för demokratiarbetet i Kina – destabiliserar den rådande ordningen för 

upphovsrätten respektive den politiska ordningen i Kina. Den ökade uppmärk-

samheten på individens anställningsbarhet och ansvar för sin anställningsbarhet 

hänger samman med en alltmer flexibel och kortsiktig arbetsmarknad. En starka-

re ställning för individens rättigheter och de mänskliga rättigheterna hänger 

samman med en världsordning där nationalstaternas suveränitet urholkas och 

krav ställs på en starkare internationell rättsordning. 

 

*** 

 

Poeten och författaren Frans G Bengtsson hävdade med emfas att det fanns tre 

sorters litteratur som han aldrig läste: Gamla Testamentet, juridisk litteratur 

samt texter som inleddes med meningen Vi leva i brytningstider. Frans G 

Bengtsson var åtminstone när det gäller bortvalet av den sistnämnda litteraturen 

en insiktsfull man. Under alla tider har kulturskildrare av olika slag tenderat att 

uppfatta den tid man just då lever i som ett gränssnitt mellan två epoker. Gräns-

snittet kan uppfattas gå mellan gammal stagnation och den nya tidens framsteg 

(upplysningsidealet), eller mellan det gamla kultursamhället och nutidens sedliga 

förfall (guldåldersmyten).  
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Visst finns det en risk att även vi hamnar i brytningstidsfällan. Kanske är det så 

att det vi benämner som den kommunikationella revolutionen bara är en fort-

sättning på moderniteten och att framtidens forskare kommer att identifiera helt 

andra brytpunkter eller gränssnitt än de vi här formulerar. Kanske är det så – 

men vi tror inte det. Vi tror att den industriella produktionens relativt sett mins-

kade betydelse i kombination med framväxten av Internet och den trådlösa in-

formationsteknologin får sådana återverkningar på politiska, ekonomiska och so-

ciala maktförhållanden, på identitetsuppfattningar och på normbildning att även 

framtidens forskare kommer att betrakta 1900-talets sista decennier som början 

på ett epokskifte. 

 

Industrisamhällets politiska strukturer och skiljelinjer finns kvar och inramar 

ännu dagens politik. Men dessa strukturer och skiljelinjer blir mer och mer som 

ett begränsande skal kring en social verklighet vars politiska liv kräver nya ut-

trycksformer. Nationalstaten lever kvar och är fortfarande den klart starkaste ak-

tören i internationell politik. Men nationalstaternas suveränitet eroderar, till 

förmån för transnationella nätverk av allehanda slag. FN och FN-systemet saknar 

fortfarande seriösa utmanare som reglerare av den internationella ordningen. 

Samtidigt är det en allmän uppfattning att FN inte fungerar som det enligt stad-

gan är tänkt och att FN behöver reformeras. Men det finns ingen enighet om hur 

och ingen realism i de flesta förslag om FN-reformer. Så länge världsorganisatio-

nen är uppbyggd av nationalstater som bygger sin makt på statssuveränitet i form 

av kontroll över territorium så kommer världsorganisationen att drabbas av 

samma minskade makt och inflytande som de enskilda nationalstaterna. Det 

mest pregnanta uttrycket för denna svaghet är FN:s oförmåga att leva upp till 

normen om att ingripa för att förhindra övergrepp mot individer eller folkgrup-

per i enskilda medlemsstater. FN är ett barn av den tid då nationalstatens suve-

ränitet var ”helig” och staters brott mot de mänskliga rättigheterna kunde betrak-

tas som respektive stats ”inre angelägenhet”. I dag har nationalstaternas de facto 

minskade suveränitet möjliggjort en normbildning där individens rättigheter 

vuxit sig starkare. Men FN-systemet har sin strukturella grund i nationalstater-

nas suveränitet och har därför svårt att anpassa sig till dagens verklighet. 
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På ett motsvarande sätt har de politiska partierna på såväl principiell grund som 

av hävd utgjort kittet i vår västerländska, representativa demokrati. Genom att 

mobilisera medborgare till politisk handling, genom att representera väljare i oli-

ka valda församlingar och genom att nominera kandidater till de allmänna valen 

har partierna fyllt en nyckelfunktion i demokratiska politiska system. Men som vi 

visade i inledningen av detta kapitel har banden mellan väljarna och de politiska 

partierna försvagats. Det är en tendens som inte bara syns i Sverige utan i större 

delen av västvärlden.10  

 

På samma sätt som med nationalstaterna och med FN så finns det visserligen 

ännu ingen annan aktör som kan göra partierna rangen stridig med avseende på 

politisk mobilisering, representation och nominering. Men partierna får allt svå-

rare att leva upp till denna roll. Dagens politiska partier är som Lipset-Rokkan 

visat oftast baserade den nationella revolutionens skiljelinjer kyrka-stat och cent-

rum-periferi, respektive den industriella revolutionens skiljelinjer stad-land och 

arbete-kapital. Men dagens partier har små möjligheter att mobilisera och repre-

sentera väljare eller nominera kandidater efter de nya skiljelinjer som följer i den 

kommunikationella revolutionens spår. Och den kommunikationella revolutio-

nen är ännu så ny, kanske ännu bara i sin början, att de nya skiljelinjerna inte har 

blivit synliga och än mindre hunnit konstituera sig. Vi vet heller inte om mobili-

seringen efter de nya skiljelinjerna kommer att ta sig kollektiva uttryck, eller om 

den individualisering och destabilisering som präglar dagens värld också kommer 

att prägla den politiska mobiliseringen. Vi lever därför i en tid där de politiska 

partierna efter förmåga försöker förhålla sig till de nya skiljelinjerna. Partierna 

blir på samma sätt som nationalstaterna ett skal för en social verklighet vars poli-

tiska liv kräver nya uttrycksformer. Här och där spricker skalet och det nya börjar 

titta fram. Det är så vi menar när vi påstår att svensk politik ömsar skinn. Frågan 

är vad som finns därunder. 

 

                                                 
10 Dalton & Wattenberg (2002). 
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En sak som definitivt finns därunder är de fria logotyperna. Vi har i denna bok 

visat hur deras antal ökat över tid, att de deltar i den politiska mobiliseringen ef-

ter de nya skiljelinjerna kunskap-marknad respektive transnationella nätverk-

nationalstat och att de egentligen utgör två distinkt urskiljbara grupper; självför-

verkligare och världsförbättrare. Vi gör inga anspråk på att själva ha identifierat 

de fria logotyperna – här är vi i gott sällskap med bl a Richard Florida (som be-

nämner dem ”den kreativa klassen”) och Manuel Castells (som benämner dem 

”de informationella producenterna”).11 Vi skiljer oss från Florida i det att han inte 

ser några samband mellan den kommunikationsteknologiska utvecklingen och 

den kreativa klassens/de fria logotypernas uppkomst. Vi skiljer oss från både Flo-

rida och Castells i det att de inte identifierar eller åtminstone inte gör någon stör-

re poäng av att den kreativa klassen/de informationella producenterna/de fria 

logotyperna egentligen utgör två distinkta grupper.  Enligt vår uppfattning möj-

liggör de nya skiljelinjerna att motsättningarna mellan de två grupperna av fria 

logotyper blir starka förändringsincitament i politiken. Att de fria logotyperna 

består av två grupper är därför ett specifikt teoretiskt intresse. Det är motsätt-

ningen mellan dem – uttolkad i termer av de nya skiljelinjerna – som hamnar i 

politikens centrum, och som driver utvecklingen framåt. 

 

Kommer då de fria logotyperna att konstituera sig som klass, t ex genom en ge-

mensam identitet, gemensamma intressen och gemensamma värderingar? Vi har 

i kapitel två visat att det finns distinkta åsikts- och värderingsskillnader såväl 

mellan de fria logotyperna som grupp och resten av befolkningen som mellan de 

båda logotypgrupperna självförverkligare och världsförbättrare. De har gemen-

samma intressen i att kunskapskompetens skall värderas högt och skapa vägar 

till makt och inflytande. Men de har skilda intressen kring vad kunskapen skall 

användas till, där självförverkligarna bottnar i en marknadslogik och världsför-

bättrarna i en logik baserad på kunskap för kunskapens egen skull. 

 

                                                 
11 Se Antoni (2007b) som undersökt den kreativa klassen i Sverige – i enlighet med Flo-
ridas kriterier – och visat på stora skillnader i värden och beteende mellan dem och övrig 
befolkning. 
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Vi tror inte att dessa logotyper nödvändigtvis kommer att bilda några egna parti-

er– till det är de alltför individualistiska och deras intressebas hittills alltför svag 

eller heterogen. Men de kan på sikt mobiliseras i partier som bildas efter de nya 

skiljelinjerna kunskap-marknad respektive transnationella nätverk-nationalstat. 

De fria logotyperna spelar redan – som vi såg i kapitel 4-6  - en viktig roll i den 

mobilisering som i olika sakfrågor förekommer efter dessa nya skiljelinjer.  

 

De fria logotyperna befinner sig förstås inte i ett klassmässigt vakuum. Vid sidan 

av de fria logotyperna – och här knyter vi an till Castells – har vi den allmänna 

arbetskraften, d v s lönearbetande människor utanför kunskapssektorn. De är 

ofta anställda inom industrin och i olika serviceyrken. Vi har tidigare visat hur 

den allmänna arbetskraften genom sin politiska, ekonomiska och sociala margi-

nalisering uppvisar ett lägre politiskt engagemang än de fria logotyperna som 

grupp. Genom att stå utanför nätverken har den allmänna arbetskraften också en 

starkare bundenhet till territoriet och hembygden än vad de fria logotyperna 

har.12  

 

Därutöver har vi de ”kasserade” arbetarna, de som lever i det som med ett popu-

lärt ord i dag kallas för utanförskap och som tidigare benämndes trasproletariat. 

Vid sidan av dessa klasser fungerar de globala finansmarknaderna och deras 

förvaltarnät som en faktisk kollektivkapitalist. Dessa globala nätverk av kapital-

flöden fungerar som depå för finansiella producenters förtjänster och som poten-

tiell källa till högre avkastning. Företagens tillgängliga kapital smälter samman 

med bankvärldens kapitalhandel och används idag globalt för vinstgivande inve-

steringar i annan produktion snarare än till att bygga upp det egna företaget eller 

samla ränta. Vissa företag – investmentbolag – sysslar enbart med att finansiera 

andra företag. Även inom finanskapitalet går det dock att identifiera aktörer i 

form av ägare och värdeförmedlare.  

 

                                                 
12 Bjereld & Demker (2002). 
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Hur de fria logotyperna kommer att positionera sig i detta landskap är en ännu 

öppen fråga. Kommer de utifrån sin sociala bas och sina värden att mobilisera sig 

på ett sätt så att de hamnar i motsättning till den allmänna arbetskraften? Eller 

kommer den största motsättningen att utkristalleras mellan de båda logotyp-

grupperna självförverkligare och världsförbättrare? 

 

*** 

 

Vad betyder då partiernas försvagning, nationalstatens urholkade suveränitet och 

de fria logotypernas inträde på scenen för svensk politik i dag? I kapitel 3 visade 

vi hur 1980-talets s k högervåg innebar det slutgiltiga genombrottet för indivi-

dualiseringen i svensk politik och hur individens primat blev en nödvändig platt-

form för samtliga politiska partier. 

 

I boken I Vattumannens tid? konstaterade vi att individualiseringen kommit för 

att stanna och att detta var något i grunden positivt. Individualiseringen har varit 

en stark civiliserande kraft. En människosyn som bottnar i att varje människa är 

en unik individ, att alla människor har lika värde och att människans liv är heligt 

(eller åtminstone okränkbart) är en människosyn som bär långt i kampen mot 

förtryck och illdåd. Men den springande frågan blir hur individualiseringen skall 

kunna kombineras med den känsla av gemenskap som är absolut nödvändig för 

att hålla ihop ett samhälle.  

 

Sverige beskrivs ofta som ett samhälle där individualiseringen gått längre än i 

andra länder. Ronald Inglehart och Christian Welzel har i sin bok Modernization, 

Cultural Change, and Democracy13 undersökt 57 länders auktoritetsmönster och 

visat att Sverige är det mest individualistiska landet av alla. Svenskar betonar au-

tonomi, självständiga opinionsyttringar och individuella rättigheter i betydligt 

högre utsträckning än övriga undersökta befolkningar medan religion, nation och 

tradition tillmäts mindre vikt. I Ingleharts och Welzels analyser av samband mel-

                                                 
13 Inglehart & Welzel (2005). 
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lan värdedimensioner och socioekonomisk struktur i dessa 57 länder visar sig 

Sverige också falla ut som ett land där de mönstren är som allra tydligast. Sverige 

är det land där en rationell och sekulär kultur har näst starkast fäste och det land 

där självförverkligande är allra viktigast. Starkast samband finns dock mellan 

självförverkligande respektive rationalism och en post-industriell socio-

ekonomisk struktur. Sverige befinner sig där nära nog som en statistisk idealtyp 

och ligger exakt på regressionslinjen; längst upp på båda de undersökta dimen-

sionerna. Betoningen av självförverkligande och rationalitet har också ökat mel-

lan de svenska generationerna. I analys efter analys i Ingleharts och Welzels un-

dersökning visar sig Sverige tillhöra eller själv utgöra världens, vad vi kallar, mest 

individualiserade och destabiliserade land.  

 

De nya skiljelinjerna som följer av den kommunikationella revolutionen kan där-

för rimligen skönjas i Sverige på ett tidigare stadium än i många andra länder. Att 

Sverige också ligger i topp inom EU när det gäller datortillgång, internetanvänd-

ning och mobiltelefoni understryker bara det argumentet. År 2006 var det bara 

Nederländerna som hade en högre andel hushåll med internettillgång (80 pro-

cent mot Sveriges 74 procent), Holland och Danmark hade större bredbandstill-

gång (62 respektive 49 procent mot Sveriges 45 procent).14 Om man betänker att 

Sverige är det näst mest glesbefolkade landet inom EU (Finland är mer glesbefol-

kat) är Sveriges placering på bredbandskartan anmärkningsvärd.  

 

Henrik Berggren och Lars Trädgårdh hävdar också i sin bok Är svensken männi-

ska? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige15 att individualiseringen 

har gått längre i Sverige än i något annat land. Strävan efter frihet och oberoende 

är för svensken viktigare än att vara underordnad familjen och andra täta gemen-

skapsformer. Författarna beskiver människans öde som att vara fångad i kraftfäl-

tet mellan två drifter; viljan till individuell suveränitet och den obönhörliga nöd-

vändigheten att ingå i ett samhälle. Deras övergripande tes är att den svenska väl-

färdsstaten erbjuder medborgarna maximal frigörelse från traditionella gemen-
                                                 
14 Eurostat 2007. 
15 Berggren & Trädgårdh (2006). 
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skapsband som t ex familjen, utan att äventyra den moraliska ordningen i sam-

hället. I stället blir det svenska samhällskontraktet ett uttryck för omtanke och 

solidaritet människor emellan. Den samma kärleken byggs på autonomins fasta 

grund. Sociala band ska grundas på jämlikhet och en grundläggande respekt för 

den andres autonomi.16  

 

Människans strävan att kombinera viljan till frihet med gemenskapens nödvän-

dighet är förstås ingen ny tanke. Berggren och Trädgårdhs bidrag är i stället att 

de lyfter fram den svenska välfärdsstaten som en unik mekanism för att hantera 

detta spänningsfält. Vi tror att det ligger mycket i Berggrens & Trädgårdhs be-

skrivning. Vi drar slutsatsen att eftersom de traditionella gemenskaperna som 

familjen är svagare i Sverige än i flertalet övriga västländer innebär den svenska 

statsindividualismen att de fria logotyperna har en starkare ställning i Sverige än 

i andra jämförbara länder. Friheten från de traditionella gemenskaperna innebär 

frihet från territoriet och möjlighet att tillträda nätverk. Därför blir det också sär-

skilt viktigt att studera de fria logotypernas sociala bas och politiska agerande i 

just Sverige. Ju mer vi vet om de fria logotyperna, desto bättre möjligheter har vi 

att identifiera de nya politiskt relevanta skiljelinjer som präglar informations-

samhället. Ju mer vi vet om dessa skiljelinjer, desto bättre förutsättningar har vi 

möta och hantera den destabilisering som kan lösa upp samhällsgemenskapen.  

 

I vår avslutande bok i denna trilogi kommer vi att utveckla en teori om den kom-

munikationella revolutionens betydelse för dagens samhälle. Vi kommer också 

att mer konkret peka på dess politiska och sociala konsekvenser – inte minst för 

människans kluvenhet mellan oberoende och gemenskap vilken måste hanteras 

på ett sätt som inte urholkar värdena om frihet, jämlikhet och solidaritet som den 

svages värn mot makten. 

                                                 
16 Berggren & Trädgårdh (2006) s 9 ff. 
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