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Om oss  
Initiativet till det som skulle bli Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk 

Rekonstruktion (SCISER) togs under våren 2015. Det började i Stockholm som en lös 

sammanslutning av politiskt intresserade människor med olika bakgrund och yrken. 

En del var, och är, partipolitiskt aktiva, andra inte. Flera hade, och fortsätter att ha, en 

koppling till universitetsvärlden, antingen som studenter eller forskare. 

Målet var tidigt att långsiktigt organisera sig politiskt och på så vis fånga upp den 

energi och vilja till förändring som skapas vid stora demonstrationer och 

manifestationer men som sällan tycks ha någonstans att ta vägen. Utgångspunkten var 

att olika sakfrågor och problemområden måste kopplas samman och sättas in i en 

kontext för att kunna förstås och på sikt även lösas. 

Under hösten 2015 fördjupades arbetet och en mer sammansatt grupp formades. 

Våren och sommaren 2016 bildades formellt Stockholms Centrum för Internationell Social 

och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER). 

sciser.org  
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SCISERs mediebevakning syftar till att studera hur media rapporterar om 

nyhetshändelser.  Media kommer ofta undan med ensidig nyhets-

rapportering och ytliga analyser därför att många nyhetskonsumenter inte 

är insatta i frågorna och inte har kännedom  om alternativa 

omvärldsanalyser. Att många journalister dessutom har dålig kunskap om 

den kritiska forskning som faktiskt finns att tillgå  gör det hela ännu mer 

prekärt. Brist på alternativa perspektiv i samhällsdebatter blir i längden ett 

demokratiproblem. Man placerar  nyhetshändelser i ett välbekant 

ideologiskt landskap och gör dem därigenom begripliga. Det är inte 

problematiskt i sig självt men debatten riskerar att utarmas om nyheter 

filtreras genom ett fåtal ideologiska raster. SCISER gör inte anspråk på att 

ge den rätta nyhetsrapporteringen men vill nyansera nyhetsrapporteringen 

genom att erbjuda kritiska och progressiva alternativ.

Mediebevakning



Dagens Nyheter & Jeremy Corbyn 
av Johanna Hedman  

Den 15e augusti 2016 publicerar Dagens Nyheter en ledare 

med rubriken Labour ute i ödemarken. Föremål för 

redaktionens kritik är Jeremy Corbyn, partiledare för 

Labour. Kort sammanfattning av artikeln: den  inleds med 

en överblick av tillståndet inom Labour (kaotiskt), sedan 

följer en beskrivning av Corbyn som politiker och hur han 

blev partiledare, och artikeln  avslutas med att tala om 

kontrasten mellan radikala gräsrötter och regerings-

ansvar. Argumentationen i artikeln bygger på ett antal mer 

eller mindre explicita påståenden och antaganden som är 

intressanta att titta närmare på. 

 

  

Underförstått är att en politiker som inte har något till 

övers för marknadsekonomi eller Nato är en dålig 

politiker. Det som implicit kommuniceras är: tycker du inte 

som vi i de här frågorna bör din legitimitet som debattör ifråga-

sättas. Det är en infantil argumentationsteknik men vanlig 

både på vänster- och högerkanten. 

 Exakt vad DN:s redaktion menar med att stå närmare 

Hamas än USA är oklart – som om en politiker av 

nödvändighet måste stå nära någon av dem. Bättre hade 

varit att hålla sig till fakta: att Corbyn i ett uttalande kallade 

Hamas och Hezbollah för “friends” när han ville 

uppmuntra fredsprocessen, att han sedan kritiserades hårt 

för det, att han tog tillbaka ordvalet, att han är fortsatt 

kritiserad för det. Fakta. Utifrån det kan man välja hur 

stora växlar man vill dra på ordvalet. 

  

  

 

EU som en kapitalistisk komplott? Få skulle välja att 

uttrycka det så men att kritisera EU och kapitalism är 

varken ovanligt eller ogrundat. I Demokrati eller kapitalism? : 

Europa i kris skriver en rad tyska forskare om förhållandet 

mellan marknadsrättvisa och social rättvisa. I “Europa i 

fällan” skriver Claus Offe, sociolog och statsvetare: 

 ”En sista motsättning gäller Europeiska centralbanken, 

EU-domstolen och EU-kommissionen, just de 

institutioner som mest påverkar människors vardag och 

samtidigt är underkastade minst demokratiska kontroll. De 

är helt avpolitiserade, står över dispyterna mellan partier 

och fattar sina beslut i majestätisk självständighet – oavsett 

om medborgarna, partierna och parlamenten är 

införstådda med besluten eller ej. Här finns en klyfta 

mellan politics och policy, mellan politisk kamp mellan 

åsikter och om makt å ena sidan och försök till strategisk 

problemlösning å den andra.” 

 Corbyn delar samma slags perspektiv. Men han har 

trots allt uttryckt stöd för EU. I ett tal han höll i april sa 

han: “You cannot build a better world unless you engage 

with the world, build allies and deliver change. The EU, 

warts and all, has proved itself  to be a crucial international 

framework to do that.” 

 Och i en intervju med The New Yorker säger Corbyn: 

“You actually have to run an economy for the benefit of  

people, not run for the benefit of  hedge-fund managers.” 

Det är en åsikt som han delar med många. 
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”Han har inget till övers för marknadsekonomi eller 

Nato. Han står närmare palestinska Hamas än USA, 

och har alltid varit mer road av Venezuelas socialistiska 

äventyr än av den brittiska arbetarklassen.” 

”Så Corbyn vann partiledarvalet överlägset. Parlaments-

gruppen lufsade motvilligt med, ända till den ödesdigra 

folkomröstningen om EU-medlemskapet i juni. Labour 

stod officiellt för ett ja till unionen. Corbyn, som alltid 

betraktat den som en kapitalistisk komplott, lyfte 

knappt ett finger. Under kampanjen åkte han på 

semester i stället.”



 

 Fyra meningar men här ryms en hel världsbild. 

 Det går givetvis att kritisera Corbyn för att inte vara 

strategiskt skicklig, för att avvika för mycket från Labours 

partilinje eller för att underminera Labours chanser till att 

vinna val mot Tories. Det är kritik som ofta riktas mot 

Corbyn. Problemet är att DN:s redaktion inte ens kan 

tillstå att Corbyn har gjort en analys. Hur Corbyn är som 

politiker behöver inte ogiltiggöra hans politiska budskap. 

Och det politiska budskapet adresserar inte DN. Istället 

väljer redaktionen  att framställa Corbyn som en märklig 

gubben i lådan som plötsligt hoppat ut och blivit omgiven 

av ett gäng världsfrånvända aktivister. Riktigt så enkelt är 

det inte. 

 I den akademiska rapporten “Journalistic Rep-

resentations of  Jeremy Corbyn in the British Press: From 

Watchdog to Attackdog” (2016)  från London School of  

Economics skriver forskarna Bert Cammaerts, Brooks 

DeCillia, João Magalhães och César Jimenez-Martínez: 

 ”In a democracy, we expect journalists to fulfill a set 

of  roles. In the liberal tradition, the media are to fulfill the 

normative role of  watchdog, holding decision-makers to 

account and highlighting abuses. However, at the same 

time, the media is also known to fulfill a collaborative role 

whereby media owners, editors and journalists align 

themselves with the interests of  the establishment and the 

powers that be. As a result of  this, leftwing parties and 

ideas have historically received a rough treatment in the 

UK.” 

 Dagens Nyheter är inte unik i sin framställning av Jeremy 

Corbyn utan efterapar snarare det antagonistiska tonläge 

som blivit vanlig  i den brittiska pressen när de skriver om 

Labours partiledare. Desto viktigare blir det att nyansera 

medierapporteringen. 

Några siffror att förhålla sig till: 

 ▪ Enligt Oxfam  äger 1% av världens befolkning mer 

än de övriga 99%. 

 ▪ I Storbritannien kostar en universitetsutbildning i 

genomsnitt cirka 11,987£. Det vill säga ungefär 

124  839 kronor. Per år. För a t t ta en 

kandidatexamen (bachelor degree) behöver man i 

regel studera i 3 – 4 år. Vill man läsa en 

Masterexamen blir det ännu dyrare. 

 ▪ Snitthyrorna i centrala London låg enligt data 

sammanställd av den brittiska regeringen år 2015 på 

ungefär 1625£ (cirka 18 000 kronor).  

Det är ett axplock av de siffror som ligger bakom de 

sociala och ekonomiska orättvisorna som rörelsen bakom 

Corbyn reagerar på och vill göra någonting åt. 

 Den generation av unga som har vuxit upp med 11e 

september för näthinnorna, vuxit upp under Irakkriget, 

blivit vuxna under finanskrisen, belånat sig för resten av 

livet för att kunna ta en universitetsexamen bara för att 

sedan kliva rakt ut i arbetslösheten och bostadsbristen – 

den generationen har hittat mycket få politiker som de har 

ansett vara tillräckligt radikala för att lösa de strukturella 

problemen och orättvisorna som har blivit allt mer 

påtagliga. Det är samma generation som stått bakom 

Syriza i Grekland, Podemos i Spanien. Det var den här 

generationen som bidrog till Bernie Sanders framgångar i 

USA. Det är mot den bakgrunden som man kan börja 

förstå fenomenet Corbyn. Det är större än personen 

Jeremy Corbyn. Och det är mycket större än enkla 

motpoler mellan höger och vänster som Dagens Nyheters 

ledarredaktion försöker konstruera och tvinga in skeendet 

i. 

 Forskarna på London School of  Economics skriver: 

”The monitorial role in conjunction with a collaborative 

role towards the political establishment can also lead to 

journalistic transgressions whereby the watchdog becomes 

an attackdog blatantly delegitimising political actors that 

dare to challenge the status quo.” 

 Nåde de politiker och aktivister som försöker utmana 

den rådande situationen. Man måste ju först och främst 

vinna val och ta regeringsansvar. För att uträtta vad är 

oklart. 
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”De flesta europeiska partier lider av sjunkande 

medlemstal, till skillnad från Labour. I grunden bör 

interndemokrati bygga på att medlemmarna 

bestämmer. Samtidigt har ett parti som tappar 

kontakten med sin väljarbas och deras bekymmer 

ingen större framtid. Corbyn är mer intresserad av 

principer än av att vinna val, de nya medelklass-

aktivisterna ser sig som byggare av en social rörelse.”

https://www.oxfam.org/en
http://www.london.gov.uk/


Media och rekonstruktion  
av Jonathan M. Feldman, översatt från engelska av Salvador Perez, Johanna Hedman och 
Sanna Lind  

I teorin skulle en politiker idag kunna titta på 

den ojämna fördelningen av makt mellan idéer 

och besluta sig för att stödja de idéer som är mest 

populära vid det givna tillfället. Kontrollsystemen 

som politiker hålls ansvariga genom blir svagare i 

ett samhälle som präglas av byråkrati och där 

fackföreningar och andra institutioner försvagats. 

Massmedia har till stor del  stöpts om i enlighet 

med rådande passiviserande mekanismer, det vill 

säga ett fåtal medieaktörer dikterar villkoren för 

en passiv massa. Men hur kan media användas för 

att demokratisera och förbättra samhället? 
  

Media är organiserat i en hierarki som en del 

kommunikationsteoretiker kallar en kommunikationskedja 

med publiken i botten, eliterna högst upp och 

journalisterna i mitten. Mediehierarkin manifesteras som 

tydligast under kriser och andra sorters nyhetshändelser 

som ger upphov till intensiv mediebevakning. I Sverige 

utgör dags- och kvällstidningarna en av de viktigaste 

informationskällorna för människor. År 1990 uppgav 87 

procent att de läste en morgontidning minst tre dagar i 

veckan och 35 procent läste en kvällstidning minst tre 

dagar i veckan. År 2014 var dessa siffror nere på 58 

respektive 10 procent. Under 2014 läste 38 procent en 

morgontidning på nätet och 27 procent läste en 

kvällstidning på samma sätt. SVT:s tittartid har minskat 

från 43 procent till 35 procent från 2002 till 2007. Under 

denna tidsperiod har också Sveriges Radios lyssnarandel 

minskat från 52 till 48 procent. År 2014 var SVT:s TV-

tittare 35 procent i förhållande till TV4s andel på 30 

procent. Under intensiva perioder av politiskt fokus kan 

SVT nå ungefär en miljon tittare, till exempel såg 949 000 

på partiledardebatten den 6 oktober 2013 mellan 20.00 

och 21.00. 

Ubåtsjakten under 1980-talet utgör i likhet med 

politiska valvakor ett exempel på en period av intensiv 

mediebevakning. I det här fallet nådde det sin höjdpunkt 

då den sovjetiska ubåten U137 gick på grund vid 

marinbasen i Karlskrona år 1981. Den intensiva 

mediebevakningen ledde till en mer militärt präglad 

nyhetsrapportering och grundade sig i en logik som 

kopplade samman en aktuell händelse (ubåtar i svenska 

vatten), ett inramningssystem (framing system) med 

kontinuerliga expertutlåtanden i media. Delar av den här 

logiken kan förklaras på följande sätt: “När händelser eller 

kriser av militär karaktär upptäcks finns det en 

institutionaliserad mekanism för att göra händelser till 

föremål för säkerhetspolitiskt intresse och sätta dem på 

dagordningen. Det är skälet till att upptäckten av utländsk 

ubåtsverksamhet omedelbart hamnade på agendan som ett 

”nytt” militärt hot i fredstid under 1980-talet. Marinen och 

underrättelsetjänsten var redo, och gav snart en enorm 

mängd information om dessa aktiviteter; det rapporterades 

om att mer än 500 incidenter under 1980-talet sannolikt 

var ubåtskränkningar.” (Johan Eriksson, “Agendas, 

Threats, and Politics: Securitization in Sweden”, 1999) 

Stycket berör dock inte den nyckelroll som en del 

politiker antog när de utnyttjade hoten för att realisera sina 

egna politiska ambitioner. De blev politiska entreprenörer; 

de försökte mobilisera den allmänna opinionen kring en 

offentlig fråga som de har mer eller mindre kunskap om. 

Ubåtsjakterna gynnade exempelvis de borgerliga partierna, 

särskilt Moderaterna, och för Carl Bildt innebar 

ubåtsjakterna ett politiskt genombrott. 

Experter, politiker och journalister 
  

Det akademiska systemet utbildar många journalister 

och aktivister i sociala rörelser och kan därmed bidra till 

att forma inramningssystemet på sikt medan experter, ofta 

med anknytning till akademin, ger information som flödar 
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genom hela kommunikations-kedjan. Media och politiska 

entreprenörer använder ofta selektivt experter som de 

anser vara legitima. Den avgörande roll som urvalet av 

experter kan spela illustreras av olika nyhetshändelser och 

hur expertens legitimitet formar inramningen av 

händelserna. Den svenska militäranalytikern Niklas 

Granholm som arbetar på FOI (Totalförsvarets forsk-

ningsinstitut) utgör ett intressant exempel. Under 

sommaren 2015 var Granholm det viktigaste inslaget i 

artikeln ”Ryska ubåtsövningen skickar tydlig signal” i 

Svenska Dagbladet. Granholm hävdade att Ryssland 

planerade en militärövning i Arktis med tre nya 

kärnstrategiska ubåtar som skulle sända ”en tydlig signal 

om att Ryssland är på väg mot nytt globalt inflytande.” 

Den här inramningen är baserad på centrala aktörers 

olika uttalanden, och dessa aktörer består framförallt av 

militärexperter och politiska entreprenörer. Vi kan börja 

kartlägga processen genom att undersöka följande data. 

Först och främst var Granholm den enda källan i den 

tidigare citerade artikeln. För det andra visar en Google-

sökning genomförd 17 oktober 2014 att kombinationen av 

ordet ubåt och Granholms namn ledde till 616 träffar 

medan ”Niklas Granholm” gav 2490 träffar. Med andra 

ord är sökningen ett tecken på att mycket av Granholms 

medienärvaro är knuten till diskussionen om ubåtar, 

närmare bestämt 24,7 procent av Google-träffarna. Det är 

inte förvånande eftersom 33,6 procent av hans närvaro är 

knuten till Ryssland. I själva verket är en betydande andel 

av medierepresentationen av olika anhängare eller 

motståndare till svensk utrikespolitik knuten till 

omnämnanden av Ryssland eller ubåtar (tabellerna finns 

på sciser.org). 

Tabell 1 visar att vissa anti-Nato eller anti-

militaristiska talespersoner har vad som skulle kunnas 

kallas för en rimlig grad av mediemakt, men nyckel-

representanter som ordföranden för Svenska Freds och 

Skiljedomstolen hamnar i medieskuggan av representanter 

för utrikespolitiskt status quo. Tabellen visar tydligt att 

rollen som expert och politisk entreprenör vanligtvis 

innehas av samma person. Politiker, regeringsmedlemmar, 

kulturarbetare och aktivister måste i regel utgå ifrån 

samma inramning som porträtterar Ryssland som ett hot 

eller potentiellt hot. Det gör det mycket svårt att få 

utrymme till att formulera alternativa omvärldsanalyser 

som bygger på andra antaganden. Ibland har politiska 

entreprenörer som Hans Blix legitima meriter medan vi i 

andra fall förväntas anta att entreprenören har den 

nödvändiga expertisen. Värdet av en viss expertis är 

givetsvis relativt, men vissa politiska entreprenörer har 

djupare förståelse och mer kunskap om vissa frågor än 

andra. 

Det bästa sättet att illustrera problemet är att 

undersöka i vilken utsträckning vissa termer associerade 

med en genomgripande syn på utrikesfrågor dyker upp i 

den offentliga eller akademiska diskursen. Av tabell 2 

framgår att externa hot mot Sverige har mer representativ 

makt än en genomgripande utrikespolitik som skulle göra 

att Sverige verkade för avspänning. Till exempel har 

sökordet “förtroendebyggande åtgärder” och ”Ryssland” 

ungefär 9 000 träffar medan sökningar relaterade till 

Ryssland som hot har från 23 000 till 28 000 träffar. Tabell 

2 visar också att Sveriges nära handelsförbindelser med 

Ryssland har mindre medierepresentation än Ryssland som 

potentiellt säkerhetspolitiskt hot. Den betydelse handeln 

med Ryssland har för svensk säkerhet nämns nästan aldrig 

i den akademiska diskursen. 

Den nyckelroll som akademin spelar för att 

reproducera eller forma systemet kan inte förstås till fullo 

förrän vi undersöker hur legitimiteten hos flera 

institutioner har förändrats och att vissa institutioner 

förfogar över större förtroende hos allmänheten än andra. 

Allmänheten har generellt inte stort förtroende för 

kvällstidningen Expressen och trots att förtroendet är större 

för regeringen och riksdagen har även det sjunkit de 

senaste fem åren. Allmänheten har däremot förhållandevis 

stort förtroende för svensk radio, tv, dagstidningen Dagens 

Nyheter och, allra mest, det högre utbildningssystemet. 

Allmänheten har inte bara större förtroende för dessa tre 

institutioner, nivån har även varit konstant över tid. Detta 

gäller trots att institutionerna bevisligen reproducerar en 

medieideologi som filtrerar bort det som utmanar status 

quo. Akademiska källor (representerade av Google 

Scholar) och andra källor (representerade av Google där 

träffar oftast drivs av återanvändningen av information 

från nyhetskällor) tenderar att underrepresentera en mer 

kritisk utrikes- och säkerhetspolitisk diskurs. I den 

akademiska diskursen får nyckeltermer relaterade till 

externa hot mer uppmärksamhet än hur Sverige skulle 
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kunna minska internationella spänningar och militarism 

genom att reducera den egna vapenexporten eller genom 

att främja förtroendebyggande åtgärder. Märkligt nog 

negligeras handeln med Ryssland som en faktor som 

formar svensk utrikespolitik, och ryska hot behandlas utan 

större hänsyn till handelns förmildrande effekter. Även om 

Sveriges handel med Ryssland minskade under 2012 och 

2013 var Ryssland Sveriges 13:e största exportmarknad 

och 7:e största importmarknad (år 2013). Det mest 

anmärkningsvärda är att Sverige är en av de tio största 

utländska direktinvesterarna i Ryssland. Enligt den ryska 

centralbanken var svenska direktinvesteringarna i Ryssland 

15,8 miljarder dollar till och med den 1 januari 2013. 

Möjligheterna till ett  
nytt medieutrymme 

  
Det finns flera begränsningar i både de stora 

massmediernas makt och i sociala mediers alternativa 

legitimitet. Först och främst har digitaliseringen förändrat 

hur många som tar del av nyheter. Denna sorts förändring 

ändrar inte nödvändigtvis tidningars makt, men det 

förändrar var de hittar sin publik. För det andra rör sig de 

yngre tittarna bort från TV-formatet. Under 2014 la 57 

procent av personer i åldrarna 16 till 65 sin tittartid på TV-

formatet men i spannet 16 till 29 var siffran bara 36 

procent. Mer generellt tittar allt färre på TV, särskilt i 

koncentrerad form. För det tredje har yngre personer 

mindre förtroende för vissa etablerade TV och 

radioinstitutioner än äldre, men de har fortfarande 

förtroende för annan etablerad media som SVT, SR och 

Dagens Nyheter. För det fjärde har förtroendet för sociala 

medier bland unga, till skillnad från äldres (65-74 år) 

förtroende till samma medium, en tendens att sjunka 

snabbare än förtroendet för etablerade medier (tabell 6 

pdf). En sannolik förklaring är de rapporter som briserade 

år 2014 om att tusentals konton associerade till Microsoft, 

Google, Facebook och Yahoo har fått sina data 

överlämnade till amerikanska myndigheter var sjätte 

månad som ett resultat av hemliga domstolsbeslut. Den 

amerikanska underrättelsetjänsten så kallade PRISM-

program samlar upp data från mestadels icke-amerikanska 

internetkommunikationer. 

Att unga potentiellt rör sig bort från de etablerade 

massmedierna och  sociala medierna öppnar upp 

möjligheterna för engagemang i en medieplattform som 

ännu inte existerar. Möjligheterna och begränsningarna 

med en ny medieplattform kan analyseras med hjälp av två 

medieteorier. Faserna i massmedier kan förstås genom att 

först uppmärksamma två av de senare faserna i 

utvecklingen av TV:n. I centrum-periferi-modellen finns 

det inte längre ett monopol för offentlig TV. I början av 

1990-talet började en rad hybridkanaler dyka upp som 

erbjöd ”all-round-program” men som också liknade public 

service (TV4 till exempel). Dessa förändringar innebär att 

det nu är svårare att bibehålla en normativ programpolicy 

eftersom tittarna själva kan sätta ihop sina egna tablåer 

som mycket väl kan skilja sig från majoritetens. Dessa 

mynnar ut i skapandet av nischade program. Utöver det 

ser vi en guldålder för demografisk ”targeting” vilket 

innebär att kanaler nu lägger avsevärda ansträngningar på 

att identifiera stora homogena subgrupper bland 

tittarskarorna. Denna centrum-periferi-modell blev 

dominerande under 1990-talet, även om det fanns en 

betydande rörelse bort från centrum – i Sverige de fem 

stora: SVT1, SVT2, och de kommersiella kanalerna TV3, 

TV4 och Kanal 5. 

En annan mediemodell är ”upplösningsmodellen” 

som utmärks av extrem fragmentisering. I detta skede har 

mediecentrum disintegrerat och tittande är spritt över en 

myriad av kanaler. Det finns inga kollektiva tittarmönster 

som kan ses i tid eller rum och tittare delar bara sina 

tittarupplevelser med andra sporadiskt. Denna modell 

förutspås vara på plats när ”digitaliseringen är fullt 

implementerad och det digitala multikanalsystemet är 

operativt och använt.” (Anna Edin, “Times Have 

Changed: On the Relationship Between Swedish Public 

Service Television and the Viewing Public”, 2015) Vid 

denna punkt i utvecklingen finns det inte längre en 

”majoritetspublik”. Upplösningsmodellen ligger fort-

farande i framtiden även om trenden mot fragmentisering 

redan är stark. 

Problemet med prognoser av det här slaget är inte att 

de inte fullt ut skildrar troliga förändringar i leverans-

plattformar. Problemet är snarare att de inte skildrar 

potentialen i en tillbakagång till en tidigare modell där 

allmänheten sökte ett mer aktivt förhållande till att skapa 
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innehåll och forma medienätverken. Sådana nätverk kan 

fylla det vakuum som skapats av fragmentiseringen.  

Därtill misslyckas dessa prognoser med att förklara 

populariteten hos en rad hårt mediebevakade event såsom 

välgörenhetsgalor eller Melodifestivalen. För det andra kan 

bakgrunden till möjligheterna och begränsningarna också 

delvis ses i politikens medialisering, ett koncept utvecklat 

av Jesper Strömbäck. Han har formulerat en teori i vilken 

media vinner makt mot både mellanmänskliga komm-

unikationer och politiker och därmed etablerar sig som ett 

agendasättande system relativt oberoende av båda. Media 

blir därmed mindre känsligt för politiker och politiker blir 

mer känsligt gentemot media. Vad som saknas i det här 

perspektivet är att det misslyckas med att förklara hur 

medieinstitutioner kan förlora legitimitet, hur face-to-face 

kommunikation kan kombineras, och hur legitimitet och 

idéers ursprung kan spela en viktig roll. Det är här som 

rekonstruktiv media kommer in i bilden. 

Rekonstruktiv media 

Idén bakom rekonstruktiv media är att media kan bli 

ett verktyg med vilket det är möjligt att omforma samhället 

genom demokratiska principer. Kontroll-systemen som 

politiker hålls ansvariga genom blir svagare i ett samhälle 

som präglas av byråkrati eller i ett politiskt system där 

fackföreningarna och andra institutioner försvagats. Även 

massmedia har byråkratiserats när den stöpts om i enlighet 

med rådande passiviserande mekanismer, det vill säga när 

ett fåtal medieaktörer dikterar villkoren för en passiv 

massa. Sociala medier som alternativ till denna modell 

kommer att nå en återvänds-gränd på grund av flera 

faktorer som innefattar: användandet av medie-

kommunikation som ett substitut till face-to-face dialog, 

den potentiella innehållslösheten i sociala medier som ett 

återanvändningssystem för intellektuellt innehåll som 

utvecklats någon annanstans, och spridningen av 

kommunikation som ett potentiellt svagt svar på både 

politikers och medias koncentrerande makt. 

Det rekonstruktiva alternativet kan förklaras på 

följande sätt: tyngdpunkten ligger på förhållandet mellan 

politiken (regeringen/staten), media och en mobiliserad 

grupp medborgare. Medan Strömbäck diskuterar vad som 

är eller inte är antingen politiskt eller drivet av media gör 

han inte skillnad mellan vad media förmedlar och 

organiserar och vad som förmedlas och organiseras av ett 

nätverk medborgare. I boken Communication Power skriver 

Manuel Castells att ”om du tänker annorlunda kommer 

kommunikationsnätverk fungera annorlunda under 

förutsättningen att inte bara du, men även jag och många 

andra väljer att bygga nätverken som omger våra liv.” 

Det grundläggande problemet som illustreras ovan 

är separationen av kunskap och makt, där kunskap är 

djupgående analyser och idéer om omfattande problem 

och där makt är förmågan att stödja medvetenhet, 

förverkligande av idéer och implementering av reformer. 

Vi kan därför definiera det rekonstruktiva projektet på 

följande vis. Först och främst är innehållet i media lika 

viktigt som dess form. Studiecirklar kan spela en nyckelroll 

genom att analysera sociala problem och sedan presentera 

djupgående lösningar för allmänheten. I ovanstående 

exempel skulle det involvera att främja idéer som att skapa 

civila alternativ till vapentillverkning, skapa jobbstegar till 

kvalificerade jobb för marginaliserade grupper och att 

länka samman grön teknologi till kooperativ som tillverkar 

energisystem lokalt. Information genereras av grupper 

som använder media snarare än tvärtom, att media 

använder grupperna. Om man elektronisk länkar samman 

flera sådana grupper kan de utbyta idéer. Poängen med att 

ett sådant system är att det bygger på interaktion och 

delaktighet snarare än att några få aktörer förmedlar 

nyheter till en passiv publik. Idag väljer media att 

iscensätta idén med en gemenskap genom att sätta ett 

dussin människor som har de valt ut i en studio. Istället 

skulle media kunna användas för att länka samman 

grupper och människor som kommunicerar med varandra 

i realtid. 

För det andra betyder inte oberoende från staten 

samma sak som att utnyttja det oberoendet för 

massmobilisering. Om en grupp som organiserar en 

händelse som de kan utforma och styra både vinner 

medias uppmärksamhet och organiserar sina egna medier 

för att koppla händelsen över flera utrymmen (definieras 

av båda platserna och distributionskanaler) blir media mer 

beroende av gräsrötternas mobilisering. Castells skriver: 

”Det faktum att politiken i huvudsak utspelas i media 

betyder inte att andra faktorer […] inte är betydande för 
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att avgöra resultatet av politiska tävlingar. Inte heller 

innebär det att media är makthavare […] de är en arena för 

maktackumulering.” 

För det tredje, makten som styr vad media säger och 

gör är vanligtvis antingen politiker eller medie-

producenter/ägare av mediekoncerner. När politiker 

anpassar sig till massmedia börjar media att styra 

innehållet. Det innebär att media inte längre reflekterar 

vad en politiker säger utan sätter själv agendan. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara debatten om svensk 

utrikespolitik där det grundläggande antagandet om ett 

ryskt hot mot Sverige etablerats under veckor, månader 

och år av svensk nyhetsrapportering. Debatten är alltså 

upplagd från början och kan ofta begränsa utrymmet för 

vad en politiker kan säga. Som tabell 1 (appendix pdf) 

visar kan politiker, politiska entreprenörer eller in-

tellektuella skilja sig åt i vilka idéer de förmedlar beroende 

på vilken diskurs de företräder. Men tabell 2 visar tydligt 

att det finns en ojämn utveckling och representation av 

idéer; vissa idéer anses vara bättre än andra idéer. 

Alternativet till båda är utformandet av ett 

medborgarnätverk som drivs av en social rörelse. Det 

skulle kunna leda till att när en grupp politiker har större 

mediemakt och kontroll över information och 

beslutsfattande känner sig media tvunget att reproducera 

eller relatera till det. Det behövs studier och analyser av 

vad staten, till skillnad från massmedia, reagerar på. En 

politiker skulle i teorin kunna titta på den ojämna 

fördelningen av makt mellan idéer och helt enkelt besluta 

sig för att stödja de idéer som är mest populära vid det 

givna tillfället. Med detta som bakgrund kan vi se 

Moderaternas senaste positionsändring i frågor som 

migration och tiggeri som ett möjligt svar på konkurrensen 

från Sverigedemokraterna. Alternativt kan vi se att 

allmänheten, på grund av en ojämn fördelning av makt 

mellan idéer, beslutar att stödja parti X som blir mycket 

populärt. När ett annat parti, säg Y, försöker tävla med X, 

betyder det att de enbart reagerar på politik eller media?  

Det rekonstruktiva alternativet utgår ifrån att det 

existerar en tredje möjlighet, det vill säga att en grupp kan 

förespråka och organisera sig runt och stödja idéer som 

finns längre ned i hierarkin men som är knutna till 

genomgripande lösningar. Flera modeller visar hur det är 

möjligt att kombinera sociala medier med faktisk handling. 

Dessa modeller inkluderar exempelvis Occupy-rörelsen 

och arabiska våren, som byggde på mekanismer som 

Twitter och Facebook, och Global Teach-In den 25 april 

2012 som byggde på kommunikation via e-post, en 

webbsida och interaktiv datorbaserad kommunikations-

mjukvara. Problemet med Occupy-rörelsens horisontella 

karaktär visade sig vara ett ganska svagt inre pedagogiskt 

utbildningssystem. På grund av det började rörelsen att 

fokusera på taktiken att ockupera parker och andra 

offentliga platser istället för att formulera alternativ politik 

och upprätta nya institutioner.  

Medieforskare utgår ifrån att allmänheten antingen är 

konsumenter av massmedia (som radio och TV) eller 

användare av sociala medier. Den tidigare tenderar att 

betona ägandestrukturer, beslutsfattningsbyråkratier och 

en organisationsform där innehållet är skapat av få men 

förmedlat till många. Den senare tenderar att betona den 

ytliga kontrollen användaren av sociala medier har över sitt 

eget Twitter eller Facebook-konto. Den senaste NSA-

relaterade skandalen började ifrågasätta denna ytliga 

kontroll och det ledde till förlorad legitimitet.  

Problemet kvarstår dock att det är skillnaden mellan 

den förra och den senare typen av media som ofta leder till 

centraliserad kontra decentraliserad ytlighet. Det är givetvis 

möjligt att föra fram ”djupt” innehåll på nätet och sociala 

medier. Problemet är att det mest sofistikerade innehållet 

kräver förhållandevis sofistikerade mottagare. Dessa 

mottagare är ofta få till antalet och begränsade av den 

strukturella ytligheten i universitetssystemet och i de 

sociala rörelserna. Termen strukturell ytlighet innebär att 

aktörer som i teorin främjar upplysning egentligen gynnar 

ytlighet. Denna ytlighet uppstår genom en så kallad 

ersättningseffekt där en idé som låter radikal ersätter en 

som verkligen är radikal. Radikal betyder i sammanhanget 

något som angriper ett problems grundorsaker. Gapet 

mellan intellektuella och genomgripande lösningar har 

dokumenterats av flera analytiker. De hävdar att det inte 

bara är tillräckligt att peka ut eliter eller etablissemanget 

som vilseledande. Istället kan den oppositionella vänstern 

själv vara inne på fel spår. Kort sagt dras många 

intellektuella till idéer högt upp i hierarkin. Detta fokus på 

populära koncept ger de intellektuella en följarskara, 

forskningsmedel, berömmelse, möten med politiker och så 

vidare. I ett sådant system avancerar den enskilde 
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intellektuelles makt, men inte nödvändigtvis kunskap eller 

lösningar. Den klassiska brytningen mellan intellektuella 

och allmänheten analyserades av C. Wright Mills i The 

Sociological Imagination. Där argumenterar Mills för att 

intellektuella bör blottlägga strukturer snarare än att enbart 

redogöra för abstrakta idéer eller empiriskt drivna 

banaliteter. Alternativen kräver: (a) identifiering av 

orsakerna till problemen, (b) utveckling av djupgående 

lösningar och planer, (c) skapandet av maktmekanismer 

för att främja lösningarna med, och (d) nödvändiga kon-

trollsystem, väldesignad implementering, feedback-system 

och översikt. 
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Den motsägelsefulla 
medierapporteringen: Ryssland, 
säkerhet och diplomati  
av Johanna Hedman 

Att reflexmässigt avfärda alla analyser som 

inte plikttroget travar Rysslands folkrättsbrott och 

militära styrkeövningar på hög för att sedan dra 

slutsatsen att Sverige måste fördöma Ryssland 

och ansluta sig till Nato, omöjliggör alla försök till 

mer djupgående analyser. Det finns mycket mer 

intressanta diskussioner att föra och mycket mer 

komplicerade frågor att ställa som varken fråntar 

Ryssland sin skuld eller Sveriges självklara rätt till 

ett försvar. 

Den har satt sig nu. Frasen ”det försämrade 

säkerhetspolitiska läget.” Politikerna använder den för 

att visa handlingskraft och media för att slå fast bilden 

av att ett nytt kallt krig håller på att ta form. Rollerna 

är enkla, replikerna inövade, handlingen förutsägbar. 

Det är Ryssland mot Nato, Ryssland mot USA, väst 

mot öst, den liberala demokratin mot auktoritära 

diktaturer. Vi polariseras enligt gamla föreställningar 

om hur världen ser ut, om vilka som är skyldiga och 

vilka som är oskyldiga. 

 På engelska finns ett namn för fraser som ”det 

försämrade säkerhetspolitiska läget.” Det  kallas sound 

bites;  korta slagfärdiga meningar avsedda att etsa sig 

fast i det kollektiva medvetandet. Oxford University 

Press har definierat sound bite-journalism  som ”the 

technique of  reporting highly editorialized versions of  

news or current affairs stories that are presented as 

simplified summaries.” Vad som gör sound bites så 

effektiva är att de inte nödvändigtvis är felaktiga men 

de är, till sin natur, alltid förenklingar av verkligheten. 

De underlättar en förståelse för komplexa 

händelseförlopp, men ofta på bekostnad av djupare 

resonemang och analyser. Komplexiteten slipas bort i 

förmån för lättillgängliga sammanfattningar. 

 Ekonomerna Robert Shiller och George Akerlof  

skriver i Animal Spirits: How Human Psychology Drives the 

Economy and Why It Matters for Global Capitalism: ”The 

human mind is built to think in terms of  narratives, of  

sequences of  events with an internal logic and 

dynamic that appear as a unified whole. In turn, much 

of  human motivation comes from living through a 

story of  our lives, a story that we tell ourselves and 

that creates a framework for motivation. Life could be 

just “one damn thing after another” (...) if  it weren’t 

for such stories. The same is true for confidence in a 

nation, a company, or an institution. Great leaders are 

first and foremost creators of  stories.” 

 Shiller och Akerlof  skriver framförallt om vikten 

av berättelser för ekonomin och kapitalismen men 

principen kan överföras även till säkerhetspolitik och 

medierapportering.  Att anlägga ett narrativ på 

händelser är inget konstigt i sig. Det är så människor 

bildar sig en förståelse för omvärlden; genom att 

fokusera mer på vissa aspekter och mindre, eller inte 

alls, på andra. Det är trots allt omöjligt att omfatta 

världen i sin helhet. Men problem uppstår, enligt 

Shiller och Akerlof, när ”the stories no longer merely 

explain facts; they are the fact.” När ett narrativ fått 

fäste och antagit en tydlig form och struktur kan det 

bli mycket svårt att hantera fakta som motsäger 

berättelsens premisser eller fakta som helt enkelt inte 

passar in i dramaturgin. Det blir bokstavligen svårt att 

förstå saker som sker om det narrativ som man förlitat 

sig på inte kan ge någon bra förklaring. 
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Agenda och Ryssland 

SVT sänder den 16/10-16 ett avsnitt av Agenda 

dit Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén har 

bjudits in för att diskutera säkerhetspolitiken. 

Programledaren Mats Knutson ramar in samtalet 

genom att berätta att “Rysslands upprustning och allt 

mer aggressiva uppträdande skapar ökad osäkerhet i 

vårt närområde.” Knutson frågar överbefälhavaren vad 

Rysslands utplacering av robotsystem med räckvidd till 

Sverige har för betydelse för svensk säkerhet. Bydén 

svarar att det “så klart betyder någonting” och tillägger 

att “Ryssland har inte gjort någon hemlighet av det 

här. Placeringen i Kaliningrad  är ett steg, ett förväntat 

steg, om det här är en permanent gruppering eller inte, 

det får vi se.” 

Knutson verkar inte riktigt nöjd med de 

förhållandevis försiktiga slutsatserna. Bydén säger 

återigen att det är ett förväntat steg från Rysslands sida 

och att “det här systemet är på väg in. Man 

ombeväpnar de här brigaderna (…) det är ingen 

överraskning.” Knutson frågar någon minut senare hur 

stort hot Ryssland är mot Sverige och Bydén svarar att 

“sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige är 

låg.” Knutson  frågar allvarligt vad som ligger bakom 

“det förändrade språkbruket” (tidigare talades det om 

osannolikt och nu om låg sannolikhet). Det är tydligt 

vad Knutson fiskar efter men överbefälhavaren 

fortsätter att vara återhållsam med sina slutsatser. 

Samtalet i söndagens Agenda leder inte till några 

nya slutsatser eller insikter. SVT:s inramning bygger på 

redan grundmurade premisser, och ingenting har 

förändrats. Rysslands annektering av Krim fortsätter, 

Ryssland upprustar, placerar ut robotsystem, bombar i 

Syrien. Så några sakförhållanden upprepas och 

slutsatsen hamras in ännu en gång: det säkerhetspolitiska 

läget har försämrats.  

Första bilden till höger visades i Agenda  för att 

illustrera Rysslands utplacering av robotsystem med 

räckvidd till Sverige. 

Den andra bilden är från Natos hemsida. De 

gröna symbolerna visar “NATO in action.” 

Utifrån dessa två bilder kan man bilda sig två 

diametralt olika uppfattningar om verkligheten. I 

Sverige används den första bilden för att illustrera 

Rysslands ökade militära närvaro i Europa. Den andra 

bilden kan av Ryssland och dess allierade användas för 

att illustrera Natos ökade militära närvaro i Europa. Ur 

båda bilderna alstras hotbilder och, framförallt, 

osäkerhet.  

 Tidigare i år rapporterade Dagens Nyheter om att 

Ryssland kritiserat Natos ut-placering av amerikanska 

robotsystem i Rumänien. Dagens Nyheter skriver: 

”Systemet togs i bruk på torsdagen och blir en del av 

ett större system som ska försvara Nato-medlemmar 

från ballistiska kort- och medeldistansrobotar.” Notera 

ordvalet försvara. Natos utplacerade robotsystem är 

försvar. Rysslands utplacerade robotsystem på ryskt 

territorium är inte försvar utan hot. Ett grundläggande 

begrepp som säkerhetsdilemma - det vill säga en 

dynamik där gränsen mellan offensivt och defensivt 

försvar blir godtycklig beroende på vilken man tillhör 

eller sympatiserar med - har blivit blivit en mycket 
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känslig fråga politiskt. Ändå är det som sker just nu ett 

påfallande klassiskt exempel på ett säkerhetsdilemma 

men det osynliggörs bakom en till synes utbredd 

oförmåga att greppa det faktum att en stats militära 

förmågor kan utgöra ett försvar och hot på samma 

gång. Konsekvenserna av den dubbelheten är 

djupgående och värda betydligt mer uppmärksamhet 

än vad som ägnas dem idag.   

Svenska Dagbladet, Dagens  
Nyheter och Filter  

Reportaget “Den svenska trollfabriken” som 

magasinet Filter publicerade i juli i år fick ett 

mottagande av vissa debattörer och tidnings-

redaktioner som visade att de blivit mycket förvirrade 

av ett reportage som inte passade in i den gängse 

medieberättelsen om Ryssland och Sverige.  Johanne 

Hildebrandt på Svenska Dagbladet  skrev: “I  tidningen 

Filters artikel om den ‘svenska propagandan som gör 

dig rädd för Ryssland’ råder dock en helt annan 

verklighet. Där är Ryssland offret och det är den 

svenska regeringen, försvarsmakten och journalist-

kåren som är mobbarna som drivs av egenintresse.” 

I Dagens Nyheter  publiceras den 20/10 en ledare 

av Erik Helmerson som också kritiserar  reportaget i 

Filter. Helmerson skriver: ”Artikeln i Filter viftar bort 

snart sagt allt som Putinregimen sagt och gjort, alla 

döda, det folkrättsvidiga agerandet och repressionen – 

det värsta problemet är i själva verket västvärldens, och 

Sveriges, “russofobi”. Och det sorgliga är att den gör 

det med ett sådant bekymmerslöst, fnittrande lättsinne 

över krigshetsarnas rädsla för allt ryskt.” 
Både Helmerson och Hildebrandt förbiser helt 

att just detta  reportage inte syftade till att 

kartlägga Rysslands folkrättsbrott eller desinformation 

utan handlade om  svensk medias och svenska 

myndigheters  rapportering om och hantering av 

Ryssland som ett potentiellt hot. Med det inte sagt att 

det inte går att kritisera Filter men det går knappast att 

begära att ett reportage ska inkludera en analys av 

något som det faktiskt inte handlar om. 

Helmerson och Hildebrandt verkar ytterst mena 

att vilka fel och brister svensk medierapportering och 

svenska myndigheter än må ha, så är Putinregimen och 

Ryssland långt mycket värre.  Att kritisera svenskt 

agerande blir då per automatik en förminskning av de 

handlingar som den auktoritära Putinregimen gör sig 

skyldig till. Det är ologiskt men accepteras som logiskt 

därför att den enkla berättelsen om det ryska hotet och 

det försämrade säkerhetspolitiska läget är så 

vedertagen. Åtminstone i Sverige. 

Le Monde rapporterade i somras att Frankrikes 

president  François Hollande i anslutning till ett 

Natomöte sa: ”L’OTAN n’a pas du tout vocation à 

peser sur les relations que l’Europe doit avoir avec la 

Russie ; et pour la France, la Russie n’est pas un 

adversaire, n’est pas une menace (…) La Russie est un 

partenaire qui, c’est vrai, peut parfois, on l’a vu en 

Ukraine, utiliser la force. Nous l’avons condamné 

quand il s’est agi de la Crimée – et nous cherchons 

(…) à trouver une solution pour la crise en 

Ukraine.” (ung. Nato har ingen som helst talan i hur 

Europas relationer med Ryssland ska se ut. Frankrike 

anser inte att Ryssland är en motståndare eller ett hot 

(…) Ryssland är en partner som, vilket vi har sett i 

Ukraina, mycket riktigt använt våld och vi har fördömt 

deras agerande i Krim. Vi arbetar för att hitta en 

lösning.) 
Hollandes uttalande är i en svensk kontext 

mycket märkligt och svårt att förstå eftersom det inte 

alls överensstämmer med den hårda polariseringen 

mellan västra och östra Europa som stora svenska 

medier har ägnat drygt två år åt att mejsla ut. 

De oemotsagda motsägelserna  

Under diskussionen 2015 om Sveriges vapenexport till 

Saudiarabien ryckte flera näringslivsföreträdare ut i 

Dagens Nyheter under rubriken ”Sveriges trovärdighet 

som handelspartner står på spel.” På debattsidan skrev 
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de: ”Nu ställs frågan om Sveriges avtal med 

Saudiarabien ensidigt ska sägas upp som en reaktion 

på bristande mänskliga rättigheter för den saudiska 

befolkningen. Vi menar att det vore fel väg att gå. Mot 

bakgrund av att vi känner handelns påverkan på 

samhällsutvecklingen och att vi vet att dialog och 

stärkta relationer är en positiv kraft, vore det ett steg i 

fel riktning att säga upp avtalet.” 

 Det är talande att dessa näringslivstoppar valde 

att fokusera på det diffusa ordet ”handel” och låtsats 

som att  diskussionen inte handlade om svensk 

vapenexport till diktaturer.  Vad som implicit 

kommuniceras är att Sverige ska göra skillnad på 

diktaturer och diktaturer;  bryt kontakten med Ryssland 

men fortsätt sälj vapen till Saudiarabien.  

 Det är som Torsten Kälvemark skriver i 

nätmagasinet Mänsklig säkerhet: ”Man sänder särskilda 

sändebud till Saudiarabien för att blidka den 

diktatoriske kung Salman men knappast någon 

företrädare till Moskva för att förklara Sveriges 

utrikespolitik för Putin.” 

 Samma slags ologiska logik går igen i Nato-

debatten och diskussionen om kärnvapen. Anna 

Kinberg Batra kritiserade nyligen Stefan Löfven och 

regeringens säkerhetspolitik i en intervju med Svenska 

Dagbladet  (18/10-16):    ”Vad innebär FN-resolutionen 

om att avveckla alla kärnvapen, som regeringen 

kommer att rösta ja till i generalförsamlingen, för 

möjligheterna att gå med i Nato? – Jag tror att alla 

drömmer om en kärnvapenfri värld. Men det är 

samtidigt viktigt att debatten om Nato kan vara seriös 

och öppen och inte blockeras och kortslutas bakvägen. 

Man behöver ta reda på varför inga Natomedlemmar 

ställer upp på den här resolutionen. Finns det en 

verklig risk för att möjligheten att söka medlemskap i 

Nato påverkas av att Sverige ställer sig bakom FN-

resolutionen? – Det är det som måste klaras ut.” 

 Alla som är det minsta insatta i Nato vet dock 

att det är en militärallians som förlitar sig på innehavet 

av kärnvapen;  ”Nuclear weapons are a core com-

ponent of  NATO’s overall capabilities for deterrence 

and defence alongside conventional and missile 

defence forces.” Det krävs knappast någon omfattande 

utredning eller intellektuell ansträngning för att 

komma underfund med varför Nato-medlemmar inte 

stödjer en FN-resolution vars syfte är att förbjuda 

kärnvapen. Journalisten nöjer sig med att fråga vilken 

effekt ett stöd för resolutionen får för en eventuell 

ansökan om Natomedlemskap men faktum är att 

Sveriges redan existerande arbete för nedrustning i 

praktiken blir helt omöjlig som medlem i Nato.  

 Motsägelserna tillåts glida förbi oemotsagda och 

få höjer på ögonbrynen. 

Diplomati, folkrätt och förhandling  

Det talas mycket om säkerhet, försvar, vapen-

system och upprustning i svensk media. Det talas dock 

mycket lite om diplomati, medling och kulturutbyten. 

Folkrätten används endast som ett instrument för att 

mäta Rysslands övertramp men tystnad råder när USA 

och Nato direkt bryter mot internationell rätt eller gör 

tveksamma juridiska uttolkningar av Säkerhetsrådets 

resolutioner. Utan att för den skull urskulda, ursäkta 

eller bortförklara Rysslands agerande i Krim och 

Syrien vore det rimligt om omvärldsanalyserna 

vidgades till att omfattat en kontext och inte endast  en 

aktör. Fredsforskaren Jan Öberg skriver i Counterpunch: 

”We are witnessing a remarkable increase in tension 

between the US/NATO and Russia these years – and 

it can not only be explained by whatever we choose to 

think happened in Ukraine and Crimea. We find a 

totally new effort on both sides to use social and other 

media to tell how dangerous “they” are to “us”.”  
Istället för att jämte diskussioner om säkerhet 

och upprustning också föra ett samtal om diplomati, 

medling, avspänning och nedrustning förlöjligas 

försök till att föra resonemang som är grundläggande 

för alla sorts förhandlingar och diplomatiska 

överläggningar. Exempelvis skriver Helmerson i sin 

ledare: ”Att de “förstår” och därigenom mildrar 

kritiken mot Kremls agerande gör inte Blix, Hirdman 
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och andra till extremister eller förrädare. Snarare är det 

en förlängning av den kålsuparteori som präglade 

Sveriges officiella hållning under kalla kriget, där tal 

om “avspänning” och “nedrustning” ofta fick gå före 

entydiga fördömanden av diktaturen Sovjetunionens 

brutala ockupation av halva Europa.” 
En av ledarskribenterna på en av Sveriges största 

dagstidningar kallar alltså indirekt diplomatin – 

fundamentet som internationell fred och säkerhet 

bygger på – för “kålsuparteori.” Men något givet 

motsatsförhållande mellan så kallade entydiga 

fördömanden och tal om avspänning och nedrustning 

finns inte. Hela det internationella samfundet skulle gå 

om intet om det ansågs omöjligt att tala och förhandla 

med stater som bryter mot internationell rätt och 

mänskliga rättigheter. Det betyder dock inte att man 

ska acceptera sådana brott eller att vapenexport till 

diktaturer är legitimt. 

Lars-Erik Lundin, diplomat och forskare på 

SIPRI, skriver i artikeln “Realism i säkerhets-

politiken?”: ”Att vi i väst lägger så liten vikt vid hur vi 

uppfattas i länder som Afghanistan, Pakistan, Ryssland 

med flera områden runtom i världen är minst sagt 

bekymmersamt. Detta är också ett problem för EU – 

inte bara för NATO. Den nedåtgående trenden i 

uppfattningen av EU som en god kraft i det 

internationella samfundet förstärks sannolikt ytter-

ligare ju mer EU:s svar på problemen i Mellanöstern 

uppfattas som rent defensivt, för att skydda de egna 

gränserna.” 
I DN Kultur publicerades 20/10 en artikel om 

utländsk desinformation om Sverige där Henrik Selin 

på Svensk institutet säger: “Vi bedömer att det finns 

stort behov av dialog med människor på ryska språket. 

Missuppfattningar och sämre relationer motiverar mer 

dialog.” 

Att reflexmässigt avfärda alla analyser som inte 

plikttroget travar Rysslands folkrättsbrott och militära 

styrkeövningar på hög för att sedan dra slutsatsen att 

Sverige måste fördöma Ryssland och ansluta sig till 

Nato, omöjliggör alla försök till mer  djupgående 

analyser. Det finns mycket mer intressanta dis-

kussioner att föra och mycket mer komplicerade frågor 

att ställa som varken fråntar Ryssland sin skuld eller 

Sveriges självklara rätt till ett försvar. 

Hur ska egentligen demokratier agera gentemot 

länder som rör sig i gråzoner mellan bräcklig demo-

krati, auktoritärt styre och fullskalig diktatur? Om vi 

nu ser att det säkerhetspolitiska läget försämras, vad 

kan vi göra för att verka för avspänning? Hur ska 

mindre stater som Sverige bete sig när stormakterna 

spelar sitt maktpolitiska spel med världen som 

insats? Hur kan diplomatin och folkrätten stärkas när 

militariserade stormakter reducerar diplomatin till ett 

militärt bihang, struntar i  FN och utkämpar “proxy 

wars” mot varandra? 

Men den sortens frågor lämnas inte bara 

obesvarade utan berörs inte ens. Istället får vi ännu en 

gång höra om det försämrade säkerhetspolitiska läget.  
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