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Orsaken till eländet är i 
världen är… 

Tillståndet i världen är eländigt. Det finns en massa eländen som det skrivs om i press 
och som diskuteras på sociala media. Här är en lista, som är långt från fullständig: 

1.    Kriget i Ukraina 
2.    Oroligheter i Iran 
3.    Desinformation, Fake News och Cyberangrepp 
4.    Skolan 
5.    Gängbråk och skjutningar/sprängningar 
6.    Klimathotet 
7.    Överbefolkning 
8.    Klimatflyktingar 
9.    Inflation 
10. Elpriser 
11. Migration 
12. Populism, både från vänster och höger 
13. Nationalism 

Man undrar förstås varför det är så mycket elände just nu. Var det inte lika mycket förr i 
tiden? Kan det inte bero på att elände rapporteras mycket mer i press och sociala me-
dia? Det är en relevant fråga. Det beror också på hur vi definierar elände. Men icke 
desto mindre är förteckningen ovan en lista på besvärliga fenomen i vårt samhälle. Två 
frågor uppkommer: 

1.    Vad beror de på? Finns det något gemensamt? 
2.    Kan vi göra något åt saken? 

I denna rapport diskuterar jag främst den första frågan. Kan man hitta något gemensamt 
för alla dessa fenomen eller åtminstone de flesta och därmed kunna angripa dess or-
saker? Denna artikel är början på ett sådant försök. 

Ryssland 
Första steget är att analysera problemen. I det första fallet, Rysslands invasion i Ukraina 
finns det ett stort problemkomplex, som västerlandet hittills försökt lösa med sanktioner 
och materiell support till Ukraina. Det jag fokuserar är sanktionerna. De är främst av 
ekonomisk natur baserat på en föreställning att det är ekonomin som är drivkraften. Det-
ta låter jag bli föremål för en senare diskussion i en annan artikel. Här ska jag närmare 
analysera bojkotten av rysk gas. Tanken var att om man undviker att köpa rysk gas så un-
dermineras Rysslands ekonomi och de kan av ekonomiska skäl inte fortsätta kriget. Men 
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en stor del av Europa är beroende av gas för att producera el och det gick inte att med 
kort varsel avveckla den ryska gasen. Ryssland ströp gaskranen och priset på gas gick 
upp. Följaktligen sålde Ryssland mindre gas till Europa, men till ett högre pris och fick 
ungefär dubbelt så mycket i gasintäkter som tidigare. Så den sanktionen misslyckades.  

Desinformation 
Både Ryssland och Iran är diktaturer. Det som kännetecknar diktaturer från demokratier 
är bland mycket annat yttrandefriheten. Speciellt Ryssland använder denna för att sprida 
desinformation och falska fakta i andra länder och använder den nationellt via dags-
pressen för att sprida felaktig information. Putins påstående om att denazifiera Ukraina 
som begår folkmord på de ryssar som bor där är för en upplyst västerlänning helt absurt 
medan det ryska folket ser det som alldeles naturligt, de har ju ingen annan information. 
Den information människan får är helt avgörande för hennes bild av världen. Punkten tre 
ovan är olika metoder som kan användas för att förvränga en människas världsbild. 

Skolan 
Skolan är ett exempel på det motsatta där världsbilden påverkar fakta genom att göra 
ett urval utifrån vissa kriterier. Det finns två nidbilder av skolan: Flumskolan där eleverna 
lär sig kritisera och frigöra sig från existerande normer och plugg-skolan där eleverna lär 
sig meningslösa fakta. Man kan också dela upp skolan i privat och offentlig skola där 
den privata är vinstdrivande. Den borgerliga regeringen talar mycket om pluggskolan, 
fast då heter den kunskapsskolan och förespråkar privatisering. Det leder till mätningar 
av kunskap och av kvalitet. Att det går att mäta båda delarna hänger samman med 
världsbilden bakom, NPM.  Jag hänför de flesta av skolan problem till denna mätbar-
hetshysteri och följande ohemula krav på dokumentation. Även detta blir föremål för 
andra artiklar. 

Klimatet 
Klimathotet är ett överhängande hot mot hela mänskligheten. Om vi ska nå 1,5% målet 
har vi i skrivande stund 6 år, 326 dagar, 23 timmar, 5 min och 27 sek på oss! Inom indus-
trin, som står för ungefär hälften av de svenska utsläppen inser de stora företagen att 
klimatet måste tas på allvar (Bilindustrin, SSAB, Northrop etc) men området är så kom-
plext att vidtagna åtgärder kan rentav vara kontraproduktiva. Jag konstaterar att vi står 
inför en global temperaturhöjning och den kommer att medföra mat- och vattenbrist på 
många ställen vilket leder till en sällan skådad ström av klimatflyktingar. Medelhavsom-
rådet blir halvöken och miljoner människor flyttar norrut. Redan idag ser vi att t ex Po-
slätten i Italien som är ”Italiens kornbod” men beroende av vatten från Po håller på att 
torka ut för att vattenståndet i Po har sjunkit. Sett i detta perspektiv menar jag att fruktan 
för att jorden skulle bli överbefolkad är överdriven. Dödligheten kommer att stiga 
dramatiskt men i långsam takt.  

Det märkliga när det gäller klimatet är att politikerna inte inser hur kort tid vi har på oss. 
Här har vi ett av demokratins dilemma: För att ett parti ska få tillräckligt med röster måste 
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de ha ett program som tilltalar tillräckligt många människor. Ska man ta hänsyn till kli-
mathotet leder det till en drastiskt ändrad livsstil och det accepterar inte röstarna. Att 
genomföra de drastiska åtgärder som behövs för att rädda klimat är således omöjligt i 
en demokrati. I en diktatur kan det vara möjligt, men ingen av världens diktatorer är in-
tresserade av det. En diktator vill äga så mycket pengar som möjligt och inte använda 
dem på klimatåtgärder. 

Inflation och elpriser 
Inflation och höga elpriser beror på kriget i Ukraina och att Putin ströp gaskranen till Eu-
ropa. Det är främst elpriset som drivande både direkt och indirekt. Därtill kommer de 
höga bensin- och dieselpriserna, som delvis beror på Putin, delvis på araberna. Elpriser-
na har jag diskuterat annorstädes  så jag hänvisar dit. 1

Migration 
I en tidigare artikel  har jag hävdat att gängskjutningarna hänger främst samman med 2

kulturella motsättningar mellan nyanlända i utanförskapsområden och det svenska 
samhället.  

De långa handläggningstiderna, de låga ersättningarna, svårighet för asylsökande att få 
arbete och försörja sig själv gör att de isolerar sig från det svenska samhället, samlas i 
vissa områden och skapar där samhällen som bygger på deras kultur, normer och 
världsbilder som kan vara mycket skilda från de svenska. Man tvingas försörja sig på 
brottslighet och bidragsfusk. I många samhällen finns en form av klanstruktur som kan 
beskrivas som en stat i staten. En del av dessa klaner är brottsliga, andra är delvis 
brottsliga men det stora flertalet är hederliga. Men kulturella skillnader gör att det finns 
beteende som inom klanen betraktas som hederligt, av svenska staten betraktas som 
brottsligt. Hederskulturen är en sådan företeelse. Staten bekämpar brottsligheten 
genom att spärra in medlemmar i de brottsliga gängen. Helst vill man komma åt ledar-
na. Men om man tar bort en ledare uppkommer ett tomrum som andra vill fylla ut och 
då blir det strider om denna plats i hierarkin. Dvs att bekämpa symptomen, uppgörelser 
mellan gängmedlemmarna, leder till att det blir ännu fler uppgörelser och ännu fler 
skjutningar. 

Populism 
I alla exemplen ovan handlar det om politiska beslut som antingen inte tagits, som i kli-
matfallet, eller som tagits utan tillräcklig analys t ex brottsbekämpning och blockad av 
rysk naturgas. Dessa beslut baseras på ett förenklat tänkande som förväntas vara attrak-
tivt för väljarna. Både V och SD tillämpar dessa principer, vilket de hittills kunnat göra 
som oppositionsparti och därmed inte med reell påverkan. Idag ingår dock SD i 

 http://tvartankt.se/ekonomi//Elpriserochekonomi.pdf1

 http://www.tvartankt.se/Texter/Brottslighet.pdf 2
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regeringsunderlaget och måste därför ta ansvar för sina utspel på ett annat sätt än tidi-
gare. Det märks att det redan knakar i samarbetet. 

Nationalism 
Vi har de senaste10 åren sett en nationalism kopplat till högerextrema rörelser växa fram 
i Frankrike, Ungern, Grekland, Polen, England, USA, Ryssland, Turkiet m fl. Tänk bara på 
Trumps slagord: Make America great again som följs av Bidens gigantiska satsningar på 
grön industri i USA. Detta ökade nationella fokus kommer som ett svar på den globalis-
ering som växt fram i och med att internet blivit tillgängligt för handel.  

Nationalismen orsakar många andra fenomen: Främlingsfientlighet genom enkla 
påståenden om att invandrare tar jobben från oss, att de får jättestora bidrag, att de 
uppför sig som svin etc. Ser man på fakta är påståendena fel, men desinformationen 
bygger på enkla och okomplicerade antaganden. Samma sak med klimatet: Kina och 
USA slipper ut mycket mer, vi släpper bara ut någon procent av jordens totala utsläpp av 
CO2. Alltså är det Kina och USA som ska anstränga sig, inte vi! Sänk bensinpriset med 5 
kr!  

Övergripande analys 
Den stora frågan är nu om det finns något gemensamt i alla de ovan beskriva fenome-
nen? Jag börjar med en gruppering (Fig 1). Där är fenomenen grupperade i lite större 
grupper på en högre abstraktionsnivå. 

En gemensam nämnare för de röda 
begreppen skulle kunna indikera mot-
sättningar av något slag. Jag skulle 
kunna tänka mig följande motsät-
tningar på en generell nivå: 

• Demokrati <=> Diktatur 
• Yttrandefrihet <=> Censur 
• Individ <=> Samhälle 
• Stat <=> Religion 
• Realism <=> Idealism 
• Nationalism <=> Globalism 
• Frihandel <=> Protektionism 
• Långsiktigt tänkande <=> Kortsiktigt 
• Fakta <=> Desinformation, tro 

Begreppen formar dikotoma par, dvs begrepp som ömsesidigt utesluter varandra. Man 
kan säkert utöka listan med flera, men den intressanta frågan är: Hur uppkommer dessa 
motsättningar? Och varför har de blivit förstärkta de senaste fem åren? Jag har en 
tänkbar förklaring. 
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De ökande motsättningarnas orsak 
Motsättningar har alltid funnits i det svenska samhället, ja för den delen i alla samhällen. 
Att olika folkgrupper är misstänksamma mot varandra, att olika religioner kommer i kon-
flikt, att rika och fattiga innebär motsättningar osv. är inget märkligt. Det uppseende-
väckande är deras snabba ökning de senaste åren. Historiskt kan det bara jämföras med 
Hitlers judeförföljelser där motsättningarna mellan tyskar och judar ökade väldigt myck-
et under några år kring 1940. Till stor del kan det skyllas på en massiv propaganda, utan 
minsta hänsyn till existerande fakta. Folk trodde på vad de fått veta. Goebbels sa att om 
en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sann. Detta stämmer och det gäller för övrigt 
för annat än lögner. Vår bild av världen formas av vår kunskap helt enkelt. 

När vi vill veta något idag går vi till nätet. Vi låter Google söka efter information åt oss 
och tror att det vi får är sakligt, objektivt och korrekt. Så är inte fallet, långt därifrån. 
Google tjänar pengar på att sälja upplysningar om oss till andra företag som därigenom 
kan direkt rikta sin reklam till oss och få större chans att bli uppmärksammade. Google 
bygger upp en profil av dess användare för att bättre kunna rikta reklamen. Vad många 
inte vet är att denna profil används även vid sökningar och påverkar det jag finner. Det 
är algoritmer som styr detta och dessa algoritmer är baserade på AI. Målet är att 
maximera Googles vinst. Detta får man genom att så hög aktivitet som möjligt på nätet. 
(Fig 2) 
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Man börjar då med att ställa in sökmotorn så den ger träffar som påminner så mycket 
som möjligt om vad jag sökt tidigare. Den har tillgång till enorma mängder sök- och 
klickdata och kan med den som grund ge relevanta sökförslag. Om jag däremot söker 
efter något helt nytt blir det ofta tokigt. Från början (1997) var sökmotorn mycket enkel 
men utvecklades efterhand. Jag vet inte när AI först började användas men sökmotorn 
blev med tiden AI-styrd. Efterhand som AI utvecklades blev sökmotorn självlärande och 
kunde förbättra sina algoritmer så mina sökningar mer stämde med den bild Google 
hade av mig. Med tiden blev jag allt tydligare och fastare i konturerna på Google. Och 
mer skild från andra. Konsekvensen blir att vi blir mer separerade med tiden både på 
nätet men även i verkligheten, ty vår bild av världen formas genom vår kunskap. 

Sökmotorn upptäckte att i vissa fall blev det mer aktivitet om den gav konflikterande 
svar på sökningen, ungefär som i de dikotoma paren ovan. Sökte någon på frihandel 
och sökmotorn stoppade in något om protektionism så blev det mer aktivitet, vilket 
eftersträvades. På så sätt bidrar Googles algoritmer till att öka Googles vinster.  

Samma förhållande gäller för andra sociala media, de bidrar till att skapa en fast och 
permanent bild av oss själva, separationen ökar, aktiviteten och det hårda språket ökar. 
Ju mer folk skäller, förolämpar varandra och bråkar desto gladare blir algoritmerna. Man 
kan också notera att de extrema rörelserna (höger-, vänster-) använder sig i stor ut-
sträckning av nätet för att sprida sitt budskap. Det finns för övrigt inte så många andra 
alternativ för dem. Det gör att extrema budskap förekommer proportionerligt sett oftare 
än de borde om man räknar antalet människor. Algoritmerna i sökmotorerna och social 
media framhäver motsatserna och ger därmed extrema rörelser proportionerligt sett 
större inflytande. 

Framtiden 
Här drar jag ut tendenserna till deras ytterligheter. Jag är övertygad om att mänsk-
ligheten inte är så lättmanipulerad, men det finns förmodligen en del människor som 
mina spekulationer passar din på. Man kan bara hoppas att det inte är alltför många. 

Det hårda språket på nätet och de uppenbara lögnerna i sociala media har kritiserats 
och både Facebook och Twitter har blivit tvungna att rensa bort de värsta avarterna. Allt-
eftersom algoritmernas AI-komponenter utvecklas mer och mer klarar de av att rensa 
bort svordomar och etablerade konspirationsteorier. Men på ett mer subtilt sätt kommer 
de att söndra mänskligheten (nåja, användarna av sociala media). Om utvecklingen fort-
sätter på den inslagna linjen ökar motsättningarna mellan olika grupper, de får allt 
svårare att förstå varandra eftersom de får helt olika bilder av världen. Skillnaderna mel-
lan nuvarande TV-kanaler i olika länder kommer att smyga sig in i vad vi finner och an-
vänder på nätet. Det bildas nätenklaver för användare med liknande uppfattning och 
dessa enklaver kommer att bli mer och mer homogena och skilda från varandra. Det kan 
till sist bryta ut krig mellan dem, både på nätet men även i verkliga livet. 

Finns det något sätt att hindra denna utveckling? Jag ser två möjligheter. Den första är 
att sluta besöka extrema sidor och ska man ändå göra det så ska man göra det inkogni-
to. Varje webbläsare erbjuder möjlighet att surfa inkognito och då får den besökta 

6



torsdag 9 februari 2023 

webbplatsen inte veta något alls om besökaren. Om detta görs i tillräckligt stor utsträck-
ning blir de extrema sidorna mer isolerade, får ringa input utifrån och kan ostörda syssla 
med sina stolligheter. Risken är dock att de kan störa andra med DOS-attacker och lik-
nande.  

Den andra möjligheten är mer tilltalande. Jag tänker på hackare, riktiga hackare som 
försvarar friheten på nätet och vägrar låta sig stängas eller manipuleras. De kommer 
förhoppningsvis att genomskåda algoritmerna och finna på sätt att manipulera dem. 
Man kan tänka sig extrema massutskick med ett innehåll som totalt förvirrar sökmotor-
erna genom att överösa algoritmerna med meningslös information. Men det finns säkert 
flera.  

Den bild av framtiden jag ritat upp är dyster. Internet, som var tänkt som möjliggöra av 
global och öppen kommunikation och främjande av mångfald, jämlikhet och frihet har 
visat sig leda till motsatsen. Vi är inte där än, men drar vi ut tendenserna en bit så blir 
motsatsen mer och mer det naturliga tillståndet. Som jag beskrivet utvecklingen är den 
en konsekvens av AI, som finns i sökmotorer och sociala media. AI har ingen egen vilja, 
ingen moral utan uppfyller bara sitt mål. Konsekvenserna är ointressanta, men de 
påverkar faktiskt mänskligheten.  

7


	Ryssland
	Desinformation
	Skolan
	Klimatet
	Inflation och elpriser
	Migration
	Populism
	Nationalism
	Övergripande analys
	De ökande motsättningarnas orsak
	Framtiden

