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LÄSTIPSHon vill nyansera 
enkelspårig Obamabild     

Gunnel Wallin är från och 
med februari ny ledamot för 
Centerpartiet i riksdagen.  
Hon efterträder Lars-Ivar 
Ericson som lämnade 
riksdagen vid årsskiftet för 
att återgå till sitt arbete som 
präst i Svenska Kyrkan.

Christian Lövgren är sedan 
januari ny chefsekonom 
på Kristdemokraternas 
partikansli i riksdagen. Har 
har tidigare arbetat på OECD 
i Paris och på Konjunkturin-
stitutet.

Erik Bratthall är ny presse-
kreterare på Centerpartiets 
partikansli  i riksdagen.

Desirée Pethrus Engström 
som varit ordförande för 
Kristdemokratiska Kvin-
noförbundet i drygt sex år 
ställer inte upp till omval vid 
förbundets årskonferens i 

slutet av mars, för att bättre 
kunna koncentrera sig på sitt 
riksdagsuppdrag.

Även förbundets första vice 
ordförande Inga Lill Sig-
gelsten Blum har meddelat 
valberedningen att hon 
lämnar förbundsstyrelsen, i 
hennes fall för att lägga mer 
tid på olika kommunala och 
regionala uppdrag.

Karolina Ekholm har 
utsetts till ny vice riksbanks-
chef efter Irma Rosenberg 
som slutade vid årsskiftet. 
Ekholm är docent vid 
Stockholms universitet och 
ledamot av regeringens-
� nanspolitiska råd. Hon 
tillträder den 15 mars sam-
tidigt som Svante Öberg 
har utsetts till ny förste vice 
riksbankschef.

Förra vice riksbanksche-

fen Irma Rosenberg har 
förordnats som ledamot i 
Riksgäldskontorets styrelse 
från den 1 april 2009.

Lena Jönsson tillträder den 
1 mars som ny generaldirek-
tör för Forti� kationsverket. 
Hon har tidigare bland annat 
varit generaldirektör för Ver-
ket för förvaltningsutveck-
ling och Lotteriinspektionen.

Finansrådet Anita Saldén 
Enérus på � nansdeparte-
mentet har utnämnts till 
regeringsråd. Hon tillträder 
den 1 juli 2009.

Chefen för Socialstyrelsens 
hälso- och sjukvårdsav-
delning Gunilla Hulth-
Backlund tillträder den 9 
februari som generaldirektör 
och chef för Tandvårds- och 
läkemedelsverket, TLV.  Den 
nuvarande generaldirektö-

ren Ann-Christin Tauber-
man har entledigats.

Regeringen har utsett 
fyra nya överåklagare 
vid riksåklagarens kansli: 
Kerstin Skarp (chefsåkla-
gare i Stockholm City), Eva 
Lundström (chefsåkla-
gare i Uppsala) och Mats 
Åhlund (överåklagare på 
Ekobrottsmyndigheten). 
Björn Blomqvist (i dag vice 
överåklagare vid Riksenhe-
ten mot korruption) får ett 
funktionsansvar för Åkla-
garmyndighetens arbete 
med att bekämpa den grova 
organiserade brottsligheten. 
Överåklagare Agneta Blid-
berg blir tillförordnad vice 
riksåklagare från den 1 april, 
till dess att ny vice rikså-
klagare utses. Nuvarande 
vice riksåklagaren, Guntra 
Åhlund, har begärt att bli 
entledigad.

NYTT OM NAMN

INTERVJUN

Britt-Marie
Mattsson
Familj: Bor i Göte-
borg med sin man, 
två vuxna barn.
Aktuell: Med en 
bok som behandlar 
Sveriges utrikespolitik 
genom tiderna.
Fritid: Läser, prome-
nerar och gör absolut 
ingenting.
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N han skapar hopp. Britt-Marie Mattsson drar 
en parallell till Kennedys val i början av -
talet och hans era vid makten, det är samma 
folkliga glädje och upphaussning nu som 
då.

DEN GIVNA BILDEN av Obama är inte falsk 
men alltför enkelspårig enligt Britt-Marie 
Mattsson.

– Det gäller att skapa en fullödig bild av 
honom, mer nyanserad och mångfacette-
rad.

Hon förklarar att den optimism som Oba-
ma delar med sig av också ska hållas levan-
de, det värsta man kan göra är att döda hopp 
med cynism. 

KONSEKVENSEN AV den mediala euforin 
innebär för svenska politikers del att det 
blir svårare att stå emot kommande krav. 

Mot Bush var vi enligt Britt-Marie Matts-
son på vår vakt, men frågan är om det kom-
mer att bli lika lätt när Obama besöker Sve-
rige.

– Då gäller det att stålsätta sig. Det � nns 
en prislapp på hans besök! Säger hon med 
eftertryck.

MAGDALENA ANDERSSON

Det gäller att 
skapa en mer 

mångfacetterad bild.››

BRITT-MARIE MATTSSON, Göteborgs-Postens 
förstereporter, har nyligen kommit hem från 
USA efter en intensiv bevakning av presi-
dentvalet.

I fyrtio år har hon arbetat som journalist på 
GP. På meritlistan kan hon skriva titlar som 
författare, journalistprofessor, programleda-
re och vinnare av stora journalistpriset. 

Britt-Marie Mattsson har bevakat de se-
naste åtta presidentvalen i USA och det är 
med den erfarenheten hon kritiserar medier.

– Visst är Barack Obama en man som står 
för något nytt och skriver historia som Ame-
rikas :e president. Men det � nns en risk att 
även svenska folket blivit så tagna av denna 
seger att de projicerar sina egna åsikter på 
Obama och förutsätter att hans agerande föl-
jer de egna värderingarna. Vem tror exempel-
vis att han är för dödsstra� ?

BRITT-MARIE MATTSSON anser att Obama har 
fått en alldeles för enkel resa till Vita Huset. 

Mediernas rapportering har försvagats till 
ett sammelsurium av aktörer, där åhöraren 
har svårt att avgöra trovärdigheten.

– Människor som varit delaktiga i tidigare 
val såg jag helt plötsligt stå som kommenta-
torer. Och de analyserar inte informationen, 
de levererar den.

Det fanns tillfällen under valet då hon � ck 
lägga band på sig själv för att inte dras med i 
euforin.

– Halva folket är republikaner. Och en stor 
del röstar inte över huvud taget. Vi ska bara 
skriva vad som händer och sker. Inte mer.

Barack Obama har ändå något speciellt, 

MARIE BLANC HAGSTRÖM
Bibliotekarie på

Riksdagsbiblioteket. 
www.riksdagen.se

CLAES-GÖRAN KJELLANDER 
OCH MARGIT SILBERSTEIN
I mänsklig makt: Om politikens 
vardagar

Journalisterna C-G Kjel-
lander och M. Silberstein 
har rest i Sverige och 
intervjuat kommunal- och 
landstingspolitiker om 
drivkraften bakom det 
politiska uppdraget. 

Det handlar om tungt 
ansvar och svåra beslut 
men också om glädjen att påverka och 
förändra. 
Brombergs, 2008. ISBN 978-91-7337-076-9

MAUNO KOIVISTO
Grannar: Frändskap och friktion

Det handlar om att överleva, så utrycker 
sig Finlands förre presi-
dent Mauno Koivisto när 
han utvecklar sina idéer 
och ger en analytisk och 
personligt färgad historisk 
överblick. 

Koivisto skriver om kalla 
kriget, Sovjetunionens 
sammanbrott och U-båts-
kränkningarna på svenskt territorium.
Atlantis, 2008. ISBN 978-91-7353-258-7

CHRISTER LUNDH & MATS OLSSON 
(RED.)
Statarliv: I myt och verklighet

Stataren var helårsan-
ställd, i regel gift jorbruks-
arbetare på ett större 
jordbruk. Lönen betalades 
i natura, stat. 

Forskarna Christer 
Lundh och Mats Olsson 
berättar om statarnas 
situation via en rad infalls-
vinklar. 

Anställningssituation, bostadsförhållan-
den, statarna i � lm och litteratur, motsva-
righeten till statarväsendet i andra länder 
samt statarnas egna berättelser lyfts fram. 
Systemet avska� ades 1944.
Gidlunds förlag, 2008. ISBN 978-91-7844-757-2

PETER HANDBERG
Kärleksgraven: Baltiska resor

En fristående fortsättning 
på författarens tidigare 
skildring,”Undergångens 
skuggor – missiler och 
möten”. 

Boken har tillkom-
mit efter många resor i 
Baltikum under tiden från 
Sovjetunionens fall fram till i dag. 

Här är � era människoöden som var 
med under andra världskriget, före detta 
KGB-agenter och de som söker lyckan i 
Baltikum i dag, i en tid av stark ekonomisk 
utveckling. 
Natur & Kultur, 2008. ISBN 978-91-27-11590-3

Sovjetunionens fall fram till i dag. 


