TIDSIGNAL
Tidskrift för politik, kultur och samhällsdebatt

Nr 10 2010
I MITTEN GAPAR AVGRUNDEN
Den europeiska socialdemokratins fall

Redaktör för detta nummer: Kjell Östberg och Maria Sundvall

Redaktion
Håkan Blomqvist
Dick Forslund
Maria Sundvall
Kjell Östberg (ansvarig utgivare)
Tidsignal
Box 601
581 07 Linköping
Red.: kjell.ostberg@sh.se
Distr.: bofra@tele2.se
www.tidsignal.se
Pg 30 35 44–1, Tidsignal
Prenumeration (fyra nummer): 275:–
(betalas till pg 30 35 44–1, Tidsignal)
Beställning av enstaka nummer:
(betalas till pg 30 35 44–1, Tidsignal)
Nr 9, 2009: 60 kr + 20 kr porto
Nr 1–4, 2005: 60 kr + 20 kr porto/nr
Nr 5/6, 2006: 90 kr + 30 kr porto
Nr 7, 2007: 60 kr + 20 kr porto
Nr 8, 2008: 60 kr + 20 kr porto
Tidsignal distribueras till återförsäljare av
Carlsson Bokförlag,
Box 2112, 113 13 Stockholm
och återfinns i välsorterade boklådor.

Tidigare nummer av Tidsignal
Nr 1-2005:
Vänsterns väg – om Vänsterpartiet
inför framtiden
Nr 2-2005:
Antisemitism och sionism i
vänsterperspektiv
Nr 3-2005:
Den avreglerade socialdemokratin
Nr 4-2005:
Nya tider, nya plågor – om samhälle,
hälsa och vård
Nr 5/6-2006:
Om borgarna – vilka är de, vad tänker
de göra?
Nr 7-2007:
Vänstern och islam
Nr 8-2008:
1968
Nr 9-2009:
Kraschen, krisen och välfärden
Grafisk form: Bo Herlin
Tryck: Centraltryckeriet, Linköping 2010
issn 1652-9081
isbn 978-91-7331-326-1

Daniel Bensaïd är död

I pressläggningsögonblicket nås vi av meddelandet att Daniel Bensaïd, medlem av
Tidsignals internationella redaktionskommitté och författare till den centrala artikeln »Keynes, och sedan« i detta nummer är
död efter en längre tids svår sjukdom.
Bensaïd var en av vår tids ledande revolutionära intellektuella. Han tillhörde
den legendariska franska 68-generationen och var en av initiativtagarna till 22
marsrörelsen som blev gnistan som tände
studentrevolten. Redan året därpå kom
hans och Henri Webers bok Maj 1968 – en
generalrepetition ut på svenska. Till skillnad
från Weber och många andra som snabbt
gjorde karriär inom traditionella partier
och media behöll Bensaïd sin revolutionära övertygelse. Han tillhörde grundarna
av det franska trotskistiska partiet LC/LCR
och var en av de ideologiska fäderna till det
nya antikapitalistiska NPA som bildades
förra våren. Han var också under många
år en ledare inom Fjärde internationalen.
Bensaïd var professor i filosofi vid Université Paris VIII.

Sin största betydelse hade kanske Bensaïd
genom sina böcker och otaliga artiklar där
han oförtrutet försvarade marxismen utan
att göra den till en dogm, som hans vän
Alain Krivine uttryckte det i några minnesord. Inte minst under 1990-talet, när kommunism och revolutionär socialism dömdes
ut på löpande band, var hans bidrag till att
teoretiskt levandehålla och vidareutveckla
en frihetlig marxism ovärderliga. Bland
hans verk kan nämnas Moi, la Revolution,
som kom ut till 200-årsfirandet av franska
revolutionen 1989, Marx l’intempestif (på
engelska Marx for Our Times) och Prenons
parti. Pour un socialisme du XXIe siècle, som
han skrev tillsammans med NPA:s ledare
Olivier Besancenot. Han startade också tidskriften Contretemps, (nu på nätet: www.
contretemps.eu) som var Tidsignals främsta
inspirationskälla.
Redaktionen hade redan innan sorgebudet diskuterat att ge ut Bensaïds Strategies of
Resistance som specialnummer av Tidsignal.
Nu finns all anledning att skynda på ett
sådant projekt.
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Inledning

Vid början av 2000-talet framstår socialdemokratin som en banal kraft, utan politik
eller tydlig ideologi. Så sammanfattar den
franske statsvetaren Philippe Marlière sin
artikel om den europeiska socialdemokratins läge i detta nummer av Tidsignal.
Rörelsen uppstod som en antikapitalistisk
kraft i slutet av 1800-talet, integrerades
under 1900-talet successivt i det kapitalistiska samhället och nådde sin höjdpunkt
under de gyllene decennierna efter andra
världskriget då den framstod som välfärdsstatens främsta förespråkare och försvarare.
Även om rörelsen successivt lämnade sina
socialistiskt samhällsomvandlande ambitioner var det ändå en strömning som
länge skilde sig från andra politiska krafter:
genom dess bas i arbetarklassen och nära
relationer till den fackliga rörelsen; genom
dess strävan efter social rättvisa, en stark välfärdsstat och en vilja att bekämpa arbetslösheten och genom en retorik som självklart placerade den på vänsterkanten. Men
detta har successivt försvagats de senaste
årtiondena. 1970-talets ekonomiska kris,
som gjorde de traditionella Keynesianska
verktygen slöa eller oanvändbara, liksom
tidens högervåg och begynnande nylibe-

rala trendbrott, ställde rörelsen försvarslös.
Successivt har man tvingats överge sin traditionella omfördelningspolitik, acceptera
arbetslösheten och antagit stora delar av den
nyliberala dagordningen samtidigt som den
traditionella arbetarbasen gradvis ersatts av
professionella skikt inom medelklassen.
Stämmer det, hur långt har det gått och
hur kunde det i så fall gå så illa? Det är temat
för detta nummer av Tidsignal. Vi har valt
en tydlig internationell infallsvinkel. För ett
par decennier sedan hade detta möjligtvis
inte varit självklart. Svensk socialdemokrati framstod länge som den självklara,
för många partier ouppnåeliga, förebilden
för en radikal reformism mellan kapitalism
och kommunism. Le paradis, c’est la Suède
– avec plus de soleil, Paradiset, det är som
Sverige fast med mera sol, sa den allt annat
än radikale franske premiärministern (och
sedermera presidenten) Pompidou i slutet
av 1960-talet när den svenska modellen stod
i zenith och socialdemokratins maktinnehav verkade evigt.
Men detta är längesedan nu. I den omfattande litteraturen om den internationella
socialdemokratins kris finns Sverige inte
längre med som exempel. Och där tidigare
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Wigforss, Myrdals, Gösta Rehn och Rudolf
Meidner gav bidrag till den reformistiska
idédebatten och politiker från Gustav
Möller till Olof Palme omvandlade den till
praktisk politik har dagens svenska socialdemokrater uppenbarligen inget att tillföra. Ett parti som under senaste årtionden
haft Göran Persson, Björn Rosengren eller
Tomas Bodström som ledande företrädare
har uppenbarligen lite att bidra med på
detta plan och Mona Sahlin söker knappast, som Erlander, intellektuella sparringpartners och ideologiska nytänkare till
sitt team utan snarare mediestrateger och
kommunikatörer av ett allt mer utslätat
budskap.
Den som mest spännande analyserat
den svenska socialdemokratins ideologiska
utveckling är ekonomhistorikern Jenny
Andersson i När framtiden redan hänt.
Andersson visar på konsekvenserna av ett
parti som gjort sig av med »den ideologiska
barlast som tyngt ner partipolitiken«, som
rensat ut obekväma begrepp som jämlikhet
och kapitalism och satt in nya, som rättvisa och ekonomi. Att politikens främsta
uppgift är att frigöra individers inneboende
möjligheter och skaparkraft har blivit helt
centralt under de senaste decennierna
Den gamla drömmen om människors
andliga frihet har därmed kommit allt
närmare en tillväxttanke där individuell
företagsamhet, talang och vilja till självutveckling ses som det som driver marknadsekonomin. Politiken har mer och mer
kommit att präglas av ett allt överskuggande budskap: Människa frigör dig själv.
Välj rätt skola, rätt aktiefond, rätt yrke.
Resultatet leder bort från klass- och andra

ojämlikhetsdimensioner som på olika sätt
inskränker individens möjligheter att förverkliga sina livschanser. Valfriheten blir en
falsk frihet, en soptunna för de frågor, val
och målkonflikter som politiken inte vågar
ta ställning till, blir ett elitistiskt projekt, ja,
Röda korset kan verka för en mer human
kapitalism än en nyliberal socialdemokrati
skriver Andersson.
Parallellerna mellan den bild Marlière
tecknar och den svenska utvecklingen
framgår klart i Kjell Östbergs »Svensk
socialdemokrati efter kalla kriget«. Artikeln försöker ta ett brett grepp på partiets utveckling när det gäller organisation,
social sammansättning, relationer till den
fackliga rörelsen, utrikespolitisk orientering och programmatisk utveckling. När
det gäller medelklassprägel, anpassning
till ekonomisk liberalism och strävan mot
mitten är likheterna med de andra europeiska partierna påtagliga. En utgångspunkt
för artikeln är alltså att den svenska socialdemokratin förlorat sin ställning som
internationell förebild
Istället har den svenska socialdemokratin framstått som ett parti utan ideologisk
kompass. Å ena sidan har man drömt sig
tillbaka till efterkrigstidens välfärdsstat, å
andra sidan har man i realiteten accepterat tidens nyliberala credo. Göran Persson
kunde på samma gång hävda att partiet
vunnit kampen mot nyliberalism och privatiseringar och samtidigt administrera de
mest omfattande avregleringar och utförsäljningar.
Här menar emellertid artikeln att höstens partikongress innebar en avgörande
förskjutning.
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Betydelsen av 2009 års partikongress
Förhandsintresset för SAP:s partikongress
var stort. Mona Sahlin hade varit ifrågasatt under sitt första år som partiledare.
I borgerliga tidningar har man försökt
få det att framstå som en personfråga. I
själva verket har det framför allt avspeglat
en vidgad politisk klyfta inom partiet. En
allt mer välartikulerad opposition med bas
i SSU, studentförbund och ett antal partidistrikt, flera med stark arbetarbas, har
velat sätta stopp för, eller åtminstone hejda,
den nyliberala politiken. Kritiken fick en
dramatisk höjdpunkt veckorna innan kongressen, då ledaren för socialdemokraterna i
Stockholm, Carin Jämtin, krävde stopp för
vinster inom välfärden.
Samtidigt, med Mona Sahlin är det
uppenbart att partiet har fått en ord
förande som en gång för alla vill slå fast
att socialdemokraterna fullt ut accepterar
det pågående systemskiftet. Ett stopp för
vinster skulle innebära ett steg bakåt. Som
anförare för partihögern satsade hon allt på
ett kort – och vann. Trots dekorativa fraser
om högre krav på de som tjänar pengar på
välfärden eller att skolan inte skall vara en
del av marknadsekonomin innebär 2009
års kongress att partiet i allt väsentligt ställt
sig bakom partihögerns marknadsorienterade politik. I den meningen kan man inte
längre hävda att partiet saknar ideologisk
kompass.
Kongressens beslut kan sammanfattas i
satser som:
– Fritt fram för vinster inom vård och
skola
– Inget kommunalt veto mot etablering av
friskolor

– Inget återställande till 90% i a-kassan,
inget avskaffande av karensdagar
– Fortsatt privatisering av t.ex. apoteken
accepteras
– Nej till att komplettera riksbankens
inflationsmål med ett sysselsättningsmål
Dessutom bekände Sahlin – och kongressen – utrikespolitisk färg genom att besluta
att de svenska soldaterna även i fortsättningen ska slåss i det USA-ledda Afghanistankriget.
Kongressen hade i förväg döpts till jobbkongressen. De konkreta förslagen för hur
socialdemokratin ska kunna skapa fler jobb
nu när man inte längre vill se den offentliga
sektorn som motor för samhällsomvandlingen är vaga. Stort utrymme tog ett upprepande av näringslivsminister Olofssons
mantra om stöd till småföretagsamheten.
Men för en fråga var Sahlin redo till strid:
Mitt under den högsta arbetslösheten sedan
30-talet inledde hon kongressveckan med
att deklarera att hon ser som en prioriterad
uppgift att få Sveriges arbetare att jobba tre
år till innan de pensioneras. Att gå den motsatta vägen, att dela på jobben, finns över
huvud taget inte i hennes tankevärld. Visst
finns 6-timmarsdagen fortfarande inskrivet
i partiprogrammet. Men det verkar vara
lika aktuellt som kravet på republik – som
antogs 1911.
Först och sist slog kongressen emellertid
fast att socialdemokratin fullt ut accepterar
det nyliberala systemskiftet inom välfärden.
– Vi ska lämna systemkramandet bakom
oss, deklarerade partiledningens föredra-
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gande Ylva Johansson frankt. Och det
system hon inte längre vill krama, ja det är
naturligtvis ett system som ställer välfärden
utanför marknadsekonomi och profitjakt.
Små företag eller stora koncerner – alla ska
få plocka ut sina vinster om de bara uppfyller ännu inte preciserade kvalitetskrav.
Gissa hur starkt trycket från ekonomiskt
pressade kommunalpolitikerkommer att
bli att göra dessa krav tuffa eller tydliga.
Dessutom visar all erfarenhet att det är
omöjligt att formulera sådana kvalitetskrav
i kommersialiserade system. Det borgerligt styrda landstinget i Stockholm har t  ex
inte tvekat att införa hårda »kvalitetskrav«,
ständigt nya formulär och blanketter och
detaljregler, för att garantera kvaliteten
hos »utförarna«. Men att jaga kvalitet med
kvantitativa mått är illusoriskt, det skapar
en korrumperad kultur där systemen lär
sig att fiffla med detaljerna, det leder till
oerhört mycket mer administration och
byråkrati, vilket i sin tur leder till utsvältning av verksamheterna eftersom deras
intäkter ofta är »prestationsrelaterade«.
Och bakom varje ifylld kolumn i certifieringsblanketterna sitter en anställd som
knappar in uppgifterna istället för att träffa
patienter. (Se för övrigt förra numret av
Tidsignal för en diskussion om konsekvenserna av privatiseringarna i den offentliga
sektorn)
Det är uppenbart att den linje som partikongressen kodifierade också reflekterar en
sociologisk förskjutning. Att också detta är
ett internationellt fenomen framgår tydligt
av Oliver Nachtweys analys av den tyska
socialdemokratins utveckling »I mitten

gapar avgrunden«. Där diskuterar han
partiets utveckling ur ett organisatoriskt
perspektiv. Partiet har förlorat röster och
medlemmar, särskilt ungdomar och arbetare i en rasande takt under de senaste åren.
Istället har de intellektuella tagit över, samtidigt som partiet i allt större utsträckning
flyttat in i staten. I höstens val, som ägde
rum efter att artikeln skrevs, föll partiet ner
till katastrofala 23 procent. Förklaringen
ligger enligt Nachtwey i partiets starka
orientering mot mitten. Partiet har blivit
ett medelklassparti, ett folkparti, men ett
folkparti utan mål, som tappat allt mer av
sin samhälleliga kraftkälla.
Parallellerna till den svenska utvecklingen är uppenbara. För gruppen kring
Sahlin är strategin inför 2010 års val kristallklar: det gäller att vinna mittenväljarna,
symboliserade av störstädernas medelklass
– alltså det sociala skikt de själva representerar och lever bland.
Men »medelklassifieringen« är ingalunda
okontroversiell. I själva verket är det en av
de frågor som idag diskuteras mest intensivt
inom partivänstern. Det framgår inte minst
i den genomgång av socialdemokratiska
bloggar som vi gjort nedan.
Bäst har den kanske kritiserats av socialdemokratiska studentförbundets ordförande Kajsa Borgnäs i artikeln »Myter
om medelklassen (eller hur vi gått rakt i
fällan)« som publicerades i Tiden i våras.
Systematiskt punkterar hon ett antal myter:
Att det skulle röra sig om en grupp med
gemensamma egenskaper när den i själva
verket är ett hopkok av allt ifrån lågavlönade TCO-kvinnor i offentlig sektor till
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öfvre medelklassens mellanchefer i lummiga promenadområden. »Ofta tänker vi
oss att denna heterogena grupp skiljer sig
från klasserna närmast under: arbetarna, de
arbetslösa, de boende i storstädernas förorter, de utanför. Och så försöker vi forma
en »ny« politik med utgångspunkten att
den förra gruppen växer och den senare
krymper. Det är märkligt. Sanningen är väl
att båda grupperna växer och socialdemokraterna blöder, sanningen att säga, åt båda
hållen; både ’uppåt’ och ’nedåt’, samtidigt.«
Att vinna medelklassen blir ofta ett argument för att tillgodose deras snäva klassintressen, särintressen, inte vädja till ett
gemensamt samhällsintresse, menar Borgnäs. »Man pratar nervöst om valfrihet och
individualisering och hävdar att detta bara
är något som görs som en ytlig anpassning
till dagsläget. I framtiden ska socialdemokratin återigen bli det stora parti som lyckas
minska ojämlikheterna i samhället – men
inte just nu. Detta är en missbedömning.
Om en del av befolkningen får snabbare
inkomstökning än andra så blir det allt svårare att möta deras krav på bättre tjänster
inom ramen för det solidariska välfärdssystemet. Att försöka ’möta medelklassen’
genom att spä på ojämlikheterna i samhället, är därför att försäkra sig om att det
blir ännu svårare att möta dem i framtiden
med bibehållna jämlikhetsambitioner.
Varför medelklassen då ska betala skatt över
huvud taget – det blir en allt mer berättigad
fråga«.
Alltså: vi har gått rakt i fällan, avslutar
hon. Och det »var ju detta högern ville,
att kilen skulle slås in mellan arbetar- och
medelklass, att den solidariska alliansen

skulle brytas upp. Så får dessa grupper allt
mer skilda intressen och så möjliggör vi en
högerns allians ovanifrån, mellan medeloch överklass och där arbetarklassen lämnas
därhän som en restpost i det gamla Sverige.
Det är inte konstigt att stora samhällsgrupper, med ökade privatinkomster, känner
sig fria och oberoende – och det är i grunden något bra. Men socialdemokratin är
inget parti enbart för dem som upplever
sig som ofria (arbetslösa, sjuka). Inte heller
för dem som tror sig redan vara befriade.
Den generella välfärdspolitiken handlade
just om denna strid – att välfärden skulle
vara generell, varken exklusiv eller formerad
efter särintressen, att alla tjänade på den.
När vi nu frågar oss vem vi ska vända oss
till; ’förorterna’ eller ’medelklassen’ är det en
ny sorts fråga. Wigforss skrev att om man
inte kan måla upp en sammanhängande
samhällsvision, ge mening åt politiken, så
kommer människor alltid att välja den privata konsumtionen. Så håller det på att bli.
Medelklassen släpper ankaret, arbetarklassen släpper socialdemokratin. Och vi kastar
suktande blickar efter båda två. Aktar vi oss
inte är vi snart ett parti för ingen.«
Det är alltså inte bara innerstädernas medel
klass som flyr partiet. I de invandrartäta
arbetarförorterna avstår ofta hälften av väljarna att rösta över huvud taget. Det torde
fortfarande vara högst tveksamt om storstädernas medelklass kommer att lockas av de
nya socialdemokraterna eller om de föredrar
originalet i form av Reinfeldt. Att förortens
folk eller partiets traditionella kärntrupper
inte kommer att rusa till valurnorna för
att få högre pensionsåldrar, ofullständigt
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återställd A-kassa, ökad segregering inom
utbildningen eller vinster på välfärden är
däremot ingen djärv gissning.
Men vad hände med oppositionen under
kongressveckan?
Visst hördes den ibland. Många motioner uttryckte en annan syn på arbete och
välfärd än partiledningen och ett antal
talare argumenterade mot vinster eller för
kommunala veton. Men en partikongress
är inte en spegelbild av det socialdemokratiska partiet, och än mindre av dess väljare. Visst hittar man radikala SSU:are och
systemkramande före detta sjukvårdsbiträden som påpekar att välfärden inte byggdes
för att skapa profiter åt storföretag. Men
betydligt vanligare var att talare efter talare
steg upp och yrkade bifall till partistyrelsens förslag och tackade för den lyhördhet
partistyrelsen visat. Och när det kommer
till omröstningarna var det i dominerande
utsträckning redan etablerade ombudsmän
och kommunal- och landstingsråd som satt
bakom voteringsknapparna.
Många av de som innan kongressen markerat åt vänster föll dessutom till föga inför
trycket från partiledningen. En genomgång
som vi gjort av socialdemokratiska bloggare
illustrerar detta väl. I formuleringar som
»Ett steg på vägen att tygla privatiseringsindustrin« eller »Så samlad som socialdemokratin är nu bådar gott inför framtiden«
försöker även sådana som räknats in i parti
vänstern att tolka partikongressens beslut i
positiv inriktning.
Men frågan är, som partiveteranen Enn
Kokk insiktsfullt skriver i sin blogg, vad

som händer när de kommer hem till sina
arbetarkommuner och SSU-föreningar och
ska förklara varför de inte stod fast vid de
skarpare kraven på rättning vänster som
fanns i ett stort antal motioner.
För visst finns det en stark kritik mot
partiets högervridning.
I själva verket är det lite paradoxalt.
Sällan har det rått en sådan enighet om
att socialdemokratin präglats av brist på
idéer, oförmåga till nytänkande, taktiskt
schackrande istället för politiskt handlingskraft.
Och samtidigt pågår en diskussion som
överträffar det mesta partiet sett sedan
splittringen 1917.
Mest kompromisslöst uttrycks kritiken hittills i en bok som hotfullt – eller löftesrikt?
– heter Snart går vi utan er. De 21 skribenterna, som finns kring SSU:s tidskrift
Tvärdrag, är stundtals skoningslösa.
Den interna debatten kännetecknas av
idélöshet. 90-talskrisen lade en våt filt över
hela den politiska debatten och de förhoppningar som fanns om den skulle följas av
en ideologisk nytändning har inte infriats,
skriver man.
Istället har det skett en gradvis anpassning till tidens dominerande nyliberala värdering. Budgetkramande högersossar har
slutit en ohelig allians med nyliberalismen.
Om det ändå vore så att vi vore reformister,
suckar en av bidragsgivarna. »Sluta följa
Fredrik och bidra till nedmonteringen av
välfärdsstaten«. Ja, man inte längre påstå
att socialdemokratin påverkar samhällsutvecklingen, det är den som tvingar socialdemokratin till anpassning.
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Inspirerade av Blairs New Labour har
partiledningen smusslat in systemfrämmande lösningar i det som kallades den
socialdemokratiska modellen: friskolor,
individuell lönesättning, pensionssystemet,
socialförsäkringarna, arbetslivets hårdnande konkurrens. Den valfrihet man
pläderar för innebär framför allt att man
ska välja bort den kommunala skolan, den
allmänna vårdcentralen och allmännyttan.
Författarna läser kritiskt av konsekvenserna
på en rad områden.
Marknadsorienteringen och politikens
tillbakaträngande har skapat ökande ekonomiska och sociala klyftor Partiets anpassning till en individualistisk sköt-dig självinställning har lett till eftergifter till de som
vill ha mot tuffare tag i kriminalpolitiken
eller mer betyg. Över huvud taget verkar
partiets traditionella syn på relationerna
mellan sociala förhållanden och sociala
problem försvinna. Var tog diskussionen
om makten på arbetsmarknaden vägen?
Krisen är också organisatorisk. Medlemstalen rasar. Kritiken mot elitisering och
isolering är massiv. Medelklassen tränger
ut LO-folket, partiledaren har knappt
haft ett vanligt jobb. Partiet har blivit en
kampanjapparat för snabba utspel, långt
från medlemmarnas insyn och inflytande.
Framför allt har partiet förlorat sin karaktär
av folkrörelse.
Men vad vill då De som (kanske) går… .
Med Wigforss i ryggen pläderar de för välfärdsstaten som hävstång för att närma sig
socialismen. De stegvisa reformerna påverkar inte bara livets omedelbara förutsättningarna. De förändrar i grunden männis-

kors förväntningar på samhället och, med
Göran Greider, de förmår slunga en hel
befolkning framåt.
Det är lätt att följa argumenteringen
fram till 70-talet. De sociala reformer som
under socialdemokratisk ledning genomfördes då tillhör de mest omfattande
någonsin, någonstans och ledde fram till
att reformismens gränser prövades, bl  a
genom löntagarfonderna. Men systemförändringen uteblev. Vad talar för en annan
utgång nu?
Det är t  ex uppenbart att en central
förklaring till dessa reformer var trycket
från sociala rörelser som i betydande
utsträckning fanns utanför partiet: de
vilda strejkerna, kvinnorörelsen, den antiimperialistiska rörelsen, ja, till och med de
radikala socialistiska och kommunistiska
organisationerna. Som bekant saknas dessa,
åtminstone i svenskt perspektiv idag, och
på ett sätt har situationen det senaste året
drastiskt förändrats. Uppbygget av en rödgrön allians skulle naturligtvis kunna vara
ett viktigt vapen. De unga SSU:arna skulle
i samspel med ett vänsterparti på hugget
kunna driva på i riktning mot en mer radikal politik. Istället hade det som bekant
blivit tvärt om. Vänsterpartiet har givit upp
sina samhällsförändrande ambitioner och
inför valet rättat in sig i ledet.
Som Asbjörn Wahl skriver i sin artikel
»När man sitter på taburetterna men inte
på makten« visar all erfarenhet att detta är
en ödesdiger taktik. De senaste erfarenheterna av sådana regeringar i Frankrike, Italien och – i viss mån också Norge – spänner från det negativa till det katastrofala,
menar Wahl. I alla dessa tre länder har
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högerpopulistiska partier blivit de största
vinnarna – med ökat stöd, även i arbetarklassen, och ökat inflytande på områden som invandringspolitik. Det är särskilt
slående, med tanke på att argumentet från
vänsterpartierna för att gå med i centervänster-regeringar just har varit att isolera
och hejda den yttersta högern. Manöverutrymmet för vänsterpartier i center-vänsterregeringar är ytterst begränsat. De måste
acceptera den nyliberala omsvängningen
i en form eller en annan, annars släpps de
inte in.
Många sätter idag sin förhoppning till
Keynes. Den franska filosofen Daniel Bensaïd diskuterar i sin artikel »Keynes, och
sen då?« med dem som ser lösningen i en
återgång till den keynesianska reformpolitiken. Bensaïd visar också hur aktuell hans
desillusionerade och kritiska syn på den
internationella kapitalismen än idag kan
tyckas. Men, hävdar Bensaïd, det är inte
samma sak som att Keynes’ lösningar skulle
fungera i vår tid.
Visserligen kunde de keynesianska lösningarna bidra till tillfälliga återhämtningar
1934-35, men sedan föll ekonomin åter platt
1937-38. Den långa perioden med stabil
tillväxt under efterkrigsperioden berodde
på speciella förutsättningar: världskriget,
klassamarbetet med relativt starka fackföreningar inom ramen för nationalstater, de
reserver som ackumulerats genom utsugningen av kolonierna.
Från slutet på 60-talet började profitkvoten ändå falla, och kapitalet inledde
sin historiska motoffensiv för att åter öka
lönsamheten. Det är bakgrunden till den

nyliberala kontrareformen från slutet på
70-talet. Det är bakgrunden till att kapitalet måste göra sig fri från keynesianismens
begränsningar av dess rörelsefrihet.
I artikeln skissar Bensaïd på sju strategiska
hypoteser för att bryta marknadens förkvävande och destruktiva strypgrepp på samhället: Att »avmarknadisera« arbetskraften
genom att skära ned på arbetstiden och
garantera alla rätt till arbete. Att mot den
av marknaden frampiskade måttlösa konsumtionen ställa en planerad och hållbar
utveckling av samhällets tillgångar, utifrån
de verkliga behoven. Att ställa samhälls
solidaritet och värnandet om det gemensamma mot egoism och privatisering.
Offentligt bankmonopol och samhälls
ägande av de stora produktions-, konsumtions- och utbytesmedlen. Det fordras
demokratiska rättigheter, oberoende partier och fackföreningar, för att gemensamt
finna svaret på samhällsproblemen. Att värdesätta individen och garantera individens
utveckling, inte genom »marknadskonformism« utan genom samhällssolidaritet. Att
säga nej till protektionistiska lösningar, som
vänder sig mot arbetande i andra länder.
Han utesluter inte att det kan finnas
keynesianska reformister som verkligen
konsekvent vill bekämpa liberalismen. Men
då gäller det att inse att det handlar om en
fullständig kursomläggning jämfört med
den politik som samtliga vänsterregeringar
fört de senaste 25 åren – och som de radikala
reformisterna oftast aktivt deltagit i.
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En europeisk lösning
– eller en global?
Ofta hör man att i en globaliserad värld
är det på europeisk nivå som socialdemokratins ska kunna återfinna sin själ.
Parollen om ett socialt Europa har ofta
framförts som en väg till ideologisk förnyelse. Den grekiske statsvetaren Gerassimo
Moschonas punkterar i en ingående analys
denna förhoppning. I själva verket är det
så, menar han, att EU:s uppbyggnad och
institutionella logik är ett avgörande hinder
för en radikal vänsterpolitik. Det nya EU
har skapats parallellt med omsvängningen
mot en liberalt orienterad marknadsekonomi. EU:s institutionella tröghet och dess
samförståndskultur kommer att resa avgö-

rande hinder för alla som vill ge unionen
en annan inriktning. Hur mycket socialister och socialdemokrater än önskar sig ett
mer vänsterorienterat Europa har de inte
de institutionella och politiska redskapen,
och kanske inte heller idéerna, för att ändra
integrationens fokus, lyder Moschonas
dystra sammanfattning
Men höjer man blicken finns en uppsjö
av idéer och erfarenheter samlade av de
alternativa rörelser som globalt vuxit fram
ur en kritik av nyliberalism, avregleringar,
nedskärningar – inte sällan genomförda
med socialdemokratiskt stöd. Antikapitalismen går som ett spöke genom Europa.
Det är där de som vill söka ett alternativ
till dagens socialdemokrati kan hitta sina
allierade. Det är med dem de kan gå.
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Den socialdemokratiska
modellen ifrågasätts
Philippe Marlière

När den föds vid slutet av 1800-talet är den en antikapitalistisk kraft. Under
1900-talet väljer den att låta sig integreras i de liberal-kapitalistiska regimerna.
Som en moderat och pragmatisk reformistisk kraft erövrar den en dominerande
position inom den europeiska vänstern, en position den sedan dess aldrig förlorat.
Den europeiska socialdemokratin har satt sin prägel på det europeiska politiska
universum, i och med skapandet av välfärdsstaten. Efter tre lysande årtionden
drabbas den med full kraft av den ekonomiska krisen och av 70- och 80-talens
nyliberala offensiv. Med en alltmer klassöverskridande och utslätad profil och delvis
inspirerad av den ekonomiska nyliberalismen återkommer socialdemokratin till
makten på 90-talet i en »socialliberal« tappning. Så lyder huvudtesen i Phillippe
Marlières breda översikt över den europeiska socialdemokratins väg fram till i dag.
Marilère är fransk statsvetare, verksam vid University College i London

Inledning
Socialdemokratin trädde fram på yttersta
vänsterflanken av det politiska fältet för
mer än hundra år sedan och har sedan dess
spelat och spelar fortfarande en avgörande
roll i Europa. Med tidens lopp har socialdemokratin omvandlats till en moderat,
pragmatiskt reformistisk kraft. Den är än
idag den dominerande politiska kraften
inom den europeiska vänstern. Ibland har
den segrat, oftare besegrats, men socialdemokratin har alltid visat motståndskraft
och ideologisk elasticitet när den tvingats
kompromissa med en fientlig omgivning.

Den var marxistisk och revolutionär fram
till mellankrigstiden, men har sedan dess
förlorat sin radikalism. Socialdemokratin
önskade reformera kapitalismen i grunden.
I själva verket är det snarare kapitalismen
som har reformerat och tämjt den. Inte
desto mindre har den lämnat ett outplånligt avtryck i den europeiska civilisationens
historia, som ursprunget till välfärdsstaten,
vars institutioner och samhällspolitik i hög
grad lever kvar in i våra dagar.
Efter »guldåldern« som förde social
demokratin till makten i flera länder i
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norra Europa (1945-73), drabbades de
socialdemokratiska styrkorna av den ekonomiska krisens bakslag på 70-talet och av
den segrande nyliberala vågen som startade
i USA och snart nådde den europeiska kontinenten via Storbritannien.
Inför utmaningen från finanskapitalet
vacklar socialdemokratin och anpassar
sig gradvis till den nya ekonomiska ordningen. Dess motståndare anklagar den
till och med för att ha förnekat sina ideal
om social rättvisa och solidaritet. Håller
socialdemokratin på att förnyas i kontinuitet med sin tradition och sina värderingar,
eller är den tvärtom i färd med att helt frigöra sig från dem?

Socialdemokratins »guldålder«
(1945–1973)
De tre årtiondena efter andra världskrigets
slut var för den europeiska (eller mer preciserat, den nordeuropeiska) socialdemokratin
en strålande period – vad som brukar kallas
en »guldålder« – präglad av betydelsefulla
valsegrar och maktinnehav. Den »socialdemokratiska modellen« dominerade över
konservativa och kristdemokrater i Europa.
Modellens gradvisa nedgång påskyndades
av oljechocken 1973 och den följande ekonomiska krisen.
Denna period av politisk och ideologisk
dominans vilade på en rad speciella organisatoriska och politiska förutsättningar:
massorganisering; täta band till fackföreningarna; förmågan att vinna en mycket
stor majoritet av arbetarväljarnas och en
växande andel av medelklassernas röster;
en dominerande, för att inte säga hegemo-

nisk, ställning inom vänstern; en ställning
som »naturligt regeringsparti«; anpassning
till de liberala, kapitalistiska samhällenas
regler och filosofi (parlamentarisk demokrati, politisk pluralism, accepterande av
marknadsekonomin om än med statlig
reglering); upprättandet av en välfärdsstat
som tog på sig grundläggande samhälleliga
uppgifter (sjukvård, utbildning, transport,
energi, telekommunikationer) och strävan
efter social rättvisa genom en »måttfull«
men djupt reformistisk politik, baserad på
strävan efter en trepartskompromiss mellan
arbetsgivare, fackföreningar och staten.
Vi måste betona att under dessa »trettio
ärorika socialdemokratiska år« var det få
partier som motsvarade idealbilden. Med
undantag för svenska SAP hade flertalet
partier endast samlat ett antal av dessa
kännetecken (tyska SPD, brittiska Labour,
belgiska Socialistpartiet eller nederländska
PvdA). Under samma trettioårsperiod skilde
sig partierna i syd (franska, spanska, grekiska, italienska socialistpartierna) mycket
tydligt från denna rena socialdemokratiska
modell. Så begreppet »socialdemokrati«
måste ses som en konstruktion i efterhand
för att homogenisera en mycket heterogen verklighet. För att undvika missbruk
av språket vore det lämpligare att tala om
»socialdemokratier« under åren 1945-73.

Nedgång, reträtt och omvandling,
1974–2002
Ett alltmer heterogent väljarstöd
Från 70-talet och framåt har väljarbasen
bland arbetarna sakta urgröpts och fallit
ihop. Att andelen arbetarröster minskat
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beror på två faktorer: å ena sidan, arbetarbefolkningens minskade andel av hela
befolkningen, å andra sidan, de socialdemokratiska partiernas minskade stöd
i arbetarmiljön. Arbetarrösterna är ändå
fortfarande betydelsefulla, vilket tyder på
att tillbakagången snarare beror på strukturella orsaker än på politiska faktorer.
Samtidigt stärktes inflytandet från medelklasserna, framförallt från två grupper: de
anställda i offentliga sektorn och de intellektuella yrkena (lärare).
Som en allmän regel tenderade det växande stödet från medelklasserna att stärka
centripetala tendenser inom socialdemokratin. Det rör sig om en »genomsnittlig«
väljarbas som givetvis i sig själv är heterogen. Från 70-talet och framåt fanns det
samtidigt två olika väljarbaser med olika
värderingar och strävanden. Å ena sidan
medelklasserna med högt kulturellt kapital
som var känsliga för kulturliberalismens
och postmaterialismens idéer och värderingar (miljö, livsmedelssäkerhet, sexuell
frihet, jämlikhet mellan män och kvinnor). Å andra sidan arbetarna som hade ett
begränsat intresse för dessa nya frågor och
som berördes mer av frågor om ekonomisk
jämlikhet och social rättvisa. Att de här två
väljargrupperna hade olika dagordningar
gav upphov till spänningar som partierna
måste lära sig att hantera. I en del länder
lyckades miljöpartier som utvecklat dessa
postmaterialistiska teser att minska socialdemokratins inflytande inom medelklasserna (i Tyskland, till exempel).
Sedan 80-talet utgör inte längre arbetarklassen den viktigaste väljarbasen för
socialdemokratin. I fortsättningen måste

vi tala om »socialdemokratiska väljarbaser«,
både bland arbetarna och inom medelklasserna. Det har blivit mer komplicerat för
de socialdemokratiska partierna att medla
mellan dessa heterogena väljargruppers
olika förväntningar. Rent röstmässigt är det
riskabelt för partierna att fortsätta att i första
hand försvara arbetarklassens intressen.
Sedan ett tjogtal år fortsätter visserligen
de socialdemokratiska organisationerna att
vinna majoriteten av arbetarrösterna. Men
graden av stöd inom arbetarväljargruppen
har minskat påtagligt. Länder med starka
socialdemokratiska kännetecken, där två
tredjedelar av arbetarna röstade på socialdemokraterna fram till 70–80-talen (som
Sverige) fick se hur väljarbasen försköts
i riktning mot medelklasserna. I vissa
länder utgör inte arbetarklassen längre
mer än knappt 40–50 procent av väljar
basen (Danmark, Österrike, Tyskland,
Storbritannien).

Medelklassernas parti
»Avproletariseringen« har gått ännu längre
bland de socialdemokratiska medlemmarna än bland deras väljare. I alla de stora
partierna är tendensen densamma: andelen
arbetare som länge utgjort en majoritet är
idag en minoritet. Å andra sidan är mellanskikten och de fria yrkesutövarna överrepresenterade i förhållande till sin tyngd
bland de socialdemokratiska väljarna eller i
väljarkåren i allmänhet. Förborgerligandet
av medlemskåren har vänt upp och ner på
den traditionella medlemskulturen och de
tidigare funktionssätten. När det kommer
nya välutbildade medlemmar (akademiker,
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fria yrkesutövare, högre tjänstemän), som
har en praktisk kunskap om politiska texter
och lätt tar till orda offentligt, tenderar det
att marginalisera eller tysta de mer proletära
medlemmarna. Det kan rent av leda till att
de lämnar partiet. Dessutom är inte social
demokratin längre en plattform för arbetarmedlemmarnas integrering och sociala
klättring. Ledningsuppdrag på mellan- och
nationell nivå går numera till den här nya
generationen av tekniskt kompetenta medlemmar.
De socialdemokratiska partiernas funktionssätt har likaså förändrats mycket under
de senaste trettio åren. TV:s inträdande i
det offentliga livet har fått en mycket stor
inverkan på medlemsorganiseringen. Televiserade media har gynnat personfixeringen
inom politiken på bekostnad av organisationens traditionella kollektivitet. I våra dagar
är det i varje valkampanj partiledaren som
media fokuserar på. Ledarens personlighet
sätts i främsta rummet och blir till och med
en avgörande faktor i valprocessen (Tony
Blair 1997, Gerhard Schröder 2002).
Experter eller professionella politiska
marknadsförare (spin doctors) som ibland
inte ens är medlemmar i partierna har stort
inflytande på ledningarnas beslut.
Sedan experterna tagit över beslutar
inte längre medlemmar och ledningsorgan
inom partiet om program och politik. I
allt fler fall diskuteras och redigeras programmen av en begränsad expertkommitté.
Opinionsundersökningar inom »representativa urval« av befolkningen, fokusgrupper, ger underlag för de förslag som sedan
läggs fram för väljarna. Tendensen idag är
alltså att basmedlemmarna blir alltmer iso-

lerade. Det är en relativ tendens, för dessa
medlemmar behövs fortfarande för att godkänna partiledningens beslut eller i ännu
högre grad för att kampanja i valtider.
Likaså har medlemskapet påtagligt
ändrat karaktär under de senaste 20 åren.
Medlemsapparaterna föredrar att handskas med medlemmar som inte är så aktiva
eller så indragna i partilivet, snarare än
med politiserade medlemmar som på 60och 70-talen. För att undvika eventuella
interna utmaningar har partierna ändrat
sätt att välja ledare. Brittiska Labourpartiets ledare väljs numera direkt av medlemmarna, vilket tenderar att dränka de mer
radikala rösterna i basmedlemmarnas mer
måttfulla massa.
Den nya generationen av medlemmar,
som ibland vare sig har varit politiskt aktiva
eller fackföreningsmedlemmar tidigare,
är mindre bevandrade i den traditionella
medlemskulturen. De blir därför också
mer självständiga gentemot partiledningen.
Dessa nya medlemmar, som ofta kommer
från medel- eller överklasserna, är mycket
mindre fogliga och mer kritiska gentemot
ledningen än de föregående arbetargenerationerna. De socialdemokratiska partierna
kan inte längre i verkligheten uppfylla sitt
ursprungliga mål: att bevara och stärka en
medlemsidentitet genom en verkligt social
demokratisk ideologi.

Nya politiska utmaningar
Den stora nyheten under de senaste 20
åren är att de ekologiska partier och vänsterströmningar som för fram postmaterialistiska värderingar (miljö, kvinnors rätt,
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etniska minoriteters rättigheter, sexuell
frihet och jämlikhet, avskrivning av tredje
världens skuld, livsmedelssäkerhet och så
vidare) genomgått en relativ institutionalisering. Socialdemokratin konkurrerar
idag med nya politiska krafter när det gäller
vänsteridéer och -partier. Den tendensen
kan skönjas i Tyskland, Sverige, Norge,
Danmark, samt i mindre grad i Österrike,
Grekland och Portugal. Dessa nya grupper
som kan beskrivas med beteckningen New
Politics pressar de socialdemokratiska partierna att ta upp en del av eller alla dessa nya
politiska frågor (särskilt miljöfrågor och
på senare tid frågor om jämlikhet mellan
könen). I Tyskland har en New Politics-flygel inom partiet vänt sig mot partiets mer
»traditionalistiska« tendens. I Norge lägger
det socialdemokratiska partiet större vikt
vid miljöfrågor sedan det uppstått betydelsefulla sociala rörelser. I Sverige och i
Österrike fäster SAP och SPÖ stor vikt vid
miljöfrågor.
Efter den »postmaterialistiska« utmaningen från vänster har den nyliberala
utmaningen från höger kommit. Dessa två
utmaningar har ett ömsesidigt samband,
och förklarar i hög grad varför den klassiska
socialdemokratiska politiken övergivits.
Det är ett dubbelt tryck som öppnat socialdemokratin för postmateriella och liberala
idéer. Man kan notera en tredje utmaning
som kommer från folkliga skikt som inte är
övertygade om postmateriella värden och är
fientliga mot den ekonomiska liberalismen.
En del av denna vilsna folkliga väljarbas
går inte och röstar eller överför sina röster
till populistiska och yttersta högerpartier
(Frankrike, Italien, Nederländerna).

De socialdemokratiska partierna har
tvingats att anpassa sig till väljarbasens
heterogena natur, och de föreslår nu en
»blandpolitik« som har något för alla. De
har också vänt ryggen mot den klassiska
socialdemokratiska ideologins vägledande
principer (statliga ingripanden, förstatliganden, beskattning, omfördelning av
rikedomar) till förmån för flytande program utan klassprofil. Kommunikationsexperterna som ger råd till partiledningarna
försöker överträffa varandra i att betona
nödvändigheten av en »mittenprofil«. Varje
socialdemokratisk ledare måste ge väljarna
ett intryck av »teknisk kompetens«, »politiskt ansvarstagande« och »respektabilitet«.
För att uppnå det suddas alla referenser till
den traditionella socialdemokratiska jämlikhetstanken ut ur propagandan. Teman
som »modernitet«, »kompetens«, »transparens« och »effektivitet« har kommit att fylla
det ideologiska tomrum som uppstår när
man undviker den klassiska socialdemokratiska retoriken. Denna nya terminologi
gör det också möjligt för de nya generationerna av socialdemokratiska ledare att
tydligt avgränsa sig – åtminstone i retoriken
– från den »gamla« socialdemokratin från
70- och 80-talen. Genom att inofficiellt
döpa om Labourpartiet till New Labour
ville Tony Blair och hans anhängare markera brottet mellan det som de kallar Old
Labour, som var keynesiansk och positiv
till statsingripanden, och New Labour, som
anses »modern« och nyliberal.
Den nya socialdemokratin försöker
förena tre programmatiska axlar: En klassisk socialdemokratisk axel som ägnar sig
åt frågor om tillväxt och social rättvisa,
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välfärdsstat och sysselsättning. En andra
axel försöker ta över de »postmaterialistiska« och antiauktoritära teman som är
mest populära bland väljare. Den tredje
axeln inspireras av nyliberalerna och accepterar nyliberalismens grundläggande förutsättningar (monetär stabilitet, minskade
offentliga utgifter, privatiseringar, »avreglering« av ekonomin, sänkta skatter, en
liten men »aktiv« socialstat). Det är värt
att notera att den nyliberala tematiken, till
skillnad från på 80-talet, i stora drag accepteras som något givet, och inte längre ses
som ett nödtvång. Brittiska New Labour
presenterar den nya nyliberala inriktningen
som en oundviklig och till och med önskad
utveckling. Dessa tre teman utgör den programmatiska grund med vilken den europeiska socialdemokratin i nord och syd
vill nå ut till så många väljare som möjligt.
På senare tid har frågor om trygghet och
lag och ordning eoch om ökad kontroll av
invandringen fått en viktig plats i den nya
socialdemokratiska propagandan, särskilt
hos Tony Blairs New Labour och i mindre
grad i SPD under Gerhard Schröder.
Att den ekonomiska nyliberalismen
accepteras innebär ändå inte att alla mål
om social rättvisa överges. Begrepp som
»solidaritet« och »social sammanhållning«
är fortfarande centrala i socialdemokraternas retorik. Den »nya socialdemokratins«
uttalade anhängare hävdar att det framförallt är medlen för att nå de socialdemokratiska målen som har ändrats och inte målen
själva. Det påståendet håller inte för en noggrann granskning. Sålunda har begreppet
jämlikhet – en ledstjärna om någon i det
socialdemokratiska universum – i hög grad

tömts på innehåll. Mot en tidigare föreställning av jämlikhet som »jämlikhet genom
omfördelning« har man gått till en snävare
definition som »lika chanser« eller »lika
möjligheter«. På samma sätt har »rätten
till arbete« – ett annat nyckelbegrepp för
socialdemokratin – ersatts av den för myndigheterna mindre krävande »anställningsbarheten«.
Den mer eller mindre harmoniska samexistensen mellan den nyliberalt färgade
»realismen« och den bevarade »sociala«
retoriken är två delar i framväxten av en
ny socialdemokratisk syntes, som nuförtiden kallas »socialliberal«. Denna »socialliberalism« förkastar ultraliberalismens
»överdrifter«, men ligger helt klart efter
den traditionella socialdemokratin när det
gäller att kämpa mot social ojämlikhet. Den
nya socialdemokratin är framförallt en i
allt väsentligt måttfull kraft: måttfullt nyliberal, måttfullt social, måttfullt repressiv i
frågor om brottslighet.
De »socialliberala« kännetecknen är tydliga hos Tony Blairs New Labour. Lionel
Jospins Breda vänster-regering i Frankrike
(1997-2002) hade en mer traditionell vänsterretorik och förde en politik som bekämpades av de ortodoxa nyliberalerna (minskad arbetstid, till exempel), men den skilde
sig ändå inte på något avgörande sätt från
den socialliberala typen. Den regeringen
avvisade ändå den socialliberala terminologin med »modernitet«, »kompetens« och
»ansvarstagande« och den sökte stöd från
olika samhällsgrupper genom en politikför-alla (35 timmars arbetsvecka, att skapa
jobb, allmän sjukvårdsförsäkring, sänkta
skatter, privatiseringar, accepterande av den
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europeiska stabilitetspakten). Den Breda
vänstern utvecklades trots sitt förnekande
inte utanför den allmänna nyliberala ramen,
även om den modifierade den genom några
ny-keynesianska åtgärder.

Från keynesianism till liberalism
Under 70-talet ledde de nykeynesianska
experiment som genomfördes av PS i Frankrike (1981-82) och PASOK i Grekland (198184), i en fientlig internationell omgivning,
till misslyckanden. Sedan 80-talet saknar
socialdemokratin teoretisk och programmatisk stadga. De socialdemokratiska partierna i södra Europa, som var i makten
under 80-talet, konkurrerade med deflation
under trycket från den internationella konkurrensen. Det sociala priset blev mycket
högt (hög arbetslöshet, försämringar i välfärdsstaten och offentlig service).
När socialdemokratin i regeringsställning berövats sin keynesianska ram, kunde
den inte göra motstånd mot den nyliberala
svallvåg som fjärrstyrdes av Ronald Reagan
och Margaret Thatcher. Vad värre är, när
samma socialdemokrati regerade, måste
den anpassa sig till nyliberalismens tidsanda. Under en första tid förbigicks denna
faktiska omvändelse med tystnad, eller förnekades (Lionel Jospin och hans »strikta
parentes« 1982). Med tiden och i takt med
att en ny ung generation av ledare som stod
främmande för den traditionella social
demokratiska kulturen (Tony Blair, Gerhard Schröder) kom till makten, började
man att erkänna och i vissa fall till och med
propagera för den nya socialdemokratiska
revisionismen. Lionel Jospin sammanfat-

tade den nya socialdemokratiska syntesen
i följande ord: »ja till marknadsekonomi,
nej till ett marknadssamhälle«. Röster till
vänster påpekade att det är motsägelsefullt
att å ena sidan kräva att marknaden regleras
och å andra sidan förorda att ekonomin
regleras av marknaden.
I Storbritannien skapade Tony Blairs
anhängare en teori kring den nya socialdemokratiska kursen under beteckningen
»den tredje vägen«. Den placerade sig
själv mitt emellan nyliberalismen och den
»gamla« socialdemokratin. I verkligheten
var det framförallt de allra mest ultraliberala som den tredje vägen avgränsade sig
från och den förkastade den traditionella
socialdemokratiska politiken från 60- och
70-talen. Men att endast se den tredje vägen
som en enkel variant av Mrs Thatchers nyliberalism vore en felaktig bedömning. Den
tredje vägen vilar på ett ganska ovanligt
och konsekvent sätt på en nyliberalism som
skiljer sig från thatcherismen, genom att
föreslå en rad reformer med socialdemokratisk inspiration (förnyelse inom den
offentliga servicen, till exempel). Även om
den tredje vägen i grunden är nyliberal vilar
den på så sätt på en politisk dagordning
som – om än marginellt – fortfarande är
socialdemokratisk.
Ett närmare studium av den politik som
fördes av de socialdemokratiska partierna
vid makten 1990–2002 visar att de traditionella ledstjärnorna i den socialdemokratiska politiken övergivits, eller överlag
försvagats (full sysselsättning, omfördelning till förmån för löntagarna, samarbete
med fackföreningarna). Sedan 90-talet
har socialdemokratin bytt bort sin tradi-
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tionella roll som »marknadens reglerare«
mot en hållning som skulle kunna kallas
»anpassning till marknaden«. För New
Labour som gärna ser sig som en del av
den nyliberala globaliseringsrörelsen skulle
man till och med kunna tala om »att följa
marknaden«.
Socialdemokratins anslutning till en mer
eller mindre måttfull nyliberalism har ändå
inte lett till en total nedmontering av de
europeiska välfärdsstaterna. Ojämlikheten
mellan fattiga och rika har fortsatt att öka
under socialdemokratiska regeringar, men
den extrema fattigdomen har i allmänhet
hållits tillbaka av omfördelningspolitiken.

Socialdemokratin på 2000-talet
Är de sociologiska och politiska omvandlingarna av de socialdemokratiska grupperingarna så djupa att vi bör ställa frågor om
denna »nya socialdemokratis« karaktär: Är
den fortfarande tillräckligt socialdemokratisk för att vi ska fortsätta att kalla den det?
Med andra ord, har anpassningen till modifierad nyliberal politik varaktigt förändrat
socialdemokratins själ och praktik, eller är
denna anpassning tvärtemot bara en isolerad händelse, eller ännu en revisionistisk
omvandling i dess hundraåriga historia?
En studie av socialdemokratin under de
tjugo senaste åren visar att den djärva revisionismen hos Blairs tredje vägs-anhängare
kom fram efter ett årtionde av socialliberal
praktik. Från mitten av 80-talet lade flera
socialdemokratiska och socialistiska partier – om än motvilligt – grunden för den
nya kursen. Regeringen Fabius (1984–86) i
Frankrike förde fram temat om industriell

och ekonomisk »modernisering«. Regeringarna Rocard (1988–91) och Bérégovoy
(1992–93) inledde den monetaristiska politik som idag förs av den nya socialdemokratin. De socialistiska regeringarna i Spanien
och Grekland och den holländska socialdemokratin började likaså föra en politik av
samma slag vid samma tid. Med endast en
lätt hårddragning skulle man kunna säga att
New Labours verkliga nyhet låg i att partiet
för första gången uttalat åberopade sig på
sin »socialliberala« identitet.
Efter flera årtionden av ideologiska
anpassningar och programmatiskt famlande
har den nya socialdemokratin bara börjat ta
form. Dess omvandling är oavslutad, men
innehåller ändå tre kännetecken som i hög
grad hänger samman: 1) Socialdemokratin
framställer sig idag som en »moderat« kraft,
(i »center-vänstern«) som är »ansvarsfull«.
Den positionsbeskrivningen skapar en kontinuitet och ett sammanhang mellan dess
oppositionsretorik (som tidigare brukade
ha en klar vänsterprofil) och regeringspraktiken (som traditionellt lutat mot mitten,
eller »åt höger«). 2) När socialdemokratin
antar en retorik och en politik över klassgränserna, kommer dess retorik att stämma
med medlemmarnas och väljarnas klasstillhörighet. 3) Socialdemokratins medlemmar och anhängare kommer i allt högre
grad från medelklassen bland löntagarna.
Det betyder att de socialdemokratiska partierna är sociologiskt mer homogena än
tidigare, då väljarbasen i huvudsak bestod
av arbetare.
Detta sammanhang räcker ändå inte för
att ge den europeiska socialdemokratiska
rörelsen ett ideologiskt sammanhang och
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djup. Den nya socialdemokratins identitet
och kultur tycks ojämförligt mycket svagare
och ytligare än socialdemokratin på 60- och
70-talen.
Den nya socialdemokratin är likaså
mindre närvarande i samhällslivet än sin
föregångare. Den tycks mer förmögen att
uppfatta opinions-«stämningar« (bland
annat genom opinionsmätningarna) än
att uppfatta opinionsrörelser. Franska PS
stod således utanför den stora protest
rörelsen vintern 1995. Tyska SPD tog
upp miljö- och fredsfrågor först efter de
grönas och fredsrörelsernas genombrott. I
Storbritannien tycktes New Labour helt
rådlös inför konsumenternas revolt mot
bränsleprishöjningarna hösten 2000. I
allmänhet vet socialdemokratin ännu inte
om den ska försöka införliva en del av de
sociala rörelsernas frågor, eller om den ska
förkasta dem i deras helhet. Den nya socialdemokratin, som står längre från fackföreningarna och arbetsvärlden, och som
med några få undantag inte längre har ett
nätverk av aktiva medlemmar, kämpar för
att bemästra det politiska landskapet.
Skillnaderna mellan de socialdemokratiska partierna i norr och de socialistiska
partierna i syd har idag i hög grad minskat.
De har alla antagit den nya socialdemokratiska kursen. Detta samgående är resultatet
av ett dubbelt fenomen: å ena sidan, att
partierna i syd tydligt gått mot mitten ideologiskt; å andra sidan att partierna i norr
relativt sett »avsocialdemokratiserats«, och
framförallt avlägsnat sig från den fackliga
världen. Det är ett tecken på detta närmande att socialisterna i syd, som under
lång tid skytt termen »socialdemokrat«, nu

ofta använder den för att beskriva sina egna
partier och deras politik. Vi kan alltså med
större fog tala om en »socialdemokratisk
familj« idag än för 20 eller 30 år sedan.

Den nya socialdemokratin och
globaliseringen
Den (nyliberala) globaliseringen är det som
dagens socialdemokrati vare sig vill tänka på
eller tala om. Även om en återgång till tidigare årtiondens statliga ingripanden verkar
mycket osannolik, väcker den nyliberala
globaliseringen ändå krav på en kraftig reglering för att de rikedomar som utgår från
det globala utbytet ska fördelas mer jämlikt
mellan samhällsklasser och nationer. Det
skulle kräva att den socialdemokratiska
politiken angrep en rad privata intressen
såväl nationellt som internationellt, och
att ekonomiska »lagar« eller argument
som ansetts vara överlägsna ifrågasattes
eller övergavs. Det skulle fordra att man
ekonomiskt och politiskt gick emot USA
(liksom mot EU-kommissionen). En sådan
utveckling tycks osannolik i den närmaste
framtiden, eftersom den skulle ifrågasätta
den »respektabilitet« som socialdemokratin
dyrt förvärvat under 80- och 90-talen. För
ögonblicket nöjer den sig med att beklaga
den nyliberala globaliseringens »överdrifter«, samtidigt som den försäkrar att det
inte finns något mer betydelsefullt alternativ
till den tendensen – eller inget alternativ
alls, som Tony Blair menar.
Det är uppenbart att man inte är enig på
den här punkten. Inför EU-valen 1999 hade
de europeiska socialistpartierna skrivit ett
manifest som undertecknades av alla soci-
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aldemokratiska partier inom EU:s medlemsländer. Texten kritiserade den liberala
globaliseringen i hovsamma termer. Dokumentet kom i praktiken att begravas, när
Tony Blair och Gerhard Schröder senare
skrev ett gemensamt manifest med mycket
nyliberala tongångar och ett indirekt stöd
till globaliseringens liberala inriktning.

Ett brott med den
socialdemokratiska identiteten?
Socialdemokratins historia är en rad
anpassningar (»revisionismer«) till samhällets gradvisa utveckling. Idag kan vi
fråga oss om denna senaste anpassning
inte snarare innebär en brytning med
det som till nyligen utgjorde själva hjärtat i den socialdemokratiska identiteten.
Problemet idag handlar om den socialdemokratiska reformismens natur: på
vilket sätt och i vilken grad skiljer den sig
från mittenkrafters och kristdemokraters
reformism och sociala humanism? Denna
»defensiva« reformism har i själva verket
svårt att avgränsa sig mot upplysta krafter i mitten, eller till och med i centerhögern. Placerar inte liberaldemokraterna
i Storbritannien sig vanligen till vänster
om New Labour i ekonomiska och kulturella frågor? Den nuvarande social
demokratins nyliberala kompromiss tycks
på så sätt basera sig på en minimiversion
av socialdemokratin. Så har till exempel
socialdemokraterna gått så långt som att
acceptera idén att statliga ingripanden och
vissa delar av välfärdsstaten bromsar tillväxten och den ekonomiska konkurrensförmågan. Eller än värre, de har accepterat

att gå med på att mer än 10 procent av den
aktiva befolkningen är arbetslös.
Är socialliberalismen uttrycket för
en förnyad socialdemokrati, eller är den
tvärtom bara en mildare version av liberalismen? Har den nya socialdemokratin ett
politiskt alternativ – om än ett måttfullt
sådant – till de liberala eller konservativa
partierna? Bara det faktum att sådana frågor
kan ställas visar hur otydliga den socialdemokratiska identiteten och politiken har
blivit. Socialdemokratin kan kanske – mer
eller mindre tillfälligt – föra en nyliberal
politik. Men det är omöjligt för den, om
den inte vill sänka alla sina skepp, att i grunden bli nyliberal.

Slutsats
Efter andra världskriget stärkte socialdemokratin, som organisation, regeringsparti
och tankeströmning, sin ställning som
reformistisk kraft och dominerade vänsterpartiernas och -idéernas fält i de västeuropeiska länderna. Den socialdemokratiska
keynesianska reformismen drog nytta av
band till och aktivt stöd från fackföreningarna, och den utvecklades starkt särskilt i
länderna i norra Europa.
De socialdemokratiska partierna i norr
hade fram till 70-80-talen stöd av många
aktiva medlemmar, de flesta av arbetarursprung. Medlemskåren och väljarbasen
inom arbetarklassen utsuddades gradvis
och ersattes av medlemmar och väljare från
löntagargrupper i medelklassen. Arbetarbasen, som länge var socialdemokratins
lungor och hjärta, försvann inte helt. Den
hamnade bara alltmer i minoritet, i antal
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och kulturellt. De socialdemokratiska partiernas förborgerligande bidrog i hög grad
till att sudda ut socialdemokratins identitet,
som en politisk kraft som är moderat men
ändå tydligt skiljer sig från de borgerliga
mittenpartierna.
Idag tillhör socialdemokratin fortfarande
en annan politisk familj än de konservativa
och kristdemokraterna. Men den har tvingats överge sin traditionella omfördelningspolitik och har inte längre som mål att radikalt reformera kapitalismen. Den har till
och med antagit hela sjok från den ekonomiska liberalism som den så länge bekämpade. Vid början av det här århundradet
framstår socialdemokratin som en banal
kraft, utan politik eller tydlig ideologi.
Dess nära band till arbetslivet via fackföreningarna och dess folkliga väljar- och
medlemsbas har krympt idag, och balansen mellan arbetare och medelklassen har
brutits på de folkliga skiktens bekostnad.
Socialdemokratin går över klassgränserna
sociologiskt och försöker »fånga alla« programmatiskt och kulturellt.
Man har brutit med den traditionella
kollektiviteten inom den socialdemokratiska apparaten och ledarna har fått större
befogenheter och en mer framträdande roll.
Det har gått så långt att ledarna fått en stor
autonomi politiskt och i media gentemot
medlemmarna och basen.
Två årtionden efter det att denna nya
revisionistiska vändning inletts är det politiska bokslutet över socialdemokratin vid
makten en besvikelse. Det tycks till och
med som om den genom sin sociala och
kulturella omvandling också i hög grad
förlorat sin reformistiska glöd och sin tra-

ditionella jämlikhetsinriktning. Den nya
socialdemokratin är framförallt reaktiv.
Denna defensiva hållning framträder tydligt i frågor om den (ny)liberala globaliseringen. Socialdemokratin har ibland gjort
oerhörda eftergifter till nyliberalismens
politik och ideologi och har för tillfället
misslyckats att »humanisera« finanskapitalismen.
Blairs »tredje väg« är bara ett eko – fast
i dess mest högerpräglade form – av en
allmän rörelse i samma riktning. Den Breda
vänster-regeringen i Frankrike förde, trots
socialistisk retorik och vissa sociala åtgärder
stick i stäv med den nyliberala tidsandan,
socialliberal politik, i likhet med andra
socialdemokratiska regeringar i Europa.
Tony Blair har i själva verket bara fullbordat
en revisionistisk utveckling som inleddes i
skymundan på 80-talet av Francois Mitterrand, Michel Rochard, Felipe Gonzales,
Bettino Craxi, Andrea Papandreo, Wim
Kok och Neil Kinnock.
Den nya socialdemokratiska kursen
hänger helt och hållet ihop, på så sätt att
»mitten«-retoriken är i fas med den minimalistiska reformismen i regeringsställning.
Trots allt förblir socialdemokratins uttalade mål att sträva efter solidaritet och social
rättvisa. Man kan således fråga sig i vilken
utsträckning den förmår uppnå det målet.
Hur kan man garantera samhällssolidariteten utan att föra en politik för tillväxt, utan
medvetna politiska åtgärder för att rätta till
de klyftor som skapats av den nyliberala
globaliseringen och utan att stärka banden
med fackföreningarna och de sociala rörelserna?
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Snarare än som en dämpad version av
den traditionella socialdemokratin framstår
»socialliberalismen« som en mildare variant
av liberalismen. För första gång i socialdemokratins historia tycks dess »modernisering« ske utanför den socialdemokratiska
traditionen, eller till och med i brytning
med den.
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Svensk socialdemokrati
efter det kalla kriget: en
rörelse som stillnat?
Kjell Östberg

Vad har hänt med den svenska socialdemokratin? Varför har den förlorat
sin självklara ställning som föredöme för internationella socialister? I sin
artikel diskuterar Kjell Östberg, Tidsignalredaktör och samtidshistoriker,
den svenska socialdemokratins utveckling under de senaste årtiondena.
Den är skriven för att ingå i en internationell antologi om »Socialdemokratin
efter kalla kriget« som utkommer under 2010. Därav artikelns för svenska
läsare ibland något elementära bakgrundsbeskrivningar.

Den förlorade ledarrollen
Svensk socialdemokrati intar en särställning
i 1900-talets internationella politiska historia. I 44 år, mellan 1932 och 1976 innehade
partiet oavbrutet regeringsmakten och från
1982 har landet haft en socialdemokratisk
statsminister i 21 av 27 år. Den svenska
modellen stod länge i ett förklarat ljus som
en framgångsrik modell mellan kommunistisk planekonomi och kapitalism
Länge ansåg också såväl forskning som
politiska bedömare att Sverige hunnit längst
när det gäller välfärd, jämlikhet, social
konsensus och så småningom jämställdhet
mellan könen. I fokus ställdes vanligtvis det
socialdemokratiska partiet, vars starka organisering, dominerande politiska ställning,

förmåga till ideologiskt nytänkande, och
inte minst partiets kapacitet att genomföra
sitt program för den starka välfärdsstaten
väckte beundran, eller åtminstone uppmärksamhet. Makarna Gunnar och Alva
Myrdal, fackföreningsekonomerna Rudolf
Meidner och Gösta Rehn eller politikern
Olof Palme symboliserade var och en på
sitt sätt en socialdemokrati som framstod
som lite mer radikal än andra. Den långt
ifrån radikala franske presidenten George
Pompidou sade i slutet av 1960-talet att Le
paradis –c’est la Suède – avec plus de soleil –
Paradiset, det är som Sverige, fast med mera
sol. Antologin Socialdemokratins samhälle
1889-1989 (Misgeld m fl 1989) med bidrag
från svenska och internationella forskare
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betecknar en slags höjdpunkt för denna fas
såväl vad gäller den internationella synen
och svensk självbild som forskningsläge.
Den internationella forskningen kring
socialdemokratin har ingalunda upphört.
Det senaste årtiondet har en rad monografier och antologier om hur den internationella socialdemokratin anpassat sig till de
nya förutsättningar för dess verksamhet som
marknadsorientering och maktförskjutning från politik till marknad inneburit.
De har ofta titlar som Social Democracy in
Neoliberal Time; The Retreat of Social Democracy; Globalization, Europeanization and
the End of Scandinavian Social Democracy
eller Il socialismo davanti alla realitá.]
Men det är uppenbart att Sverige och
svensk socialdemokrati inte längre framstår
som någon inspirationskälla för den internationella debatten. Visst görs det ofta hänvisningar till den klassiska svenska modellen och det hävdas inte sällan att vissa delar
av det socialdemokratiskt implementerade
välfärssystemet i större utsträckning levt
vidare i Sverige; ofta framhålls familje- och
jämställdhetspolitiken eller det kollektivt
finansierade välfärdssystemet. (Vartiainen
i Glyn aa)
Men samtidigt är det slående hur svensk
socialdemokrati helt upphört att fungera
som idéskapare. (Jfr Andersson) Få referenser gör till nya svenska erfarenheter,
inga svenska idédebattörer från parti eller
fackföreningsrörelse lyfts fram eller finns
med som referenser i de verk som behandlar
utvecklingen under de senaste årtiondena
I förbigående, men med betydelse för denna
artikel, kan också noteras att forskningen
om svensk socialdemokrati under de senaste

årtiondena är ytterst blygsam. Särskilt uppseendeväckande är att den svenska forskningen om socialdemokratin under denna
tid i stort sett upphört. Om den svenska
välfärdsstatens utveckling finns förvisso
en omfattande forskning (Blomqvist &
Rothstein 2000/2008, Rothstein & Vahle
Westerhäll 2005, Palme 2003, Lundberg
2003, Svensson 2001 )
Men om den svenska socialdemokratins
utveckling under de senaste åren finns bara
några enstaka studier: Jonas Hinnfors komparativa, Reinterpreting Social Democracy.
An History of Stability in the British Labour
History and the Swedish Social Democratic
Party (2006) och Jenny Anderssons nyligen publicerade När framtiden redan hänt
(2009).
Orsakerna till socialdemokratins politiska nyorientering i allmänhet och den
svenska socialdemokratins förlorade ställning som ideologisk förnyare kan naturligtvis sökas på många olika håll: Slutet på den
lång högkonjunkturen efter andra världskriget som bidrog till att skapa såväl den
ideologiska som materiella grunden till den
fordistiska välfärdsstaten. Murens fall och
slutet på det kalla kriget som fick många
att sluta söka efter en modell mellan kapitalism och kommunism. Uppluckringen
av industrisamhället och försvagningen av
den klassiska industriarbetarklassen, den
svenska socialdemokratins sociala bas.
Detta har i sin tur lett till förskjutningar
i det socialdemokratiska partiets sammansättning och organisatoriska slagkraft. Låt
oss börja i den änden.
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Från arbetarparti till folkparti?
Den socialdemokratiska rörelsen
förändrade karaktär
Den svenska arbetarklassen har i hundra
år tillhört världens mest och bäst organiserade. Partiet har självmedvetet talat om
»Rörelsen« som ett begrepp för denna
omfattande organisationsvärld. 1989 hade
det socialdemokratiska partiet 1,23 miljoner
medlemmar i ett land med en total befolkning av drygt 8 miljoner. De flesta av dessa
var kollektivanslutna genom fackföreningsrörelsen. Organisationsgraden i LO, the
conferedration for blue collar workers har
under lång tid legat mellan 80 och 90 %
och sedan 1930-talet tillhört de högsta i
världen.
En betydande del av LO:s medlemmar
var fram till början av 1990-talet kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet.
Beslut om detta fattades av de enskilda fackförbundens lokala avdelningar. De som inte
ville vara anslutna kunde begära utträde
genom att reservera sig mot beslutet.
Partiets ungdomsförbund SSU hade så
sent som på 1970-talet 60 000 rapporterade medlemmar och dominerades länge
av arbetarungdom och det socialdemokratiska kvinnoförbundet hade vid samma tid
35 000 medlemmar. För de yngsta fanns
barnverksamheten Unga örnar, de kristna
socialdemokraterna var organiserade i Broderskapsrörelsen, och till och från fanns
ett socialdemokratiskt studentförbund.
A-pressen samlade de socialdemokratiska
tidningarna, som mest ett 30-tal
Men den socialdemokratiska rörelsefamiljen var större än så. En rad andra orga-

nisationer räknades dit även om banden
inte alltid var formaliserades. Viktigast var
naturligtvis LO . Arbetarnas bildningsförbund organiserade många tusentals studiecirklar och föreläsningar och det fanns
också ett antal folkhögskolor. Som mest
fanns det tusen Folkets hus och flera hundra
Folkets parker runt om i landet. Organisationer som Pensionärernas riksorganisation
och Hyresgästföreningen räknades som
självklara delar av rörelsen. I nära samarbete med socialdemokratin fanns även en
omfattande konsumentkooperation som
också hade en betydande egen produktion,
försäkringsbolaget Folksam, bostadskooperativa HSB, filmbolag, reklambyråer och en
hel del annat, ja till och med en nationell
kedja av begravningsbyråer.
Även om alltså de flesta av dessa organisationer formellt stått självständiga gentemot
det socialdemokratiska partiet, och varit
öppna för medlemskap även för andra har
ingen tvekan rått om att de ingått i den
socialdemokratiskt dominerade rörelsen.
Partiet har inte tvekat att slå vakt om ledarskapet för t ex de fackliga organisationerna
eller hyresgästföreningen om det utmanats
från kommunister eller andra oppositionella grupper. LO:s och fackförbundens
ordförande har självklart varit socialdemokrater och även på andra ledande poster har
den socialdemokratiska dominansen varit
total.1 (Gidlund i Misgeld 1989)
Även om de flesta av dessa organisationer fortfarande existerar står hela denna
1. En bra måttstock på vilka som tillhör »rörelsen« får man av att studera vilka organisationer
som inbjudits som gäster till SAP:s kongresser.
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rörelsevärld står inför sin upplösning. Såväl
ideologiskt som organisatoriskt har banden
med socialdemokratin försvagats.
Till en del beror det på förändringar i
klasstruktur och social sammansättning.
Den svenska socialdemokratin har historiskt tillhört de mest proletärt sammansatta organisationerna. Särskilt starkt har
inflytandet varit i de traditionella industriarbetarmiljöerna. Försvagningen av dessa
miljöer har också löst upp många av social
demokratins starkaste fästen. Samtidigt
har den socialdemokratiska rörelsen haft
påtagligt svårt att etablera nya strukturer i
de dynamiska storstadsområdena.
En annan faktor som förändrat förutsättningarna för den socialdemokratiska
dominansen är försvagningen av de traditionella sociala rörelserna i allmänhet och
av de politiska partierna i synnerhet. De
svenska »folkrörelserna« – förutom arbetarrörelsen i första hand frikyrkorörelsen och
nykterhetsrörelsen, men också t ex kvinnorörelsen och idrottsrörelsen – hade sin
storhetstid under första hälften av 1900talet. De tillskrivs allmänt en stor betydelse
för det svenska samhällets demokratisering.
De flesta politiska partier har sina rötter i
dessa rörelser och på så sätt har deras medlemmar i stor utsträckning integrerats i det
politiska systemet – arbetarrörelsens mer
än några andra.
Under de senaste årtiondena har emellertid de traditionella folkrörelserna gått
kraftigt tillbaka. Man har misslyckats med
att rekrytera nya medlemmar och medelåldern har kraftigt höjts. Denna utveckling
gäller i stor utsträckning också de politiska
partierna i allmänhet. Deras totala med-

lemsantal har sedan 1990 minskat från 625
000 till lite mer än 250 000 idag samtidigt
som det skett en professionalisering av partiernas verksamhet. Till detta har inte minst
ett kraftigt utökat statligt ekonomiskt stöd
till partierna bidragit, en utveckling som
socialdemokraterna i stor utsträckning
drivit på.(Östberg 2005 a)
En avgörande förändring i det socialdemokratiska partiets medlemsutveckling
inträffade alltså när LO i början av 1990talet upphävde kollektivanslutningen till
det socialdemokratiska partiet. SAP:s medlemsantal minskade därmed från över en
miljon till 250 000 vid årsskiftet 1991/92.
Partiets medlemsantal har sedan fortsatt att
minska kraftigt och ligger idag under 100
000. Också andra delar av socialdemokratin har krympt, kvinnoförbundet har på ett
par decennier förlorat 80 procent av sina
medlemmar. Kraftigast av alla minskade
ungdomsförbundet SSU som 2009 bara
rapporterade ett par tusen medlemmar.
Även andra grenar av den socialdemokratiska rörelsefamiljen har kraftigt försvagat.
Kooperationen har genomgått upprepade
ekonomiska kriser vilket lett till omstruktureringar och medföljande försvagning av
den ideologiska profilen. Många Folkets
Hus har drabbats av ekonomiska problem,
åtskilliga har sålts eller lagts ner, andra kommunaliserats
Ett särskilt problem för socialdemokratin är dess svaga press. Både på nationell
och lokal nivå har de socialdemokratiska
tidningarna traditionellt haft svårt att
hävda sig mot de betydligt mer annons- och
därmed resursstarka borgerliga tidningarna. Ändå fanns det länge ett stort antal
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socialdemokratiska tidningar både i de
stora städerna och i de flesta län. I samband
med att det socialdemokratiska tidnings
företaget A-pressen 1992 gick i konkurs
har emellertid de flesta socialdemokratiska
tidningar upphört. Särskilt bekymmersam
är situationen i de stora städerna. Med
rikstäckning finns numera bara den av LO
delägda tabloiden Aftonbladet.
Försvagningen av den socialdemokratiska rörelsestrukturen är en viktig orsak till
att medlemskårens sociala sammansättning
förändrats.
Även om de allra flesta kollektivanslutna
medlemmarna i huvudsak var passiva innebar kollektivavslutningens avskaffande att
partiets arbetarbas kraftigt eroderat.
Ett uttryck för den uppluckrade relationen mellan socialdemokratin och den
fackliga rörelsen är det förhållande att de
socialdemokratiska arbetsplatsombuden
kraftigt minskat i antal. Så sent som under
1990-talet kunde partiet rekrytera 100 000
aktivister som gjorde en avgörande insats
framför allt i valrörelserna. Denna organisering har idag allt mer kommit att upphöra.
Genom ungdomsförbundets sammanbrott har partiet förlorat den traditionellt
viktigaste källan för rekrytering av ledarskap på olika nivåer. På de allra flesta industriorter saknas över huvud taget social
demokratisk ungdomsverksamhet.
Den förändrade sociala sammansättningen är särskilt märkbart när det gäller
förtroendevalda, såväl inom parti som i
det politiska systemet. Socialdemokraterna
har i förhållande till sin väljarbas en kraftig
underrepresentation av arbetare i de poli-

tiska församlingarna och det blir mer påtagligt ju högre upp i hierarkin man kommer
och snedfördelningen är tydligast i toppen.
I Olof Palmes första regering i början av
1970-talet hade hälften av statsråden en
bakgrund som LO-anslutna arbetare, i den
socialdemokratiska regering som avgick
2006 enbart två.
Politikens professionalisering har också
inneburit att andelen »politiska broilers«,
alltså ledande företrädare som saknar
yrkeserfarenhet utanför politiken, kraftigt
ökat. För socialdemokratin har man också
myntat uttrycket »politisk adel«, alltså det
förhållande att många nya ledare är barn
till en äldre generation socialdemokratiska
politiker. Vid det senaste partiledarskiftet
2006 saknade bägge huvudkandidaterna,
Mona Sahlin och Per Nuder i stort sett
yrkeserfarenheter utanför politiken, och
bägge hade fäder med framträdade uppdrag
inom rörelsen och den socialdemokratiskt
dominerade statsförvaltningen.
Länge dominerade värderingar grundade i arbetarrörelsens egalitära ideal även
inom de högre skikten av det socialdemokratiska partiet. Också ledare med rötter
inom bourgeoisien iakttog en stark lojalitet
med rörelsen och dess värderingar. Detta
luckrades upp under 1990-talet, och intressant nog var det företrädare för vad som
har blivit känt som kanslihushögern (se
nedan) som visade vägen. De bägge socialdemokratiska finansministrarna Kjell-Olof
Feldt och Erik Åsbrink, som bägge under
stor uppmärksamhet avgick ur regeringen
under 1990-talet i protest mot att de inte
tillräckligt snabbt fått gehör för sina krav på
en omläggning av den ekonomiska politi-
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ken i nyliberal riktning, fortsatte sin karriär
som styrelseproffs i det privata näringslivet,
något som varit otänkbart för en tidigare
generation finansministrar. En rad av deras
medarbetare har därefter växlat positioner
mellan uppdrag i det socialdemokratiska
regeringskansliet, ekonomiska rådgivare
till de stora bankerna och centrala funktioner i staten, inte minst inom riksbank
och policyskapande ämbetsverk. (Östberg
2005 b)
Som symbol för den nya generationen
socialdemokraters svaghet för en borgerlig
livsstil har emellertid Göran Persson, som
var partiledare och statsminister mellan
1995 och 2006 framstått. Redan under sin
partiledartid hade han under uppmärksammade former låtit bygga en herrgårdsliknande bostad. Omedelbart efter sin avgång
knöts han som välbetald medarbetare till
JKL, en ledande nordisk organisation inom
strategisk kommunikation. I andra länder
hade möjligtvis denna utveckling inte väckt
samma uppmärksamhet, men i Sverige,
där jämlikhetsidealen fortfarande är centrala inom arbetarrörelsen, har de kraftigt
bidragit till att minska socialdemokratins
legitimitet.
En annan symbolmättad händelse inträffade under finanskrisen våren 2009 när
det framkom att LO:s ordförande Wanja
Lundby Wedin hade medverkat till att ge
cheferna i ett pensionsbolag som till hälften
ägdes av fackföreningsrörelsen mycket kraftiga bonusar samtidigt som pensionerna
för arbetarna sänktes. När det samtidigt
framkom att hennes sammanlagda inkomster uppgick till fyra eller fem arbetarlöner
bidrog det ytterligare till att kasta ljuset

på den stora skillnaden levnadsstandard
mellan arbetarna och deras företrädare.
Den svenska socialdemokratin tillhörde
alltså länge de mest proletärt sammansatta
politiska partierna. Klassröstningen har
också ända fram i våra dagar varit mer långlivad i Sverige än i många andra länder, även
om den tunnats ut efter sekelskiftet.
Under 1960-talet röstade mer än 80 procent av de LO-ansluta arbetarna på socialdemokraterna, i det senaste valet, 2006,
var andelen ner i 52 %. Det näst största
»arbetarpartiet« var högerpartiet moderaterna med 13 %. Vänsterpartiet, det gamla
kommunistpartiet, hade städ av8 % av de
LO-anslutna.
Eftersom arbetarklassens andel av
befolkningen samtidigt sjunkit betyder
det att partiets väljarbas har genomgått en
betydande förändring. 1976 var 67 procent av partiets väljare arbetare, 22 procent
tjänstemän på lägre- och mellannivå och 5
procent högre tjänstemän. I valet 2006 var
40 procent av socialdemokraternas väljare
arbetare, i huvudsak organiserade i LO. 40
procent tjänstemän, i huvudsak organiserade i TCO, och 9 procent högre tjänstemän. (Gilliam&Holmberg 1995, Oscarsson
& Holmberg 2008)

»Facklig-politisk samverkan«.
Relationer mellan LO och det
socialdemokratiska partiet
Den svenska fackföreningsrörelsen har historiskt med internationella mått en mycket
hög organisationsgrad och omfattar sedan
1930-talet i betydande utsträckning även
tjänstemän.
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Det finns tre fackliga centralorganisationer. SACO, för akademiskt utbildade tjänstemän, med ca 600 000 medlemmar, TCO
för tjänstemän i bredare mening med 1,2
miljoner medlemmar och den av arbetargrupper dominerade LO har 1,6 miljoner
organiserade i 15 fackförbund, där kommunalarbetarnas och metall- och fabriksarbetarnas förbund är de dominerande.
Den fackliga organisationsgraden har
under flera årtionden legat över 80 procent för LO-kollektivet och strax under
80 procent för tjänstemannagrupperna. I
samband med att den borgerliga regeringen
efter sitt tillträde 2006 kraftigt höjde avgifterna till arbetslöhetskassorna, som i regel
administreras av fackförbunden, sjönk
organisationsgraden kraftigt till i genomsnitt 72 procent. Den har under det senaste
årets ekonomiska kris åter ökat något.
SACO och TCO är politiskt obundna.
Samtidigt har särskilt de offentliganställda
tjänstemännen ofta haft goda relationer
till det socialdemokratiska partiet och det
har varit vanligt att TCO:s ordföranden
rekryterats till höga poster i socialdemokratiska regeringar och dess kanslier – och
ibland tillbaka igen. Lennart Bodströn,
Björn Rosengren och Sture Nordh är de
tre senaste i raden.
LO däremot har sedan starten 1898
befunnit sig i stark öppen symbios med
det socialdemokratiska partiet. En viktig
formell förändring i dessa relationer har
redan berörts: kollektivanslutningens upphörande i början av 1990-talet.
Detta innebar inte att relationerna mellan
LO:s ledning och det socialdemokratiska
partiet försvagades. LO:s ordförande har

en reserverad plats i det socialdemokratiska
partiets högsta ledning, verkställande
utskottet och de allra flesta förbudsordförande är också socialdemokrater. Också
på lägre nivåer är de allra flesta förtroende
valda socialdemokrater. Under det kalla
kriget var det en prioriterad uppgift att hålla
kommunister borta från fackliga poster
och även om detta inte längre upprätthålls
lika kategoriskt är det fortfarande mycket
ovanligt att framträdande ledare inom LO
eller dess fackförbund inte är socialdemokrater.
Fackförbunden inom LO ger fortfarande
betydande bidrag till det socialdemokratiska partiet och dess valkampanjer. »Den
facklig-politiska samverkan« är även idag
ett central begrepp i relationerna mellan
parti och LO. (Johansson&Magnusson
1998)
De nära relationerna mellan LO och
socialdemokratin betyder inte att det inte
genom åren funnits betydande intressekonflikter dem emellan. En viktig motsättning
uppstod under 1980-talet när den socialdemokratiska regeringen genomförde ett
första nyliberalt influerat åtstramningsprogram som ledde till reallönesänkningar
och ökade sociala klyftor. Man talade om
»rosornas krig« mellan regering och LO.
Också det åtstramningsprogram som den
socialdemokratiska regeringen genomförde
efter den ekonomiska krisen i början av
1990-talet ledde till omfattande protester
från LO. LO-kongressen 1996 utgjorde en
slag höjdpunkt för de frostiga relationerna,
när partiordföranden höll sitt traditionella
stora tal inför kongressen möttes han med
isande kyla. I riksdagsvalet 1998 röstade
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bara 54 procent av LO:s medlemmar på
det socialdemokratiska partiet, en för den
tiden rekordlåg siffra,
Förhållandena mellan partiet och LO har
förbättrats under 2000-talet. Till detta har
den nya LO-ordföranden Vanja LundbyWedin bidragit. Hon har haft lättare att
acceptera partiets nyliberala kurs och hon
står politiskt nära den nya partiledaren
Mona Sahlin.
En viktig klyfta med delar av fackföreningsrörelsen har också uppstått i fråga om
Sveriges relationer till EU. Den socialdemokratiska partiledningen har hela tiden varit
pådrivande men inom LO har det funnits
betydande motstånd. Såväl vid folkomröstningen om EU-anslutning 1994 som folkomröstningen om övergång till EURO 2003
röstade en klar majoritet av LO:s medlemmar nej – 2003 var det 69 % – och flera fackförbund engagerade sig på nej-sidan. LO:s
ledning, däremot, ställde sig lojal med partiledningen. (Oscarsson&Holmberg 2004)
I samband med ratificeringen av Lissabonfördraget uppstod också en debatt
inom LO om hur man skulle möta risken
av att EU:s tjänstedirektiv negativt skulle
påverka den svenska arbetsrätten och framför allt rätten att teckna kollektivavtal. LO:s
ledning, liksom den socialdemokratiska
partiledningen avvisade emellertid bestämt
alla krav på att Sverige borde villkora sin
ratificering med att dessa för facket så viktiga frågor klargjordes.
I internationell jämförelse är det trots
friktioner uppenbart att relationerna mellan
LO:s ledning och den socialdemokratiska
partiledningen fortfarande är mer intima
än i de flesta andra länder

Strid och samarbete åt vänster.
Kampen mot kommunistpartiet hade sedan
partisplittringen 1917 varit en prioriterad
uppgift för socialdemokratin och LO. Den
skärptes ytterligare under kalla kriget då
statsminister Erlander myntade det klassiska parollen att varje fackförening måste
göras till ett slagfält mot kommunismen.
Det svenska kommunistpartiet tillhörde de
som tidigaste påbörjade frigörelseprocessen
från Moskva och var ett av de få kommunistpartier som öppet kritiserade invasionen i Tjeckoslovakien 1968. 1967 bytte det
namn till Vänsterpartiet kommunisterna.
Direkt efter murens fall, 1990, togs »kommunisterna« bort från partinamnet och det
heter numera bara Vänsterpartiet
Partiet har haft ett begränsat parlamentariskt inflytande med i genomsnitt omkring
5 % av rösterna i riksdagsvalen . Under långa
tider har emellertid socialdemokratin haft
behov av kommunisternas aktiva eller passiva stöd för att behålla regeringsmakten.
Länge lämnades detta stöd utan krav på
motprestationer; det förutsattes att kommunisterna aldrig skulle medverka till att
fälla en arbetarregering.
Fram till åren efter andra världskriget
hade kommunisterna ett inte obetydligt
fackligt inflytande, t  ex bland metalloch gruvarbetare. Detta har emellertid
sedan 1950-talet varit i kraftigt avtagande,
delvis beroende på socialdemokraternas
framgångsrika arbete på att isolera kommunisterna, delvis beroende på kommunistpartiets förändrade sociala bas, där
förankringen i arbetarklassen ersatts med
mellanskiktsgrupper som lärare, social
arbetare och personal inom sjukvården.
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Under 1990-talet gick Vänsterpartiet
under ledning av den karismatiska kvinnliga partiledaren Gudrun Schyman kraftig
framåt i riksdagsvalen och nådde 1998 sin
hittills högsta röstandel, 12 procent. Schyman lyckades skickligt fånga upp den uppdämda kritiken mot den socialdemokratiska
regeringens hårda besparingar. Framför
allt attraherade hon många kvinnor inom
offentlig verksamhet. I slutet av 1990-talet
etablerades också ett mer organiserat parlamentariskt samarbete mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet, som också kom
att omfatta Miljöpartiet de gröna. Samarbetet representerar onekligen en ny fas i relationerna mellan socialdemokraterna och det
reformerade kommunistpartiet. Samtidigt
fick vänsterpartiet betala ett högt pris för
att släppas in i den parlamentariska värmen.
Det sammanfaller alltså i tid med de kraftiga
sparåtgärder som den socialdemokratiska
regeringen genomförde under denna period
för att försöka reparera den svenska ekonomin som sargats svårt av krisen i början av
1990-talet. Det innebar att vänsterpartiet
framför allt på lokal och regional nivå fick
ta ansvar för omfattande nedskärningar
inom t ex skola och sjukvård. Detta bidrog
till att Vänsterpartiet under 2000-talet gick
tillbaka till mer normala röstsiffror. Till
tillbakagången bidrog också att Gudrun
Schyman av personliga skäl tvingades avgå
som partiledare. Hon engagerade sig istället
i uppbygget av ett nytt, feministiskt parti.
Den nye partiledaren, Lars Ohly, har haft
betydande opinionsmässiga problem, inte
minst eftersom han framstått som mindre
trovärdig i förhållande till partiets kommunistiska förflutna.

På senare år har det formaliserade samarbetet mellan socialdemokratin, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ytterligare stärkts
och inför valet 2010 har de tre partierna
formerat en valallians med sikte på att bilda
regering tillsammans. Det skulle i så fall
innebära att ytterligare en gräns i socialdemokraternas traditionella tvekan till samarbete med det forna kommunistpartiet
passerats. Samtidigt har vänsterpartiet fått
göra ytterligare eftergifter, bl a förbinda sig
att iaktta strikt budgetdisciplin.
På den fackliga nivån existerar Vänsterpartiet idag knappast som en sammanhållen politisk kraft. Däremot finns det
bland de delar av LO som ställt sig kritiska
till den socialdemokratiska regeringens
nyliberalt orienterade politik ett intresse
av att socialdemokraterna ökar sin samverkan med vänsterpartiet eftersom det i
någon mån kan balansera partiets högervridning.
Detta intresse har ytterligare förstärkts i
takt med att den nuvarande partiledningen
har markerat att den är mer intresserad av
samarbete med Miljöpartiet än Vänsterpartiet. Miljöpartiet befinner sig längre till
höger i frågor som gäller privatiseringar och
uppluckringar av arbetsrätten, och man
har flera gånger sökte samarbete med de
borgerliga partierna i dessa frågor. När den
socialdemokratiska partiledningen under
ledning av den nya partiledaren Mona
Sahlin hösten 2008 försökte utesluta Vänsterpartiet från en framtida regeringskoallition och ensidigt satsa på Miljöpartiet
väckte detta omfattande protester bland
fackligt aktiva socialdemokrater och Sahlin
tvingades retirera.
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Men sammanfattningsvis har det alltså
skett en betydande förändring i socialdemokratins villighet att samarbeta med andra
grupper på vänsterkanten. Under lång tid
var socialdemokratins ställning så stark att
man kunde avvisa samarbetssträvanden.
En antikommunistisk ryggmärgsreflex
förstärkte denna inställning.
Istället för att närma sig de nya sociala
rörelser som växte fram under 1960- och
70-talet stötte man dem ifrån sig. Tydligast
framstod detta i förhållandet till den starkaste, Vietnamrörelsen, där partiet valde att
bygga upp en egen solidaritetsorganisation,
som dock misslyckades vinna de ungas förtroende. Också när det gäller miljörörelse
och den nya kvinnorörelsen var misstroendet mellan socialdemokratin och de unga
radikalerna ofta djupt och ömsesidigt. Ett
resultat av denna hållning var att partiet i
stor utsträckning förlorade 1968-generationen. (Östberg 2005 b)
Partiet har delvis lärt sig läxan. När man
kring sekelskiftet kunde ana framväxten av
en ny generation radikala ungdomar kring
den alternativa globaliseringsrörelsen eller
Attac visades en helt annan öppenhet. T
ex anordnade LO och Attac under flera
år gemensamma sommarkurser för att
undersöka möjligheter till dialog. Runt
om i landet samarbetar också ABF, LO och
nya sociala rörelser i »Socialistiska forum«,
ett samarbete som hade varit omöjligt före
1990. (Sörbom 1994)
Att antikommunismen delvis förlorade
sin historiska betydelse efter murens fall har
naturligtvis bidragit till att socialdemokratin har luckrat upp sin tidigare rigida attityd
till samarbete vänsterut.

Socialdemokratisk utrikespolitik
efter murens fall
Den socialdemokratiska utrikespolitiken,
som under efterkrigstiden i huvudsak också
var lika med den officiella svenska, har kännetecknats av en påtaglig kluvenhet. Officiellt har den uttryckts som »alliansfrihet i
fred syftande till neutralitet i krig«. Denna
politik omöjliggjorde en formell anslutning
till NATO, och även EEC/EG.
Samtidigt rådde det ingen tvekan om att
Sverige ideologiskt hörde hemma i det västliga lägret. Och inte bara ideologiskt. Under
hela kalla kriget förekom ett nära samarbete
mellan svensk militär och NATO. Svenska
och Natoanslutna flygstyrkor samtrimmades, säkra försörjningsvägar och sambandslinjer upprättades, svenska landningsbanor
förlängdes för att passa NATO-plan och
krigsmateriel utbyttes. Inte minst förekom
ett omfattande underrättelseutbyte. För
svensk socialdemokrati har denna politik ändå väl rymts inom ramen för den
officiella doktrinen. Det rörde sig om en
»återförsäkringspolitik« om neutralitetspolitiken inte skulle respekteras. I själva
verket torde varken USA eller Sovjetunionen ha tvekat om var Sverige hörde hemma;
beteckningen NATO:s hemliga sjuttonde
medlem användes av bägge sidor.
Under 1960- och 70-talet skedde en
aktivering av den svenska utrikespolitiken,
framför allt riktad mot tredje världen. Den
har mer än något annat symboliserats av
Olof Palme och hans Vietnamkritik. Palme,
och Sverige, blev en viktig samtalspartner
för radikala ledare från tredje världen och
en betydelsefull allierad i den koloniala

Svensk socialdemokr ati efter k alla kriget: en rörelse som stillnat? 35

befrielsekampen eller kampen mot apart
heid. Samtidigt fungerade Sverige i första
hand som brobyggare mellan syd och nord.
I länder som Portugal blev det uttalade
syftet med det svenska engagemanget att
förhindra en allt för radikal utveckling.
Inte heller upphörde det hemliga militära
samarbetet med NATO. Olof Palme instruerade tydligt sina generaler att se till att
detta inte äventyrades av hans starka kritik
mot USA under Vietnamkriget.
Murens fall och kalla krigets slut förändrade i flera avseenden förutsättningarna för
den svenska utrikespolitiken. Den svenska
alliansfriheten består fortfarande, men har
blivit allt mer formell. I början av 2000talet utmönstrade den socialdemokratiska
regeringen neutralitetsmålet ur den svenska
säkerhetspolitiska doktrinen. Sveriges samarbete med NATO är idag nära och brett
och Sverige är en aktiv medlem i Partnerskap för fred.
En avgörande betydelse för den svenska
utrikespolitikens utveckling har den svenska
EU-anslutningen haft. Hösten 1990 deklarerade den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson att han hade ambitionen att ansluta Sverige till EG. Den svenska
neutraliteten satte inte länge hinder i vägen
för ett sådant steg. Hösten 1994 godkändes
anslutningen i en folkomröstning, där en
knapp majoritet, 52,3 procent, röstade för.
Även om Sverige fortfarande står utanför NATO, och inte heller fullt ut velat
ansluta sig till EU:s militära samarbete,
har den svenska utrikespolitiken i allt
väsentligt anpassat sig till den europeiska
genom EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik. Anpassningen inleddes

redan innan den formella anslutningen. I
januari 1992 erkände Sverige, i strid med
de folkrättsliga kriterier som tidigare styrt
den svenska erkännandepolitiken –men
samtidigt som övriga EU-stater – Slovenien och Kroatien. Skälen som angavs var
uttalat politiska, ett svenskt erkännande
skulle bl a få »ett positivt inflytande på de
fortsatta fredsansträngningarna i Jugoslavien«. Den självständiga svenska rösten i
internationella församlingar har gradvis
upphört. Så sent som under 1980-talet röstade Sverige i FN:s generalförsamling i lika
stor utsträckning med tredje världen som
med väststaterna när dessa hade förslag som
stod emot varandra. I början av 2000-talet
stödde den socialdemokratiska regeringen
inte vid någon liknande omröstning tredje
världens förslag, och västs i 86 procent av
fallen. (Bjereld 2008)
Sverige var alltså snabba att erkänna
Jugoslaviens uppsplittring. Den social
demokratiska regeringen uttalade också sin
förståelse för NATO:s militära ingripanden
i Kosovokonflikten 1999.
Likaså har man varit en god allierad till
USA i kriget mot terrorismen efter 2001.
Den socialdemokratiska regeringen gav i
FN sitt stöd till USA:s krig och bombningar
av Afghanistan och därmed till en förändrad tolkning av begreppet självförsvar. Efter
en inledande tvekan tog man avstånd från
USA:s och deras allierades ockupation av
Irak utan FN:s sanktioner, även om statsminister Persson under uppladdningsfasen
påpekade att »ett kort intensivt krig som
anses framgångsrikt påverkar konjunkturen lika positivt som efter Kuwaitkriget«.
Svensk krigsmateriel kunde användas av
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USA-alliansen och Sverige skickade snart
polisstyrkor till det ockuperade Irak.
Svenska soldater deltar också med social
demokratins aktiva stöd under NATObefäl i ISAF-styrkorna i Afghanistan, liksom
för övrigt i KFOR-styrkorna i Kosovo.
Socialdemokratiska utrikesministrar och
justitieministrar har också på annat sätt
varit aktiva för att enrollera Sverige i kriget
mot terrorismen, bl a genom att driva på
en skärpning av EU:s terroristlagstiftning.
I ett uppmärksammat fall har Sverige också
i samarbete med CIA låtit amerikanerna
transportera personer från Sverige till Egypten där de utsatts för tortyr.
Anslutningen till EU har alltså fungerat
som en viktig hävstång för Sverige – och
socialdemokratins – utrikespolitiska normalisering. Samtidigt har EU-anslutningen
skapat stora konvulsioner inom partiet. I
själva verket röstade en klar majoritet av
partiets sympatisörer mot EU-anslutningen
1994. Och när folkomröstningen 2003 sade
ett klart nej till svensk anslutning till Euron
var det antagligen LO:s medlemmar, de allra
flesta socialdemokrater, som fällde avgörandet. Samtidigt har partiledningen hela tiden
aktivt bejakat ett närmare EU-samarbete.
Eftersom de borgerliga partierna, och inte
minst det svenska näringslivet, hela tiden
varit pådrivande i samarbetet med EU har
EU i Sverige ofta fått prägeln av ett eliternas
projekt mot folket. Statminister Carlssons
uppträdande på samma sida som högerledaren Carl Bildt i valrörelsen 2004 eller
utrikesminister Anna Lindhs kindpussar
med Ericssonchefen Svanberg under kampanjen för Euron 2003 har symboliserat
detta synsätt.

Socialdemokratins ekonomiska
politik under nyliberalismen
Den svenska socialdemokratins anpassning
till en monetaristisk och nyliberalt influerad ekonomisk politik påbörjades redan
under 1980-talet.
Svensk socialdemokrati har för många
stått som någon form av idealbild av för
den traditionella reformistiska välfärdspolitiken. Den klassiska keynesianska politiken anammades redan under 1930-talet och
under 1950-talet utvecklade LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner en
ekonomisk politik anpassad för efterkrigstidens långa högkonjuktur med syfte att
motverka inflation och överhettningskriser, den s.k. solidariska lönepolitiken. Den
baserade sig på en lönepolitik som höll nere
löneökningarna i de dynamiska, exportberoende delarna av industrin och som
samtidigt höll uppe lönerna i de mindre
expansiva delarna av industrin. Den utslagning som detta skapade kompenserades av
en aktiv arbetslöshetspolitik. Ett högt skattetryck fungerade inflationsdämpande och
skapade samtidigt utrymme för en växande
offentlig sektor. Den fordistiska välfärdsstaten kulminerade i Sverige under 1970-talet
när den offentliga sektorns andel av BNP
ökade med 50 procent. Samtidigt var det
just då som den långa ekonomiska boomen
gick mot sitt slut och den materiella grunden för det omfattande reformprogrammet
underminerades i betydande utsträckning.
Inte minst drabbades viktiga delar av svensk
industri, t ex stål- och varvsindustri hårt
av det sena 1970-talets strukturkriser. Det
socialdemokratiska partiet var i opposition
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– för första gången på 44 år – mellan 1976
och 1982, när den djupaste fasen av den
ekonomiska krisen inträffade.
När partiet återkom i regeringsställning
efter valet 1982 hade förutsättningarna för
en traditionell socialdemokratisk politik
ändrats i grunden. Dels var den svenska
ekonomin allvarligt försvagad genom stora
budgetunderskott, betydande arbetslöshet
och en hög inflation. Någon ljusning i konjunkturen kunde inte skönjas, ekonomin
hade glidit in i en djup strukturell kris och
industriproduktionen slog i botten. Dels
hade Milton Friedman ersatt Keynes som
ledstjärna för många ekonomer. Inte heller
svensk socialdemokrati var opåverkad av
dessa nya vindar. Det gäller framför allt en
grupp unga ekonomer som samlades runt
Olof Palmes finansminister Kjell-Olof Feldt
i vad som har kommit att kallas Kanslihushögern. Dessa nya tongångar var märkbara
redan i de första ekonomiska dokumenten
från den nya regeringen. »En uppgång av
industriproduktionen måste få leda till en
förbättring av industrins vinstläge. Samtidigt måste det totala sparandet i landet öka
genom att konsumtionen hålls tillbaka«,
löd det kärva budskapet. Inflationsbekämpningen prioriterades. Tillväxttakten
i den offentliga sektorn skulle dämpas drastiskt. På det statliga området förordades
reformstopp. Kommunernas expansions
begränsades. En offensiv devalvering på 16
procent sänkte i ett slag löntagarnas levnadsstandard med fyra procent. Samtidigt
behöll regeringen sina ambitioner när det
gällde sysselsättningen och proklamerade
att man slagit in på en »tredje väg« där
det gällde att »både spara och arbeta sig

ur krisen«. Politiken blev inte förvånande
omstridd och ledde till ökade motsättningar mellan partiledning och LO, det
s  k Rosornas krig, som framför allt gällde
de fördelningspolitiska konsekvenserna av
den socialdemokratiska regeringens politik.
I mitten av 1980-talet togs också de första
stegen mot en avreglering av den ekonomiska politiken, framför allt detaljregleringen av bankernas verksamhet och en
valutaavreglering. (Östberg 2009)
Samtidigt var det när de negativa konsekvenserna av den socialdemokratiska regeringens »tredje väg« visade sig omkring 1990
– med överhettningstendenser och ökad
inflation – som en mer tydlig inriktning
mot en utbudsstyrd politik slog igenom.
Krisens förklarades med endogena orsaker,
i stor utsträckning av tillväxtrestriktioner i
det ekonomiska systemet varför fortsatta
avregleringar ansågs vara nödvändiga. Samtidigt sänktes marginalskatterna kraftigt i
en omfattande skattereform.
En viktig symbol för denna gradvisa
utveckling från Keynes till en statlig normpolitik var när den socialdemokratiska
regeringen i sin finansplan våren 1991 slog
fast att prisstabilisering skulle överordnas
sysselsättning; inflationsbekämpningen
skulle vara det avgörande målet för regeringens ekonomiska politik. Av än större
betydelse på sikt blev beslutet att vid samma
tidpunkt en ansöka om svenskt medlemskap i Europeiska unionen lämnades in.
(Svensson 2001)
1991 förlorade socialdemokraterna regeringsmakten igen. Samtidigt drabbades
landet av den djupaste ekonomiska krisen
sedan 1930-talet – de borgerliga regering-
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arna i Sverige har haft en osannolik otur att
komma till makten under djupa lågkonjunkturer, det gäller också den nuvarande
som tillträdde 2006. Regeringen under ledning av högerns Carl Bildt fortsatte och
fördjupade den marknadsanpassade ekonomiska politiken vilket i det allvarliga ekonomiska läget ledde till en arbetslöshet på över
tio procent, en allvarlig kris för den svenska
kronan med efterföljande höga räntor och
ett kraftigt budgetunderskott.
Inom vissa områden, framför allt skolans, togs viktiga steg mot uppluckring av
det offentliga monopolet genom införandet
av en särskild skolpeng som också skulle
kunna användas för privata s k friskolor.
Den socialdemokratiska regeringens
återkomst 1994 innebar endast i begränsad utsträckning någon återställarpolitik.
Istället genomfördes under andra hälften
av 1990-talet en mycket omfattande ekonomiskt åtstramningspolitik. Politiken
blev framgångsrik i så motto att budgetunderskottet kunde bekämpas, men priset
blev högt i form av nedskärningar i välfärdssystemet och ökade sociala klyftor. En
utvärdering som regeringen själv beslutade
om visade att flera utsatta grupper, t ex
ensamstående föräldrar, drabbades hårt av
politiken. (Palme 2003)
Ett antal beslut ökade samtidigt marknadens inflytande på politikens bekostnad.
Viktigast var Riksbankens, och därmed
penningpolitikens, självständighet gent
emot politiska beslut. Ett annat var det av
socialdemokraterna starkt omhuldade budgettaket, en finanspolitisk broms som med
automatik hindrar allt för stora underskott
i statsbudgeten. Med detta beslut har man

kommit mycket långt från partiets keynesianska förflutna. Denna »ansvarsfulla«
politik har blivit en så central del av socialdemokratins identitet att det var ett oeftergivligt krav för ett närmare samarbete med
Vänsterpartiet att även detta parti accepterade taket – vilket man också gjorde.
Den svenska anslutningen till EU har
i betydande utsträckning påskyndat en
marknadsanpassad politik. EU har som
bekant varit pådrivande i en utveckling
mot avregleringar och privatiseringar och
Sverige har inte bara accepterat dessa beslut
utan ofta varit bäst i klassen när det gäller
att implementera besluten. Särskilt intressant är att notera att ingen avmattning i
denna process kunde skönjas under perioden från 1997 – 2002, när en majoritet av
EU:s länder som bekant styrdes av socialdemokratiska regeringar. Tvärt om . T ex hade
de omfattande beslut om avregleringar, bl a
av energimarknaden, som fattades av EU
2002 också de svenska socialdemokraternas
fulla stöd. Och de svenska socialdemokraterna har varit pådrivande i ratificeringen av
Lissabonfördraget. Detta trots dess tydliga
nyliberala värderingar, och inte minst den
kritik som riktats mot det från den fackliga rörelsen för att det inte tillräckligt klart
skyddar den svenska arbetsrätten.
Ledande svenska socialdemokrater har
ofta i positiva ordalag refererat till engelska
Labours Tredje väg och den svenske parti
ledaren Göran Persson framhävde gärna sin
personliga vänskap med Tony Blair. (Persson 2008) Samtidigt är det uppenbart att
den svenska socialdemokratin påbörjade
sin ideologiska omorientering redan på
1980-talet.
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Under den socialdemokratiska regeringens ledning fortsatte i början av 2000-talet
i betydande utsträckning avregleringarna,
inom t ex delar av infrastrukturen som
transport- och energisektorn Det skedde
också en fortsatt utveckling mot marknadsanpassning av delar av den offentliga verksamheten. Allt fler delar av verksamheten
inom sjukvård, äldreomsorg, underhåll och
teknisk förvaltning utsattes för anbudsgivning från privata företag.
För merparten av denna verksamhet
ligger i Sverige ansvaret på kommunerna.
Det har onekligen varit så att kommuner
och landsting med borgerlig majoritet
har gått i spetsen för privatiseringar och
utförsäljningar av offentlig verksamhet
men åtgärderna har i regel accepterats
och fortsatts av socialdemokratiskt styrda
kommuner och det finns få exempel på att
socialdemokraterna rivit upp beslut som en
borgerlig majoritet fattat.
Inom vissa områden har Sverige internationellt varit en föregångar i fråga om
marknadifiering av sociala system. Ett
framträdande exempel är omvandlingen
av pensionssystemet. Sverige genomförde
på 1950-talet ett generellt förmånsbaserat
pensionssystem baserat på (löne)skatter, ATP, som gärna av socialdemokrater
framhävdes som juvelen i den krona som
det svenska välfärdssystemet liknades vid.
ATP ersattes 1994 med ett system som
helt bestäms av avgifter enligt den s  k
livsinkomstprincipen. Dessutom har de
svenska pensionsfonderna, som tidigare
framför allt användes till offentliga investeringar, inte minst bostadsbyggand, till
en allt större del placerats på börsen – och

därmed drabbats av de senaste årens fallande aktiekurser.
Även om betydande delar av det svenska
välfärdssystemet har marknadsanpassats,
konkurrensutsatts och till vissa delar privatiserats är det dock fortfarande i huvudsak
offentligt finansierat över skattsedeln. Hos
den allmänna opinionen är uppslutningen
bakom den offentlig sektorn stor och skepsisen till utförsäljningar och privatiseringar
betydande. Den är också i högsta grad
partiskiljande. En mycket klar majoritet
av socialdemokraternas och vänsterpartiets
sympatisörer motsätter sig ett ökad privatisering av sjukvård och äldreomsorg, en
ökad satsning på friskolor och vill förhindra
företag med vinstsyfte att bedriva offentligt
finansierad verksamhet. (SOM-undersökningen 2008) I den socialdemokratiska
partiledningen har dessa synpunkter bara
begränsat gehör. Och när partiet 2007 valde
Mona Sahlin till partiledare fick man sam
tidigt en ordförande som visat stor förståelse för det »förnyelsearbete« som avregleringar och privatiseringar ofta presenteras
som, och denna attityd spelar en stor roll
för hennes strategi att föra partiet åt höger
för att i nästa val ta upp kampen med de
borgerliga partierna om mittenväljarna. I
själva verket såg hon som sin uppgift att
en gång för alla, programmatiskt och politiskt, få partiet att entydigt acceptera den
nyliberala vägen.

Den programmatiska anpassningen
Partiets förändrade ekonomiska politik har
också tagit sig uttryck i förändringar av
partiets program. De svenska socialdemo-

40

Kjell Östberg

kraternas partikongress 2001 symboliserar
i detta hänseende en första programmatisk anpassning till nyliberalism. Det finns
anledning att tro att det samtidigt reflekterar den ovan diskuterade förändringen av
partiets sociala bas.
Ledning av det socialdemokratiska partiet lades redan före första världskriget i
händerna på ett skikt med den uttalade
ambitionen att omvandla det till ett reformistiskt och ansvarstagande parlamentariskt parti. En stark vänsterströmning
stöttes ut 1917. Även om partiets samhällsomvandlande ambitioner tidigt begränsades till ett reformistiskt perspektiv fanns
den socialistiska målsättningen länge kvar
i partiprogrammet. Under trycket från det
nya vänsterpartiet, som kom att bli Sveriges
kommunistiska parti, införde socialdemokraterna en formulering i sitt partiprogram
som deklarerade att man ville »upphäva
den privatkapitalistiska äganderätten till
produktionsmedlen och lägga dem under
samhällets kontroll och besittning.«
1944 skedde en omfattande programrevision. Den målsättningsparagraf som
antogs då var i stort sett i kraft fram till
2001. Den löd:
Socialdemokratin /vill/ så omdana samhället att bestämmanderätten över produktionen läggs i hela folkets händer, att
medborgarna frigörs från beroende av varje
slags maktgrupper utanför deras kontroll
och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap
av på frihetens och likställighetens grund
samverkande människor.

Det handlade alltså inte längre nödvändigtvis om att avskaffa kapitalismen och

klassamhället, men målsättningen var fortfarande att bestämmanderätten över produktionen skulle ligga hos medborgarna.
2001 fick motsvarande avsnitt följande
formulering:
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal
prägla hela samhällsordningen och människors inbördes förhållanden. Vi strävar
efter en samhällsordning, där varje individ
kan påverka både utvecklingen i stort och
samhällsarbetet i vardagen. Vi strävar efter
en ekonomisk ordning där varje människa
som medborgare, löntagare och konsument
kan påverka produktionens inriktning och
fördelning, arbetslivets organisation och
arbetslivets villkor.

Inga krav på bestämmanderätt över produktionen finns nu kvar. Medborgare och
löntagare ska kunna påverka produktionens
inriktning och fördelning, men hur och
hur mycket sägs inte. Framför allt saknas
ambitionen att i grunden omdana samhället. Det handlar inte längre om att lägga
makten i folkets händer. Man amputerar
de sista delarna av sina grundläggande samhällsomdanande ambitioner.
En vänsterströmning som ville behålla
den tidigare målsättningen att lägga
»bestämmanderätten över produktionen i
hela folkets händer« avvisades som omodern. Istället var det begreppet »Demokrati« som lyftes fram som det överordnade
nyckelbegreppet. Dock, menade partiordföranden Göran Persson i sitt anförande att
»demokratin« inte kan fångas i en enskild
former eller i några få åtgärder. Den måste
röra sig på många olika plan, i ett ständigt samspel mellan människor. Inte förvånande menade kritikerna att en sådan
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amorf definition tenderade att upplösa
innehållet i demokratibegreppet.
Med detta allmänna demokratibegrepp
som verktyg bekräftade 2001 års partikongress också partiets anpassning till en
nyliberalt influerad välfärdspolitik. »Det
gäller att bejaka människors önskan om
ökad valfrihet och inflytande« menade partistyrelsens föredragande när kritiska kongressombud menade att det nya partiprogrammet öppnade i allt för stor utsträckning
för privatiseringar och ökade vinstintressen
inom vård, skola och omsorg.
Hela den centrala partiledningen argumenterade för förändringen, liksom till
exempel studentförbundets företrädare.
LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin
underströk som motiv till förändringen att
partiet sagt ja till »det ekonomiska system
som vi har i dag, till marknadsekonomin.
Vi sade ja till marknadsekonomin därför
att vi tror att det är det ekonomiska system
som bäst kan skapa en tillväxt, en tillväxt
där vi sedan kan använda facklig och politisk kraft för att se till att vi gör en så rättvis
fördelning som möjligt.«

Partikongressen 2009 – ett
avgörande steg?
Många medlemmar var inte övertygade.
Motståndet mot marknadsanpassningen
av den offentliga sektorn, och framför att
välfärdsinstitutionerna var fortsatt stort,
vilket var tydligt avläsbart på 2005 års
partikongress. Valnederlaget 2006 uppfattades på olika sätt inom partiet: för vänstern var det en bekräftelse på att partiet
fjärmat sig för långt från sina traditionella

värderingar och kärnväljare, för partihögern att omvandlingen till ett »modernt«
medelklassparti inte gått tillräckligt fort.
Tydligast framgick skillnaderna i tolkning
i diskussionen om orsakerna till valnederlaget 2006, där tillbakagången var kraftigast
i storstadsområdena. Vänstern lyfte fram
det rekordlåga valdeltagarna i de invandrartäta arbetarklassdominerade områdena
i förorterna medan högern pekade på hur
man förlorat röstandelar i innerstädernas
medelklasstäta områden.
Inför partikongressen 2009 mobiliserade
de bägge sidorna. I fokus för striden stod
frågan om i vilken utsträckning privata
entreprenörer skulle kunna göra vinster
på skattefinansierad skola och välfärd. I ett
vidare perspektiv handlade det om välfärdssektorn skulle lyda under marknadsekonomiska lagar eller i huvudsak vara politiskt
styrd. Partiledningen, och framför allt den
nya ordföranden Mona Sahlin satsade allt
på ett kort och ville en gång för alla få
fastslaget att socialdemokratin nu accepterat nyliberalismens fundamenta när det
gäller avregleringar, utförsäljningar, privata
skolor och vinst också på skattefinansierad
välfärd. Försöket blev en stor framgång
för partiledningen som på varje central
punkt fick en klar majoritet. Också de som
innan kongressen kraftfullt uttalat sig för
en annan politik föll till föga. Ett år innan
riksdagsvalen och i en för partiet ytterst
ogynnsam situation fanns inga betydande
delar av partiets centrala och lokala ledare
som vågade utmana partihögern.
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En radikal socialdemokrati. Vem
kan driva på
Vilka är då förutsättningarna för en ny,
radikal svensk socialdemokrati idag?
När det gäller krafter utanför partiet som
skulle kunna driva på partiet i radikal riktning – som skedde t ex under 1960- och
70-talen är det nödvändigt att konstatera
att det nyliberala genombrottet under 1980och 90-talet skedde samtidigt med en nedgångsfas i de sociala rörelsernas aktiviteter.
Bäst klarade sig kvinno- och i viss mån miljörörelsen. Kvinnorörelsen anpassade sig
framgångsrikt till en nätverksorienterad
strategi. Inför valet 2006 gjorde ett antal
ledande feminister ett försök att lansera ett
särskilt kvinnoparti under ledning av vänsterpartiets förre ordförande Gudrun Schyman. Initiativet, som döptes till Feministiskt initiativ, blev emellertid, åtminstone
inledningsvis, ett misslyckande. Partiet
hamnade i opinionsmässig motvind, som
möjligtvis också avspeglade en viss samhällelig backlash för den feministiska rörelsen
över huvud taget.
Delar av miljörörelsen institutionaliserades under 1980-talet i Miljöpartiet De
gröna, som sedan 1988, med ett kortare
undantag, varit representerat i riksdagen.
Även om man även i det svenska partiet
kunnat hitta återspeglingar av diskussionen
mellan »fundamentalister« och »realister«
har de svenska Gröna i huvudsak väl anpassat sig till ett parlamentariskt arbete. Partiet
tog formellt länge inte principiell ställning
mellan de politiska blocken även om man
i regel samarbetade åt vänster och idag formellt ingår i en valallians med socialdemo-

kraterna och vänsterpartiet. Samtidigt intar
man i frågor som privatiseringar, arbetsrätt
och stöd till småföretag positioner som
ligger närmare de borgerliga partierna. Ett
symbolmättat tecken på partiets utveckling
var när man nyligen gick ifrån sitt principiella motstånd mot EU och inte längre
kräver Sverige utträde.
Annars har just EU-motståndet fungerat
som en enande och mobiliserande faktor
på vänsterkanten. Både i folkomröstningen
om EU-inträde 1994 och om Euron 2003
samarbetade företrädare för olika sociala
rörelser med fackliga aktivister och vänstersympatisörer. Demonstrationerna vid EUtoppmötet i Göteborg 2001 tillhör de större
under senaste årtiondena, även om de fick
en bitter eftersmak av polisskjutningarna
som så när hade dödat en av deltagarna och
de mycket hårda fängelsedomar som drabbade en rad demonstranter. Det är påtagligt
hur ledande socialdemokrater, inte minst
justitieminister Bodström, kraftfullt stött
de repressiva åtgärderna.
Den allra största mobiliseringen på
senare tid var demonstationen mot Irakkriget som samlade mer än 50 000 deltagare
bara i Stockholm.
Även i Sverige innebar uppkomsten av
den alternativa globaliseringsrörelsen vid
sekelskiftet en vitalisering av de sociala
rörelserna, framför allt bland unga människor. Sociala forum anordnas fortfarande
regelbundet runt om i landet.
Också Attac fick i Sverige under en
period en betydande uppmärksamhet och
tillslutning. Till skillnad från tidigare har
det alltså i betydligt större utsträckning
än tidigare förekommit samarbete mellan
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dessa nya sociala rörelser och socialdemokratin och fackföreningsrörelsen
Det är samtidigt idag svårt att se någon
självklar samlande inhemsk kraft som skulle
kunna stå i ledningen för en vitalisering
av den radikala rörelsen i Sverige. Många
sociala rörelser, inom olika delar av miljörörelsen, kvinnorörelsen, den internationella
solidaritetsrörelsen eller rörelser som arbetar mot försämringen av välfärden utför ett
viktigt arbete men utan tydligt gemensamt
fokus. Västerpartiet, vars ungdomsförbund
för några år sedan var en viktig radikal kraft,
ägnar idag åtskillig energi åt att förbereda
sig för ett eventuellt regeringsinträde efter
valet 2010, och har snabbt inlett en påtaglig anpassning till den socialdemokratiska
ledningen.
Till skillnad från de våldsamma demonstrationer som ägt rum i många andra länder
har protesterna mot den ekonomiska krisens konsekvenser ännu inte fått någon
större omfattning i Sverige, trots att stora
delar av den svenska industrin drabbats
hårt. Enbart från vissa traditionellt oppositionella arbetargrupper, som bilarbetare
har protester hörts.
Inom det socialdemokratiska partiet då?
Jo, visst har man kunnat spåra en tilltagande insikt om partiets bristande förmåga
till ideologiskt nytänkande. Grupper av
mer radikala unga socialdemokrater har
börjat formulera en mer sammanhållen kritik av partiets högervridning. En
debattskrift heter talande nog »Snart går
vi utan er«. Författarna är skarpt kritiska
till hur man menar att partiledningen
smusslat in nyliberala lösningar i det som
kallades den socialdemokratiska modellen

och hur politikens reträtt skapat ökande
klyftor.
Krisen är också organisatorisk, menar
de. Medlemstalen rasar. Kritiken mot
elitisering och isolering är massiv. Partiet
har blivit en kampanjapparat för snabba
utspel, långt från medlemmarnas insyn och
inflytande. Framför allt har partiet förlorat sin karaktär av folkrörelse. Medelklassen tränger ut LO-folket, partiledaren har
knappt haft ett vanligt jobb.
Deras uppfattningar delas av många
medlemmar och kommer flitigt till uttryck
i bloggar och på tidningarnas ledar- och
insändarsidor. Men 2009 års partikongress visade med all tydlighet att de politiskt beslutande instanserna tryggt ligger i
händerna på partiets nyliberalt orienterade
riktning.
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Socialdemokratin
och dess bloggare

Hur stark är uppslutningen bakom den socialdemokratiska partiledningen
efter höstens partikongress? Hur stort stöd finns det bakom kongressens
beslut om att ge klartecken till vinster inom välfärden, till fortsatta utförsäljningar och nya friskolor? Och hur handskas vänstern med sitt nederlag?
Har den, åtminstone fram till valet nästa höst, lagt ner vapnen? Ett sätt
att ta tempen på stämningarna inom socialdemokratin är att ge sig ut i
bloggosfären. Det har Tidsignal gjort.

Flera duktiga caféägare
Enligt uppgift på s-bloggarnas hemsida
finns det 602 socialdemokratiska bloggare.
Naturligtvis är åsiktsskillnaderna stora.
En typisk representant för den breda
mittfåran som Anna Ardin »statsvetare,
kristen vänster och långdistanslöpare«, sammanfattar nöjt: »Ett stort steg framåt: Total
uppslutning på Sahlin, ingen repressiv partiledningspiska, färre extremåsikter på grund
av mer kompromissvilja (åt både höger och
vänster), (s)töttepelarna, facklig-politisk
samverkan, avståndstagande mot SD.«
En mer uttalad förespråkare för den uppmärksammade Stockholmshögern Johanna
Graf, är än mer belåten med kongressen:
»Vad är viktigast – att eleverna får de kunskaper de har rätt till, eller att den skola som
lyckas med det går med vinst eller ej? Det

är väl för tusan inget att diskutera. När en
tiondel lämnar skolan utan ens godkänt i
kärnämnena, ska vi då grotta ner oss i driftoch vinstfrågor på Jobbkongressen? Just
det, jobbkongressen var det. Låt oss prata
om hur vi skapar ett Sverige med fler duktiga, engagerade och kunniga uppfinnare,
lärare och caféägare. Det gör vi bland annat
genom att ställa bättre krav på kvaliteten, i
ALLA skolor. Om någon sedan, med dessa
kvalitetskrav uppfyllda, går i vinst – fine,
GRATTIS!«
Hon är också glad för att hon fick gehör
för en mer restriktiv skattelinje: »Vi från
Stockholms län lyckades ändra en skrivning i de politiska riktlinjerna som kunde
tolkas som att nivån på skatten hade ett
direkt samband med hur bra välfärd vi får.
Så är det ju inte alls. Visst, det finns en
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undre nivå, då välfärden blir anorektisk.
Men det finns banne mig också en övre
nivå, då det definitivt inte blir bättre bara
för att man pyntar in mer. Så den skrivningen yrkade jag på skulle ändras, vilket
partistyrelsens Thomas Östros gick med på.
Tack för det!«
Men de som kritiserat partiledningen
linje från vänster när det gäller vinster och
fortsatta privatiseringar, då? Ja, på kongressen hade den uppenbarligen svårt att gå
fram på gemensam front. Det var fler än
Carin Jämtin som föll in i mittfåran.
Peter Hultqvist från Dalarna, som ibland
framställts som vänsterns representant
i partistyrelsen, är för sin del nöjd med
kongressen: »Någon splittring eller djupare åsiktsskillnad går inte att skönja. Så
samlad som socialdemokratin är nu bådar
gott inför framtiden. Dels ger det tyngd i
de diskussioner som ska föras med vänstern
och miljöpartiet om kommande regeringspolitik, dels ger det en bra signal till
väljarkåren om ett dugligt och målinriktat
parti. På S-kongressen förekommer inga
äventyrligheter.«

Klassisk (S)-kompromiss
Peter Gustavsson, vänsterdebattör och
socialdemokratisk oppositionspolitiker i
Uppsala uttrycker väl vänsterns problem
att handskas med kongressens resultat. I en
blogg med den förhoppningsfulla rubriken
»Ett steg på vägen att tygla privatiserings
industrin«, sliter han med frågan: Den stora
stridsfrågan på den socialdemokratiska
partikongressen har handlat om vinster i
välfärden.

»De ofta transnationella vård- och skolkoncernernas miljardvinster på våra skattemedel upprör socialdemokrater. Allt fler
ser också hur privatiseringspolitiken håller
på att skapa ett helt nytt samhälle, där allt
fler beslut om människors grundläggande
välfärd kommer att vägas på lönsamhetsvåg. Om man pratar med ombud på tu man
hand så säger de allra flesta att de tycker att
vinstuttag inte hör hemma i välfärden, utan
att eventuella vinster måste återinvesteras
i verksamheten. En högljudd men ganska
liten grupp S-politiker i Stockholms län har
dock ridit till vinstdriftens försvar, och fått
eldunderstöd av privatiseringsindustrins
lobbyister. De lyckades få igenom sina krav
i det förslag partistyrelsen lade till kongressen, där man inte går emot vinsterna utan i
stället vill ha mer av det jag brukar beskriva
som privatiseringsbyråkrati. Den privatiserade verksamheten ska kvalitetskontrolleras.
Under kongressen har det pågått intensiva förhandlingar mellan partistyrelsen
och de kongressdelegationer som krävde
vinstförbud och/eller vinstbegränsningar
för privatiseringsindustrin. Förhandlingarna har varit svåra och ansträngda, men i
slutändan blev man överens.
Kärnformuleringen på detta område i
de igår antagna riktlinjerna lyder: ’Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd
– inte till aktieägarnas vinstuttag. För att
genomföra detta krävs en ny reglering som
syftar till att uppnå högre kvalitet i välfärden och skärpta etableringskrav.’
Det jag och många med mig saknar i
denna formulering är en skrivning som
tydligt säger att Socialdemokraterna vill
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lagstifta om att vinster ska återinvesteras
i verksamheten, eller åtminstone om en
begränsning av vinstuttagen. Avsaknaden
av detta gör skrivningen något schizofren.
Den första meningen är ju ett tydligt nej
till vinster i välfärden. Men i den andra
meningen står bara att vi vill skärpa regleringen av den privatiserade verksamheten, inte att vi vill lagstifta om begränsade
vinstuttag.
Det var denna skrivning man kunde
mötas i. Det är en klassisk socialdemokratisk kompromiss – ingen är riktigt nöjd,
ingen är riktigt besviken. Kompromissen
förhindrade en öppen och skarp konflikt
som skulle ha spelats upp i medierna i dagar
och veckor framöver och stått i vägen för
den mediebild av en enad och revanschlysten socialdemokrati som partiapparaten
arbetat så hårt för att etablera.
För egen del konstaterar jag att det var så
här långt man kunde driva det i det läge det
socialdemokratiska partiet och samhällsdebatten befinner sig i under hösten 2009.
Jag är helt övertygad om att den folkliga
ilskan mot privatiseringarna bara befinner
sig i sin linda.
Det fina opinionsarbete som nu inletts
på olika håll, parat med de avslöjanden som
nu står som spön i backen om hur privatiseringsindustrins vinsthunger påverkar vår
gemensamma välfärd, kommer att leda till
en växande folklig opinion. Riktlinjernas
formulering, som innebär att partiet är
ideologiska motståndare till vinstuttag i välfärden, ger alla möjligheter för en rödgrön
regering att lägga mer långtgående förslag
än de som antagits på denna kongress.«

Utan bärande längtan
Hans Uppsalakollega Enn Kokk, mångårig
medarbetare på partihögkvarteret Svea
vägen 68 och sekreterare i åtskilliga programkommissioner, försöker också gjuta
mod i den besegrade vänstern: Den socialdemokratiska partikongressen genomfördes med gott humör och med bra beslut
på många områden.
»I debatterna om skol- och välfärdsfrågorna fanns det som en mäktig underström
en flod av motioner, som alla på olika sätt
ville hejda den pågående privatiserings
vågen. De här motionerna tillgodosågs
delvis genom att man ville dämpa vinstuttagen i privata skolor och välfärdsföretag
samt genom att man ställde hårdare krav
på dem.«
Men han varnar samtidigt för att dra för
stora växlar på besluten:
»Skärpta krav på de privata alternativen
kan för all del undanröja några av svag
heterna med dem, men det kommer snart
att visa sig, att den fortsatta förekomsten av
privata alternativ ändå kommer att fortsätta
att öka ojämlikheten i samhället.«
Kokk kan också använda sina djupa erfarenheter av politikens villkor till att förklara
varför många inom vänstern retirerade.
»Ganska många av dem som i temautskottsbehandlingen i början av kongressen
och sedan i besluten i plenum gick med på
den här kompromissen kommer att, när
de möter motionärerna, få kritiska frågor
om varför de inte stod fast vid de skarpare
kraven i motionerna. Svaret på detta ligger
utanför de sakfrågor vi talar om: Det är
mindre än ett år kvar till valet, och en strid
inför öppen ridå skulle äventyra inte bara
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det regeringsskifte vi alla hoppas på. Går det
åt fanders i riksdagsvalet, talar all erfarenhet
för att det gör det också i många kommunoch landstingsval. Och en socialdemokratisk partikongress har bland ombuden en
hel hord av människor som hett åtrår alla
de där positionerna valet också handlar om:
inte bara som statsråd och riksdagsledamöter utan också som landstingsråd, kommunalråd, fullmäktigeledamöter, nämndordförande och så vidare.«
Och i sin fortsatta analys är det uppenbart
att Kokk drivs till mer kritiska slutsatser än
sin unge Uppsalakollega Gustavsson:
»Jo, visst är det viktigt att också komma i
position. Men innehållet i den politik som
ska föras efter en valvinst måste vi ändå
fortsätta att diskutera, och med ’vi’ menas
då inte bara de ovan nämnda utan alla de
som fortfarande är partimedlemmar.«
I själva verket är en fortsatt anpassning
åt höger långt ifrån någon garanti för att
socialdemokratin ska återvinna något av sin
forna styrka. Som Daniel Suhonen skriver
i en mycket läsvärd artikel i senaste Ordfront magasin (nummer 5 2009), »Politisk
sorg«:
»Är det inte just under ’det långa klivet
högerut’ som socialdemokratin tappat sitt
stöd i just TCO- och SACO-grupperna?
Att det är när politiken anpassats till marknaden, rört sig mot mitten, haft fingret i
luften i stället för en egen ideologi och
analys, som denna mytiska medelklass gått
utan oss.«
Vi inom den politiska vänstern, vars helt
överväldigande del alltid har varit socialdemokratisk, är tänkande och rationella men
låter oss också styras av det som ibland får

symboliseras av hjärtat, det röda hjärta
som aldrig dunkar häftigare när vi serveras
marknaden som lösningen på politikens alla
problem. Vi bärs av längtan efter ett annorlunda samhälle. Daniel Suhonen citerar på
den punkten poeten Kristina Lugn:
»Det är fruktansvärt svårt att leva utan
en bärande längtan.«
Ett parti som inte längre bärs av någon
längtan får nog finna sig i att både tappa
medlemmar och väljarstöd, slutar Kokk sin
betraktelse.

Afghanistan, NATO och stridspittar
Lite märkligt är att kommentarerna kring
de utrikespolitiska diskussionerna inte är
så omfattande trots att frågan om svenska
trupper i Afghanistan under NATO-kommando verkligen berörde socialdemokratiska hjärterötter i mer än ett avseende.
»Stolt men inte nöjd« sammanfattar Ulf
Bjereld Broderskapsrörelsens framgångar
att påverka kongressbeslutet.
Men Britta Sethson, som bor i en liten
by strax utanför Umeå, skräder däremot
inte orden i sin kongressrapport.
»Socialdemokraterna har gett upp neutraliteten. Det är, den kanske något överdrivna, slutsatsen efter Torsdagskvällens
kongressdebatt … Frågan gällde närmare
bestämt frågan om Sveriges roll i Afghanistan, och de svenska truppernas närvaro
där. … För att sammanfatta det hela, så
handlar det om att de svenska trupperna i
Afghanistan nuförtiden strider (ja strider,
som i krig) under NATO-befäl.
Små krigsälskande stridspittar tycker
att det är häftigt att vi befinner oss i krig.
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Såkallat ’förebyggande av terrorism’ sägs
pågå, samtidigt som svensk trupp strider
under NATO’s befäl. … Det hela puttrar
på, och ordföranden för S-kvinnor, som
sitter på första raden, klappar entusiastiskt,
energiskt och länge efter ett inlägg från en
av stridspittarna. På vilket sätt är det att visa
solidaritet med kvinnorna i Afghanistan?
Är ett solidariskt och progressivt bistånd
till det afghanska folket, oförenligt med en
konsekvent neutralitet och alliansfrihet?
… Illmar Reepalu gjorde i sitt inlägg
liknelsen mellan Afghanistan och Vietnam.
Och nog är det så att det kanske blir det
som vi kan komma ihåg från den här kvällen om några år. Torsdag den 29 Oktober
2009 – kvällen då Sverige fick sitt Vietnam.
Och då startskottet gick för en motståndsrörelse inom arbetarerörelsen – mot kriget,
för alliansfriheten!«, slutar Sethson.

Finrum för akademiker
Och långt ifrån alla känner sig hemma i
den kompromissande församlingen. Calle
Fridén fackligt aktiv i Byggnads, är en av
dem:
»Kongressen är som ett finrum med festande människor som har roligt, skrattar
och skålar med varandra. Just nu känner jag
mig som fattigungen som står med näsan
tryckt mot fönstret och gärna vill vara med,
men som vet att om jag blir insläppt så
är det på nåder – och jag ska inte inbilla
mig att jag ska ha något att säga till om.
Jag är jättetacksam och glad för att jag
blivit inbjuden som representant för sociala
medier, men jag avstår nog. Jag är en bloggare som är socialdemokrat, inte en social-

demokratisk bloggare.« Särskilt besvärande
finner han den sociala sammansättningen
Medelåldern är 58 år, alla ombuden jobbar
heltid med politik i någon form och det blir
allt glesare med folk från LO-kollektivet.
»Vi får inte fram våra frågor, våra kandidater har ramlat tillbaka … och vi duger
uppenbarligen inte som företrädare för akademikerna i partiet. De har däremot inte
några problem med att företräda oss.«
Jag funderar kring hur det här ska tolkas,
fortsätter Calle Fridén« – det är ju trots
allt så att de som nu valts att representera
Stockholms län inte direkt saknar arenor
att diskutera på – de träffas på Elit-dagarna
i Västerås, kring Mälartinget, i Almedalen
osv. Varför skulle de vara de mest lämpliga att också diskutera partiets inriktning?
Eftersom våra kommunalråd är satta att
genomföra vår politik kan man ju faktiskt
fundera på om det också är just kommunalråden som ska bestämma färdriktningen.
Jag tycker nog inte det – och är det verkligen så förtvivlat ont om medlemmar som
inte jobbar heltid med politik att valsedlar
måste se ut som de gjorde den här gången?
Hur representativa ska våra ombud vara?«
Och det gäller inte bara vilka som ska
representera partiet på partikongressen:
»LO-kollektivet i Stockholm är sååå tacksamma över att få ha med två kamrater på
förslaget till riksdagslista för Stockholms
län, varav en på valbar plats! Vi lovar att vi
ska slåss som tigrar för att få våra medlemmar att känna förtroende för alla dessa akademiker och tjänstemän som är föreslagna«,
skriver han ironiskt.
Partiets jobblinje ger Calle Fridén heller
inte mycket för:
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»Man kan ställa sig lite frågande till
värdet av att jaga fram fler småföretagare
– jag är tveksam till om fler tobakister eller
damfrisörer är vad som kommer rädda välfärden, eller om partikongressen egentligen har en aning om villkoren för de flesta
småföretagare. Det är ju inte möjligheten
att ta semester eller vara sjuk som styr vardagen – fråga mig, been there, done that
– utan den förtvivlade jakten på nya uppdrag, kunder, intäkter, vinst. Ett ständigt
vinglande mellan hopp och förtvivlan. Man
kan ju också fundera på vilka som ska bli
dessa nya småföretagare. I min värld är det
ju de som har högst utbildning som enkelt
kan starta egen firma, till en billig penning.

Och dessutom kan de utan att skämmas ta
rejält betalt.
Är man uppsagd bilmontör eller kranmaskinist eller timanställd i vården och
drömmer om eget, är det alltid förknippat
med gigantiska investeringar. Ett café, en
grävmaskin – nu snackar vi inköp för miljoner. Och dessutom svårt
Socialdemokratin är framgångsrik när
den är socialdemokratisk. När den försöker
imitera liberalismen går det åt helvete. Så
enkelt kan man sammanfatta det.«
Calle Fridén är knappast ensam om
sina åsikter i partiet. Men i huvudsak
stannade de utanför kongresslokalens
glasväggar.
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I mitten gapar avgrunden
Det tyska socialdemokratiska partiet SPD:s kris
Oliver Nachtwey

Oliver Nachtwey, sociolog vid universitetet i Jena, diskuterar i denna artikel den
tyska socialdemokratin med tyngdpunkt på ett organisatoriskt perspektiv. Partiets
katastrofala utveckling, där man förlorat medlemmar i en rasande takt, framför allt
inom arbetarklassen och där man idag ligger under 25 procent av valmanskåren
förklaras i huvudsak med partiets orientering mot mitten. Artikeln skrevs innan höstens förbundsdagsval, där partiet dessutom förlorade sin plats i regeringen. Den nya
situationen redovisas i ett nyskrivet tillägg.

Klimatförändringen är inget nytt fenomen. Likväl är det först väderextremerna,
stormarna och värmeböljorna, som gör oss
medvetna om hela dess betydelse och konsekvenser. Någonting liknande sker med
SPD: Det smälter ned som ett väldigt isberg
i Antarktis, bit för bit. I valundersökningarna ligger det stadigt under 30 procent,
långt under den markering som utmärker
ett »Volkspartei«, ett folkparti. Men först
nu blir hela dimensionen av SPD:s nedgång
uppenbar – och den ligger djupare än det
vardagliga grälet om personer och enskilda
politiska beslut. Ganska snart kommer
Tysklands äldsta parti inte längre vara landets största folkparti.1 Detta beror inte på
CDU:s positiva utveckling – inte heller det
kristdemokratiska folkpartiet mår särskilt
1. Artikeln skrevs under första halvåret 2008.
F. n. (26/8 2008) ligger SPD under 25 procent,
CDU över 35 procent.

bra – utan uteslutande på socialdemo
kraternas dramatiska förluster.
SPD:s avlösning som största folkparti är
inte bara epokgörande i den tyska partihistorien utan även av stor symbolisk betydelse
för SPD:s självförståelse. CDU har alltid
varit högdjurens, näringsidkarnas, den borgerliga minoritetens parti. SPD uppfattade
sig som småfolkets, arbetarnas, ja, de breda
folklagrens parti. Det tycks nu vara passé.
På 70-talet, då partiet stod i zenit,
hade det över en miljon medlemmar, idag
närmar man sig 500 000.2 Då hade nästan
var sextionde medborgare en socialdemokratisk partibok, idag är det endast en av
200. Schröderregeringens »Agenda 2010«
(2003) utlöste inte SPD:s nedgång, den
påskyndade den bara3. Mellan 1990 och
2002 förlorade SPD – med undantag för
2. Augusti 2009: 513 000.
3 Förklara vad är Agenda 2010
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valåren – årligen i genomsnitt 2,9 procent
av sina medlemmar. Sedan »Agenda 2010«
lämnar varje år 5,5 procent av medlemmarna partiet.
Eftersom färre yngre människor blir medlemmar har partiets åldersstruktur förändrats drastiskt. 1990 var SPD fortfarande ett
relativt ungt parti. 10,2 procent av medlemmarna var under 29 år, endast 24,6 procent
var över 60 år. Vid det här laget är gruppen
60+ partiets viktigaste åldersgrupp: 2007
var 46,7 procent av medlemmarna över 60
år och endast 5,8 procent under 29. Ungdomsförbundets nedgång visar också att
partiet alltmer förgubbas. 1974 fanns det
fortfarande 300  000 ungsocialister (Jusos).
30 år senare är ungdomsförbundet med sina
50  000 medlemmar inte mer än en skugga
av sig självt.
Det pågående medlemstappet undergräver partiets fundament. Än så länge håller
fördämningarna, men de blir allt ihåligare.
Så har även antalet lokala partiföreningar
dramatiskt reducerats. Allt oftare slås organisationer samman eftersom de inte längre
är arbetsdugliga var för sig. Den fordom så
stolta organisationen, som förr i tiden hade
lagt ut ett nät av lokalföreningar, fritidsoch idrottsföreningar över hela Tyskland,
är idag endast en kropp utan bål.
Även väljarnas syn på SPD är ytterst
negativ. Inte sedan slutet av 50-talet har
partiet befunnit sig i en sådan långvarig
vågdal. Det är framför allt de gamla kärnväljarna, arbetarna, som SPD inte längre
förmår att mobilisera. Ända fram till slutet
av 80-talet röstade nästan 60 procent av
de fackligt organiserade arbetarna vid
förbundsdagsvalen på SPD. Vid senaste

förbundsdagsval 2005 röstade endast 41
procent av arbetarna och endast 55 procent av de fackligt organiserade arbetarna
på SPD. Hm… det är ju nästan 60% Enligt
opinionsmätningar är andelen arbetare som
idag favoriserar SPD inte mycket större än
genomsnittet av befolkningen, i östra Tyskland är den redan genomsnittlig. Även i de
senaste delstatsvalen var förlusterna särskilt
stora bland arbetarna. Industriarbetarnas
gamla och självklara valsympati för SPD
har svalnat.

Folkparti utan arbetare
Var ligger orsakerna för SPD:s nedgång?
Är det de gångna decenniernas allmänna
trender, globaliseringen och en därmed
sammanhängande betydelseförlust för
fackföreningarna, individualiseringen eller
rentav upplösningen av den gamla arbetarrörelsens som slår bort marken under fötterna på SPD? Alla dessa faktorer spelar en
viktig roll, men även här förhåller det sig
likadant som vid klimatförändringarna: De
framstår som naturfenomen, men i själva
verket är det mänskligt handlande som
ligger bakom. Det är två faktorer som lett
till SPD:s organisatoriska misär: För det
första medlemskapets inre självmodernisering; för det andra – och intimt förknippat
med det – partiets strategiska orientering åt
samhällets mitt.
1959 tog partiet farväl av marxismen och
öppnade sig med Godesbergprogrammet
mot andra skikt. Sedan dess uppfattade
sig partiet som ett folkparti på vänster
sidan. Till en början ledde detta inte till
en avkoppling från industriarbetarna.
De var fortfarande de trognaste själarna
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vid valurnorna, de lojalaste kamraterna i
grundorganisationen och de bästa värvarna
på arbetsplatserna. Det var ett symbiotiskt
förhållande, man behövde varandra och
man ville ha varandra.
Det har funnits goda skäl för att SPD
inte längre vill se sig självt som ett renodlat arbetarparti. Det hade nämligen på ett
smärtsamt sätt måst inse att proletariatet
som samhällelig kraft inte fortsatte att växa
i all oändlighet. I enlighet med Kommunistiska manifestets euforiska tonläge och med
några uttalanden av Friedrich Engels hade
man till en början utgått ifrån att man skulle
växa in i socialismen helt av egen kraft. När
detta inte inträffade försökte man systematiskt utvidga den egna väljarbasen genom
att närma sig medelklasserna.
Det måste sägas att denna öppning mot
mitten inledningsvis var framgångsrik. SPD
blev valbart även för många tjänstemän och
för en del företagare. Sedan slutet av 50-talet
steg röstetalet kontinuerligt, och 1972 blev
man för första gången det största partiet i
förbundsdagsvalen. Likväl började redan
då den process som skulle uppenbara sig
till fullo först de senaste åren och som tidigare hade dolts av valframgångarna: Man
löste sig smygande ifrån arbetarskikten.
Den första tiden efter andra världskriget
hade arbetarnas benägenhet att rösta på
SPD till och med ökat (förmodligen även
för att många före detta kommunistiska
väljare – mitt under »Wirtschaftswunder«,
det ekonomiska undret –orienterade sig
mot SPD). Kulmen för arbetarnas uppslutning bakom SPD uppnåddes i slutet
av 50-talet, just vid den tidpunkt då SPD
började öppna sig åt mitten. Även därefter

lyckades man mobilisera arbetarna vid förbundsdagsvalen mer än andra skikt, men
den långsiktiga tendensen pekade nu ändå
neråt.
De allmänna samhälleliga betingelserna
förändrades under andra hälften av 1900talet. När kapitalismen blev alltmer »postindustriell« följde även post-proletariatet.
Det var inte bara industriarbetarskiktets
storlek som minskade, den blev även segregerad, de politiska miljöerna differentierades, fackföreningarna förlorade i betydelse, mentaliteterna individualiserades.
Kort sagt: Betydelsen av arbetarskiktet som
social klass började minska. Därmed blev
det också mindre viktigt för samhälleliga
majoriteter, medan medelklassernas betydelse växte i motsvarande grad.
Men arbetarna försvann inte, så som det
ofta hävdades av den »Nya mittens« pionjärer. Även om det klassiska industriella arbetarskiktets storlek blivit mindre fortsätter
det ändå att vara en inflytelserik storhet.
Fortfarande är 30 procent av alla förvärvsarbetande arbetare. Utgår man från socialt
status och inte från arbetsrättslig placering
så borde även en stor del av tjänstemannakåren räknas till arbetarklassen. Tjänstemännen är visserligen med sina 50 procent
den största gruppen förvärvsarbetande, de
består emellertid av ett övre och ett undre
skikt av anställda.
Öppningen mot mitten utgjorde till en
början inte något större problem – tvärtom.
Levnadsbetingelserna förbättrades för
många arbetare ända in i 70-talet. Detta
kunde SPD räkna till sin egen förtjänst. Det
var ju inte minst deras politik som gav delar
av arbetarkåren chansen att genom utbild-
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ning och prestation stiga uppåt i den sociala
hierarkin. Sin kulmen nådde SPD när det
lyckades vinna såväl moderna arbetstagare,
klassiska industriarbetare som delar av mellanskikten för en politik som syftade till
rättvis fördelning och samhällelig delaktighet. Detta skapade den historiska ekvationen för efterkrigssocialdemokratin: Den
nådde sin kulmen som organisation när
även arbetarna steg uppåt.
Men denna framgång hade också sitt
pris. Partiet dominerades alltmer av dem
som avancerat ut ur arbetarkåren. SPD:s
medlemmar kom ofta ur arbetarmiljöer
men var i ökande grad själva inte längre
arbetare. Fram till 1965 var hälften av de
nya medlemmarna fortfarande arbetare.
Men redan i slutet av 70-talet var deras
andel mindre än en tredjedel. Vid den stora
medlemstillströmningen under 70-talet
dominerade de högutbildade grupperna
och tjänstmännen. Genom denna interna
moderniseringsknuff rörde sig partiet självt
mot mitten. Ironiskt nog är det den egna
framgången som skar av SPD från källan till
den egna drivkraften och styrkan. Under
50-talet utgjorde arbetarna fortfarande en
klar majoritet av medlemskåren. Arbetarnas
procentuella andel av SPD:s medlemskår
var ungefär lika med deras andel av hela
befolkningen. Idag däremot finns det procentuellt tre gånger så många arbetare i samhället som i SPD:s medlemskår. 2004 var
endast 12,1 procent av SPD-medlemmarna
arbetare. Bland de nya medlemmarna är
det ännu mindre: Knappt sju procent. Och
bland de nya medlemmarna är endast 20
procent fackanslutna.

Avkopplandet från fackföreningarna
Det är inte bara arbetarna som har avkopplats från SPD utan även länken mellan
dem har blivit skör. SPD har under många
decennier varit fackföreningarnas parti,
trots alla gräl, anklagelser och tråkigheter.
Det var visserligen inte längre en politisk
familj men det förblev ändå ett privilegierat
partnerskap.
Idag är det inte mycket som förenar fackföreningar och SPD, i bästa fall bildar de
en ändamålsgemenskap som klarar sig utan
passion, visshet och lojalitet. Den ömsesidiga alienationen nådde sin kulmen i och
med Agenda 2010. Visserligen är de flesta
fackliga ledarna fortfarande SPD-medlemmar men de kan och vill inte förhindra
att funktionärer på mellannivå allt oftare
har sin politiska hemvist i vänsterpartiet
Die Linke. Även på den andra sidan äger
alienationen rum: Om andelen fackligt
organiserade SPD-parlamentariker i förbundsdagen före 1990 fortfarande låg på
över 90 procent så har den 2005 reducerats
till 59 procent.
I SPD har det visserligen redan sedan
länge funnits en övervikt av tjänstemän,
advokater och offentligt anställda. Men
kvaliteten har förändrats. Om man utgår
ifrån att parlamentsledamöter står för en
politik som reflekterar deras egen sociala
position förvånar knappast mittens politik.
Mer än 80 procent av parlamentsgruppens
medlemmar är akademiker: Jurister, lärare,
statsvetare, nationalekonomer, ingenjörer
är de stora yrkesgrupperna – men arbetare
och lägre tjänstemän måste sökas med lupp.
Men ofta sitter dessa ledamöter också sedan
ett halvt liv i parlamentet. Det finns bara
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en handfull kroppsarbetare: En kock, en
bilmekaniker, en lokförare, två murare. Die
Linkes parlamentsgrupp har lika många
fackliga funktionärer men endast en fjärdedel av SPD:s 222 ledamöter. Och något som
hade varit otänkbart i det klassiska SPD:
Inte en enda fackföreningsledare finns
kvar i SPD:s parlamentsgrupp. Den siste
var Byggnads ordförande Klaus Wiesehügel
som lämnade förbundsdagen 2002.
De flesta SPD-politiker har politiskt socialiserats varken i företags- eller i samhälleliga konflikter utan i en välståndskapitalism
som rymde chanser till socialt avancemang
även för de lägre skikten. Fackföreningsmannen i blazer från billigvaruhuset och
läraren i skinnväst, som före återföreningen
präglade bilden av SPD är idag relikter från
ett parti som idag inte längre finns. Bland
de äldre ledamöterna finns det fortfarande
sådana som tack vare vuxenutbildning studerat efter lärlingstiden och sedan arbetat
upp sig med ambition och flit. Dessa ledamöter representerar en del av sin generation,
av »Modellen Tyskland«, som skapats av
SPD under 60- och 70-talet för att erbjuda
bättre livschanser för arbetarbarnen.
Hos de yngre är yrkesutbildningen
endast utanverk. Ofta har de inte alls arbetat riktigt inom sitt yrke eftersom de redan
i unga år blivit yrkespolitiker. Arbetarnas,
de otrygga tjänstemännens, de tillfälligt
anställdas livsvärld har helt enkelt blivit
främmande för de »uppstigna f  d yrkesarbetarbarnen«. På kommunal nivå är det
delvis fortfarande annorlunda, mer jordnära förankrat, blygsammare. Men socialdemokratins toppskikt hör sedan länge till
republikens etablissemang.

Kaderskolan för den nuvarande funktionärsgenerationen är den egna ungdomsorganisationen, Jusos. Där lär man sig att
sitta hela nätter i långa möten, att köpslå
om formuleringar, gå politiska omvägar,
sluta kompromisser med den politiska motståndaren i den egna organisationen. Precis
som i politiken, men en storlek mindre.
Men den livserfarenhet som samlas i yrkes
utbildning, arbetsplatspolitik, facklig socialisering, facklig kamp, även i de vardagliga
striderna med kollegorna på arbetsplatsen,
allt detta saknas helt hos Juso-funktionärerna som oftast är studerande. Man märker
det om och om igen hos dagens ledning:
När de försöker ta i, när de polemiserar
mot den politiska motståndaren, är det i
regel en vanlig attack, sofistikerad, ibland
ironisk eller intellektuell. Den plebejiska
kvickheten, underklassens respektlöshet
gentemot överheten har försvunnit från
socialdemokratins retoriska arsenal. Men
detta var ju arbetarrörelsens kulturella
elixir: Det råa skämtet, som kunde vända
upp och ner på arbetsplatsens formella
maktstruktur var förr i tiden även ett betydande retoriskt instrument i politiken. När
en SPD-ledamot i parlamentet idag grälar
med en CDU-kollega är sannolikheten
ganska stor att en utbildad jurist grälar med
en annan jurist.
Före detta förbundskanslern Gerhard
Schröder betecknade nyligen SPD offentligen som det »upplysta borgerskapets« parti.
Ett upprört skri hördes i de egna leden –
möjligen därför att det redan stämmer för
de flesta ledande socialdemokraterna.
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Som en törstande på öppet hav
När Willy Brandt 1972 för första gången
använde begreppet »Nya mitten« föresvävade det för honom en allians mellan de
i mitten och de där nere. När man under
80-talet förutsåg slutet för proletariatet och
fackföreningarnas betydelse försvagades
förvandlades öppningen mot mitten till
en orientering åt mitten. Avkopplingsprocessen som förstärkte sig själv hade sjösatts
– och den fortsätter än idag. Den nådde sin
kulmen under Schröder. Vägen till segern
skulle gå genom mitten, arbetarna skulle ju
rösta på honom i alla fall. För detta hade
Schröder också förstärkt mittens politiska
föreställningar i SPD:s programmatiska
texter: Innovation, prestationsvilja, eget
ansvar, konkurrensförmåga.
Men efter att Schröder hade gjort av
sig med Lafontaine släppte han den andra
delen i framgångsformeln »Innovation
och rättvisa« – rättvisan. Den ekonomiska
liberalismen hade genomsyrat SPD, deras
politik följde finansmarknadernas logik.
Slutligen kom så Agenda 2010: Bättre
konkurrensförmåga, bättre flexibilitet och
mindre socialstat utgör denna »marknadssocialdemokratis« konturer. SPD är som en
ensam törstande på öppet hav. Med varje
kris tar det en allt större klunk av marknadsliberalismens saltvatten. Törsten blir värre
och värre, och kroppen torkar ut.
Den allians mellan de där nere och de
i mitten som Willy Brandt åsyftade är nu
passé. Såväl programmatiskt som personellt
är dagens SPD faktiskt den »Nya mitten«
– men i Schröders och inte i Brandts perspektiv. Utbildning, chanser, prestation
– det är det samhälleliga avancemangets

värderingar och personliga grunderfarenheter som stod för den klassiska SPD:s
framgång. Men: Dessa värden förvandlas
för allt färre människor i den gränslösa och
flexibla kapitalismen till faktiskt upplevt
samhälleligt avancemang eller ens till social
trygghet. I samhällets nedersta tredjedel har
chanserna till avancemang minskat, utbildning leder inte uppåt, och prestation lönar
sig inte längre. Den som studerade i slutet
av 60-talet behövde inte bekymra sig om
framtiden. För den som börjar studera idag
är en praktikplats och osäkra förhållanden
följeslagare in i en oviss framtid.
Som helhet kunde socialdemokratin då
möjliggöra social trygghet för många. Nu
– inte minst tack vare SPD:s politik – växer
de otryggas grupp, prekära livsförhållanden
och samhälleliga splittringar blir allt mer
problematiska. Det blir allt svårare även
för yrkesarbetare och mellanskikt att uppnå
trygga levnadsbetingelser för att kunna stå
emot marknadens risker.

Förskjutningen in i staten
SPD:s samhälleliga rum har förskjutits
från arbetarrörelsens miljöer, de kommunala initiativen och sociala nätverk, ja, från
hela det oppositionella samhället in i staten.
Det kanaliserar inte längre sina anhängares primära intressen utan organiserar den
statliga ordningen. Man eftersträvar auktoritet, inte adekvat representation. Sedan
länge är SPD:s toppskikt en del av den
»regerande klassen«. Med partiordföranden Franz Münteferings ord: Opposition
är skit. Detta redan därför att huvuddelen
av SPD:s yrkespolitiker och funktionärer
är beroende av staten – i motsats till det
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klassiska SPD där yrkespolitikerna huvudsakligen avlönades ur den genom medlemsavgifter fyllda partikassan; därmed blev de
också i större utsträckning ansvariga inför
medlemmarna. Det har utvecklats ett elitskikt i SPD som är intimt sammanflätat
med de statliga institutionerna. De förvärvar inkomst, prestige och karriärmöjligheter genom sitt deltagande i förvaltningen av
staten; de ser därför också som sin förnämsta uppgift att staten fortsätter att fungera,
ja, rentav att den fortsätter att fungera så
som den hittills gjort.
I mediedemokratins tidsålder inskränkte
partiledningen gräsrötternas möjligheter
till delaktighet och stärkte sina egna kompetenser. Eftersom man är avkopplad från
basen saknas korrektiven inom partiet,
seismograferna, traditionens väktare. SPD
är för närvarande visserligen splittrat i en
vänster- och en högerfalang men dessa skiljer sig endast i nyanser beträffande Agenda
2010; de konkurrerar med varandra i fråga
om vilken koalition man föredrar men inte
fråga om olika samhällsmodeller. Förskjutningen in i staten, maktens koncentration
till partiledningen, den allt vanligare kommunikationen via medierna, partibasens
minskade betydelse och de båda partifalangernas ömsesidiga neutralisering har lett
till en utveckling inom SPD som förstärker
dess karaktär som social-liberalt elitparti
och samtidigt fortsätter att försvaga förankringen i samhället. Det är en process som
är intimt förknippad med partiets farväl
till arbetarskikten. Det tidigare klasspartiet SPD:s handlingsduglighet berodde
nämligen på medlemmarnas starka sociala
homogenitet och på en fungerande soli-

darisk gemenskap i de egna leden. Levnadsförhållandenas, mentaliteternas och
socialisationens ökade mångfald i SPD
leder till att man inte längre kan förutsätta
att det föreligger en lojal konsensus bland
medlemskåren och att denna är svår att
åstadkomma politiskt.

Krisens dialektik
Betraktar man dagens SPD men även dess
europeiska systerpartier reser sig frågan:
Kanske hade sociologen Ralf Dahrendorf ändå rätt när han redan i början av
1980-talet förkunnade slutet på den socialdemokratiska tidsåldern? Mot detta talar
att SPD hittills klarat sig igenom många
stora kriser och dystra prognoser. De
socialdemokratiska partiernas förnyelse-,
omvandlings- och anpassningsförmåga har
ofta underskattats. Därför ställer sig frågan
vilket SPD vi har att göra med vid slutet
av den nuvarande krisen. Partiet lyckades
klara av, ja, bemästra alla hittillsvarande
kriser därför att man alltid mindes traditionen, rötterna, men även den gemensamma
visionen av en bättre framtid. Men denna
vision finns inte längre, och det som finns
kvar av den motsvaras inte av den faktiska
regeringspolitiken.
Samhörigheten i solidaritetens och rättvisans socialmoraliska idyll tillhandahöll
förr den enklav i vilken SPD kunde trotsa
även de värsta katastroferna. Emellertid:
Dessa kraftkällor har sinat. Av den mäktiga
samhälleliga förankringen återstår endast
den imposanta moränen av en gammal
glaciär, substansen minskar för varje år.
Anhängarnas ofta förutsättningslösa lojalitet och stöd som funnits i det förflutna
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finns inte längre. Man kommer att förbli ett
medlemsparti, men tiden som ett folkparti,
som ett aktivt massparti, tycks vara passé.
Under efterkrigssocialdemokratins gyllene
tidsålder var man ett före detta arbetarparti
som öppnade sig mot mellanskikten. För
närvarande är man ett folkparti med rester
av ett arbetarparti.
Redan på 60-talet varnade statsvetaren
Otto Kirchheimer för att folkpartier på
grund av sin inriktning på kortfristiga valframgångar skulle upplösa inte bara sina
långfristiga samhällspolitiska mål utan även
de intensiva relationerna till sin samhälleliga bas. Med denna 40 år gamla analys
tycks han ha prickat tillståndet hos dagens
SPD på ett spöklikt sätt.
Dialektiken i SPD:s kris består däri att det
idag ironiskt nog liknar idealbilden av ett
folkparti mer än någonsin. SPD är verkligen
mittens parti – det är mittens parti mer än
något annat. Om man utgår från den miljöstudie som gjorts av den partiet närstående
Friedrich-Ebert-Stiftung så kan konstateras
att inget annat parti är så jämt förankrat i
alla miljöer, främst i mittens miljöer. Kort
sagt: Man är ett idealtypiskt folkparti, eftersom det har stöd i nästan alla befolkningsskikt men med samma brist på entusiasm.
Men man är ett folkparti utan bål som
alltmer tappar sin samhälleliga kraftkälla.
Det som under flera decennier garanterade
framgångar vid valurnorna – öppningen åt
mitten – förvandlades i och med den nästan
absoluta orienteringen åt mitten till sin
motsats, eftersom man inte längre förmår
integrera arbetarna. Pikant nog vid en tidpunkt då det pågår en tydlig förskjutning
i tyskarnas subjektiva inordning i skikt:

En (återigen) växande del av befolkningen
räknar sig själv till arbetarskiktet.
Dessutom innebär orienteringen åt
mitten – om vilken även CDU, FDP
och De gröna konkurrerar – inte längre
en strategisk utvidgning. Det gjorde den
bara så länge som SPD säkert kunde räkna
med sina anhängare från arbetarskiktet,
från människor som lever under små och
osäkra förhållanden. Detta kunde SPD
göra bara så länge det inte fanns en konkurrent om social rättvisa till vänster. I och
med Agenda 2010 slungade partiet självt
denna konkurrent – »Die Linke« – upp
till positionen som parlamentarisk rival. I
det nya fempartisystemet innebär att varje
steg åt mitten blir ett steg som river ned
SPD:s broar åt vänster. Öppningens logik
har vänts till sin motsats: Med varje steg åt
mitten förminskar SPD sin samhälleliga
radie. Den som idag sätter sitt hopp till
mitten kanske erövrar regeringsmakten
men knappast den samhälleliga majoriteten – och riskerar därmed att utöva endast
en begränsad makt som man därtill kan
förlora igen ganska omgående.
En stor tanker sjunker inte helt enkelt
när den springer läck i fören. Den dyker
sakta under havsytan och skjuter å andra
sidan aktern i höjden. Så förhåller det sig
även med SPD. Medan partiet som organisation upplever den djupaste krisen under
hela efterkrigstiden utser den vicekanslerposten i regeringen och innehar tre av de
viktigaste departementen, nämligen utrikes-, finans- och arbetsdepartementet. SPD
har visserligen förlorat sin decennielånga
hegemoni över arbetarskiktet men det
håller sig uppe därför att det inte förlorat sin
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regeringsförmåga. Emellertid gäller fortfarande, till partiets nackdel: SPD:s svaghet
och Vänsterpartiets tilltagande styrka kan
förklaras med tyskarnas djupa behov av
social rättvisa och av en utjämnande social
stat. Detta behov är också orsaken till den
accelererande omformningen av det tyska
partisystemet.
Men trots sin svaghet öppnar sig för
SPD genom partisystemets förvandling
paradoxalt nog de största möjligheterna,
eftersom det – i princip – har de flesta koalitionsalternativen. Det kan samarbeta med
alla andra partier. Men i förbundsrepubliken finns för närvarande inte bara en samhällelig majoritet utan också en potentiell
parlamentarisk majoritet för en politik för
social rättvisa. I en koalition med Die Linke
skulle SPD faktiskt kunna vara den »nya
mittens« parti. Vänsterpartiet skulle kunna
vara intresserepresentant för de lägre samhällsskikt som mittenpartiet SPD endast i
begränsad omfattning förmår att integrera.
Detta förutsätter att SPD nyktert erkänner
att det inte längre är det socialdemokratiska
folkpartiet av gammalt snitt – som arbetarskiktets enda och självklara partipolitiska representant. Det skulle då vara helt
igenom rationellt – inte på grund av vänster eller rentav socialistiska utan av nyktert
beräknande och pragmatiska överväganden
beträffande regeringsmakten – att strategiskt samarbeta med Die Linke. Ifall SPD
vore ett rationellt parti, vill säga. Det enda
som är säkert är vad det inte längre är: Tysklands största folkparti. SPD har inte många
steg kvar till avgrunden.

PS. I valet till Förbundsdagen i september
2009 tog SPD – en gång Tysklands största
folkparti – ett ytterligare steg mot avgrunden:
med 23 procent av rösterna upplevde partiet
sitt sämsta resultat sedan Förbundsrepublikens grundande 1949; det föll tillbaka till
1893 års nivå. I sex delstater fick det mindre
än 20 procent. Med andra ord: Den ovan
beskrivna nedgången fortsatte i accelererad
hastighet. När SPD tillsammans med De
Gröna besegrade Kohls konservativa regering i valet 1998 kunde partiet stödja sig på
20 miljoner röster. Men efter elva års regeringsinnehav återstod inte ens hälften av detta
stöd. Bara under perioden 2005–2009 tappade partiet inte mindre än 6 miljoner röster.
Vart gick dessa röster? Svaret komplicerar den
bild som tecknats av Nachtwey. Den största
delen gick helt enkelt förlorat, dvs. drygt 2
miljoner valde att inte rösta; 1,1 miljoner gick
till Die Linke och knappt 0,9 miljoner till
De Gröna; men nästan lika många vandrade
högerut: en miljon till det konservativa CDU
och 430 000 till det fundamentalistiskt nyliberala FDP. Som övergripande facit av det
gångna valet måste sägas att den av Nachtwey
konstaterade strukturella och potentiellt parlamentariska majoriteten »för en politik för
social rättvisa« inte längre finns, åtminstone
inte för tillfället. »Om denna politiska förändring består under en längre tid eller kan
omvändas redan vid nästa val 2013«, skriver
Horst Kahrs, ”beror på den globala finansiella och ekonomiska krisens vidare förlopp,
partiernas agerande och – på de röstberättigade som 2009 valt att icke rösta.«1
1 Horst Kahrs, »Parteienlandschaft im Um-
bruch«, i Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke
Praxis, nr. 2 (2009), s. 122.
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När man sitter
på taburetterna
men inte på makten
Asbjörn Wahl
Hur har det gått för partier till vänster om socialdemokratin, som gått in i regeringskoalition med denna? Det är frågan som Asbjörn Wahl ställer sig i denna artikel.
Wahl är samordnare i den norska kampanjen For Velferdsstaten och rådgivare i
Fagforbundet, det norska kommunalarbetarförbundet. Han är aktiv i den alternativa
globaliseringsrörelsen kring de sociala forumen och välkänd i Sverige, där han föreläst
och debatterat på otaliga möten med fackföreningar och sociala rättviserörelser. År
2009 gav han ut boken Velferdsstatens vekst – og fall? Till skillnad från andra artiklar
i detta nummer handlar hans artikel således inte direkt om utvecklingen i socialdemokratin, utan om förutsättningarna för vänstern att samarbeta med den. Diskussionen
är högaktuell i Sverige, när vi går in i en valrörelse där en borgerlig allians står mot
en rödgrön allians med deltagande av Vänsterpartiet. Artikeln utgår från ett föredrag
som Wahl höll vid ett internationellt seminarium i Tyskland 2009. Den har också varit
publicerad i den danska tidningen Solidaritet 3/09.

Erfarenheterna av arbetarpartiregeringar i
Europa under den nyliberala perioden har,
milt sagt, inte varit särskilt spännande. De
senaste erfarenheterna av sådana regeringar
i Frankrike, Italien och – i viss mån också
Norge – spänner från det negativa till det
katastrofala. I alla dessa tre länder har
högerpopulistiska partier blivit de största
vinnarna – med ökat stöd, även i arbetar
klassen, och ökat inflytande på områden
som invandringspolitik. Det är särskilt
slående, med tanke på att argumentet från
vänsterpartierna för att gå med i centervänster-regeringar just har varit att isolera
och hejda den yttersta högern.

När vi analyserar de här erfarenheterna
måste vi se på såväl inre som yttre faktorer. Maktbalansen mellan arbete och kapital är den mest avgörande yttre faktorn.
Den maktbalansen har ändrat sig på ett
avgörande sätt till kapitalets fördel under
den nyliberala perioden från omkring 1980.
Den viktigaste inre faktorn är vad som
kännetecknar partiet i fråga – dess sociala
rötter, dess analys av den aktuella situationen, dess strategier, dess förhållningssätt
till fackföreningar och sociala rörelser, och
dess mål och perspektiv. Det är ur den synvinkeln som vänsterns politiska och ideologiska kris måste ses.
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Även om en detaljerad analys kräver att
man beskriver den konkreta situationen i
varje land noggrant, dess historia och traditioner, förhållandet mellan klasserna och
dess sociala och politiska grupperingar, har
jag valt en mer generell angreppsvinkel i
den här texten. Min diskussion fokuserar
på villkoren för att vänstern ska gå med i en
regering. Utifrån de senaste erfarenheterna
vill jag pröva att utveckla några generella
minimivillkor för vänsterns regeringsdel
tagande – åtminstone som en utgångspunkt för fortsatt diskussion.

Ett par klargöranden
Men först ett par klargöranden, som är viktiga för analysen:
För det första betraktar jag inte de traditionella socialdemokratierna eller arbetar
partierna (inte ens om de själva kallar sig
socialistiska) som en del av vänstern. Det
finns viktiga skillnader mellan dessa partier och center-höger-partier, först och
främst vad gäller historia, traditioner och
ursprunget i arbetarklassen. Det ställer
vänstern inför speciella utmaningar. Men
politiskt har de här partierna ändå stått för
en mer eller mindre mjuk version av nyliberalismen sedan 80-talet. De har via liberaliseringar, privatiseringar och undergrävning
av kollektivavtalen medverkat till att maktbalansen förskjutits till kapitalets fördel.
För det andra har det i Europa inte
handlat om att vänstern vunnit regeringsmajoriteten (som den till exempel gjort i
flera latinamerikanska länder). I den här
nyliberala perioden har det bara handlat
om huruvida man skulle delta som underordnad medlem i en center-vänsterregering

– oftast i koalition med en dominerande
socialdemokrati och några gröna och/eller
socialliberala partier. Det har därför alltid
varit en fråga om vilka kompromisser vänsterpartiet är berett att acceptera och absoluta villkor (om några) det ställer på olika
politiska områden. Kompromisser från en
underordnad position har blivit mottot för
dagen för dessa partier.

Maktbalansen
Den nyliberala offensiven på 80-talet ledde
till en påtaglig förskjutning av maktbalansen. Genom avregleringar och privatiseringar överfördes makt och beslutanderätt
från demokratiska institutioner till marknaden. Genom New Public Management
har offentliga institutioner hamnat utanför politikernas räckvidd och underkastats
»låtsas-marknads«-regler och regleringar –
vilket har lett till ökad makt för ledningar
och marknaderna. Genom internationella
avtal och institutioner (som till exempel
världshandelsorganisationen WTO och
EU) har den nyliberala politiken institutionaliserats på internationell/regional nivå,
och därmed har det politiska utrymmet på
den nationella nivån ytterligare inskränkts.
Manöverutrymmet för vänsterpartier
som väljer att gå med i center-vänsterregeringar har följaktligen blivit mycket
begränsat. Även om många regeringar och
politiker överdriver bristen på politiskt
armbågsutrymme råder det inget tvivel
om att det är kraftigt begränsat. Kapitalets
fria rörlighet, dess fria etableringsrätt och
tillgång till marknader över gränserna är
några av de viktigaste exemplen på hur politikerna själva i stor utsträckning begränsat
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sina egna möjligheter att genomföra en
alternativ politik i sitt eget land. Kort sagt
har vi inte bara sett en stor förskjutning
i maktbalansen, utan också en våldsam
utbyggnad av de institutioner som befäster den nya maktbalansen – och som helt
enkelt gjort en stor del av vänsterpolitiken
olaglig, som ett brott mot internationella
avtal. Det utgör givetvis en allvarlig utmaning för vänsterpartier, och alla partier som
står inför möjligheten att delta i en centervänster-regering måste beakta den. Det
engelska ordspråket »att sitta på taburetterna, men inte på makten« (To be in office,
but not in power) kan lätt bli verklighet i en
sådan situation. Faran för att bara bli gisslan
för nyliberal politik är överhängande.

Förhållandet till sociala rörelser
och krafter
Regeringarna har således begränsat sina
egna möjligheter att reglera ekonomin
och inskränka kapitalets makt, även om
en enskild regering skulle vilja genomföra
sådana åtgärder. Varje regering som vill
föra en radikal välfärdspolitik under sådana
omständigheter behöver därför starka
sociala rörelser utanför parlamentet för
att utmana kapitalets växande strukturella
makt. Men så har det inte sett ut i de europeiska länderna under de senaste 20–30 åren.
Det har varit upp- och nedgångstider för
många sociala rörelser och fackliga strider,
men det har varit ont om starka, varaktiga
rörelser med välutvecklad klassmedvetenhet
och långsiktigt perspektiv.
Det tycks också vara ett problem för
vänstern att stå med ett ben i regeringen,

och ett ben utanför, som det formulerades
av det franska kommunistpartiet, då det
gick med i den så kallade »pluralistiska«
vänsterregeringen under Lionel Jospin
1997. Det visade sig då också att det var
lättare att formulera en sådan »tvåbens«strategi än att genomföra den i verkliga
livet, och det faktiska resultatet var inte
särskilt uppmuntrande för den franska
vänstern.
I Norge idag ingår inte behovet av en
sådan social kraft utanför parlamentet i
perspektivet och strategin för Sosialistiskt
Venstre, som för närvarande är en del av
en bred center-vänster-koalition. Tvärtom
har officiella företrädare för SV bett sociala
rörelser att hålla sig lugna, vara tålmodiga
och ge regeringen mer tid istället för att
»skapa problem för dem« genom att kritisera den och mobilisera för mer radikala
lösningar. Men i dagens samhälle skulle det
behövas en stor social mobilisering för att
skapa en progressiv utveckling. Det kräver
en kombination av starka och aktiva rörelser och ett parti som är djupt förankrat i
arbetarklassen och andra folkliga rörelser,
och som kan representera dessa rörelser i
och utanför parlamentet. Troligen kan ett
sådant parti, som kan leda folklig kamp,
inte utvecklas utan att det finns sådana
starka sociala rörelser.

Klassmedvetande
Den politiskt-ideologiska situationen i
arbetarklassen har stor betydelse. I Europa
har den präglats starkt av den rätt framgångsrika utvecklingen efter andra världskriget, baserad på klasskompromiss och
samarbete.

När man sitter på taburetterna men inte på makten 63

Utvecklingen verkar åt två håll. Å ena
sidan har den europeiska sociala modellen eller välfärdsstaten medfört enorma
förbättringar i arbetsliv och levnadsvillkor
för det stora folkflertalet. Å andra sidan har
dessa förbättringar, som var ett resultat av
en social kompromiss där kapitalet gjorde
stora eftergifter till arbetarklassen, betytt
en avpolitisering och avradikalisering av
denna. Ett annat resultat var att arbetarklassen integrerades starkt i den kapitalistiska
ordningen.
Även om klasskompromissen brutit
samman eller håller på att brytas ned i kölvattnet av 70-talets ekonomiska kris och
den efterföljande nyliberala offensiven, är
arbetarrörelsen i Europa fortfarande starkt
påverkad av samarbetsideologin – och det
gäller också många politiska vänsterpartier.
Den sociala paktens ideologiska arv är med
andra ord fortfarande levande och frodas i
stora delar av arbetarrörelsen. Många strävar till och med efter att återupprätta den
sociala kompromissen, eller New Deal som
den kallades i USA (och som under dagens
klimatkris fått en del att efterfråga en New
Green Deal). En sådan politisk inriktning
tycks emellertid helt sakna förståelse för
maktförhållanden i samhället. Den tar inte
hänsyn till den enorma förskjutningen i
maktbalansen som låg bakom efterkrigstidens klasskompromiss, en förskjutning som
berodde på att frimarknadskapitalismen
diskrediterats efter 30-talsdepressionen.
När den politiska vänstern kräver en ny
social pakt under dagens styrkeförhållanden, bidrar den till att skapa illusioner, och
det kan bara leda till att kampen avleds.

Konkurrensen med yttersta högern
Undermineringen och försvagandet av
Europas sociala modell, välfärdsstaten,
och den allmänna kapitalistiska offensiven
har lett till ökat missnöje, osäkerhet och
maktlöshetskänslor bland arbetare och
människor i allmänhet. Med andra ord
har den sociala och ekonomiska grunden
till människors missnöje djupa rötter i den
kapitalistiska ekonomin – och särskilt i dess
nyliberala variant, som innebär ökad utsugning av arbetarna, minskar deras inflytande
på arbetsplatserna, alienerar dem i förhållande till såväl arbetsprocessen som samhället i stort och gör sociala och ekonomiska
livsvillkor osäkrare.
Den nuvarande krisen har stärkt missnöjet bland arbetarna. Men vänstern har
inte utvecklat något politiskt svar på dessa
problem. Och det har bidragit starkt till
uppkomsten av yttersta höger-/populistiska partier, som cyniskt men framgångsrikt utnyttjat situationen. Deras framgång
har varit möjlig på grund av bristen på
vänsterpartier som förstår situationen,
tar folks bekymmer på allvar och förmår
politisera dem och kanalisera dem in i en
kamp mot alienation, utsugning och marginalisering – för ett socialt, rättfärdigt och
solidariskt samhälle. Det problemet kan
förvärras med ett vänsterparti, som deltar i
en center-vänster-koalition, som domineras av socialdemokratin, eftersom partiet
binds upp till en rad kompromisser, och
det knappast finns någon vänsteropposition som kan samla missnöjet och politisera det. På så sätt kommer deltagande i
en bred vänsterkoalition och de kompromisser det med nödvändighet leder till i
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den nuvarande konjunkturen i sig själv att
begränsa möjligheten för att representera
och försvara arbetarnas och folkflertalets
intressen.
I den situationen kommer den populistiska högern att vara det enda »antiestablishment«- och systemkritiska alternativet, medan center-vänster-regeringen
huvudsakligen administrerar och försvarar
den existerande ordningen. På så sätt står
vänstern i den paradoxala situationen, att
även om den gått med i en center-vänsterregering för att stoppa och isolera den
yttersta högern, blir resultatet det motsatta – den populistiska högern stärks och
vänstern försvagas. Utvecklingen kan bara
vändas om vänstern förmår skapa en situation där arbetare och breda befolkningsskikt
upplever att de deltar i en verklig kamp för
frigörelse, en kamp som den senaste tidens
center-vänsterregeringar i Europa inte förmått att föra.

Partiets karaktär
När man diskuterar erfarenheterna av
vänsterns deltagande i regeringar ska man
ändå inte bara se på de yttre faktorerna,
utan också på de inre. Har partiet en
meningsfull analys av situationen? Har
det de strategier och perspektiv som är
förutsättningen för att kunna mobilisera
brett för sociala förändringar? Om inte,
kan dess politik inte bara ses som felaktig – eller som resultatet av yttre faktorer.
Kanske tvingas vi snarare dra slutsatsen att
detta inte är det parti vi behöver för att
leda kampen för arbetarklassens frigörelse
och kapitalismens störtande (om det fortfarande är vårt mål).

De flesta vänsterpartier är något förvirrade, påverkade som de är av arbetarrörelsens ideologiska och politiska kriser efter
Sovjetmodellens sammanbrott i Östeuropa och slutet på den socialdemokratiska
modellen (som byggde på samhällspakten
mellan arbete och kapital) i Västeuropa.
De olika vänsterpartiernas karaktär beror
därför av många faktorer. Bristen på starka
sociala rörelser som kan påverka partiet,
radikalisera det och förse det med nya aktivister med erfarenhet av sociala rörelser, är
en faktor. En annan faktor är tendensen
bland framförallt partiledare att vilja bryta
sig ut ur den politiska isoleringen och bli
accepterade i samhället. En tredje faktor
är karriärismen hos individer i eller nära
partiets ledning, om de ser en möjlighet
att komma med i regeringsapparaten och
så vidare. Alla dessa faktorer pressar ett
vänsterparti i riktning mot mer moderata
och pragmatiska ståndpunkter.
Om man ser på europeiska vänstererfarenheter hittills av center-vänster-koalitioner, ser det ut som om de här partierna varit
för ivriga att gå med i regeringen, samtidigt
som de politiska strategierna och taktikerna
för att använda sådana positioner varit outvecklade. Det ser också ut som om partierna
undervärderat hur den nuvarande ogynnsamma maktbalansen, samtidigt med deltagande i en koalition, begränsar det politiska
utrymmet för ett mindre vänsterparti.
Den här utvecklingen har lett till förväntningskriser. Vänsterpartier lovar en ny politik, och väljarna vänster sig reformer som
tillfredställer deras behov, men resultaten
blir magra. På så sätt har vänstern hamnat i
kläm mellan legitima folkliga förväntningar
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å ena sidan, och å andra sidan det begränsade politiska manöverutrymmet, när man
ingår i en bred koalition. Resultatet är att
partierna tappat trovärdighet och stöd. Åter
kan vi se hur vänstern försvagas och yttersta
högern ytterligare stärks – precis motsatsen
till det som var målet.

Minimivillkor
Självklart ska socialistiska partier söka allians med andra partier, också i ett regeringssamarbete, om det kan bidra till att
förskjuta maktbalansen från kapital till
arbete. Men det finns några villkor, som
först måste vara uppfyllda, om man ska gå
med i en sådan koalition. Bara konkreta
förhandlingar med andra partier kan i
slutänden visa om de nödvändiga förutsättningarna föreligger. Allmänna lösningar
ska därför betraktas med försiktighet. Trots
det vill jag utgå från erfarenheterna av SV:s
deltagande i den norska regeringen och
från andra europeiska vänsterpartiers deltagande i center-vänster-regeringar under
de senaste 20–30 åren, för att framlägga
följande fyra minimivillkor som grundval
för diskussionen:
1. Ett socialistiskt vänsterparti bör inte delta
i en koalitionsregering, om den regeringen
inte går emot privatiseringar, såväl i det egna
landet som internationellt. Regeringen ska
försvara, inte angripa, fackföreningar och
fackliga rättigheter samt inte delta i imperialistiska krig.
2. Partiet ska i sitt regeringsdeltagande
vägledas av långsiktiga socialistiska visioner och strategier. Det ska löpande kunna
utvärdera, om dess deltagande tjänar de

långsiktiga målen, och vara i stånd att bryta
med regeringen om det inte är fallet.
3. Under nuvarande maktförhållanden är
det inte möjligt att föra en konsekvent politik mot nyliberalismen i en regering om det
inte finns starka folkliga rörelser (inräknat
fackföreningsrörelsen) utanför parlamentet. Vänsterpartiet måste därför både förstå
nödvändigheten av sådana rörelser och
förmå ansluta sig till dem.
4. En sådan regerings politiska plattform
ska förhålla sig till vanliga människors problem, osäkerhet, bekymmer och oro. Deras
missnöje med dagens utveckling ska tas på
allvar. Det innebär att ha ett program som
utmanar de nuvarande maktstrukturerna,
begränsar kapitalets makt, omfördelar välståndet och utvidgar demokratin. Bara en
regering som genom konkreta ekonomiska
och sociala reformer kan mobilisera arbetarna och de breda folklagren har någon
chans att hejda högerpopulismen. Erfarenheterna hittills är att bara i en situation där
arbetare och folk i allmänhet upplever att
de deltar i ett frigörelseprojekt, kommer
vänsterns regeringsdeltagande att lyckas.
Under de senaste 20 åren har ingen av dessa
fyra förutsättningar uppfyllts av centervänster-regeringar i Europa. Min slutsats
är därför att regeringsdeltagande i en nyliberal period måste behandlas mycket mer
restriktivt än vad den europeiska vänstern
hittills gjort. Under nuvarande ogynnsamma maktförhållanden med relativt
svaga och fluktuerande sociala rörelser är
huvuduppgiften för vänstern att organisera,
politisera, medvetandegöra och mobilisera
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till motstånd underifrån. På så sätt kan det
utvecklas en bas för framtida regeringsdeltagande.

Taktiska överväganden
För ett vänsterparti som har som mål att
störta kapitalismen kommer det sannolikt
att vara ett bättre val att ge passivt men kritiskt stöd till en center-vänster-regering än
att delta i regeringen under rådande maktförhållanden. Det ger bättre armbågsutrymme, och möjlighet att driva grundläggande ståndpunkter och föra fram mer
radikala förslag, än de ofta urvattnade
kompromisser som kommer ut från en
sådan regering. Och man får inte glömma
att politisk makt inte beror av regeringsdeltagande. Att utmana en center-vänsterregering i allians med starka sociala rörelser
kan ha ett starkt inflytande på regeringspartier som tävlar om stöd från samma
väljarbas.
Ändå hörs ofta argumentet från många
vänsterpartier att »våra väljare och de mest
aktiva delarna av arbetarrörelsen vare sig
förstår eller accepterar om vi inte deltar i
en sådan koalitionsregering«. Enligt detta
argument riskerar partiet att mista förtroende och stöd om det ställer sig utanför
regeringen.
Mot detta kan två argument anföras:
För det första har erfarenheterna hittills
visat att vänsterpartierna tvärtom förlorat stöd och förtroende när de deltagit i
regeringar – och troligen långt mer än om
partiet hade ställt sig utanför, men ändå
utgjort en del av regeringens parlamentariska underlag.

För det andra kommer effekten av att
stå utanför regeringen sannolikt att bero
av hur partiet förklarat ståndpunkten. Alla
partier måste självklart i princip sträva efter
att delta i en regering – om de riktiga politiska förutsättningarna finns. Det är just
dessa förutsättningar som är avgörande.
Om vänsterpartiet tar några av fackföreningsrörelsens och de sociala rörelsernas
viktigaste krav, och gör dem till absoluta
villkor för att delta, kommer det att ha en
bra utgångspunkt för att försvara sitt ställningstagande om regeringsförhandlingarna
bryter samman. Problemet har hittills snarare varit att vänstern gått för långt med
kompromisserna redan i de inledande
regeringsförhandlingarna.

Efterskrift
Det ser emellertid inte ut som om de
senaste 20-30 årens negativa erfarenheter
av att vänsterpartier deltar i regeringar
avskräckt nya partier från att följa samma
kurs. Tvärtom tycks det ha blivit en dogm
att vänstern bör gå med i center-vänsterregeringar om tillfället ges, och om det
socialdemokratiska partiet ifråga accepterar
en koalitionspartner. Således är Vänsterpartiet i Sverige, Socialistisk Folkeparti i
Danmark, Socialistpartiet i Holland och
Die Linke i Tyskland alla fast beslutna att
delta i regeringar om de får möjlighet. Men
om det resulterar i regeringar, som inte kan
möta arbetarnas och breda folklagers behov
och förväntningar i en period av fördjupad
social och ekonomisk kris, kan situationen
bli katastrofal – och leda till att den yttersta
högern stärks ännu mer.
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Keynes, och sen då?
Daniel Bensaïd

Efter att i tjugo år ha sjungit hyllningssånger till den liberala Chicagoskolan och dess
social killers firar tidningarna idag Keynes’ återkomst. Från en kris till en annan har
en del av dennes desillusionerade konstateranden fortfarande en oroande aktualitet.
Så inleder Daniel Bensaïd sin artikel och Keynes igår, idag och i morgon och citerar
Keynes från 1920-talet:
»Den internationella kapitalismen, som idag är på nedgång, och i vars händer
vi befunnit oss sedan kriget, är inte en framgång. Den saknar intelligens, skönhet,
rättvisa, dygd, och den håller inte sina löften. Kort sagt, vi tycker inte om den och vi
börjar förakta den. Men när vi frågar oss vad vi ska ersätta den med, blir vi ytterst
villrådiga.«*
Men betyder denna klarsynthet att Keynes skulle fungera idag?
Bensaïd är professor i filosofi vid Paris VIII och ingår i Tidsignals internationella
redaktion.

Den gamla världen dör
Vi måste säga att i ett England på nedgång
under mellankrigstiden var denna syn på
kapitalismen som ynklig ganska vanlig. År
1926 – generalstrejkens år då Trotskij i »Vart
går England?« analyserade hur imperialismens ledarskap förflyttats västerut över
Atlanten – ställde G K Chesterton, som
en god katolik med social medvetenhet och
längtan tillbaka till småföretagsamheten
inom jordbruk och handel, följande diag*  J M Keynes, »L’autosuffisance nationale«. La
pauvreté dans l’abondance. Paris, Tel Gallimard
2007, s.203.

nos: »Det rådande ekonomiska systemet,
antingen vi kallar det kapitalism eller något
annat, har redan blivit en fara på väg att bli
dödlig.« Han tillade, långt innan finansvalpar och subprimelån: »Felet med finansvärlden är att den är alldeles för fantasifull:
den göds av fiktiva värden.«1
Denna villrådighet har idag vuxit efter
de byråkratiskt planerade samhällenas och
de förstatligade ekonomiernas bankrutt.
Den internationella kapitalismen är ändå
fortfarande lika renons på intelligens och
1. G K Chesterton, The Outline of Sanity. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1927.
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skönhet, och absolut ännu mer föraktlig.
Idag som igår har de liberala dogmerna och
»den politiska filosofi som formades under
1600- och 1700-talen för att störta kungar
och prelater« blivit något lika naturligt som
dimjölken.2 Frågan om vad den sak ersättas med framstår som alltmer akut – och
alltmer oroande.
De politiska krafter, som socialdemokratin, som sedan andra världskriget har
försökt utveckla och försköna kapitalismen
tycks också vara på väg att ge upp andan.
Det som Keynes på sin tid skrev om den
historiska liberalismen kan idag, ord för
ord, användas mot dessa marknadssocialister: »De politiska utmaningar som mobiliserade partierna på 1800-talet [ersätt med
1900-talet] är lika döda som fåret som
serverades förra veckan. Samtidigt som
framtidens frågor formuleras har de ännu
inte funnit plats i partiernas program.
Argumenten för att vara liberal [läs »social
demokrat«] är synnerligen magra idag. Det
är idag ofta bara slumpmässiga skillnader i
temperament eller historiska skäl, och inte
politiska skiljaktigheter eller rena ideal som
skiljer en ung progressiv konservativ från
den genomsnittlige liberalen [läs »socialdemokraten«]. De gamla stridsropen har
dämpats eller tystnat helt.«3 Se bara på
Kouchner, Besson, Jouyet, Rocard, och
deras efterföljare.

2. Keynes, »La fin du laisser-faire« i La pauvreté.,
s.69. Finns utgiven på svenska som Laisser-fairesystemets slut. Stockholm 1927.
3. Keynes, »Suis-je un libéral?« i La pauvreté, s
18-20.

En miserabel världs miserabla mått
Genom att reducera alla rikedomars, alla
varors, alla tjänsters marknadsvärde till den
socialt nödvändiga arbetstid som krävs för
att producera dem, försöker marknadens
lagar att mäta det omätbara, kvantifiera det
okvantifierbara och ge allt ett penningvärde.
Som allmän värdemätare får pengarna på
så sätt den magiska förmågan att omvandla
allt. Penningen som medium för ett universellt utbyte »förväxlar och utbyter« allt. De,
är »den omvända världen, förväxlingen och
förvandlingen av alla naturliga och mänskliga kvaliteter«4.
En aktuell fråga: vad motsvarar en universitetslärares och forskares lön? Han/
hon har omvandlats till en försäljare av
prestationer att marknadsföra, och anses
numera sälja kunskap, vars marknadsvärde
kan mätas genom utvärderingsprocedurer
(som kvantitativ bibliometri). Men han/
hon säljer ändå inte en produkt (en kunskapsvara), utan erhåller ekonomisk ersättning för den socialt nödvändiga arbetstiden
för att producera och reproducera arbetskraften (inklusive studietiden); en ersättning som hittills betalats av skattemedel.
Handlar det enbart om tiden i laboratoriet eller timmarna framför dataskärmen
(som kan mätas av datorns egen klocka)?
Slutar forskaren att tänka på tunnelbanan
eller joggingturen? »Kunskap och pengar
mäts inte med samma mått« (Aristoteles):
frågan blir ännu mer snårig med tanke på
4. »De ekonomisk-filosofiska manuskripten,
Karl Marx. Texter i urval. Red: Sven-Eric Liedman & Björn Linnell. Ordfront Stockholm 2003,
s. 106.
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att kunskapsproduktionen idag i hög grad
är kollektiv, svår att individualisera och
innehåller en stor mängd dödtid.
Den nuvarande krisen är verkligen en
historisk kris – ekonomiskt, socialt, ekologiskt – för värdelagen. Att mäta allt med
den abstrakta arbetstiden har, som Marx
förutsade i sina skrifter från 1857, blivit ett
»miserabelt« mått på sociala förhållanden.
»Man kan inte förvalta det man inte kan
mäta«, upprepar ändå Pavan Suchdev,
som tidigare var chef för Deutsche Bank
i Bombay och fått i uppdrag av EU-kommissionen att avge en rapport, »en kompass
för världens ledare« som »snabbt sätter ett
ekonomiskt värde på det naturen ger oss«5!
Men att mäta alla materiella, sociala, kulturella tillgångar med det enda måttet av
den socialt nödvändiga arbetstiden för att
producera dem, blir alltmer problematiskt
i takt med att arbetet blir alltmer kollektivt
och i takt med att det intellektuella arbetet i
massiv skala inkorporerats i detta kollektiva
arbete.
Naturens långsiktighet är inte börskursernas kortsiktighet! Att ge »ett ekonomiskt
(monetärt) värde« på naturens tjänster stöter
på det knepiga problemet att bestämma
en gemensam nämnare för naturresurser,
närservice till individer, för vanliga varor,
luftens kvalitet, dricksvattnet och så vidare.
Det skulle behövas en annan måttstock än
arbetstiden, och ett annat mätinstrument
än marknaden, ett instrument som kan värdera kvalitet och motkostnader för kortsiktiga vinster. Bara en social demokrati skulle
kunna tillfredställa behoven, ta hänsyn till
5. Libération, 5 januari 2009.

de naturliga cyklernas långsiktiga och långsamma förlopp och formulera villkoren för
samhälleliga val med hänsyn till deras miljökonsekvenser.

Finns det utvägar ur krisen?
Dagens kris är alltså inte bara en konjunkturkris av den typ som systemet genomgår
ungefär vart tionde, vart tolfte år. Det är
en historisk kris för värdelagen. I den visar
kapitalismen inte bara sin orättvisa utan
också sin trefaldigt destruktiva sida: som
förstörare av samhället, av naturen och
följaktligen av människan som socialiserad
naturvarelse. Det är också, om de som förut
ser en utväg ur krisen genom en mirakulös
grön New Deal inte misstycker, en kris för
de lösningar som uppfanns för att komma
ut ur de tidigare kriserna. Man glömmer
ofta att de keynesianska botemedlen kunde
bidra till tillfälliga återhämtningar, som
exempelvis 1934–35, men att ekonomin
sedan föll platt 1937–38. Det fordrades inget
mindre än ett världskrig för att skapa villkoren för stabil tillväxt under de följande
»ärorika trettio åren«. Man glömmer också
under vilka villkor stimulanspolitiken förordades: Det rådde klassamarbete med relativt starka fackföreningar inom ramen för
nationalstater; och det fanns reserver för
kapitalackumulationen genom de imperialistiska metropolernas koloniala dominans. De villkoren har helt förändrats6.

6. Toni Negri hävdar att »det har idag blivit
omöjligt att återanvända Keynes. Den keynesianska New Deal förutsatte tre institutionella villkor: en stat-nation som kunde föra en oberoende
nationell ekonomisk politik; att det var möjligt
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Keynes ville därför, för att ge effekt åt
sina rekommendationer, »maximalt minska
det inbördes beroendet mellan nationerna« istället för att »driva det till maximum«. Han menade att »ökad nationell
självförsörjning och ekonomisk isolering
skulle underlätta uppgiften«7. Senare har
den finansiella avregleringen och marknadernas öppnande tvärtom drivit på detta
ömsesidiga beroende inom globaliseringens
ram, så att nationalstaten idag försvagats
och mellanstatliga avtal ifrågasätts.
Lägg dessutom till att Keynes, som totalt
negligerade miljön, dess krav och begränsningar, satte sitt hopp till överflöd och
obegränsade framsteg. Han uppskattade
1928 att »det ekonomiska problemet skulle
kunna vara löst eller på väg att lösas inom
hundra år från nu« (det vill säga, om tjugo
år från idag). Han var övertygad om att
mänskligheten skulle nå den punkt, där den
»befriats från de ekonomiska bekymrens
grepp« och helt kunde ägna sig åt att fylla
sin frihet med innehåll. Med profetiska
toner som påminner om vissa Marx-texter,
förutspådde han att »ocker och egennytta«
under »ännu en kort tid« förblir våra gudar,
men att framstegen oundvikligen skulle

att mäta löner och vinster inom ramen för en
demokratiskt accepterad omfördelning; förhållandet i arbetslivet som möjliggjorde en dialektik
mellan företagets och arbetarklassens intressen
inom lagens ramar.« Toni Negri, »No New Deal
is possible«, Radical Philosophy nr 155, maj-juni
2009.
7. Keynes, »L’autosuffisance nationale«, La pauvreté…, s.200.

leda oss »ut ur nödvändighetens tunnel mot
dagsljuset«8.
Han dämpade ändå denna entusiastiska
vision av en lysande framtid genom att
klä dystra sinnesstämningar i en mörkare
hypotes: »Några cyniker kommer att dra
slutsatsen att bara kriget kan få slut på en
större kris. Hittills har det faktiskt också
bara varit krig som regeringar ansett det respektabelt att finansiera i stor skala genom
statsobligationer«9. Tyvärr fick cynikerna
rätt i slutänden. Även om det idag är ännu
nödvändigare att akta sig för illusionen att
historien upprepar sig, kan vi förutse att
utvägen ur krisen – om det handlar om en
historisk kris för kapitalismens funktionssätt – inte i huvudsak kommer att bero på
ekonomiska botemedel. Det krävs istället
att styrkeförhållandena mellan klasserna
förändras i världsskala genom stora politiska omvälvningar.

Kommunism i USA?
År 1935, medan Keynes i Allmän teori om
sysselsättning, ränta och pengar10 funderar
över hur den skeppsbrutna kapitalismen
kan räddas, ägnar sig landsflyktingen Leo
Trotskij åt en häpnadsväckande övning
i politisk fiktion, när han funderar över
hur kommunismen i USA skulle kunna
se ut11. Han föreställer sig att »en revolu8. Keynes, »Perspectives économiques pour nos
petits-enfants«, La pauvreté.., s.112 och 117.
9. Se ovan, s. 184.
10. Keynes, Allmän teori om sysselsättning, ränta
och pengar. Pontes 1994.
11. L Trotskij, Le communisme aux Etats Unis, 25
mars 1935, i Oeuvres, Paris

Keynes, och sen då? 71

tions kostnader« där skulle bli »obetydliga«
i förhållande till nationens tillgångar och
befolkning jämfört med vad den kostade i
Ryssland. Han förutser en gradvis omvandling av samhällsförhållandena, genom att
övertyga snarare än genom tvång: »Givetvis
skulle de amerikanska sovjeterna upprätta
sina egna jättelika jordbruksföretag, som
skolor i frivillig kollektivisering. Era jordbrukare skulle lätt kunna räkna ut om det
ligger i deras intresse att förbli isolerade
länkar, eller att förena sig med den allmänna
kedjan.« Samma metod skulle användas för
att förmå småhandeln och småindustrin att
gå med i den nationella industriorganisationen. Tack vare kontrollen över råvarorna,
krediten och orderböckerna, skulle dessa
industrier »kunna hållas lönsamma tills de
gradvis och frivilligt integrerats i det socialiserade ekonomiska systemet«.
Trotskij avvisar idén om att Sovjetunionens accelererade industrialisering är en
förebild, och förklarar att det inte kan bli
frågan om något sådant i USA. Där skulle
man kunna höja den folkliga konsumtionsnivån påtagligt redan från början av den
ekonomiska förnyelsen: »Ni är förberedda
för det som inget annat land. Ingen annanstans har studiet av den inhemska marknaden nått en så hög nivå som i USA. Den
studien har gjorts av era banker, era truster,
era enskilda affärsmän, era handelsmän, era
handelsföreträdare och era jordbrukare. Er
regering kommer helt enkelt att avskaffa
alla affärshemligheter, och sammanfatta
alla upptäckter som gjorts för privat vinning, för att omvandla dem till ett vetenskapligt system för ekonomisk planering.
För det ändamålet kommer er regering att

stödja sig på breda skikt av informerade
konsumenter, som är förmögna till kritiskt
tänkande. Genom att kombinera nationaliserade nyckelindustrier, privatföretag och
konsumenternas demokratiska samarbete
kommer ni att snabbt utveckla ett extremt
smidigt system för att tillfredställa befolkningens behov. Detta system kommer
att styras vare sig av en byråkrati eller av
polisen, utan av den hårda kontantbetalningen. Er allsmäktiga dollar kommer att
spela en väsentlig roll för ert sovjetsystems
funktion. Det är ett stort misstag att blanda
ihop ’planekonomi’ och ’styrd valuta’. Er
valuta bör fungera som en regulator som
kan mäta planeringens framgångar eller
misslyckanden.«
Utan tvivel präglas ett sådant förslag av
en obegränsad produktionsentusiasm och
av framstegsillusioner. Det är ändå anmärkningsvärt att han understryker att socialismen i ett utvecklat land mycket väl skulle
kunna använda sig att en kombination av
olika ägandeformer och kraftigt minska
den administrativa och byråkratiska apparatens storlek. Han befinner sig långt från
Robinson Crusoe-lösningar i stil med att
upphäva penningen genom dekret, utan
betonar att pengarna har en väsentlig reglerande roll under en lång övergångsperiod:
»Det är först då socialismen lyckats ersätta
pengarna med administrativ kontroll som
man kommer att kunna överge guldmyntfoten. Pengarna kommer då bara att utgöra
vanliga pappersbitar, som spårvägs- eller
teaterbiljetter. I takt med socialismens
utveckling kommer dessa pappersbitar i
sin tur att försvinna; och det kommer inte
längre att vara nödvändigt att kontrollera
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den individuella konsumtionen – antingen
med penga- eller administrativa medel –
eftersom det kommer att finnas överflöd
av allt för alla!«
När Trotskij till slut tar till hypotesen
– eller jokern – om överflödet (en föreställning som Trotskij och Keynes delade, bägge
lika omedvetna om ekologin), skjuter han
upp avskaffandet av penningen som ett mått
på utbytet av rikedomar till en obestämd
framtid. Trotskij skyndar sig att precisera
att »den tiden har ännu inte kommit, även
om Amerika säkert kommer att nå den före
alla andra länder; tills dess är enda sättet att
nå detta utvecklingsstadium att bevara en
regulator och en standard som är gör att
vårt system fungerar«. I själva verket, förklarar han »kommer en planekonomi, ännu
mer än den tidigare kapitalismen, under
sina första år att behöva en sund valuta«.
Han hänvisar just till Keynes, när han också
förkastar idén att valutamanipulation kan
vara mirakellösningen på kapitalismens
motsättningar och kris: »Den professor som
tror sig kunna styra hela det ekonomiska
systemet genom valutan är som en man
som vill stiga till väders med bägge fötterna
samtidigt.«
I denna korta artikel upprepar Trotskij
flera gånger att »Amerika ska inte härma
våra byråkratiska metoder«. I Ryssland
»ledde bristen på viktiga nödvändighetsvaror till en hård kamp för att erövra en
brödbit eller en extra aln tyg. Byråkratin
»framträdde ur denna strid som en medlare,
en allsmäktig skiljedomstol«. USA skulle
däremot lätt kunna förse sin befolkning
med »allt som behövs i livet«, eftersom »era
behov, er smak och era vanor aldrig skulle

tillåta att nationens inkomster beslagtogs
av er byråkrati«. När samhället organiserats för att producera för att tillfredställa
behoven och inte för privat vinning, »skulle
hela befolkningen samlas i nya grupperingar som skulle kämpa inbördes och
hindra en arrogant byråkrati från att styra
över dem«. Den pluralismen skulle vara en
garanti mot »byråkratismens tillväxt« tack
vare »utövande av demokrati, den mest smidiga styresform som någonsin existerat«. En
sådan organisation kan givetvis inte »åstadkomma mirakel« men den kan göra det
möjligt att stå emot »ett enda partis politiska monopol som i Ryssland omvandlats
till en byråkrati och lett till byråkratisering
av sovjeterna«.
Mot den byråkratiska planeringen och
de uppifrån dikterade påbuden om kollektivisering ställer Trotskij alltså en vital
offentlig debatt mellan motsatta ståndpunkter med demokratiska organisations-, mötes- och yttrandefriheter. Han
återknyter på så sätt till tongångarna hos
Rosa Luxemburg, när hon i sin berömda
kritik av den ryska revolutionen försvarar den glödande revolutionära upphetsningen som »skapar… den tunna, vibrerande, mottagliga politiska atmosfär, där
folkstämningens vågor, folklivets pulsslag,
ögonblickligen på det mest underbara satt
påverkar representantkorporationerna«12.
Trotskij är ännu mer precis: »En ekonomisk utvecklingsplan för ett, fem eller tio
12. Rosa Luxemburg, Världskriget och de europeiska revolutionerna: Politiska skrifter i urval 19141919. Lund 1985: Arkiv (Arkiv klassikerserie;
17), s 78.
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år; ett nationellt utbildningsprojekt; uppbyggnad av ett nytt transportnät; omvandling av jordbruket; ett program för att höja
Latinamerikas tekniska och kulturella nivå;
ett program för stratosfäriska kommunikationer; rashygien… Där har vi lika många
ämnen som kan väcka kontroverser, leda till
kraftfulla valstrider och passionerade debatter i pressen och vid offentliga möten.« Ty
det socialistiska Amerika »skulle inte härma
det pressmonopol som den sovjetiska byråkratins ledare utövar«. Att förstatliga tryckerier, pappersbruk och distributionsmedel
skulle bara innebära att »det inte längre
vore tillåtet för kapitalet att bestämma vilka
publikationer som ska ges ut, om de ska
vara progressiva eller reaktionära, »torra«
eller »fuktiga«, puritanska eller pornografiska.«
Visionen är full av illusioner om möjligheten av en överflödssocialism i ett utvecklat land, särskilt med tanke på att den är så
omedveten om miljökonsekvenserna. Ändå
ger den intressanta iakttagelser i ljuset av
den första erfarenheten av en social revolution och av en byråkratisk kontrarevolution.

Utopisk kapitalism…
Redan 1926 försäkrade Chesterton att »för
att rädda egendomen« måste man »fördela
den nästan lika rigoröst och fullständigt
som den franska revolutionen gjorde«. Hans
»fördelningsideologi« som vill återupprätta
småegendomen gentemot monopolen och
åter bygga upp skråna gentemot trusterna,
är ett tydligt exempel på den »småborgerliga socialismen« som är »reaktionär och
dessutom utopisk« (»Skråväsende inom

industrin och patriarkal hushållning på
landsbygden är dess sista ord.«) som Kommunistiska manifestet skildrar13. När John
Maynard Keynes 1935 konfronteras med
den stora krisen söker han ännu efter bästa
vägen att på ett vetenskapligt sätt rädda
kapitalismen, medan den landsflyktige Leo
Trotskij försöker föreställa sig en demokratisk socialism bortom kapitalismen. När de
ställs inför den stora 30-talskrisen, som de
visserligen beskriver på olika sätt, har de
bägge gemensamt en tillit till framsteget
och det framtida överflödet, och de delar en
tro på den ekonomiska och sociala vetenskapen. Den förre försöker – redan – att
återskapa kapitalismen genom att reglera
den och göra den mer moralisk, men han
deklarerar öppet att ifall det misslyckas
skulle det inte längre finnas någon annan
utväg än inbördeskrig och krig, helt enkelt.
Den senare ser det kommunistiska övertagandet som den enda lösningen på det
borgerliga samhällets förfall, men från den
förrådda revolutionen till den förlorade
revolutionen kommer han allt tydligare
att inskärpa att katastrofen står för dörren,
tills han slutligen uttalat förutspår judeutrotningen.
I Allmän teori anser Keynes – redan –
att det brådskar att upprätta kapitalismens
moral: »I den mån miljonärer finner tillfredsställelse i att bygga väldiga boningar
för att hysa deras kroppar i livet och pyramider för att täcka dem efter döden eller
om de i ångern efter sina synder bygger
13. Karl Marx, Friedrich Engels. Kommunistiska
manifestet. Bokförlaget Röda Rummet 1994, s.3334.
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katedraler eller ger donationer till klostren
eller hednamissionen, kan det bli möjligt
att uppskjuta den dag då överflöd av kapital
står i vägen för ett överflöd av produktion«,
men det är inte rimligt »att ett förnuftigt
samhälle skulle nöja sig med att vara beroende av sådana tillfälliga och ofta slösaktiga
hjälpmedel.14
För honom kommer »rentierens eller
den funktionslöse investerarens bortdöende« kunna ske utan att »fordra någon
revolution«.15 Det skulle vara nödvändigt
att »gå fram på två fronter«: att stimulera investeringarna och på samma gång
»understödja alla slags åtgärder som syftar
till ökad konsumtionsbenägenhet… Det
finns sålunda utrymme för en samverkan
mellan båda dessa strävanden: att befrämja
investeringen och samtidigt befrämja konsumtionen, inte bara upp till en nivå som
under förutsättning av den nu givna konsumtionsbenägenheten skulle motsvara
den ökade investeringen utan till en ännu
högre nivå«.16 För att komma dit behövs
« att man inför central kontroll över sådana
angelägenheter som för närvarande i
huvudsak är överlämnade åt det enskilda
initiativet » samtidigt som det »finns stora
områden som inte alls berörs av detta«.
Visst skulle »den utvidgning som följer
med uppgiften att till varandra anpassa
konsumtionsbenägenheten och lockelsen
att investera för en publicist på 1800-talet
eller för en nutida amerikansk finansman

… te sig som ett fruktansvärt intrång på
individualismen. Det är inte desto mindre
den enda genomförbara metoden att undgå
en fulltsändig tillintetgörelse av de nuvarande ekonomiska formerna.«17
För dem som litar på provisoriska domslut från historiens tvivelaktiga domstol
tycks Keynes ha vunnit i sak. Men det
var till priset av ett världskrig, tack vare
en exceptionell tillväxt som delvis berodde
på återuppbyggnaden och på nya (sociala
och geopolitiska) styrkeförhållanden som
samhälls-«pakterna« och – »kompromisserna« under de trettio ärorika åren möjliggjorde18. Till slut började ändå profitkvoten
falla, och den liberala kontrareform som
inleddes mot slutet av 70-talet hade inget
annat mål än att återupprätta kapitalets lönsamhet och befria dess ackumulation från
keynesianska begränsningar. Att återinföra
dessa begränsningar skulle alltså innebära
att återvända till ruta ett och åter hamna i
de motsättningar som det senaste kvartsseklets liberala politik försökt undfly.
Att tro att det är möjligt att skapa harmoni mellan konsumtionsbenägenheten
(och medlen att tillfredsställa den) och
viljan att investera, och samtidigt garantera tillräckligt hög profitkvot och kapitalets marginella effektivitet – det är att
föreställa sig en värld som är lika osannolik
som en färglös regnbåge. Det är rent ut sagt
den utopiska kapitalismens retorik. Keynes
tycks vilja tro att det finansiella spekula-

14. JM Keynes. Allmän teori om sysselsättning,
ränta och pengar. Pontes 1993 s 254 f

17. Allmän teori s 416

15. Allmän teori s 412
16. Allmän teori s 362

18. Eller hos Keynes «växlingarna i kapitalets
gränseffektivitet » som är den viktigaste orsaken
till de cykliska kriserina. Se
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tionskapitalet är en tumör som kan skäras
bort från det produktiva kapitalets friska
kropp: »Vissa slag av investeringar dirigeras
sålunda av börsspekulanternas genomsnittliga förväntningar som kommer till uttryck
i aktiekurserna, snarare än av den yrkesmässiga företagarens verkliga förväntningar.«
Det är, skriver han indignerat, »som om
en bonde som knackat på barometern
efter frukost kunde bestämma sig för att
frigöra sitt kapital från jordbruket klockan
10 och 11 på förmiddagen, och fundera på
huruvida han skulle återgå till denna näring
längre fram i veckan.«19 Flertalet av de professionella investerarna och spekulanterna
är »i själva verket till stor del upptagna, inte
med att göra överlägsna långtidsprognoser
beträffande den sannolika avkastningen
av en investering under hela dess livstid,
utan med att förutse ändringar i den konventionella grundvalen för värderingarna
kort före den övriga allmänheten.« »Sådana
växlingar dag för dag« tenderar att »utöva
ett alldeles överdrivet och rent absurt inflytande på marknaden.«20
Den absurditeten är emellertid inte en
avvikelse i den reellt existerande kapitalismen, utan själva dess väsen: att finanssektorn blir mer autonom och att man
dyrkar »pengar som gör pengar« genom
jungfrufödsel är inte sjukliga utväxter, utan
fenomen som hänger ihop med själva kapitalackumulationens logik. På samma sätt är
»arvsprincipen« i den patriarkala kapitalismen, i vilken Keynes ser »frön till förfall«
ingenting annat än en juridisk form som är
19. Allmän teori s 185
20. Allmän teori s 188 f

nödvändig för kapitalets privata ackumulation och överföring21. »Arvsrättens avskaffande« (när det gäller de stora produktions-,
kommunikations- och bytesmedlen), det
tredje av tio programpunkter i Kommunistiska manifestet, hänger oupplösligt
samman med en radikal omvandling av
ägandeformerna22.

… utopisk socialism….,
Den som ställer frågan om det finns ett liv
efter kapitalismen och om hur en alternativ
samhällsmodell skulle se ut, riskerar å andra
sidan att hasa nedför ett sluttande plan av
utopiska spekulationer utan att ta hänsyn
till osäkerheten i klasskampen och i de politiska styrkeförhållandena. Thomas Coutrot
är angelägen om att hitta så konkreta alternativ som möjligt till marknadens logik och
föreslår »att det civila samhället för fram
motkrafter som utövar tryck på staten och
kapitalet, och att man direkt bygger alternativa ekonomiska krafter, med andra ord
medborgarkontroll över den solidariska
ekonomin«23. »Kapitalets makt omringas i
ett ställningskrig där den solidariska ekonomin och medborgarkontrollen samlar sina
erövringar för att gradvis skapa ett alternativ till den kapitalistiska hegemonin på
ekonomins område.« »Det framträder – om
man sätter frågan om äganderätten inom
parentes – en icke-kapitalistisk modell för
ekonomins organisering, en självstyres21. »Suis-je un libéral?«, La pauvreté.., s.21
22 Kommunistiska manifestet, s. 29.
23. Y-a-t-il une vie après le capitalisme?, red. Stathis Kouvelakis, Paris Le temps des cerises, s.89.
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modell utan lönearbete med socialisering
av marknaderna.«24.
Den »modellen« som skulle upprättas
genom en märklig »parentes« kring egendomsrätten och grundas på förhoppningen
att en gradvis »omringning« av kapitalismen leder till framväxten av ett politiskt
alternativ, ingår i traditionen av utopiska
socialismer. I den mån den också sätter
parentes kring den politiska frågan och
kring maktfrågan (som antas löst genom
omringningen), satsar den på att förnuftet
ska visa sig överlägset marknadens förvillelser. Men den verkliga klasskampen är
inte en tävling mellan olika förnuft. Man
går inte »gradvis« genom fredlig övergång
från en rätt (egendomsrätten) till en annan
(existensrätten). När två rättigheter står
emot varandra, påpekar Marx nyktert,
»blir det styrkan som avgör«. Det är därför
alternativet till de »utopiska socialismerna«
inte är den »vetenskapliga socialismen«
–som en dålig översättning förlett oss att
tro – utan en revolutionär strategi som kan
samordna medel och mål, syftet och rörelsen, historien och händelsen. Det handlar
alltså inte om att ha recept för framtidens
kök, utan om att arbeta i dagens eländen
för att utforska möjliga världar bortom
kapitalets värld. Den konkreta politiska
kampen avgör vägen och leder ibland till
oväntade svar.
För att skissa konturerna av en annan nödvändig värld, som vi måste göra möjlig, har
vi bara antydningar som inte är doktrinära
påfund, utan lärdomar av erfarenheter från
24. Se ovan, s 99.

sociala rörelser och revolutionära händelser.

… och revolutionärt alternativ
Är en annan värld möjlig? När man säger
att hälsan, kunskapen, livet inte är till salu,
eller att universitet och sjukhus inte är företag, ställer man frågan om att överskrida
marknadsförhållanden och –kategorier och
få dem att tyna bort: »Vi måste angripa
marknadens lönelogik på två fronter,
inifrån genom att omvandla arbetet, utifrån genom att garantera en inkomst in
natura genom att utvidga gratissfären. Det
hänger samman med en drastisk arbetstidsförkortning: att återvinna tid för fri egen
användning är det mest effektiva sättet att
inskränka marknadssfären till ett strikt
minimum.«25
Att »avmarknadisera« sociala förhållanden handlar inte bara om motsättningen
mellan det som betalas och det som är
gratis. Inbäddat i en konkurrensekonomi
kan det som låtsas vara gratis (men egentligen är reklamfinansierat) också vara en del
av en krigsmaskin mot en kvalitetsproduktion man får betala för. Det illustreras av att
antalet gratistidningar ökar på bekostnad
av ett informations- och undersökande
arbete som kostar.
Man kan tänka sig områden där det sker
direkt utbyte – utan pengar – av bruksvärden eller av personliga tjänster. Men
25.�������������������������������������
M Husson, »L’hypothèse socialiste«, Y a-t-il
une vie., s.49. Se också Viv(r)e la gratuité. Une
issue au capitalisme vert. Red P Ariès. Villeurbaine
èditions Golias, 2009.
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detta »gåvoparadigm« skulle inte kunna
generaliseras, om man inte tänker sig en
återgång till en utbytesekonomi på självförsörjningsnivå. Men varje samhälle med
utvidgat utbyte och komplicerad samhällelig arbetsfördelning behöver kunna bokföra och omfördela de producerade rikedomarna. Frågan om att avmarknadisera är
följaktligen omöjlig att skilja från former
för tillägnande och egendomsrelationer.
Det är den allmänna privatiseringen av
världen – det vill säga, inte enbart av produkter och tjänster, utan av kunskaperna,
livet, rymden, våldet – som gör allt, även
den mänskliga arbetskraften till en säljbar
vara. Det vi ser är alltså ett fenomen i stor
skala som kan jämföras med det som skedde
i början av 1800-talet med en regelrätt
offensiv mot de fattigas sedvanerätt: privatisering och marknadisering av gemensam
egendom och metodisk förstörelse av traditionell solidaritet (genom familjen och byn
igår, genom sociala skyddssystem idag)26.
Kontroverserna om patenträtter är
talande i det här avseendet: »Det sätts ett
pris på minsta idé som skulle kunna leda till
en aktivitet, på samma sätt som i nöjesvärlden där det inte finns ett hugskott, inte ett
projekt som inte genast täcks av copyright.
En kapplöpning för att tillskansa sig, för att
skörda vinster. Man delar inte: man skaffar
sig, man fångar, man handlar med. Det
kommer att komma en tid då det är omöjligt att göra något som helst uttalande utan
att upptäcka att den i laga ordning skyddats
26. Se D Bensaïd, Les Dépossédés. Karl Marx,
les voleurs de bois et le droit des pauvres. Paris, La
Fabrique, 2006.

av upphovsrätt27.« Genom TRIPS-avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights) som antogs 1994 inom ramen för
Uruguay-rundan (vilken ledde till bildandet av Världshandelsorganisationen,
WTO) lyckades regeringarna i de stora
industrialiserade länderna tvinga igenom
en internationell respekt för patent. Tidigare var det inte bara så att deras legitimitet
inte erkändes internationellt – utan femtio
länder uteslöt helt möjligheten att ta patent
på ett ämne genom att bara erkänna patent
på tillverkade produkter.
Så sedan 1970-talet har vi sett hur äganderätten blivit alltmer absolut, hur de multinationella bolagen lagt beslag på intellektuellt och konstnärligt kunnande och
produktion i allmänhet. Sedan information blivit en ny form av kapital har antalet
nya patent varje år exploderat (156 000 år
2007). Enbart Monsanto, Bayer och BASF
har sökt 532 patent på gener för motståndskraft mot torka. Det finns »trolling«-företag
som köper patentportföljer för att kunna
stämma producenter, som använder sig av
en helhet av oskiljaktigt sammanhängande
kunskaper, för bedrägeri. Den här kapplöpningen om patent utgör en ny form av
inhägnad som stoppar den fria tillgången
till kunskap, och den skapar också en verklig »patentbubbla«.
Det är tillåtet att patentera odlade plantor eller avelsdjur, men också ämnen från
en levande varelse. Med ens suddar man
ut skillnaden mellan uppfinning och upptäckt, och öppnar vägen för en nyimperia27. M Hénaff, »Comment interpréter le don?«,
Esprit, februari 2002.

78

Daniel Bensaïd

listisk plundring genom patent på traditionella zoologiska eller botaniska kunskaper.
Problemet är inte så mycket att patent på
DNA-sekvenser skulle utgöra ett angrepp
mot den mycket gudomliga Skapelsen,
utan att utforskning av ett naturligt fenomen i fortsättningen kan komma att ägas
av någon. Att beskriva en gensekvens är
ett kunnande och inte ett görande. Från
början medförde patent och upphovsrätter ett krav på att man skulle offentliggöra kunskapen i fråga. Den regeln har
man kringgått många gånger (framförallt
med hänvisning till militära hemligheter).
Men Lavoisier patenterade inte syre, Einsten inte relativitetsteorin och Watson och
Crick patenterade inte DNA:s dubbelspiral. Sedan 1600-talet har spridningen av
kunskap främjat de vetenskapliga och tekniska revolutionerna; hädanefter minskar
andelen resultat som sprids i offentligheten,
samtidigt som en större del konfiskeras av
patent för att kunna säljas eller inbringa
en inkomst.
År 2008 meddelade Microsoft att man
skulle släppa data om sina ledande mjuk
varuprogram fria på Internet och tillät
gratis användning av dem för icke-kommersiell utveckling. Den juridiskt ansvarige
i företaget, Marc Mossé preciserade genast
i en intervju i nättidningen Médiapart att
det inte handlade om att ifrågasätta intellektuella rättigheter, utan endast om att
»visa att den intellektuella egendomen
kan vara dynamisk«. I konkurrens med fria
mjukvaror tvingades kommersiella mjukvaruproducenter som Microsoft att delvis
anpassa sig till gratislogiken, som har sin
grund i den växande motsättningen mellan

privat beslagtagande av gemensam egendom och att det intellektuella arbetet är
kollektivt, redan från det ögonblick man
börjar använda språket.
Det privata övertagandet av jord försvarades förr med argumentet att det höjde
jordbrukets produktivitet och skulle leda
till att svält och hungersnöd utrotades. Idag
använder sig den nya vågen av inhägnader i sin tur av jakten på uppfinningar och
den globala livsmedelskrisen som förevändning. Men samtidigt som användningen
av jorden är »ömsesidigt uteslutande« (det
som den ene tillägnar sig, kan den andre
inte använda) gäller inte detta för kunskap
och vetenskap: egendomen förbrukas inte
när den används, antingen det handlar
om en gensekvens eller en digitaliserad
bild. Från munken som kopierade skrift
till elektronisk post, via tryckkonsten och
fotokopieringen, har kostnaden för att
reproducera kunskap hela tiden fortsatt att
sjunka. Det är därför som man idag snarare
rättfärdigar det privata tillägnandet med att
det stimulerar forskningen än med själva
användningen av produkten.
Genom att bromsa spridningen och
utvecklingen av nya innovationer motverkar privatiseringen den liberala retorikens
påståenden om konkurrensens fördelar.
Principen om fria mjukvaror innebär
däremot att man erkänner att det sociala
arbetets starka beroende av samarbete finns
inbyggt i produkten. Ägarens monopol
ifrågasätts inte heller, som för liberalerna,
med argument om konkurrensens förnyande förmåga, utan därför att det hindrar
det fria samarbetet. Det engelska uttrycket
»free« är tvetydigt i sammanhanget och när
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det används om mjukvaror betyder det
både gratis och fri.
På samma sätt som på inhägnadernas
tid säger sig dagens expropriatörer skydda
naturresurserna och stödja förnyelse.
Därför är de tyska upproriska böndernas
svar i ett manifest från 1525 fortfarande
aktuellt: »Våra herrar har lagt beslag på skogarna, och om den fattige mannen behöver
någonting måste han köpa det till dubbla
priset. Vår åsikt är att alla skogar åter ska bli
hela gemenskapens egendom, och att det
måste vara i stort sett fritt för var och en i
gemenskapen att ta skog där utan att betala.
Han måste bara informera en kommission
som valts för detta ändamål av gemenskapen. På så sätt kommer exploateringen att
hindras.«28

Sju strategiska hypoteser
1. Det första villkoret för social frigörelse,
som innebär en omvandling av såväl
begreppet arbete som av villkoren för
demokratins konkreta utövande, är att
arbetskraften avmarknadiseras. Det innebär att arbetstiden delas och alla garanteras rätt till arbete, och det börjar med en
drastisk minskning av arbetstiden. År 1919,
när kriget nyss avslutats, rekommenderade
Lenin de tyska kommunisterna att anta
kravet om sextimmars arbetsdag. Keynes
var djärv nog att tänka sig att ett samhälle
som kunde behärska sin egen hybris skulle
klara sig med »anställningar på tre timmar
om dagen eller femton timmar i veckan«,
ty »tre timmar om dagen kommer att
28. Citeras av K Kautsky, La question agraire,
Paris, 1900, s.25.

räcka mer än väl för att tillfredställa den
gamle Adam hos de flesta av oss«29. I sin
Allmänna teori medger han visserligen att
»i dagsläget föredrar det stora flertalet att
öka sin inkomst framför att öka sin fritid«,
och att man inte kan tvinga dem som vill
ha löneökning till en extra ledig dag. Men
igår som idag handlar frågan (som Keynes
inte ställer) om att förstå varför så många
personer kan föredra att arbeta för att tjäna
mer i ett alienerat arbete, framför att dra
åt svångremmen på den så kallade fritiden
som också är alienerad och tom. Ett försök
med 35 timmarsdag med flexibilitet och
lönekompensation skulle kunna ge upplysande bidrag till ett svar. Delad arbetstid
med garanterad rätt till arbete, eller i brist
på arbete garanterad anständig ersättning,
skulle innebära att den socialiserade lönen
utvidgades bortom de nuvarande samhälleliga skyddssystemen, och följaktligen att
det påtvingade arbetet och utsugningen av
arbetskraften minskade.
2. Keynes’ multiplikatoreffekt, som anses
leda till en dynamik i riktning mot full
sysselsättning, kopplar ihop stimulans av
investeringar med stimulans av »konsumtionsbenägenheten«. Men konsumtion av
vad, och hur? Mer än hundra år tidigare
hade Marx klarlagt den inre logiken i konsumtionssamhället:
»Varje människa spekulerar på att skapa
ett nytt behov hos andra för att tvinga dem
till ett offer, för att försätta dem i en ny
beroendeställning och för att förleda dem
29. Keynes, La pauvreté…, s.114.
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till ett nytt slags njutning och därmed ekonomisk ruin. […] Med mängden av föremål växer därför de främmande väsendenas
maktsfär, under vilken människan dignar,
och varje ny produkt är en ny potens för det
ömsesidiga bedrägeriet och den ömsesidiga
utplundringen. […] Kvantiteten pengar blir
alltmer den enda egenskap som ger makt;
liksom pengarna reducerar varje väsen till
en abstraktion, så reducerar de sig själva till
sin egen utveckling som kvantitativt väsen.
Måttlösheten och omåttligheten blir deras
enda sanna mått.«30.
Svaret på denna omåttlighet är att återvända
till ett mänskligt mått som ställer en förnuftig tillfredställelse av samhälleliga behov
mot den hejdlösa jakten på njutning.
Det är förmodligen detta som vissa strömningar menar när de drömmer om minskad
tillväxt. Men om det, som Henri Lefebvre
konstaterade, finns en »tillväxt utan utveckling« borde det kunna finnas en planerad
utveckling av produktivkrafter och av samhälleliga tillgångar; en tillväxt som skiljer
sig kvalitativt från den produktivistiska tillväxten som inte bryr sig om miljön i jakten
på omedelbar maximal profit. Det är därför
som Jean-Marie Harribey föredrar att tala
om minskad tillväxttakt, snarare än minskad tillväxt31. I själva verket handlar det om
att med hjälp av en demokratisk diskus-

sion göra radikala förändringar i kriterierna
för samhällsutveckling, och inte använda
ekologin eller expertisen auktoritärt för att
påtvinga alla asketism och torftighet. Det
viktiga är att själva tanken på en »hållbar«
utveckling, som tar hänsyn till de naturliga
villkoren för vår arts fortlevnad, (även om
det finns problematiska tolkningar av själva
begreppet hållbarhet) kräver långsiktighet,
som inte går att förena med marknadernas
omedelbara, kortsiktiga val. Hushållningen
med icke-förnybara resurser (särskilt när
det gäller energiproduktion och –konsumtion), liksom klimatförändringarna, konsekvenserna av nedsmutsningen av haven,
lagringen av kärnavfall, avskogningen – allt
detta fordrar planerade beslut och val på
lång sikt, med en räckvidd långt bortom
en mandatperiod.

30. »De ekonomisk-filosofiska manuskripten«,
Karl Marx. Texter i urval red: Sven-Erik Liedman
och Björn Linnell, Ordfront Stockholm 2003,
s.94

3. Keynes hävdade att det var nödvändigt
med offentliga insatser för att begränsa laisser-faire-ekonomins överdrifter och dödliga
urspårningar. Men han höll fast vid en sträng
åtskillnad mellan politiken och ekonomin,
mellan staten och marknaden: Bortsett från
behovet av en central ledning för att sammanjämka konsumtionsbenägenheten och
investeringsstimulansen, finns det idag inte
större anledning än tidigare att socialisera
det ekonomiska livet 32. För att underordna
(och inte avskaffa) marknaden under samhälleliga behov och tvingande miljökrav,
är det tvärtom nödvändigt att åter sätta
in ekonomin i de sociala förhållandenas
komplexa helhet. Med andra ord är det
nödvändigt att göra ekonomin politisk på

31.�������������������������������������������
J-M Harribey, »Sept propositions pour une
économie économe«, Y a-t-il une vie.

32. Allmän teori s 414.
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riktigt. Det är meningen med en självstyrande och demokratisk planering: inte en
rationell ledningsteknik, utan en annan syn
på samhälleliga förhållanden som ställer
samhällssolidariteten mot den egoistiska
kalkylen; det gemensamma, den offentliga
servicen och det samhälleliga ägandet mot
privatiseringen av världen och mot den
obarmhärtiga konkurrens som ställer alla
mot alla.
4. »Jag föreställer mig därför«, skriver
Keynes »att en någorlunda omfattande
socialisering av investeringarna skall visa
sig vara det enda medlet att säkerställa
tillnärmelsevis full sysselsättning, detta
behöver dock inte utesluta alla slags kompromisser och åtgärder, varigenom de
offentliga myndigheterna samverkar med
det enskilda initiativet.«33.I denna tid med
finansskandaler och banker som räddas av
myndigheterna utan krav på motprestationer, tycks ett sådant tal nästan subversivt.
Men det är sunt förnuft. Ett offentligt
bank- och försäkringssystem skulle vara
ett sätt att styra investeringarna, att organisera en gradvis omställning av drabbade
och ekologiskt problematiska industribranscher som bilindustrin, att genomföra en
stor energiomvandling, och mer generellt
att underställa ekonomin de demokratiskt
beslutade samhälleliga prioriteringarna. Att
socialisera investeringar genom ett offentligt bankmonopol är en av de nödvändiga
(men inte tillräckliga) förutsättningarna för
en hållbar planerad utveckling på basen av
flera former av samhälleligt ägande (offent33. Allmän teori s 413

liga tjänster, allmänningar, kooperativ
sektor inom den solidariska ekonomin).
Det skulle inte innebära att marknaden
avskaffades, men att den underordnades
den sociala och politiska demokratin. I det
perspektivet skulle pengarna, som Trotskij
förutsade i sin artikel om USA, fortsätta
att spela en roll som bokföringsmedel. För
om vi inte utgår från att det skulle finnas
ett överflöd, skulle priserna fortfarande
behövas för att fastställa den andel av det
samhälleliga arbetet som kristalliseras i
produkter och tjänster. Men den politiska
styrningen av ekonomin skulle inte bara
vila på samhällsägande av de stora produktions-, konsumtions- och bytesmedlen. Det
fordras också att centralbanken utövar en
offentlig kontroll av penningverktyget och
att skatterna har en kraftig omfördelningseffekt34.
5. I Staten och revolutionen slog Lenin fast
att det endast var den politiska demokratin,
och inte bara den byråkratiska och administrativa styrningen, som kunde visa sig
överlägsen marknadens kortsiktiga kalkyler, när det gällde att använda och fördela
tillgångarna bättre utifrån kollektiva beslut
om sociala behov och deras inbördes hierarki. Vissa marxister menade att de förtryckta nationernas självbestämmanderätt
inte kunde förverkligas under kapitalismen
och skulle bli överflödiga under socialismen. Lenin svarade dem på förhand:
34 .
»Om skattepolitiken medveten begagnas som ett medel till inkomstutjämning förstärks
givetvis dess verkningar i riktning mot en ökad
konsumtionsbenägenhet.« Allmän teori s 130
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»Detta påstående som man tror vara kvickt
medan det i själva verket är felaktigt skulle
man kunna upprepa beträffande vilken
som helst demokratisk institution, bland
annat i fråga om ämbetsmännens blygsamma löner, ty en fullständigt konsekvent
demokratism är under kapitalismen omöjlig och under socialismen kommer varje
demokrati att dö bort. […] Utvecklingen
till en definitiv demokrati, sökandet efter
formerna för en sådan utveckling, dessas
prövning i praktiken och så vidare, allt
detta tillhör uppgifterna i kampen för den
sociala revolutionen. Tagen för sig ger ingen
demokratism socialism, men i det verkliga
livet blir demokratismen aldrig ‘tagen för
sig’ utan ‘sammantages’ med och inverkar
på ekonomin, främar dess omdaning och
i sin tur underkastas den den ekonomiska
utvecklingen och så vidare.«35

samma inte för »uppbygget, det positiva.
Ny mark, tusen problem«. För att lösa dessa
problem fordras det största möjliga frihet,
största möjliga aktivitet hos befolkningen.
Ty: »Frihet är alltid den annorlunda tänkandes frihet«.36 Det är inte friheten utan
terrorn som demoraliserar: »Utan allmänna
val, ohämmad press- och församlingsfrihet,
fri meningskamp, utdör livet i varje offentlig institution, blir ett skenliv där byråkratin ensam förblir det aktiva elementet.«37

Det nya samhället måste i själva verket
uppfinnas utan bruksanvisning, genom
miljoner mäns och kvinnors praktiska
erfarenheter. Ett partiprogram kan i det
avseendet, enligt Rosa Luxemburg, bara
erbjuda »några få vägvisare i stort som visar
oss den riktning i vilken åtgärderna måste
sökas», och sådana anvisningar anger riktningen, märker ut farleden och pekar på
farorna, snarare än att ge några föreskrifter. Socialismen kan inte beviljas uppifrån.
Visserligen har den »till förutsättning en
rad maktåtgärder – mot egendomen och
så vidare », men om man kan »dekretera«
»(d)et negativa, raseringen« gäller det-

»Lenin säger [i Staten och revolutionen],
att den borgerliga staten är ett redskap för
arbetarklassens undertryckande, den socialistiska för bourgeoisins. Men det vore bara
den kapitalistiska staten i viss mån ställd på
huvudet. Denna förenklade uppfattning
bortser från det väsentligaste: det borgerliga klassväldet behövde ingen politisk
skolning och fostran av hela folkets massa,
åtminstone inte utöver vissa trångt dragna
gränser. För den proletära diktaturen är den
livselementet, luften utan vilken den inte
kan existera.«38

35. �����������
V I Lenin, Staten och revolutionen. Rabén &
Sjögren 1964, s 101-102.

37. Se ovan, s. 86.

I backspegeln får dessa varningsord från
Rosa Luxemburg sin fulla mening. Från
1918 fruktade hon att undantagsåtgärder,
som tillfälligt kunde rättfärdigas, skulle bli
regel, utifrån en rent instrumentell syn på
staten som apparat för en klass behärskande
av en annan. Revolutionen skulle då nöja
sig med att låta staten byta händer:

36. Luxemburg, Världskriget.., s.83-84.
38. Se ovan, s.82.
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Det var först de svidande lärdomarna av
den byråkratiska kontrarevolutionen som
fick Trotskij att i Den förrådda revolutionen
dra principiella slutsatser om nödvändigheten av att partier och fackföreningar står
fullständigt oberoende gentemot staten och
att det finns politisk pluralism:
»I realiteten är klasser heterogena : de slits
av inre motsättningar, och kommer till lösningar av gemensamma problem på intet
annat sätt än genom inre kamp mellan tendenser, grupper och partier. Det är möjligt,
under vissa förutsättningar, att medge att
‘ett parti är en del av en klass’. Men eftersom
en klass har många ‘delar’ – vissa ser framåt
och andra ser bakåt – kan en och samma
klass bilda flera partier. Av samma skäl kan
ett parti stödja sig på delar av olika klasser.
Ett exempel på att bara ett parti motsvarade en klass går inte att finna i hela den
politiska historien – förutsatt naturligtvis,
att man inte tar den politiska skenbarheten
för verklighet.«39
Dessa avgörande ord erkänner och slår fast
i princip (långt före Bourdieu) att det politiska fältet har en autonomi och inte bara
kan ses som en spegelbild av samhällsklasserna.
6. Tvärtemot den reaktionära mytbildning
som beskriver det kommunistiska projektet
som att individen förnekas eller offras till
förmån för det anonyma kollektivet, såg
kommunismens pionjärer den som « en
39. ������������
L Trotskij, Den förrådda revolutionen, Bokförlaget Röda Rummet 1983, s 192.

sammanslutning i vilken vars och ens fria
utveckling är förutsättningen för allas fria
utveckling »40. Om den kollektiva frigörelsen är otänkbar utan individens blomstring,
så handlar det ändå inte om ett enskilt nöje.
När liberalismen säger sig frigöra individen,
uppmuntrar den i själva verket den egoistiska beräkningen i allas konkurrens med
alla, med andra ord, en individualism utan
individualitet eller personlighet, skapad av
reklamens konformism. Den frihet som var
och en erbjuds är inte medborgarens frihet,
det är framförallt friheten att konsumera
med illusionen om att kunna välja fabriksprodukter. Man hyllar risktagande och
meritkultur som ett alibi för en politik som
leder till individualisering och nedbrytning
av solidaritet, genom att individualisera
löner, arbetstid, risker (vad gäller hälsa,
ålderdom eller arbetslöshet). Individuella
anställningsavtal ställs mot kollektivavtal
och lagstiftning. Reglerade tjänstebeskrivningar tas bort med förevändning att man
vill uppmuntra individuella karriärer.
När Socialistpartiet reflekterar över sitt
projekt och prioriterar frågan om individen, hakar det bara på den liberala mystifieringen. Begreppet, som anses fylla ett
ideologiskt tomrum där individerna ersätter samhällsklasserna, göder alltmer det
socialistiska nyspråket och socialisterna
tävlar med Sarkozy om att använda det:
individuell egendom, individuell framgång, individuell trygghet och så vidare.
Detta ideologiska utnyttjande av frågan
om individen avleder strävanden som ändå
är helt berättigade i våra samhällen. Att
40. Kommunistiska manifestet, s 30
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utveckla vars och ens förmågor och möjligheter är ett mer övertygande tecken på
framsteg än många miljöförstörande industriprodukter. Men man behöver därför
inte ställa individerna mot klasserna. Att
anse att motsättningen mellan kapital och
arbete är avgörande, innebär inte alls att
förneka personliga behov av utveckling,
bekräftelse och kreativitet. Kapitalismen
säger att den tillfredställer dessa behov, men
i verkligheten stänger den in dem inom
marknadskonformismens och den kommersiella betingningens snäva gränser, med
frustrationer och besvikelse som följd.
Att värdesätta individualiteten eller »det
plurala singularis« innebär tvärtom att
skärpa kritiken av kapitalismen, snarare än
att avlägsna sig från den. Hur ska man i själva
verket göra för att uppmuntran av individuella initiativ och individuellt ansvar inte
ska bli en del av den förhärskande logiken,
om man inte omfördelar rikedomar, makt
och kulturella medel? Hur ska man kunna
demokratisera möjligheterna för var och en
att förverkliga sig själv utan en sådan fördelning, tillsammans med speciella former
av positiv särbehandling mot naturlig eller
samhällelig orättvisa? Det kapitalistiska
samhället väcker lust, behov, begär som det
inte kan tillfredställa. Det skapar sociala och
kulturella ambitioner som för flertalet inte
kan uppfyllas under kapitalets styre. För
att utvecklas har den moderna individen
behov av samhällssolidaritet (arbetslagstiftning, socialförsäkringar, pension, lönereglering, offentlig service). Det är just denna
solidaritet som de liberala motreformerna
vill förstöra för att skapa en obarmhärtig
konkurrensens djungel.

7. Inför krisens brutalitet och arbetlöshetsexplosionen reses röster för protektionistiska åtgärder, till att börja med för
en »europeisk protektionism«. Emmanuel
Todd har gjort sig till talesman för den
ståndpunkten, i namn av en »nödvändig
överensstämmelse mellan ekonomiska och
sociala territorier«41. Målet skulle inte vara
att stoppa importen, som Karl Martell en
gång stoppade araberna vid Poitiers, eller
som utrikeshandelsminister Michel Jobert
1982 försökte stoppa de japanska videobandspelarna, utan att »skapa förutsättningar för
att lönerna åter kan höjas« så att utbudet
på nytt kan skapa sin egen lokala efterfrågan. Hypotesen om att det skulle skapa en
god cirkel, så att inkomststegringen skulle
räcka till för att få fart på den inhemska
efterfrågan, vilken i sin tur skulle få fart på
produktionen, bygger emellertid på tanken
om en lag som tvingar fram anställningar;
en tanke som är lika full av illusioner som
Says och Ricardos teorier.
Det är inte en fråga om principer eller
doktriner. Ett skydd? Men skydd av vad,
mot vem, och hur? Om Europa började
anta gemensamma sociala kriterier när det
gäller jobb, inkomst, social trygghet, rätt
till arbete, utjämnade skatter, skulle man
legitimt kunna vidta skyddsåtgärder, inte
för att skydda industri- och finansmännens
egoistiska intressen utan för att skydda sociala rättigheter och erövringar. Man skulle
kunna göra det selektivt med bestämda mål,
och i gengäld skulle man sluta avtal om solidarisk utveckling med länderna i Syd när
41.���������
E Todd, Après la démocratie, Paris, Gallimard,
2008.
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det gäller invandring, tekniskt samarbete,
jämlik handel. Om det inte skedde skulle
de rikas protektionism få som huvudsaklig
effekt att krisens skadeverkningar vältrades
över på de fattigaste länderna. Att tvärtom
tro att skyddstullar på ett mekaniskt sätt
skulle leda till förbättrade och mer jämlika
sociala förhållanden i Europa, som om de
skulle vara tekniskt neutrala i den klasskamp som hårdnat av krisen, är mycket
naivt. Arbetarna skulle tvärtom drabbas av
byråkratiska trakasserier och gränshinder
utan att få sociala fördelar.
Även om en sådan protektionism,
enligt Todd, idag önskas av en majoritet av arbetarna och de unga, skulle det
inte dröja innan den slog över i en redan
utnött paroll om att välja det inhemska.
»Producera europeiskt!« skulle bli »Arbeta
europeiskt!« Precis som förr skulle Front
national bara behöva lägga till »Producera
franskt!«… »med fransmän«! Eller också
skulle protektionismen snart bli impopulär
i allmänna opinionen. Vi har redan, trots
officiella tirader mot protektionismen, sett
tanken på att »välja inhemskt« växa i styrka,
med demonstrationer i England och Irland
mot polska och andra invandrade arbetare.
»Buy American« i New York eller »Work
British« i London. Det är bara ett litet
steg från denna chauvinistiska protektionism till rasism och främlingsfientlighet.
Det steget kan tas desto lättare som dessa
arbetare (12 miljoner papperslösa i USA,
ungefär 8 miljoner i EU) i kristider får uppgiften att fungera som en arbetskraftsbuffert, antingen genom att de utvisas i massor
när det egna landets invånare prioriteras
för jobben, eller genom att lönerna pres-

sas nedåt när man accepterar en stor svart
arbetsmarknad.42
Självklart stämmer ingen av dessa hypoteser med världsmarknadens konkurerrenslogik och institutionella begränsningar.
Deras användning innebär alltså att den
logiken ifrågasätts.
När vi ställs inför krisens brutalitet och
förvirringen hos reformisterna utan reformer, kan en del åtgärder i den gamla keynesianska verktygslådan tyckas närmast
revolutionärt djärva. Det kan leda till att
någon skymtar möjligheten av en strategisk allians mellan keynesianska reformatörer och revolutionära kommunister. Det
är att tappa det väsentliga ur sikte. När de
överlevande från en reformvänster föreställer sig ett keynesianskt alternativ till
liberalismen i Europa, är det möjligt att
följas åt en bit på vägen om de verkligen
är beredda att kämpa för att bryta med
de rådande europeiska fördragen, för att
upprätta europeiska sociala normer när
det gäller löner, jobb, social trygghet, rätt
till arbete, för att kräva en kraftig omfördelning genom skatter, eller för att socialisera produktions- och bytesmedlen som
är nödvändiga för att skapa europeiska
offentliga tjänster för energi, transport och
telekommunikation. Men det skulle inne42. Jacques Sapir förespråkar en protektionism
utan självförsörjning (i Le Monde Diplomatique
mars 2009) och definierar det som en nödvändig förutsättning för att åter få fart på efterfrågan
genom höjda löner. Han är ändå försiktig nog att
precisera att denna selektiva protektionism inte
skulle rikta sig mot alla låglöneländer, utan bara
»de vars produktivitet närmar sig våra nivåer men
där socialpolitik och miljöpolitik inte närmar sig
på samma sätt«.
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bära att vrida politiken 180 grader från den
som alla vänsterregeringar i Europa fört de
senaste 25 åren, och där denna reform
vänster oftast deltagit aktivt.
Om vi antar att det finns tillräckligt beslutsamma reformister som vill gå denna väg,
skulle vi kunna kämpa sida vid sida för
gemensamma mål och det skulle kunna

leda till mobilisering som utlöste en social
dynamik som blev mer långtgående än de
ursprungliga målen. Men det skulle absolut
inte utgöra en harmonisk syntes av keynesianism och marxism. Som politiskt helhetsprojekt och inte som enskilda åtgärder
innebär Keynes högt skattade program att
rädda kapitalet från dess egna demoner.
Marx’ program är att störta det.
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Reformism i ett
»konservativt« system:
EU och socialdemokratisk identitet
Gerassimos Moschonas

Hur har socialdemokratins ideologiska och politiska utveckling under de
senaste decennierna påverkats av EU? I de svenska socialdemokraternas
retorik är EU en viktig plattform för att i global skala kämpa för ett socialt
Europa. Den grekiske statsvetaren Gerassimos Moschonas tes är den
omvända. EU:s uppbyggnad och institutionella logik och inte minst den
samförståndskultur som utvecklats är avgörande hinder för en radikal
vänsterpolitik. Dessa faktorer har istället bidragit till att förstärka unionens
nyliberala inriktning.
Gerassimos Moschonas är professor i jämförande politik vid universitetet i Aten. Han har skrivit det banbrytande verket In the name of Social
Democracy, en studie av den internationella socialdemokratins utveckling
efter andra världskriget.

Inledning
Även om den grund och de referenspunkter
som den socialdemokratiska rörelsen byggdes på inte totalt har underminerats eller
uttömts, har socialdemokratin i åtminstone
tre decennier nu levt i en era av förändring.
Särskilt under 1990-talet genomgick
socialdemokratin ett skede av programmatisk förnyelse. Exempel på detta finns i
överflöd: öppningar mot feministiska idéer,
minoriteters rättigheter, miljöfrågor, en

mer europavänlig inställning och, sist men
inte minst, gjorde man centrala nyliberala
prioriteringar till sina. Detta är klara tecken
inte bara på förnyelse utan en sannskyldig
programmatisk feber. Vidare har utan tvekan
en innovativ regeringspolitik, som brittiska
Labours, i viss utsträckning Gauche plurielles i Frankrike och de skandinaviska socialdemokraternas politik eller – på sistone – de
spanska socialisternas, anslagit tonen för
hur socialister agerar i regeringsställning.
Emellertid har denna programmatiska
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feber inte lyckats framstå som verkligt ideologiskt originell. Situationen är paradoxal:
Under en period av omfattande programmatisk utveckling har socialdemokraterna
ofta uppfattats som ett parti utan idéer och
programmatiskt slutkörda.
Men politiken består bara av skenbara
paradoxer. De socialdemokratiska partiernas nya kurs har uppfattats som en slags avsocialdemokratisering: som en ideologisk och
programmatisk reträtt, som kännetecknats
av att man tillgodogjort sig motståndarnas
idéer. Denna uppfattning, som till en del
är orättvis om man betraktar omfattningen
och mångsidigheten i den nya programmatiska utvecklingen, har sina djupaste och
fastaste rötter i de nutida socialdemokraternas oförmåga att framgångsrikt angripa
den berömda »sociala frågan»; den centrala
delen i deras historiska identitet. Det är
därför inte förvånande att den socialdemokratiska »originaliteten« ifrågasätts.
Men varför? Varför har inte dagens
socialdemokrater använt sitt reformistiska
arv för att anta en modern, vänsterorienterad differentia specifica [urskiljbar profil] –
ett programmatiskt ställningstagande som
ligger närmare den socialdemokratiska traditionen och, när det handlar om Europa,
ett ställningstagande som är mer orienterat
mot ett »socialt Europa?»
Syftet med denna artikel är att integrera
frågan om socialdemokratins programmatiska identitet inom de ramar som formats
av EU. Europa genomgår en omfattande
omvandling och på samma gång en mjuk,
långsam och tyst institutionell revolution.
På samma sätt som partier historiskt har
utvecklats i kölvattnen av större institu-

tionella förändringar (som den allmänna
röstträtten eller införandet av parlamentariska system i tidigare auktoritära stater)
har idag EU:s förändrade karaktär ett betydande inflytande över partier och partikonflikter (Magnette 2001: 58). Hur påverkar
de europeiska ramarna, och särskilt dess
institutionella aspekter, politiska partiers
roll och dynamik?
Vilka blir konsekvenserna för den
programmatiska utvecklingen och, mer
allmänt, för socialdemokratin och dess
traditioner? Fungerar EU:s politiska och
institutionella system som ett hinder för
socialdemokratins åter-socialdemokratisering och dess programmatiska val? Dessa
frågor kommer att behandlas på en makroskopisk nivå. Syftet är lyfta fram ett brett
spektrum av influenser och utvecklingstendenser och inte att lägga tyngdpunkten
på nationella säregenheter och variationer.
De argument som ska utvecklas här berör
tre punkter:
a) Mångfalden av maktcentra i det europeiska styrsystemet, den konservativa
logiken i EU:s institutionella uppbyggnad och partiernas oförmåga att hitta
en ledande roll i det övergripande institutionella ramverket – allt detta skapar
ett nästan oöverstigligt problem när det
gäller kollektivt handlande för alla de
som eftersträvar förändring av politik
eller maktförhållanden inom EU. De
socialdemokratiska partierna påverkas
mest av denna institutionella utveckling
därför att reformistiska partier kommer
på kollisionskurs med de europeiska
institutionernas »konservatism».
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b) Den mycket kraftiga förstärkningen av
EU (från 1985 till slutet av 1990-talet)
förändrade styrkeförhållandet mellan
»Brysselkomplexet« och medlemsstaterna och ökade på så sätt ytterligare
det konservativa institutionella systemets inflytande. Denna förstärkning
har fungerat som en dubbel institutionell fälla inför framtiden: för det första
genom att låsa fast den nyliberala logiken
på EU-nivå och för det andra genom
att försvaga de nationella institutionerna
vilket ledde till svårigheter att motverka
den nyliberala logiken på nationell nivå.
Socialdemokraterna har funnit sig själva i
en icke-konjunkturellt bestämd position
av ideologisk underlägsenhet såväl inom
EU-systemet som på nationell nivå.
c) I det stora hela förstärker EU de nya,
moderna dragen i den socialdemokratiska profilen men de bidrar också till
försvagningen av dess historiska delar.
Vad gäller den socialdemokratiska iden
titeten fungerar EU både som en förstärkare och ett hinder. Den är en faktor
som bidrar till konsolidera och fördjupa
socialdemokratins omfattande identitetsskifte och på samma gång hindrar
en återgång till en traditionell social
demokratisk politik.

I. PARTIERNA OCH DEN
EUROPEISKA FAKTORN:
Försvagningen av en av den politiska
modernitetens centrala institutioner
En säregenhet i EU:s institutionella uppbyggnad är avsaknaden av en klar kompetensuppdelning mellan unionen och

medlemsstaterna och mellan unionens
centrala institutionern (Bartolini 2006;
Chryssochoou 2005: 35). Beslut inom
denna icke-statliga politiska struktur fattas
inte av överordnade organ utan härleds ur
förhandlingar mellan de tre polerna i den
institutionella triangeln (Kommissionen,
ministerrådet och parlamentet) å ena
sidan och genom överläggningar mellan
27 stater å den andra. Även om ministerrådet i denna process har blivit den centrala motorn för integration – och, detta
är politiskt viktigt, hamnat i medias strålkastarljus och därmed fått allmänhetens
uppmärksamhet (Tsoukalis 2005) – förblir unionen en regim baserad på ständiga
förhandlingar mellan de tre polerna, där
ingen av dem lyckas monopolisera de
ledande funktionerna (Magnette 2005:
65). Konsekvenserna av att ha flera maktcentra och många beslutsnivåer blir att EU
»leder till en maktförvirring som ingen av
staterna själva skulle tolerera« (Alliès 2005:
173). EU lider av brist på politiskt ledarska.
(Hix 2006: 13): det är en stormakt utan
ledarskap.
Om vi flyttar oss från EU:s institutionella nivå i strikt mening till en mer
allmän undersökning av maktstrukturerna
i Europa (och till EU-institutionerna lägger
medlemsstaterna och maktrelationerna på
nationell nivå), om vi alltså rör oss från
EU som institutioner till den makroinstitutionella verkligheten blir bilden av fragmentisering än mer uttalad. Spridningen av
maktcentra – ministerrådet, kommissionen,
Europaparlamentet, den europeiska centralbanken, de 27 medlemsstaternas regeringar och statliga administration, stärkta
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regionala centra, och oberoende nationella
eller europeiska institutioner – innebär att
den övergripande sammanhållningen av
maktsystemet är svag. I detta styrsystem
på flera nivåer utövar inget etablerat organ
och ingen officiell eller inofficiell instans
verklig makt. Det finns i själva verket inget
som liknar en urskiljbar central auktoritet. Sammanfattningsvis är det europeiska
maktutövandet i grunden fragmentiserat
utan ett dominerande centralt organ eller
en central aktör (en stat, en koalition av
stater, en politisk strömning eller en koalition av politiska familjer). Grunden för att
styra det europeiska makrosystemet brister
– i jämförelse med den nationella modellen
– i fokus, sammanhållning och genomskinlighet. Den omfattande omgruppering av
befogenheter och makt som har genomförts till EU:s fördel, och inom dess ramar
väcker två nära relaterade frågor när det
gäller förutsättningarna för partiers arbete
och inflytande:
a) Partiernas förmåga att lösa problem när
de samtidigt fått allt mindre möjligheter
att harmonisera det institutionella systemet – och därmed styra effektivt –och
b) partiernas centrala roll i det politiska
systemet.

Ett politiskt makrosystem utan
partier som samordnare
Historiskt har en av de centrala uppgifterna
för de politiska partierna varit att harmonisera relationerna mellan olika instanser
inom det politiska systemet. Systemintegration handlar enligt Stefano Bartolini
om partiers möjligheter att harmonisera

och koordinera relationerna mellan olika
»institutionella ordningar« inom komplexa
politiska system: parlamentariska församlingar, majoriteter, regeringskoalitioner,
verkställande organ, ministerier, byråkratier, lokala politiska organ och juridik.
(Bartolini 2005b: 2). Partier – och endast
partier – har förhindrat balkaniseringen av
den politiska representationen och att olika
subsystem inom de nationella politiska
systemen gjort sig självständiga (genom
att kontrollera regeringar och parlament,
genom att förmå disciplinera regerings- och
riksdagskoalitioner, genom viss kontroll
över administration och lokala funktionärer och – ibland – till och med genom att
kontrollera vissa stora intressegrupper (see
Bartolini 2005b: 17).
Institutionell harmonisering och styre är
således ett av de två viktiga bidragen från de
politiska partierna till den moderna politiken (det andra är uppgiften att förmedla
representation). Den roll partierna spelade
för den institutionella harmoniseringen var
ett specifikt drag i den europeiska politiken
och bidrog till övergången från klassisk parlamentarism till partidemokrati.
Idag karaktäriserar en grundläggande
brist på symmetri mellan institutionerna
– och en betydande förnyelse av alla institutioner – den nya maktstrukturen i Europa
I de 27 medlemsländerna fortsätter systemet med partibaserade regeringar att dominera och den nationella politiska rollen är,
om än reducerad, fortfarande viktig.
Till skillnad från detta existerar egentligen inte systemet med partibaserade regeringar på EU-nivå och partiernas förmåga på
europanivå (alltså deras förmåga att påverka
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besluten på EU-nivå) har – ännu – inte
prövats.
I själva verket, i avsaknad av en europeisk
parlamentarism eller ett europeiskt presidentsystem eller ens konkurrens mellan
partier när man utser verkställande organ
utövar europartier vare sig regeringsfunktionen (för vilken den institutionella och
politiska harmoniseringen är central) eller
den politiskt representativa funktionen.
Europartierna förblir, trots den påtagliga
förstärkning de genomgått (framför allt
från 1990-talet) i huvudsak svaga strukturer,
en slags andraklass-partier (Heidar 2003: 3)
som knappast kan förväntas fungera som
verkliga politiska krafter under den närmsta
framtiden. Vidare intar denna aktör (Bardi
2004) som inom det politiska EU-systemet
enbart växer långsamt, varken rollen av
talesman för det europeiska maktsystemet
eller rollen av att sammanjämka olika uppfattningar. I mer grundläggande mening
utgör inte EU en lämplig jordmån för partistyre: »I ordets djupaste betydelse», har Paul
Magnette skrivit, »förkastar EU-modellen
den klasssiska partimodellen« (Magnette
2001: 63). På så sätt så kompenseras inte
partiernas minskade betydelse på nationell
nivå av en motsvarande ökning på den övernationella nivån ( Mair 2005: 14).
Mot bakgrund av denna grundläggande
institutionella skillnad (med partistyre på
nationell nivå och avsaknaden av detta på
europeisk nivå) kan partierna inte längre
garantera att traditionella maktcentra upprätthålls och de identifieras inte längre med
samhällelig auktoritet, eller, för att vara än
mer precis: om de har ansvaret att hålla
samman maktcentra på en nationell nivå

kan de inte garantera denna sammanhållning
i hela systemet (för »Brysselkomplexet« som
inte är styrt av partier representerar nu den
centrala delen i ett nätverk av europeiska
verkställande organ) Partierna är försvagade institutionella ledare, som även om
de fortfarande är ledare på nationell nivå
saknar en klart definierad roll på EU-nivå,
och de har förlorat en betydande del av
sitt tidigare inflytande. På samma gång
har de förlorat det mesta av sitt förtroende
och blivit »de minst betrodda av någon av
de viktigare politiska institutionerna i vår
samtida demokrati« (Mair, 2008: 330). Partiernas roll som problemlösande strukturer
betyder allt mindre, och, som en följd av
detta, betyder de mindre som representativa instanser.
Naturligtvis är partierna djupt involverade i det europeiska representativa systemet. Partier, och särskilt större partier som
återfinns i regeringar, är allestädes närvarande De styr nationalstaten, de dominerar
de nationella parlamenten, de kontrollerar lokala politiska instanser och Europaparlamentet, de deltar i Europarådet och
finns till och med indirekt närvarande i
kommissionen. Vid första påseende är partiernas betydelse fortfarande stort. Emellertid reduceras deras starka ställning i en
institution (ja, det rör sig ju om en absolut
dominans i de nationella parlamenten, i de
nationella regeringarna och i Europaparlamentet) antingen på grund av deras starka
men uppsplittrade närvaro (dessutom
uppdelade i 27 delar) i ministerrådet eller
genom deras svaga och indirekta maktställning i kommissionen eller deras avsaknad
av inflytande över andra institutioner som
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Europeiska centralbanken, eller, på nationell nivå, politiskt oberoende myndig
heter. Detta inflytande minskar dessutom
på grund av konkurrensen mellan olika
nationella och europeiska maktcentra. Så
även om partiernas närvaro inte försvunnit
har de förlorat sin centrala politiska roll
och framför allt har deförlorat sin förmåga
att samordna institutionerna: de garanterar de centrala institutionernas förmåga
att fungera (och därmed sin förmåga att
hålla samman politiken) i betydligt mindre
utsträckning än de brukat göra.
Som en konsekvens är det europeiska
makrosystemet ett system utan en partikoordinator. Ingen partifamilj kontrollerar
samtidigt nationella regeringar, ministerråd, kommission och Europaparlament och
ingen politisk familj kommer sannolikt att
göra det i framtiden. Möjligheten av att ha
kommission-ministerråd-parlament med
samma politiska färg under en längre tid
är »helt enkelt inte realistiskt», menar Stefano Bartolini (2006: 40). För närvarande
finns det inget sätt för en politisk familj
att harmonisera och kontrollera den fragmenterade institutionella apparat som det
europeiska styret idag utgör. Vidare finns
det inget sätt att formera en politisk familj
för att agera som en verklig europeisk kraft
(partierna agerar framför allt på nationell
nivå och de straffas eller belönas i de nationella valen).
Om således EU skapar rollproblem för
alla partier gäller det också för socialdemokratin. Det är bara det att problemen är
än mer påtagliga för den. Att kontrollera
marknad och kapitalism kräver – och har
alltid krävt – både en stark central makt

och en stark politisk kraft som är i stånd
att genomföra en politik som skiljer sig
från marknadens. Idag, inom ramen för
den europeiska politikens många nivåer
och många institutioner uppfylls ingen av
dessa förutsättningar: det finns ingen central politisk auktoritet och det är ytterst
svårt att skapa en kraftfull transnationell
socialdemokrati i stånd att styra på europeisk nivå. De socialdemokratiska partierna
påverkas allvarligt av den europeiska politikens fragmentisering och partiernas påtagliga (om än naturliga) oförmåga att effektivt
samordna sitt agerande på europeisk nivå.
I realiteten har de allvarligt påverkats av
den djupa och omfattande europeiska integrationen.

Ett »konservativt« europeiskt
politiskt system
EU är, som Simon Hix hävdar, »kanske mer
konsensusorienterat i sin utformning än
något annat politiskt system i det moderna
regerandets historia« (Hix 2006: 12). Som
en konsekvens är det ett ytterst svårmanövrerat system som i huvudsak bygger på
eftergifter och en logik av kompromisser
och små steg. EU är ett i grunden konservativt system i den meningen att det
»skyddar« de enheter (staterna) som utgör
EU och bara med möda ändrar tagna institutionella och politiska beslut.
För det första sker förändringar inom EU
endast på marginalen, utan att utmana den
grundläggande inriktningen och sätten att
handla (gradualismen är en del av acquis
communautaire, alltså den samlade plattformen). För det andra är hela den gemen-
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samma kulturen baserad på idén att ingen
institution ska styras av någon majoritetslogik eller långvarig koalition (besluten är
resultatet av en fortgående process av kompromisser i vilken partisystemet spelar en
begränsad roll) (Costa 2004: 282).
Dessa två logiker (gradualismen å ena
sidan och kompromisser utan partier eller
kompromisser där partiernas roll är sekundär å den andra) är central och representerar
höjdpunkten i acquis communautaire. Som
beskrivits ovan bär det europeiska systemet
en tung historisk börda som missgynnar
nytillkomna och nya politiska majoriteter
(Tsoukalis 2005). Det fungerar också på
bekostnad av icke-konformistiska initiativ
och utmanande politiska omvälvningar.
EU:s konstitutionella mandat förändras
genom evolution, inte revolution (Morav
csik 2001: 4). Samma sak gäller för den politik som antas inom olika områden: politiska
beslut som redan fattats tenderar att bestå
och leder till en kontinuitet i beslutsfattandet (Johansson and Raunio 2005: 518-519).
När väl en politik har fastlagts gör EU:s
intrikata balanssystem det mycket svårt att
förändra denna politik. (Hix 2006:8)
EU:s mikromekanismer, skruvar och
kugghjul, gynnar inte politisk reformism på
EU-nivå och gör det svårt att förändra den
europeiska politikens institutioner. I detta
system med segmenterad makt och kompetens, med 27 länder som aktörer, med
politiska partier som är mycket svaga (på
europeisk nivå) eller försvagade (på nationell nivå) och utan en dominerande aktör
eller institution, i detta system som behärskas av den logik som skapas av konsensus
och stora koalitioner, är det mycket svårt att

skapa alternativa former och nya handlingsramar (Pappas:19). Sådana system är ingen
god jordmån för politiskt ledarskap eller
strategiska visioner (Tsoukalis 2005).
Systemets »konservativa« karaktär stärks
ytterligare av den uttalade tendensen att
avpolitisera känsliga frågor för att undvika
att beslut blockeras. Strävan att få maskinen att fortsätta fungera för att bibehålla
ett gott samarbetsklimat är nyckeln – den
verkliga orsaken till konservatismen (låt
oss upprepa, inte i meningen höger/vänster utan som en motvilja att förändra) Det
är överflödigt att tillägga att tendensen att
undvika regimförändringar har förstärkts
av gradvisa utvidgningar – särskilt »Big
Bang« 2004.
Genom att underminera »den starka
statens modell« och stärka byråkratin och
expertväldet på europeisk nivå (och i viss
mån på nationell nivå) »utmanas de politiska partiernas roll som de centrala producenterna av politisk ideologi och idéer«
(Rothstein o Lindvall 2006:61).
Socialdemokratins ideologiska och programmatiska förnyelse, liksom förnyelsen
hos varje »ansvarsfull« kraft som verkar
inom ett sådant system, uppmuntras inte.
Tvärt om är jordmånen mer fruktbar för
programmatisk samsyn och utjämnandet
av politiska skillnader..
Men trots allt ska Europa inte ses som
en helvetesmaskin som äter sina egna barn.
EU:s »konservativa« karaktär och den
kultur som gynnar gradvisa förändringar
har inte skapats av ondska. Den mång
nationella och mångstatliga karaktären på
EU-regimen kräver skydd för att hindra att
en grupp av länder eller aktörer dominerar
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över en annan (Lord 2001:43, Hix 2006:13).
Att samstyra makter på ett pragmatiskt sätt
i detta polycentriska system där makten är
»participatorisk« och »fragmenterad« är en
fråga om regimens överlevnad.
Så om ideologiska ställningstaganden
förklarar den EU:s ekonomiskt liberala
inriktning, förklarar de bara delvis försiktighetskulturen, gradualismen, institutionernas pragmatism, de komplicerade procedurerna, mångfalden av maktcentra och
de många beslutsnivåerna eller Europapartiernas svaghet. EU är en produkt av maktmekanismer och en uppsättning strukturer
och därefter, men bara då, en produkt av
ideologiska ställningstaganden.
Maktsplittringen och den institutionella
och politiska kultur som följer i dess spår är
inte ett resultat av en »dålig« strategi eller
ett icke-strategiskt ställningstagande för
det europeiska systemet (varje handling
av en stat, ett parti eller varje annan aktör
innehåller ett strategiskt övervägande).
Det är inte resultatet av en process utan
aktör, utan av ett stort antal processer med
åtskilliga aktörer som agerat – och fortfarande agerar – på lokal, nationell och i
synnerhet på europeisk nivå. Det rör sig
om nationsstater, europeiska institutioner, nationella och transnationella partier, intressegrupper, lobbyorganisationer
och till och med »folket« (de som röstade
nej till förslaget om EU:s konstitution i
Frankrike 2005, Nederländerna 2005 och
Irland 2008 påverkade till exempel direkt
strukturen och dynamiken i hur makten
utformades). Dessa aktörer som förhandlar
om Europas utformning har hamnat i en
situation där de skapat ett »konservativt»,

ett samförståndsinriktat elitistiskt Europa
utan någon entydig auktoritet och utan ett
entydigt maktcentrum. Ändå är det så att
detta internt splittrade system, liksom alla
system, likafullt producerar resultat.

II. DEN »EUROPEISKA«
FAKTORN OCH
SOCIALDEMOKRATISK
IDENTITET
Konservativa system, samordningsproblem och socialdemokratin
Att det finns så många olika befogenheter
och maktcentra i det mångskiktade europeiska styrsystemet, skapar, tillsammans med
partiernas strukturella oförmåga att hitta
en ledande roll bland alla institutioner, ett
formidabelt problem för alla som försöker
utforma en förändringsstrategi, när det
gäller att att koordinera sina insatser och
agera tillsammans. EU:s institutionella
realiteter är ett avsevärt hinder på vägen
för alla dem (nationalstater, vänsterpartier,
anti- eller alternativa globaliseringsrörelser)
som vill ändra EU:s ekonomiska politik och
institutioner. Dessa svårigheter att agera
kollektivt är strategiskt i dubbel mening:
det finns [till skillnad från under ryska revolutionen] inget Vinterpalats att ockupera
eller omringa i det europeiska politiska systemet, och det finns ingen kungsväg till att
samordna mobiliseringen av aktörer med
högst varierande kulturer och intressen.
Naturligtvis är problemet med kollektivt
handlande och samordning gemensamt för
alla politiska partier och riktningar. Inte
desto mindre påverkar det i särskilt hög
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grad socialdemokratiska partier (och vänsterpartier i allmänhet): partier som strävar mot att korrigera – eller byta ut – det
dominerande ekonomiska paradigmet är i
större behov av starka institutionella (och
samhälleliga) resurser. Och detta påverkar i synnerhet socialdemokratiska partier, därför att det är i huvudsak de som
i regeringsställning direkt konfronteras
med de europeiska institutionernas »konservativa« karaktär. Det är de som deltar i
ministerrådet och försöker bygga majoriteter i parlamentet. De utser också en del
av kommissionärerna. Och tvärtom är det
de mindre partierna i den radikala vänstern
(eller de gröna partierna) som tjänar på
systemets konservatism. Konservatismen,
som tvingar socialdemokratin att inta pragmatiska ställningstaganden och på så sätt
anpassa sig till center-högerpartierna, ökar
utrymmet för dem som befinner sig utanför
och för nya partier. (se Richard Luther och
Muller-Rommel 2002:334).
Allt som hittills sagt ställer socialister
eller åtminstone de som vill – om vi nu
antar att de vill – »förändra Europa« inför
ett delikat problem: hur förändrar man
ett system som är »låst« inför förändringens logik utan att blockera det? Hur kan
man vara radikal (i meningen att förändra
politiken och skapa nya handlingsutrymmen) i ett system som genom sin själva
uppbyggnad (komplexa och besvärliga
beslutsmekanismer, 27 aktörsländer) lätt
försvagas under trycket av förändring? Och,
som en konsekvens av detta, hur förändrar
man europeisk politik utan att bryta sönder
den europeiska mekanism som skapar den?
Detta är vad som konfronterar alla dem

som vill förändra EU:s ekonomiska politik
och institutionella uppbyggnad – oavsett i
vilken riktning de vill förändra.
Socialdemokratin är inte tvungen att
respektera vad som förevarit (om den gör
det kommer den ha svårt att hålla fast vid
sin socialdemokratiska identitet). Men
den kan inte ignorera det (om den gör det,
upphör den att vara europeisk i meningen
att söka efter lösningar på EU-nivå). Detta
tvingar den att balansera på en skör tråd,
och ofta gömma sig bakom retoriken om
ett socialt Europa.
Om socialisterna slog an en mer aggressiv
ton (institutionellt eller politiskt) skulle det
riskera att bryta upp EU:s samförståndsprofil. De skulle utmana EU:s själva kärna:
kompromisser, förändringar steg för steg,
små justeringar.
Bartolinis analys är här helt korrekt:
»Om en mer öppen och partipolitiserad
debatt i ministerrådet, kommissionen
eller parlamentet skulle leda fram till att
det skapades underlag för att till exempel
föra en expansiv ekonomisk politik, skapa
gemensamma socialpolitiska normer, föra
en aktiv arbetslöshets- eller skattepolitik
eller en genomföra en radikal förändring av
jordbrukspolitiken, skulle en sådan politik
kunna realiseras? Svaret är NEJ. En sådan
förändrad politik skulle hindras av den
europeiska centralbankens självständighet,
av EG-rätten och EG-domstolen, av veton
i minsterrådet« (Bartolini 2006:39).
I sanningens namn är en sådan förändring av politiken idag omöjlig också
på grund av socialisternas splittring. Det
skulle vara svårt för socialdemokrater att
formulera eller driva igenom – dessa eller
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andra – vänsterinitiativ, för det första därför
att det finns partier som tillhör den socialdemokratiska familjen som skulle blockera processen på ett tidigt stadium (alltså i
socialisternas Europaparti PES) och för det
andra därför att någonstans i systemet (troligen i EG-domstolen eller i ministerrådet)
skulle ett sådant initiativ stoppas. De skulle
inte stå i överensstämmelse med europeisk politisk stil, alltså urvalet av frågor som
sätts på den politiska dagordningen och
standardproceduren för hur de behandlas.

Preventivt avvisande. De skyhöga
kostnaderna för splittring. Risken
med stora koalitioner
Två politiska exempel som här kort presenteras, illustrerar problemet med gemensamt
agerande som konfronterar socialdemokratin, eller rättare, som de undviker att
konfrontera.
Det första exemplet gäller »1990-talets
möjligheter« och det andra det eviga problemet med »det sociala Europa». I bägge
fallen ska socialdemokratins misslyckanden, vid sidan av ideologiska orsaker, förklaras med a) systemets konsensusbaserade
karaktär och b) de tydliga meningsskiljaktigheter och splittringar som uppenbarades
inom den socialdemokratiska familjen.

1990-talets missade chans
Socialdemokratins oförmåga att under
slutet av 1990-talet att, när 12 av 15 europeiska stater valde vänsterregeringar, skapa en
mer uttalad vänsterpolitik och att utnyttja
detta politiska unika, om än korta, ögon-

blick av väljarframgångar illustrerar de två
faktorer som nämndes ovan.
En trolig orsak till detta misslyckande
är en bristande vilja: »de ville inte [föra en
klarare vänsterpolitik] för de var inte längre
vänster« (Allen, 2002).
På ett sätt illustrerade Oscar Lafontaines »framtvingade« avgång denna bristande
vilja hos (vissa) i det socialdemokratiska
ledarskapet när de ställdes inför hans
expansionistiska förslag som gick rakt emot
ekonomisk mainstream (Moschonas, 2002:
265-268). Men de europeiska socialdemokraterna hade vid denna tid inget gemensamt ekonomiskt program för EU-nivån.
Bakom den påstådda »bristande viljan«
var den ekonomiska strategin hos de 12
socialistiska regeringarna, och medlemsstaternas egna intressen, alltför heterogena
för en effektiv samordning. Så den kumulativa effekten av såväl bristande vilja (hos
vissa) och nationella skillnader (hos alla)
skapade samordningsproblem i ett system
med höga institutionella hinder för varje
slags politisk omorientering. Naturligtvis
mångfaldigade dessa samordningsproblem,
eller åtminstone förväntningarna om att
problem skulle uppstå, effekterna av den
bristande viljan och splittringen inom den
socialdemokratiska familjen. Detta skapade osäkerhet och tvekan om vilka beslut
man skulle fatta och i vilken riktning man
skulle gå, vilket försvagade utsikterna för
framgång.
Utan en realistisk tro att kunna lyckas
föredrar aktörer alltid status quo; möjligheterna till förnyelse framstår under sådana
förutsättningar som en »hopplös kamp», en
kostnad utan utsikter till rimlig framtida
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vinst. För de socialdemokratiska ledarna
var ett stöd åt staus quo vid den tiden ett
rationellt val.
Enligt Christopher Allen var den huvudsakliga orsaken till socialdemokratins brist
på handlande »en grundläggande oförmåga
att föreställa sig något annat». Idéer och
föreställningar är emellertid inte obegränsade. I själva verket hindrade institutionella
förhållanden (den majoritet som krävdes)
och socialdemokratisk splittring fantasi och
handlingskraft. Lågt ställda förväntningar
hindrar utvecklandet av »kreativt politiskt
entreprenörskap». Samordningsproblemen hindrade socialisterna från att stödja
en mer ingripande och expansiv politik på
europeisk nivå. Om utmaningen under det
sena 1990-talet var stor var möjligheterna
mindre »historiska« än de verkade.

Europeisk socialpolitik
1980-talets strategi skapade en strukturell
asymmetri mellan marknadsintegration
och välfärdsintegration, där EU:s institutioner och lagar fick en slagsida mot
»marknads-Europa« på bekostnad av det
»sociala Europa« (Hansen 2005: 47-49). I
själva verket är EU:s förmåga att omfördela resurser mellan individer, grupper,
regioner eller stater genom skatter och
offentliga utgifter begränsad i jämförelse
med de nationella systemen. EU har ingen
reell beskattningsrätt och mycket begränsade medel att genomföra en omfördelande
politik. Detta beror, vid sidan av EU:s
starka marknadsorienterade inriktning, på
de skillnader i synen på socialpolitik som
föreligger mellan medlemsstaterna men

också på de stora skillnaderna mellan de
nationella välfärdsstaterna, som gör det oerhört svårt att skapa en gemensam europeisk
välfärdsstat (Majone 1996).
Problemet med gemensamt agerande
och samordning blev påtagligt genom
det upprop för ett »Socialt Europa« som
gjordes inför 2004 års Europaval av vissa
socialdemokratiska ledare (bland dem
Europasocialisternas ordförande Rasmussen och Antonio Guterres, då ordförande
i Socialistiska internationalen). Labours
Tredje väg och SPD:s Agenda 2010 tillät
inte Blair och Schröder att ge sitt stöd till
ett sådant initiativ. De skandinaviska partierna, som fortsätter att företräda en »social«
version av socialdemokratin, var å sin sida
inte beredda att acceptera att Bryssel skulle
få harmonisera den nationella socialpolitiken, något som skulle kunna hota deras
välfärdsstater. Då de nationella partierna på
så sätt drev åt olika, till och med motsatta,
håll, gjorde de skiftande politiska intressena inom PES det omöjligt att skapa en
majoritet för ett verkligt gemensamt socialt
program.
På grund av socialisternas splittring
och, i högre grad, på grund av medlemsstaternas skiftande intressen har konkreta
förslag för att skapa ett socialt Europa
varit sällsynta, ja, till och med oönsk
ade (Noterman 2001:269). Det sociala
Europa har blivit ett »shibboleth« (Bellec
2005:275) med enbart retoriskt inflytande
över de nationella socialistiska partierna eller PES. Frånvaron av en påtaglig
socialdemokratisk politik på ett område
av central betydelse för socialdemokratins
politiska och ideologiska profil illustrerar
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det oerhörda problemet att koordinera och
agera gemensamt på en övernationell nivå.
Det är viktigt att notera att problemet med
ett »socialt Europa« har blivit större med
de gradvisa utvidgningarna. De öst- och
centraleuropeiska staternas misstro mot
varje steg mot ett »socialt Europa« ger ett
tydligt exempel på hur nya länder kan ge
upphov till ökad splittring inom den socialdemokratiska familjen.
Så på frågan »varför har den samtida socialdemokratins stora förmåga
till anpassning inte lett till ett vänsterns
differentia specifica, ett programmatiskt
ställningstagande mer orienterat mot ett
socialt Europa och ett vänsterprogram för
att reglera marknaden« ger EU:s institutionella struktur och funktionssätt å ena sidan
och skillnaderna i ekonomiska och sociala
värderingar inom den socialdemokratiska
familjen å den andra ett delsvar.
Ändå är splittring inte något nytt i den
långa europeiska traditionen, den har alltid
funnits där. I en mening har den europeiska socialismen aldrig varit så enad som
den är idag. Tidigare var avståndet mellan
höger och vänster större. I en värld utan EU
hade dessa skillnader, som är fullt naturliga,
helt enkelt utgjort basen för skilda nationella vägar. Men nu lever vi i en värld med
EU. Följaktligen betyder dessa skillnader
när de förs över till europeisk nivå – och
verkar inom EU:s institutionella apparat
och manglas av den – att den socialistiska
familjen paralyseras politiskt. På grund av
EU, på grund av de höga hinder som reses
för varje politisk omorientering, blir skillnader mer betydelsefulla idag än, låt oss
säga under 60-talet eller 30-talet.

EU pressar medlemsstater och nationella
partier (i europapartierna eller i Europaparlamentet) antingen att bygga breda
koalitioner eller att överge sin politik.
Skillnader och splittring undergräver mer
än vanligt partiernas kontroll över EU:s
centrala institutioner. Priset för splittring
har blivit högt.

Konservativa system som spiller över
på nationell politik
EU:s institutionella (och ekonomiska)
logik har inte bara europeiska konsekvenser, begränsade till EU-nivå. Den får också
betydande inflytande över politik och
regeringsinititativ för de nationella partierna och påverkar på så sätt reformismens
innehåll på nationell nivå. När den politiska
och programmatiska horisonten väsentligt
krymper verkar varje form av nationell socialdemokratisk reformism som inte respekterar EU:s inriktning (med all rätt) udda;
ett exempel är när den franske socialistledaren Laurent Fabius tog ställning mot Lissabonfördragen i den franska folkomröstningen 2005. När politiker hävdar att det
var »Bryssel som fick mig att göra det« står
det i fullständig överensstämmelse med den
politiska och institutionella pragmatism
som dominerar det europeiska politiska
systemet. Det överensstämmer också med
uppfattningen att EU sätter gränser för
programmatiska alternativ eller ny politik
(se Ladrech 2000:31). Nationella partiledningar kalkylerar med vad som är möjligt
eller inte. Här, precis som när det gäller
eliten i Bryssel, är logiken att avstå i preventivt syfte mycket påtaglig. Programmatiskt
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orienterade eliter (i partier eller regering,
nationellt eller i Europa) som är specialiserade på ideologisk utveckling, anpassar sig
till den europeiska politiska stilen.
Så länge som ett stort antal beslut tas i
Bryssel, så länge som argumentet »det har
EU beslutat« överensstämmer med hur
beslut verkligen tas och inte bara är något
de nationella eliterna skyller på, är det både
riskabelt och poänglöst att driva igenom
radikala beslut på hemmaplan. Såväl incitamentet och begränsningarna som EU för
fram som de förväntningar som de skapar
har stort inflytande på den nationella politiken. När idéerna förs vidare från EU till
medlemsstaterna, (Thomas Risse, citerad
i Hooghe and Marks 2008: 120), sprider
sig försiktigheten till hela den nationella
etablerade politiska arenan.

En dubbel institutionell fälla och
den socialdemokratiska identiteten
Som Europafrågan nu har utvecklats hind
ras utövandet av nationell suveränitet av
politiska regler som skapats gemensamt i
EU. Samtidigt har en federal suveränitet
avvisats, just med hänvisning till den nationella självbestämmanderätten (Fitoussi
2005:99). För att parafrasera, och vidareutveckla Simon Lightfoots slutsats när det
gäller PES (Lightfoot 2005:147) hamnar den
nuvarande situationen mellan två stolar.
EU är ingen äkta övernationell instans men
hindrar ändå medlemsstaterna att utveckla
en nationell väg. På så sätt fungerar EU som
ett relativt starkt hinder och samtidigt som
en svag pådrivare.
Hur har detta utvecklats och hur är denna

process kopplad till EU:s (och socialdemokratins) utveckling mot nyliberalism?
Historiskt utvecklades den europeiska
integrationen på grundval av ekonomiska principer som kan beskrivas som
»liberala« även om dessa principer »inte
var så tydliga under de första två decennierna», må så vara att de lämnade »tillräckligt utrymme för regeringar att föra
en socialdemokratisk politik« åtminstone till mitten av 1980-talet (McGowan
2001:75, 78). Under 1980- och 90-talen
inträffade något viktigt mitt i Europa
som i betydelse var jämförbart med skapandet av den gemensamma marknaden
1957. Den inre marknaden; spridandet av
en mer omfattande liberalisering till nya
områden; införandet av majoritetsbeslut
i ministerrådet; kommissionens och EGdomstolens mer aktiva och dynamiska
roll; Europaparlamentets förstärkning;
grundandet av den europeiska centralbanken och på ett mer allmänt plan,
inflytandet från Maastrichtavtalet – allt
detta förde integrationen till nya nivåer
(Ferenczi 2008:56-62, Ross 2009). Det var
ett slags pånyttfödelse av den europeiska
gemenskapen (Ryner 2007:8).
Den europeiska integrationens återvitalisering under 1980- och 90-talen hade, och
fortsätter att ha, omfattande effekter både
för Europa och för de socialdemokratiska
partierna. Det finns tre skäl till detta:
1) Den nationella politikens förmåga att
lösa problem har allvarligt försvagats
(och nationella partier har fått ett minskat inflytande) medan EU har stärkts,
om än inte i tillräckligt stor omfattning
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för att föra en stark övernationell politik.
2) Den nya maktbalansen mellan »Brysselkomplexet« och medlemsstaterna ökade
inflytandet från EU:s konserverande
institutionella system (EU:s konservatism är kraftfull enbart om den hindrar
en flyktväg tillbaka till den nationella
nivån).
3) Som ett resultat av detta har EU:s liberalt orienterade politik mer försvårat en
nationell socialdemokratisk politik än
vice versa (McGowan 2001:85).
Mot bakgrund av detta har »Brysselkomplexet« som har utvecklats från ett »primitivt säte för kollektivt styre« till ett tätt
institutionaliserat samarbetssystem (Caporaso och Sweet 2001: 221) fungerat som en
dubbel institutionell fälla för framtiden:
för det första genom den institutionella
fastlåsningen av den nyliberala logiken och
svårigheten att utmana liberala lösningar på
europeisk nivå och, för det andra, genom
att försvaga nationella institutioner och
partier vilket gör det svårt att motverka
liberala lösningar på nationell nivå. På så
sätt kan vad som ursprungligen var ett institutionellt fenomen också leda till långvariga
ideologiska konsekvenser.
Den blinda mekanism som ledde till en
stark komplementär och ömsesidig neutralisering mellan europeiska och nationella
institutioner (en produkt av reformerna
på 1980- och 90-talen) nödvändiggjorde
bokstavligen den nästan »villkorslösa kapitulationen« inför liberala lösningar. Som ett
resultat var den nya »asymmetriska dynamiken« (för att använda McGowans uttryck)

mellan socialdemokrati och europeisk integration (där den liberala EU-politiken mer
bidrog till en förändring av de nationella
socialdemokraternas val än tvärtom) inte
bara en konsekvens av att liberala idéer
byggdes in på EU-nivå (McGowan 2001:85):
Det var också ett resultat av partiers och
institutioners försvagning på nationell nivå,
som gjorde denna inlåsning mer kraftfull.
Denna dubbla fälla gav liberala ekonomiska
lösningar ett långsiktigt försteg.
Betydelsen av händelserna under denna
period (1980- och 90-talen) har konsekvent
negligerats eller bara noterats i efterhand.
»Det andra integrationsprojektet« (Ryner
2007) var en vändpunkt i Europas historia.
Det var också ett avgörande ögonblick i
socialdemokratins historia under de senaste
30 åren. På annat håll har vi betecknat den
nuvarande socialdemokratins omfattande
förändringar som en »stor omvandling«
(Moschonas 2002). I ett längre perspektiv
tror vi att det fanns en avgörande period
när denna mycket genomgripande utveckling stabiliserades och fördjupades. Denna
period är intimt förbunden (delvis kronologiskt men än mer kvalitativt) med EU:s
kraftiga förstärkning från 1985 till slutet
av 1990. George Ross visar klarsynt detta
avgörande inflytande: »EU tog täten för
att förmå sina medlemmar att ansluta sig
till en ny världssyn där keynesianismen
var en anakronism och välfärdsstaterna
och de industriella relationerna krävde
grundläggande reformer… Det var under
sådana omständigheter som ’Vänstern’
blev ’center-vänster’« (Ross 2009). Sammanfattningsvis bidrog EU i betydande
utsträckning till att fördjupa socialdemo-
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kratins nya profil. Man utövade ett kraftfullt inflytande, ofta indirekt och i det tysta,
över socialdemokratins nya programmatiska ställningstaganden. Under det andra
integrationsprojektet har socialdemokratin
befunnit sig i ett ideologiskt underläge i
det europeiska politiska landskapet. Den
har tappat mark, och samtidigt förlorat
en betydande del av sin programmatiska
frihet att handla. Socialdemokratin upp
visade allvarliga tecken på programmatiskt
sönderfall och utmattning.

Fångade i Europa? EU och
socialdemokratins identitet
Även om den socioekonomiska och kulturella utvecklingen inte är ett »drama särskilt för socialdemokratin« då den mer eller
mindre berör alla politiska partier, påverkar den europeiska integrationen socialdemokratiska partier mer än konservativa,
liberala, vänsterradikala eller högerpopulistiska partier« (se Ladrech 2000:73). EU
i sin nuvarande skepnad är ingen idealisk
hemvist för socialistiska idéer, moderata
eller radikala. Det understödjer inte ökade
ekonomiska regleringar, inte en mer omfattande välfärdsstat eller en expansiv keynesiansk ekonomisk politik.
I grunden undergräver EU tre av de
mest fundamentala elementen i skapandet
av socialdemokratins historiska identitet 1)
tilltron till staten; 2) en välfärdspolitik baserad på anknytningen till arbetarklassen; och
3) tilltron till politikens primat.
I synnerhet är det beslutsfattandets
fragmentering och segmentering inom det
europeiska makrosystemet som står i mot-

sättning till socialdemokratins »kärleksaffär
med den centraliserade kontrollen« (Sassoon 2006:24). Framför allt står det faktum
att EU »försöker att skapa bredare och djupare marknader utan att samtidigt försöka
bygga upp en kompenserande och motbalanserande social och reglerande politik« i
motsättning till välfärdspolitiken, som ju är
en ideologisk hörnpelare i modern social
demokratisk ideologi. Vidare står också
EU:s konservativa institutionella logik, och
politiska partiers minskade betydelse för
att utveckla politiska idéer, i motsättning
till »tron« på politikens primat (över ekonomin) som historiskt har varit en grund
för socialdemokratiskt handlande (Berman
2006) och som har gjort socialdemokratin
till en kraftfull aktör för att uppnå politisk
förändring. Idag hindrar Brysselsystemets
mekanismer socialdemokratins politiska
agerande i första hand genom kollektivt
beslutade regler och inte genom ekonomiska hinder (Fitoussi 2005:99). Som en
följd ställs socialdemokratin inte bara inför
»marknad mot politik« utan också inför
»institutioner mot politik«; deras politik
villkoras inte bara av ekonomi (»globaliseringen som hinder«) utan också av politik
(EU som hinder). Denna situation utan
tidigare motsvarighet hos nationalstaten,
utgör en »gömd« aspekt av europeiseringen
eller (för att låna Colin Hays uttryck) EUiseringen (Hay 2002) och förklarar delvis
begränsningarna i socialdemokratins programmatiska val liksom den ideologiska
och politiska anpassningen hos höger- och
vänsterpartier. Socialdemokratiska partier
som »ideologibärare« (Berman 2006:204)
är utsatta för ett extremt tryck.
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Mot bakgrund av dessa influenser är det
knappast förvånande att den nuvarande
folkliga oron och den växande euroskepticismen inte får något effektivt politiskt
stöd från vänstern.
Socialdemokraternas Europaprogram
som fråntagits sina alternativa ekonomiska idéer och är ur stånd att formulera
politiska alternativ på Europanivå kan
knappast omskapa den europeiska politiken. Vidare visar sociologiska analyser av
stödet för en europeisk integration en bild
av socialdemokratin ur stånd att skapa en
genuin folklig Europaanda (se Cautres och
Grunberg 2008). De lägre klassernas euroskepticism och avsaknaden av en europeisk
socialpolitik – två fenomenen nära lierade
med varandra – skadar den socialdemokratiska profilen och förhindrar delvis de
socialdemokratiska partiernas valframgångar (Grunberg och Moschonas 2005).
Europa undergräver socialdemokratins
sociologiska särart och bidrar ytterligare
till förändringen av dess identitet.
Om nu EU bidrar till socialdemokratins ideologiska förvirring, är det samtidigt
en moderniseringsfaktor. Det är ett öppet
fönster mot världen och en mekanism, om
än en trög, långsam och konservativ sådan,
som gradvis har förvandlat bilden av kontinenten. I takt med att nationalstaten förlorar kontroll över de nationella ekonomierna
samtidigt som socialdemokratin ställs inför
utmaningar som den har svårt att leva upp
till, blir EU en aktör som spelar en större
roll i den nya komplexa omgivningen. Det
är också en mekanism som tillåter socialdemokratin att bättre knyta an till medelklassen. Socialdemokratins anslutning till

den europeiska integrationen förstärker
dess band med dessa skikt, som är starkt
anknutna till kulturliberalism och postmateriella värden, liksom med de skikt som
allmänt anses ha vunnit på integrationen,
skikt som är knutna till den kosmopolitiska moderniseringens dynamik. De här
banden stärker valtaktiskt de moderniserande dragen i socialdemokratins profil.
Man bör notera att socialdemokratins förnyelse när det gäller kulturliberalism och
ekologi har varit anmärkningsvärd och i
åtminstone vissa länder är det det enda programmatiska område där socialdemokratin
dominerar över center-högerblocket. De
socialdemokratiska valframgångarna bland
de välutbildade mellanskikten förklaras i
stor utsträckning av socialdemokratins
dominans inom det kulturliberala området.
EU förstärker denna tendens.
Sett i sin helhet stärker EU de moderna
aspekterna av den socialdemokratiska
profilen samtidigt som det bidrar till försvagningen av dess historiska arv, som varit
det som framför allt kännetecknat centervänsterpartierna. Både som politisk aktör
och som marknadsekonomisk pådrivare
undergräver EU de samtida socialdemokratiska partiernas ideologiska särart,
vilken redan försvagats av faktorer som den
ekonomiska nedgången, keynesianismens
finansiella begränsningar, globalisering
eller förändringar i den ekonomiska produktionens utformning. EU är en autonom
orsak till förändring. Det förstärker redan
verkande tendenser och bidrar till omdefinieringen av socialdemokratins historiska
identitet (programatiskt men också sociologiskt). EU antar rollen av såväl förstärkare
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som hinder: det är en faktor som bidrar
till den socialdemokratiska identitetsförändringens konsolidering och fördjupning
och på samma gång är det ett hinder för
socialdemokratin att åter formulera klarare
socialdemokratiska alternativ.
Så på frågan »varför har den samtida socialdemokratins stora förmåga till anpassning
inte frambringat ett klarare vänsteralternativ, en agenda mer orienterad mot ett socialt Europa och en vänsterpräglad modell
för marknadsreglering?« erbjuder EU ett
delsvar som innehåller såväl EU-systemets
institutioner och funktionssätt som de
skillnader i ekonomi och socialpolitik som
finns inom den socialistiska familjen. Den
samtida socialdemokratins stora programmatiska flexibilitet, som har frambringat
omfattande nya idéer och reformförslag på
nationell nivå, är en flexibilitet som respekterar den grundläggande ekonomiska
politik som utgår från Bryssel. Att inte
respektera denna konsensus skulle betyda
att man destabiliserade EU (och riskera att
bryta upp den stabilitet i väljarkåren som
de socialdemokratiska partierna uppnått,
partier som i stor utsträckning gjort Europa
till en fundamental aspekt av sin nya ideologiska profil). Att respektera den är att
ytterligare destabilisera socialdemokratins
historiska identitet. Det finns ingen enkel
lösning på detta dilemma.

Efterord: Socialdemokratins
dilemma och framtiden
Är de hinder som lagts på socialdemokratin i huvudsak ett resultat av globalisering
eller av europeisk integration? Idag är det

kanske poänglöst att reda ut vad som kom
först och vilken faktor som tagit överhanden när det gäller nyliberaliseringen
av politiken på europeisk nivå och där
bortom. I allmänhet är uppfattningen att
nyliberalismens genombrott berodde på att
den långa ekonomiska högkonjunkturen
efter andra världskriget kollapsade och på
keynesianismens begränsningar tämligen
övertygande. Den nyliberala vändningen
inträffade före Maastricht och begränsades
inte till Europa (i detta avseende är Australien och Nya Zeeland två goda exempel).
Socialdemokratins nyliberalisering föregår
EU:s (Lavelle 2008). Inte desto mindre
bidrog den gemensamma europeiska marknaden och Maastrichtavtalet till att skapa
en gemensam trend i Europa och drev på
anpassningar som gjorde socialdemokratins nyliberalism djupare och mer enhetlig.
Som Frances McGowan uttryckt det: europeisk integration innefattar medlemsstater
som förbinder sig att respektera mycket mer
kraftfulla regler än de som måste tas hänsyn
till när det gäller regler för globaliseringen
formulerade av WTO, IMF och så vidare.
Och när det gäller detaljer i reformerna är
EU:s avtryck mycket tydligare än de som
följer av det globala trycket.
Det är inte omöjligt att riktningen i
den europeiska politiken kommer att förändras. Enligt Gary Marks kommer, i takt
med att den europeiska integrationen har
omvandlats från en process som skapar och
möjliggör marknader till en statsbyggande
process, fokus antagligen att skifta från
att skapa en marknad till att reglera den
(Marks 2004:258). Samtidigt är europeiseringen »en kraftfull matris som dock inte
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alltid pressar i samma riktning« (Hanley
2002:479). Så i framtiden får vi antagligen
se två parallella kraftfält som verkar samtidigt: det ena som pressar på EU för att
integrera sig själv länge in i det nyliberala
paradigmet; och ett annat som vill justera
detta paradigm genom att tillföra element
av icke-liberalt ursprung. Eftersom behovet
av såväl regleringar som socialt skydd blir
alltmer kännbart är i viss mening denna
process redan på gång. Men i ett system
där »den interna marknadens reglering och
centraliseringen av den juridiska handläggningen utvecklats innan och utan centraliseringen av den politiska makten … och
framväxten av politiska aktörer« (Barolini
2005:247), kommer varje sådan förändring
bara att ske på marginalen, utan att i grunden förändra sättet att fungera.
Varje radikal förändring skulle nödvändiggöra en förändring av några av EU:s djupast rotade sätt att fungera, och detta med
stöd av alla, eller nästan alla, aktörer. Det
skulle kräva att man skapade en ny ideologisk gemensam plattform och skapade en
ny »stor koalition« inom EU. Den »hemliga
kombinationen« i EU:s funktionssätt (segmenterad makt, höga institutionella hinder
för varje politisk omorientering, juridikens
styrka, liten EU-budget, problemen med
att driva partipolitik, socialdemokratins
splittring och sist, men inte minst, avsaknaden av ett klart vänsterprogram för EU)
gör en socialdemokratisk förändring av EU
svår att genomföra. Hur mycket socialister och socialdemokrater än önskar sig ett
mer vänsterorienterat Europa har de inte de
institutionella och politiska redskapen, och
kanske inte ensidéerna, för att ändra inte-

grationens fokus. Dilemmat att antingen
destabilisera EU eller att ytterligare destabilisera den socialdemokratiska identiteten
består.
Socialdemokratins hela historia, från
Erfurtprogrammet till Stockholmsskolan,
från austro-keynesianismen till de mer samtida framgångarna för socialisterna i södra
Europa visar att socialdemokraterna kunde
etablera sig som viktiga majoritetskrafter
när de tog den ideologiska ledningen över
sina högeropponenter; när de skapade eller
fångade upp idéer som dessa ännu inte var
beredda att ta till sig (som allmän rösträtt,
arbetarklassens politiska rättigheter, välfärdsstaten, keynesianismen eller, på senare
tid, den fördjupade demokratin och kulturella moderniseringen i södra Europa).
Idéer har betydelse; detta visar tydligt den
socialdemokratiska historien.
Institutioner har också betydelse. Vi
har försökt visa att institutioner, i den nya
europeiska miljön, måste beaktas i betydligt
högre utsträckning än förut. Men institutioner utan aktörer förklarar ingenting.
Institutioner är hinder eller vapen, de
skapar inte politik av sig själva. Problemet
för socialdemokraterna i EU idag är politikens primat i en konservativ institutionell
omgivning. Hur ska socialdemokraternas
politiska och ideologiska nedgång kunna
stoppas i denna svåra terräng? Den stora
utmaningen är, som ofta hävdas, här inte
ideologisk trofasthet (socialdemokratin har
nästan aldrig varit ideologiskt trofast) utan
programmatisk förnyelse: ett vänsterprogram måste stämmas av med behoven för
Europa idag. Socialdemokratin, som inte
särskilt länge haft en pro-europeisk orien-
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tering, behöver uppnå »handfasta resultat«
(Telo 2005:129). Sådana resultat är än mer
politiskt viktiga eftersom det politiska och
ideologiska trycket på socialdemokratin
från partier till vänster har ökat.
Det är emellertid ytterst svårt för de
socialdemokratiska partierna att uppnå
»handfasta resultat« – och att stoppa sin
ideologiska tillbakagång – utan att samordna sig över gränserna.. Ineffektiviteten, för att inte säga paralyseringen, i det
socialdemokratiska europeiska agerandet,
på grund av motsättningar och illa skött
samarbete, har understrukit hur viktigt
transnationellt samarbete har blivit för
nationella partier. Programmatisk förnyelse
och effektivt samarbete i ett europeiskt (och
globalt) sammanhang där den programmatiska självständigheten reducerats är en
utmaning som samtida socialdemokratiska
partier måste lösa. Eftersom bägge dessa
mål är svåra att uppnå finns anledning till
pessimism.
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Arbetarrörelsens återkomst
i svensk roman
Per-Olof Mattsson

Ett genomgående tema i de artiklar som analyserar socialdemokratins
utveckling i detta nummer av Tidsignal är att rörelsen allt mer håller på att
fjärma sig från sina rötter, politiskt, ideologiskt och inte minst socialt. Men
hur ser dessa rötter ut? Intressant nog har det under de senaste åren
kommit flera romaner som skildrar arbetarrörelsens genombrottsår. Att de
dessutom är skrivna av kvinnliga författare ger delvis andra infallsvinklar,
konstaterar i en översikt Per-Olof Mattson, litteraturvetare vid Stockholms
universitet.
Arbetarrörelsens historia har inte direkt
saknats som ämne i svensk roman under
större delen av nittonhundratalet, men det
har för det mesta gått upp och ner i enlighet med den politiska konjunkturen. Sedan
1970-talets renässans för romaner med arbetarmotiv ebbade ut, har den dominerande
trenden varit att skildra medelklassens
trauman. Men det verkar dock inte vara ett
motiv som håller särskilt länge. Många författare har istället vänt sig till historien för
att hitta intressanta gestalter och miljöer.
Det finns nu flera exempel på att intresset för arbetarrörelsen som motiv återigen
ökar. Klassiska gestalter och episoder har
oväntat dykt upp i årets utgivning. Vibeke
Olsson skildrar den betydelsefulla strejken
i Sundsvalls sågverksindustri 1879 i sin
roman Sågverksungen (Libris 2009). Alex-

andra Coelho Ahndoril avslutar en roman
trilogi med Mäster (Albert Bonniers 2009),
där hon gestaltar August Palm under åren
innan socialdemokratin får vind i seglen.
Elin Lindqvist skildrar i sin roman Facklan
(Piratförlaget 2009) sin egen farmors far,
den kände och delvis ökände poeten Leon
Larsson.
I det följande kommer romanernas
förhållningssätt till eventuella förlagor att
diskuteras, liksom i viss mån också deras
politiska budskap.

Sundsvallstrejken 1879
Den strejk mot lönesänkningar som 1879
utbröt i sågverksdistriktet i Sundsvall är
med rätta berömd som den första omfattande strejken i det här landet. I samband
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med en lågkonjunktur sänktes lönerna på
sågverken. Nöden bredde ut sig i arbetar
befolkningen. Sågverkens ägare fick 3 miljoner kronor av riksdagen som kompensation
för att priset på timmer fallit. Arbetarna
fick inte någon andel av den då betydande
summan. Missnöjet blev då allmänt inom
arbetarbefolkningen och späddes på av en
överdådig bankett som ägarna anordnade
på hotell Knaust i Sundsvall.
Måndagen den 26 maj 1879 inleddes
strejken med att arbetare lämnade sina
arbetsplatser. Under dagens lopp gick allt
större grupper av arbetare till olika arbetsplatser i distriktet för att dra med fler i strejken. Landshövdingen Curry Treffenberg i
Härnösand reste omedelbart till Sundsvall
i spetsen för kanonbåtar. Treffenberg respekterades i viss mån av traktens arbetare
och de lyssnade därför på honom när han
talade till de strejkande.
Arbetarna protesterade dock mot Treffenbergs påståenden om lönenivåerna vid
sågverken, men landshövdingen fann sig
snabbt och föreslog att en förhandlingsdelegation skulle utses. Vid den här tiden fanns
ännu ingen facklig organisering bland sågverkens arbetare. Inte desto mindre kände
de 4 000 strejkande arbetarna från 18 olika
sågverk ett starkt behov av sammanhållning. Risken för avskedanden av de mest
aktiva var överhängande när strejken väl var
över. Arbetarna förstod instinktivt faran och
när deras 22 delegater sammanträdde med
landshövdingen för att förhandla, följde de
noga ett av strejkmötenas beslut: bara en av
dem skulle uppge sitt namn. Treffenberg
ville gärna få allas namn på papper, men
arbetarna misstrodde honom.

Landshövdingen insåg att arbetarna inte
skulle låta sig kuvas allt för lätt. Han rekvirerade en minbåt, kanonbåtar och hundratals soldater och det kan inte förvåna
någon att arbetarnas misstro mot honom
hela tiden ökade. Arbetarna ville att han
skulle framföra deras krav till sågverks
ägarna, men när han vägrade och vidhöll
kravet att arbetarna skulle återgå till arbetet,
försökte de vända sig till de enskilda företagen. Sågverksägarna hade dock berövats allt
manöverutrymme av regeringen och landshövdingen. Treffenberg utfärdade därefter
ett ultimatum till arbetarna.
Antalet strejkande ökade ständigt och
vid det strejkmöte som diskuterade landshövdingens ultimatum deltog 6 000 arbetare. En markant skillnad fanns nu mellan
strejkens inledning och strejkmötet någon
vecka senare. Den svenska fana som bars
när strejken inleddes, hade nu ersatts av
en röd fana från stadens byggnadsarbetare.
Landshövdingen lär då förskräckt ha utropat: »Internationalen är här!« I sitt tal betonade Treffenberg att Gud står på arbets
givarnas sida och att man som kristen måste
underkasta sig den etablerade ordningen.
Han avslutade talet med ett hot om att
nästa gång anlända i spetsen för polismän
och »krigsmännens bajonetter«.
Inte en enda arbetare lär ha följt hans
ultimatum och en ny respit utfärdades
till efter pingsten. Under helgen försökte
arbetsgivarna och landshövdingen på alla
möjliga sätt att besegra strejken. En krog
öppnades men strejkvakter såg till att ingen
lät sig luras. I stadens nykterhetsförening
drev man igenom ett fördömande av strejken. Strejkbrytare anlände men försök att
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värva ett större antal från Finland misslyckades.
Den 3 juni anlände Treffenberg ännu en
gång i spetsen för trupperna. Soldaterna
slog en ring runt de strejkandes läger på
Skarpskytteslätten. Landshövdingen avstod
nu från alla retoriska finesser och talade
istället klasskampens nakna språk. En och
en måste de alla återgå till arbetet. I annat
fall väntade häktning och straff. I vanlig
ordning skyllde lagens väktare på ljusskygga
figurer som skulle ha förlett arbetarna att
strejka.
Strejken i Sundsvall blev ingen seger,
långt därifrån. Arbetarna tvingades tillbaka
med vapenmakt. Men strejken visade vad
en enig arbetargrupp skulle kunna åstadkomma och dess roll som exempel kan
inte överskattas. Landshövding Treffenberg
skrev, som statens förlängda arm i området,
senare en officiell rapport om konflikten.
Bland annat påpekade han den aktiva roll
som kvinnorna spelade i strejken, något
som Vibeke Olsson alldeles uppenbart tagit
fasta på i sin roman.
Det har ofta påpekats att de flesta av
de strejkande arbetarna var religiösa. Kollektiva aftonböner förekom i strejklägret.
Prästerna i ortens fyra frikyrkor var helt
beroende av arbetarna och ställde sig på sina
församlingsmedlemmars sida under strejken. Allmänheten i området var sympatiskt
inställd till strejken och vid återgången var
det ingen som avskedades eller häktades.
Mot slutet av sommaren greps dock ett
tiotal arbetare, men domstolen kunde inte
hitta något att straffa dem för. Ändå fick de
tillbringa sju veckorna i häkte.

Sågverksungen
Vibeke Olsson hör till de mest lästa svenska
författarna. Hennes böcker gör ingen hemlighet av att hon är kristen. Förutom författare är hon även baptistpastor och har också
arbetat som diakon. Valet av just Sundsvallsstrejken för den senaste romanen faller
sig naturligt med tanke på att de strejkande
arbetarna vid den tiden ofta var religiösa.
Men Olsson har också, som vi ska se, också
ett politiskt budskap.
Romanens berättare är Bricken Eriksson. Hon är snart 11 år och arbetar redan
som ströflicka på faderns arbetsplats vid
sågverket i Svartvik, en av de arbetsplatser som intog en central plats i konflikten.
Bricken är född på landsbygden men vid
romanens början bor hon tillsammans med
föräldrarna i en av arbetarkasernerna intill
sågverket. Hon är en sågverksunge, men
också en »strejkare«.
Vibeke Olsson följer väl det som är känt
om strejken vid sågverken i Sundsvallsdistriktet. Det hon tillför är en politisk uppfattning och en moral som förmedlas av
Brickens pappa. Han berättar för Bricken
om »arbetarna i Paris« som 8 år tidigare
bildade »en kommun där arbetarna hade
rösträtt«. Pappan menar att Pariskommunens kämpar var »rebeller« till skillnad från
franska revolutionens företrädare, »de där
som bara högg huvudet av herrskap« och
som bara var »upprorsmakare«. Kommunens arbetare visade att »de kunde hålla
ordning och se till att allt fungerade«.
Pappans föreställning om skillnaden
mellan rebeller och upprorsmakare spelar
en central roll i romanen. Majoriteten av
sågverksarbetarna är rebeller men det finns

Arbetarrörelsens återkomst i svensk roman 111

en och annan upprorsmakare bland dem,
hetsporrar som hotar att förstöra den ordning som arbetarna så mödosamt upprättat
med hjälp av strejkkommittén. Han gör
också en subtil skillnad mellan vad som är
lagligt och olagligt. Gång på gång understryker Brickens pappa att det är olagligt att
tvinga någon att strejka, men man måste
ändå »försöka hindra förrädarna från att
arbeta«.
Brickens pappa är en typisk företrädare
för en socialdemokratisk uppfattning som
då ännu inte hade särskilt många företrädare i Sverige. Strejken utspelar sig innan
August Palm återvänder för att starta sin
agitation. När en av de unga hetsporrarna
citerar Kommunistiska manifestet, »[p]roletären har inget att förlora mer än sina
bojor«, påpekar fadern att »[v]i är många
som har en hel del att förlora«. För honom
handlar strejken om löneförhöjning, eller
snarare återställandet av en tidigare lön,
och en eventuell revolution kan han tänka
sig att diskutera sedan men tillägger: »om
vi nu vill ha någon sådan«.
Det märkliga är att Brickens pappa är
bekant med Marx teorier, en anakronism
som gör att man som läsare misstänker
att författaren har fler syften än att bara
skildra en historisk episod i arbetarrörelsens
historia. Pappan menar att Marx hade fel
om bojorna: »Också den som inget har,
har i alla fall livhanken.« De som är arga på
träindustrins patroner har fel, hävdar han,
»[d]et är ju patronerna som ger oss
arbete«.
Brickens familj utgör något av en utopi
i samtiden. Föräldrarna är mycket kärleksfulla både mot varandra och mot dottern.

Modern är religiös, en tro som fadern inte
delar. Vid något tillfälle uppstår en smärre
konflikt mellan föräldrarna där moderns
religiösa övertygelse medverkar, men det
är snabbt glömt och försvinner i deras allmänna förståelse och tolerans gentemot
varandra och omvärlden. Brickens föräldrar
är nästan för goda för att vara sanna och ska
kanske ses som en medveten anakronism.
Deras inställning kan i många sammanhang ses som en projicering bakåt av nutida
föreställningar om genusordning och en
del annat.
Den berättarteknik som Olsson valt är
att låta Bricken berätta om strejken, men
inte för läsaren utan för sin döde storebror
Mårten. Det perspektiv på händelserna
som läsaren får av berättaren Bricken gör
att många företeelser kan tyckas bli förklarade lite väl utförligt. Det kan tyda på att
författaren och förlaget riktar boken till en
något yngre publik.
Arbetarna i Svartvik gestaltas som en
brokig skara, långt ifrån den gråa, likformiga och farliga massa som borgarnas
fantasi föreställde sig. Här finns strejkbrytare som inte är monster, en grannfamilj
som är från Finland, djupt troende arbetare och alkoholister. För att inte tala om
arbetarhustrur som stöttar sina män under
strejken och håller dem på rätt kurs när
penningnöden får dem att vackla.
Den socialdemokratiska tendensen i
romanen redovisas på fler sätt än faderns
förklaringar för Bricken. En fru Johansson,
vars man arbetar på kontoret, och som är
medlem i samma frikyrka som Brickens
mamma, står till att börja med främmande
inför strejken. Brickens mamma står på sig
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i sitt stöd för strejken och fru Johansson
böjer sig till slut inför arbetarnas ordnade
uppträdande inför myndigheternas hot om
våld.
I romanens slut är det Brickens mamma
som får formulera lärdomen av strejken:
»att vi lärt oss att vi kan hålla ut och hålla
ihop«. Bokens sista sida understryker den
hoppfulla och positiva grundtendensen i
Vibeke Olssons roman. När soldater som
kommenderats till Svartvik för att kväsa
strejken återvänder efter en permission, har
de »inga bajonetter, och de säger till och
med godkväll.«
I Vibeke Olssons berättelse finns det
alltså hopp om överheten. Om bara arbetarna uppträder organiserat, och därmed
disciplinerat, kan överheten böja sig. I
romanens perspektiv är det inte så mycket
Dickson och de andra kapitalisterna som
framstår som arbetarnas fiende. Det är snarare myndigheterna som skapar problemen
och hindrar en uppgörelse mellan arbetarna
och företagen. Brickens pappa spelar rollen
av ett slags ideologiskt rättesnöre i romanen
och enligt honom hade Marx fel när det
gäller kapitalisterna. Det är ju dem som
skapar arbete åt arbetarna. Den slutsatsen
är minst sagt problematisk, men kombineras ofta i socialdemokratisk politik med
betoning av starka fackföreningar. När båda
parter väl är organiserade, kan de mötas i
förhandlingar och komma fram till förnuftiga lösningar. Och detta är ju vad till och
med moderaterna kallar för den svenska
modellen.

Mäster Palm
Alexandra Coelho Ahndoril avslutar sin trilogi med en roman om August Palm. De
två föregående romanerna behandlar också
kända historiska gestalter: Tycho Brahe är
centralgestalten i Stjärneborg (2003) och i
Birgitta och Katarina (2006) står den heliga
Birgitta och en av hennes döttrar i cent
rum. Alla tre är korta och koncentrerade
romaner.
Det rör sig om ett slags historiska romaner, men det finns ingen som helst likhet
med exempelvis Ernst Brunners romaner
om Bellman eller Karl XII. Coelho Ahndoril är inte ute efter att mer eller mindre
oavkortat använda känt historiskt material
för att skriva en roman. När hon skildrar
August Palm är det utan tvekan så att hon
har läst flitigt i Palms egen självbiografi Ur
en agitators liv (1904)1, men det stannar inte
vid det. Det finns hos Coelho Ahndoril en
strävan att läsa mellan raderna hos Palm och
att föra in ett visst mått av anakronismer.
På det sättet finns det också en viss likhet
med Vibeke Olssons roman.
Det finns jämförelsevis lite skrivet om
August Palm. Förutom självbiografin
finns John Lindgrens kortfattade biografi
»August Palm – den svenska socialdemokratins banbrytare«2 samt ett och annat
översiktsverk som behandlar socialdemokratin i stort. På senare år finns också Olle
1. Ur en agitators liv blev omtryckt 1931, 1970
och 1983. Här citeras utgåvan från 1970.
2. Den trycktes 1931 i samma volym som självbiografin, trycktes om separat 1946 och sedan
i serien Banérförare 1950 och med ett nytryck
1981 tillsammans med Palms Hvad vil socialdemokraterna?
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Josephsons uppsats »Mäster Palm talar« i
den av honom själv redigerade Arbetarna
tar ordet: Språk och kommunikation i tidig
arbetarrörelse (1996), en del av projektet
Arbetarrörelsen och språket, där Palms agitatoriska språk i stor utsträckning analyseras via polisens uppteckningar under hans
vidsträckta turnéer.
Coelho Ahndoril lägger stor vikt vid
Palms hustru Johanna och det lidande hon
utsätts för på grund av Palms verksamhet
som socialistisk agitator och de förföljelser som drabbar familjen. I självbiografin
döljer inte Palm det lidande han indirekt
orsakar barn och hustru. Han nämner
det förvisso alltid i förbigående: »under
de år då det såg som mörkast ut och då
jag ofta med de mina fick genomgå fattigdomens alla faser« (s. 50), kan det heta
lite svepande. I samband med sommaren
1883 nämner Palm att familjen »fick mest
svälta sig fram« och tilllägger med en viss
ånger: »Det var brottsligt av mig, jag vet
det – men det tillhör nu det förgångna och
väl är det.« (s. 88)
Men det är inte, om vi ska tro Palm
själv, lätt för honom att låta familjen lida.
I samband med den långa agitationsresan
1883 skriver Palm att han lovat hustrun att
– om inte agitationen gav önskat resultat –
»upphöra med agitationen … flytta tillbaka
till Danmark och åter skaffa oss ett nätt,
trevligt hem« (s. 96).
Palms tonläge och stil är genomgående
lättsamt för att inte säga humoristiskt när
han berättar om hur hans slåss med myndigheter, svartrockar och liberaler. Det
finns inget större utrymme reserverat för
personliga upplevelser i den store agitatorns

livsberättelse. Istället gläder han sig oupphörligt åt alla möten med »piff« som han
lyckas organisera och allt lurendrejeri han
lyckas avslöja.
Här finns luckor i biografin som kan
fyllas med vår tids frågeställningar. Det är
i hög grad så Coelho Ahndoril arbetar. Den
offentligt kända biografin får bli utgångspunkten. Den bearbetas sedan utifrån
författarens syfte och luckorna fylls igen
med modernt material. Det är en mycket
intressantare litterär metod än den som
arbetar med det rent biografiska eller kulturhistoriska som mål. Det kan ge oss nya
vinklingar på kända episoder och personer
och därmed berika våra kunskaper.
Om vi till att börja med bortser från det
genomgående tema som håller samman
trilogin som Mäster utgör avslutningen
på – det lidande som stora personligheter
tillfogar sina nära och kära – vad är det då
för bild Coelho Ahndoril ger av August
Palm?
Vi får följa Augusts uppväxt och första
lärlingstid i skånska Kattarp. Till skillnad
från Palms egen berättelse är romanen
mer koncentrerad till den unge Palms tid i
Tyskland och Danmark. Han menade sig
ju också i viss mening vara mer dansk än
svensk, om han fick välja nationalitet.
Det är i norra Tyskland som Palm möter
den spirande arbetarrörelsen. I Coelho
Ahndorils tolkning är det främst Ferdinand Lassalle som inspirerar honom. Skillnaderna i personlighetstyp kan knappast
vara större mellan den låghalte skräddaren
med sin rabulistiska svada och den aristokratiskt framtonande tysk-judiske Lassalle.
Den senare avlider märkligt nog efter en
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duell och hans rykte har inför eftervärlden
fläckats av hemliga försök till samarbete
med Bismarcks framväxande tyska rike.
Palm har för sin del gått till historien som
den svenska arbetarrörelsens »apostel« utan
någon nämnvärd personkult – se bara på
den sympatiska statyn utanför LO-borgen
i Stockholm.
Även om August Palm allmänt ansågs
vara mer radikal än de »intelligensare« –
bland annat tidigare liberaler som Hjalmar Branting – han stred mot i den tidiga
socialdemokratin, och tämligen snart också
marginaliserades av, är bilden av Palm som
lärjunge till Lassalle snarare än Marx och
Engels, eller deras tyska lärjungar August
Bebel och Wilhelm Liebknecht, en historiskt korrekt bild. I Coelho Ahndorils
roman är det Lassalles agitation som väcker
Palm och det är nog inte fel att se den tyske
agitatorn som förebilden när det gäller
arbetsmetoder. I den muntliga agitationen
var Palm som fisken i vattnet, även om han
inte var en oäven skribent. Självbiografin är
fortfarande en högst läsvärd berättelse och
har större potential att fortfarande finna
läsare än Brantings alla elva volymer (Tal
och skrifter redigerade av Zeth Höglund
1926–1930).
En del av luckorna i Palms biografi fylls
igen med episoder som fokuserar den blivande agitatorns sexuella nöd som ung.
Han blir också utsatt för sexuella övergrepp och visar anlag som skulle göra en
queerinriktad forskare mer än lycklig. Men
huvudsakligen är det hustruns roll i hans liv
som hamnar i fokus hos Coelho Ahndoril,
vilket motiveras av den övergripande tematiken i trilogin.

Romanen ger oss en föreställning om hur
August Palm kanske var som människa, vad
som var hans förutsättningar – den hårda
uppväxten och den likaså hårda tiden som
lärling och gesäll – och det görs med ett
poetiskt språk som man kanske inte förväntar sig i samband med den svenska socialismens pionjär. Det intresse för skräddarkonsten som Palm rimligen bör ha haft lockas
också fram och blir levande.
Vi får intima bilder av familjen Palms
lidanden, barn som dör, utvisningen från
Tyskland, svält och fattigdom. Mitt i alla
familjens besvär drabbas Palm av den stora
insikten: »Det finns ingen objektiv ordning. Därmed går det också att förändra
det orätta.« (s. 88) Den insikten kommer att
medföra lidanden för familjen och honom
själv, men när den väl finns där finns det inte
heller någon återvändo. Han har via Lassalle fått del av det kunskapens äpple som
ger arbetarrörelsen dess oerhörda energi: Vi
behöver inte längre bara klaga och uthärda,
vi kan sluta oss samman och förändra allt i
grunden. Kunskapen är tung att bära och
måste hela tiden vägas mot de lidanden som
drabbar honom själv och familjen.
Trots att Palm då och då drabbas av dåligt
samvete för det som drabbar hustrun och
barnen på grund av agitationen, vinner
alltid kunskapens bud. Romanens övergripande tema är just detta: Inga framsteg
åstadkoms utan kamp och kampens pris
är det lidande som motståndarna tillfogar
framstegets förkämpar.
I likhet med Vibeke Olsson skildrar
Coelho Ahndoril sin centrala kvinnliga
gestalt som mer kompromisslös än sin man.
När Palms hustru Johanna – i romanen
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får vi faktiskt också veta hennes förnamn
– misshandlas av socialisthatare vill hon
ha hämnd: »Jag vill se deras rädsla, jag vill
höra deras barn gråta av oro och hunger.«
(s. 111) När kampen för rösträtten hamnar
i centrum för Palms agitation, för författaren också in en kritisk kvinnlig röst som
betvivlar sina manliga kamraters solidaritet:
»Vi är arbetarnas arbetare, vi stödjer männens kamp. Men fråga dig om de någonsin
kommer att stödja vår.« (s. 169)
Romanens Palm får delvis bli en motbild
till arbetarrörelsens officiella bild av »aposteln«. Han får plötsligt lite fler mänskliga
dimensioner. Men ingen ska tro att Mäster
är en roman som drar slutsatsen att August
Palms agitation väger lätt mot familjens
lidanden. Den har inget gemensamt med
böcker som Françoise Girouds Jenny Marx:
Marxismens första offer (sv. övers. 1993).
Coelho Ahndoril framträder som feminist och hon vill gestalta det lidande som
Johanna Palm utsattes för och som utgör
en del av historien om den svenska arbetarrörelsens framväxt. Ett tomrum i arbetarrörelsens historia fylls igen.
Romanen avslutas med den avgörande
dagen i Palms karriär som agitator, annandag jul 1881 i Lill-Jansskogen i Stockholm,
när han är mycket nära att ge upp agitationen. Motgångarna är nästan outhärdliga,
men när han utan större förväntningar
närmar sig platsen för utomhusmötet ser
han hur uppemot tusen människor samlats
i vinterkylan för att lyssna på honom.
Palm får följaktligen avsluta romanen
med konstaterandet »[v]i anländer« och
han ser som i en vision hur livet kommer
att bli annorlunda: »Jag ser era vackra huvu-

den avstå från bugningarna, avstå från att
hastigt dra mössan av hjässan.« Den svenske
arbetaren börjar, liksom på många andra
håll i Europa, att räta på ryggen. Det är slut
med bockandet och bugandet. Arbetaren
kräver sin rätt som medborgare.
Det är ett storstilat slut och ett slut på
precis rätt ställe i Palms karriär som agitator.
Författaren har tillfogat en sida med en kort
orientering om vad som följde under mötet
annandag jul 1881: en resolution antogs om
att bilda en svensk arbetarförening för att
ta tillvara arbetarnas politiska och sociala
intressen. Det ger ett historiskt perspektiv
för den som inte redan är bekant med arbetarrörelsens historia.
Är det en hjältesaga som Coelho Ahndoril skrivit? På sätt och vis är det just det.
Vi får följa Palms liv med lidanden och
offer fram till den punkt där vändningen
kommer, när han på allvar börjar bäras
fram av en bred och mäktig rörelse bland
landets arbetare. Offren och lidandet mäts
inte mot resultatet. Romanen predikar inte
någon lidandesmystik. Istället placerar
den diskussionen om förhållandet mellan
resultat och lidande på en konkret nivå.
Det ena kan inte uppväga det andra, men
bilden måste bli fullständig. Utan Johannas och delvis också barnens lidande blir
bilden av den svenska arbetarrörelsens
store pionjär ofullständig.

Hatets sångare
Elin Lindqvist har tidigare publicerat ett
par romaner utan intresse i det här sammanhanget. Den tredje boken – Facklan
– har underrubriken En roman om Leon
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Larsson. En viktig del av bakgrunden är
att den på sin tid både kände och ökände
poeten Leon Larsson var pappa till författarens farmor. Det ger Elin Lindqvist möjligheten att använda släktens material och
minnen om Leon Larsson.
Det är en roman som inte är helt lyckad.
Gestaltningen lyser för ofta med sin frånvaro och istället återberättar författaren vad
hon vet eller tror sig veta om poeten. Det
blir ett slags hybrid mellan traditionell realistisk roman och dokumentärroman, vilket
understryks av de citat ur olika källor som
får bilda motto till bokens olika avsnitt.
Leon Larsson blev den mest berömde
av de anarkistiskt inspirerade poeterna i
den ungsocialistiska rörelse som Hinke
Bergegren bildade vid brytningen med
socialdemokratin. Larssons mest kända och
lästa diktsamling blev Hatets sånger (1906).
Den samlingens genomslag kan idag framstå som förvånande; den trycktes i 29 000
exemplar under tre år. En avundsvärd upplaga för en diktsamling på svenska.
Med viss rätt har Leon Larsson kallats
»domedagens åskledarmontör«. Hans hat
mot det etablerade samhället kände inga
gränser. I en av samlingens dikter skriver
han: »må lågorna världen förlossa!« (dikten
»Petrolöser«). Det räcker inte längre med
att, som den allt beskedligare socialdemokratin vid sekelskiftet, invänta det gamlas
»störtande i gruset«. Här måste rebellerna
aktivt hjälpa till med »blodröda, heta lågor«
(dikten »Bålet«).
Ungsocialismen var egentligen inte en
politisk rörelse med ett politiskt program,
utan en kulturradikal rörelse med sidor som
spretar åt olika håll. Leon Larson var dess

mest framträdande poet, men den revolutionära aggressiviteten slår dock tidigt över i
ett behov av självhävdelse, vilket senare gör
honom till renegat. Hans roman Samhällets
fiende: Ur en ung arbetares utvecklingshistoria (1909) blir på sitt sätt, tillsammans med
Ossiannilssons Barbarskogen: En berättelse i
klasskampens tecken (1908), stilbildande för
en hel genre – renegatromanen.
Lindqvist låter oss följa Leon Larssons
väg från uppväxten i skuggan av det stora
sågverket i Skutskär. Romantitelns eldsymbol går dock igen lite väl ofta. Redan som
barn fascineras han av elden och romanen
hotar därmed att bli en berättelse om den
berömde pyromanens utveckling. Det finns
en uppenbar fara när det gäller Leon Larsson
att förvandla allt till individualpsykologi.
Romanen poängterar mycket noga att
Leon Larsson som ung inte såg ut »som
en framtida arbetskarl« utan tvärtom »var
smal med feminina ansiktsdrag«. Lindqvist gestaltar honom också som en arbetare som kännetecknas av vantrivsel på de
arbetsplatser där han gästspelar. Istället för
att vara en skötsam arbetare, det uttryck
som Ronny Ambjörnsson använt för att
beteckna det ideal som kom att behärska
svensk arbetarrörelse, längtade han till kvällarnas möten där han kunde briljera med
sina kunskaper i ordens användning.
Leon Larsson saknade uppenbarligen
inte självinsikt. I titeldikten i Hatets sånger
beskrev han diktjaget på ett sätt som kastar
ljus över hans eget öde: »en känsla har jag
blott, ett djävulskt hat det är. / Och i min
egen själ har helvetet sin boning, / det är
en avgrundseld, som sargar och förtär.«
(dikten »Hatets sång«).
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Det framstår inte alls som konstigt att
den unge Leon Larsson drogs till Hinke
Bergegrens revolutionära budskap och
inte till de som, med Branting i spetsen,
betonade det långsamma och strävsamma
arbetet för framtidens samhälle. Han var,
kort sagt, inte typen för en facklig funktionär eller partiorganisatör; han ville se
snabba resultat, och vilka resultaten skulle
vara förblev dock oklart.
I det stora hela tycker jag att Elin Lindqvist allt för villigt anammar Leon Larssons bild av Hinke Bergegren som en
dubbelnatur: Han eldade sina anhängare
till våldsamma dåd och olagligheter, men
när det verkligen gällde drog han sig av
feghet undan av rädsla för den egna säkerheten. Hans Lagerbergs bok – Små mord,
fri kärlek: En biografi om Hinke Bergegren
(1992) – har på ett trovärdigt sätt modifierat
bilden av »anarkisten« Hinke. Det räcker
nog inte längre att bara upprepa Leon Larssons gamla beskyllningar.
Bengt Jangfeldt beskriver i sin stora
biografi om Majakovskij – Med livet som
insats: Berättelsen om Vladimir Majakovskij
och hans krets (2007) – att Majakovskijs och
de andra ryska futuristernas största fiende
var byt, dvs. vardagen. Därför vårdade inte
minst Majakovskij noga en image som
huligan, vilket han fortsatte med även efter
revolutionen 1917. Lenin menade, efter att
ha läst en av Majakovskijs dikter, att det
var »en speciell form av kommunism …
huligankommunism.« Trots att Majakovskij stod bolsjevikerna nära, menar Jangfeldt ändå att hans politiska uppfattning var
»en frihetlig socialism med starkt anarkistiska inslag«. Borgaren, och senare byråkra-

ten, som representant för det vardagliga, var
poetens dödsfiende. Han gjorde allt för att
inte dras ned i trivialiteter – allt eller inget.
Det har sitt pris.
Majakovskij led av en rad extremt neurotiska beteenden. Diagnosen för Leon
Larssons del måste, utifrån det tillgängliga
materialet, bli ännu allvarligare än neuroser.
Lindqvist citerar ur ett självbiografiskt men
opublicerat manus med titeln »I dom och
bann«: Han »tänkte inte på annat än våld,
revolution och attentat. Om dagarna gick
han omkring i ett halvvaket tillstånd, hatfull, feberhet och med dunkande pulsar.«
(s. 107) Om någon då intalat huvudpersonen i den självbiografiska berättelsen att
skjuta någon, skulle han ha utfört dådet
utan att efteråt kunna förstå varför.
Människor som ser sig som socialister
men bara intresserar sig för klasskampens
våldsamma sida, brukar inte vara särskilt
pålitliga. Det som driver dem är något annat
än förhoppningar om en bättre framtid för
den stora majoriteten. Leon Larsson började
bara efter ett par år glida från sin roll som
hatfull anarkist. I diktsamlingen Barrikadsånger (1908), bara två år efter Hatets sånger,
publicerar han dikten »Vårt land«. Lindqvist
beskriver åsikterna i dikten som helt nya för
Larsson och att de »skulle anammas av nationalsocialister trettio år senare« (s. 233). Här
finns uppenbarligen en parallell till K.G.
Ossiannilsson, som gick från att vara den
socialistiska ungdomens favoritskald till att
komma mycket nära nazismen.3
3. Se min artikel »KG Ossiannilsson: Några
anteckningar kring en omstridd författare« i Tidsignal nr 3 2005, s. 118–128.
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Romanens berättare kommenterar Leon
Larssons plötsliga nationalism på följande
sätt: »Han drogs mellan de olika ideologierna utan att finna ro. Han ville dikta,
skapa, känna kraft och passion. I vilken
riktning spelade mindre roll.« Den typen
av politiskt engagemang där kraften och
våldet spelar en avgörande roll har mer än
en gång spelat en ödesdiger roll i arbetarrörelsens historia.
Leon Larssons inblandning i konspirationer tillsammans med finska aktivister
som arbetade med Stockholm som bas
för att störta tsarregimen i Ryssland, och
därmed frigöra Finland från det ryska
förtrycket, är välkänd. Hur djupt inblandad han var finns det motstridiga uppgifter om. Elin Lindqvist citerar en artikel
i Brand 17 juli 1909 där ungsocialisten
Josef Andersson anklagar honom för att
ha varit »konspiratörernas huvud«. Artikelns anklagelser är omfattande: »Det var
Leon Larsson som ledde organiserandet
av en revolutionär hemlig liga i Sverige
för bedrivandet av fortsatta stölder, bankplundringar och rånmord.« När pengarna
började tryta ska han, enligt Andersson,
ha föreslagit att man skulle börja med att
plundra socialdemokraternas partikassa
och kooperationens kassor.
Gränsen mellan fiktion och verklighet
var något som Leon Larsson hade svårt att
hantera. Han verkar dels ha varit inspiratör
och organisatör för huvudlösa aktioner som
påstods skulle bidra till socialismens och
arbetarnas sak, dels fungerat närmast som
provokatör och angivare åt polisen. Romanen rätar inte riktigt ut de här frågetecknen,
framför allt när det gäller den så kallade

bombfabriken i Vasastan i Stockholm.
Axel Uhléns klassiska bok Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909 intar en
mycket kritisk hållning till Leon Larsson.
Uhlén har uppenbarligen själv känt poeten
och menar att Leon Larssons öde inte bara
är »ett tragiskt diktaröde, utan också i minst
lika hög grad … ett fattigt och försummat
proletärbarns och en psykiskt obalanserad,
för att inte säga, åtminstone tidvis, psykiskt
defekt vuxen mans tragiska utveckling och
undergång«.4
Lindqvists bok är försedd med ett antal
bildark, vilka tillsammans med antalet citat
ur artiklar, dikter och dokument förtar
intrycket av roman. Ett par malörer när
det gäller faktauppgifter kan också noteras.
Det påstås bland annat att Lenin anlände
till Sverige den 13 april 1916 på hemväg till
Moskva och revolutionen (s. 230). Det rätta
årtalet är givetvis 1917, vilket går att verifiera
i ett otal källor.5
Några sidor längre fram talas det om
de svenskar som »välkomnade Lenin till
Stockholm 1913« (s. 233), vilket också bör
syfta på året 1917. Det var då som ledande
svenska socialister mötte Lenin, vilket
finns förevigat på ett berömt fotografi
med svenska och ryska socialister som
vandrar Vasagatan fram utanför det stora
gamla posthuset. Det påstås också att den
ryske anarkisten Bakunin skulle ha besökt
4. Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909, s.
269. Boken publicerades först på eget förlag 1964
och trycktes sedan om som faskismil av Ordfront
1978. Uhlén ägnar åtskilliga sidor åt Leon Larsson – 268–304.
5. Exempelvis Marat Zubkos bok Lenin i Sverige
året 1917, 1985.
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Stockholm »i slutet på 1800-talet«, något
som egentligen ägde rum 1863 eller 1864.
Dessutom dog Bakunin redan 1876 och kan
därför inte ha vistats på någon jordisk plats
alls i slutet av 1800-talet.
Lika förundrad blir man över en del
formuleringar som av bokens kronologi
att döma bör syfta på året 1917. Lindqvist
skriver: »Nationalsocialismen växte i Tyskland. Några av Leons dikter anammades av
den nationalsocialistiska sidan.« (s. 233) Det
förblir oklart vilka nazister som anammade
vad och kronologin haltar betänkligt.
Mot slutet av boken förs vi in i författarens egen familjehistoria och får veta att
askan efter Leon Larsson hamnade i den
kände socialdemokraten Herman Lindqvists familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm – men utan någon
text.

Även om Elin Lindqvists bok inte är riktigt bra som roman betraktat, tillhandahåller den en hel del nytt material om Leon
Larsson. Även om författaren inte, som hon
själv understryker, har velat försköna bilden
av Leon Larsson, finns det en del märkliga
formuleringar i bokens slut, som medvetet
eller omedvetet romantiserar honom:
»Leon var en känslig människa som
ändrade sig många gånger om i livet. En
sökande själ likt så många av oss andra.
Men en oroligare, eldigare och vildare själ
än de flesta.« (s. 259)
Slutintrycket av Elin Lindqvists Facklan
blir mycket blandat. En del nya vinklingar
och en del nytt material, men bilden av
Leon Larsson har knappast klarnat. Han
fortsätter att gäcka försöken att förstå
honom.
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