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Kampanjen gav eff ekt. Vi har väl alla 
hört någon i vänskapskretsen med gamla 
 vänstersympatier, ofta en bit upp på sam-
hällsstegen, motivera varför de inte röstade. 
»Äh, det spelar ingen roll«. Eller läst om 
poeten med radikalt förfl utet som valde 
alliansen för att ge Persson en näsknäpp. 
 Och vetenskapsmännen fyller i, att blått 
bara är en nyans av rött: »Partiets samhälls-
modell har slutligen segrat. Socialdemo-
kraterna förlorade valet men moderaterna 
har tagit över deras politik. »Den nyliberala 
ideologin är nedkämpad både ideologiskt 
och politiskt. Valrörelsen blev en tävling 
i socialdemokratisk politik«, skriver den 
gamle marxisten statsvetarprofessor Bo 
Rothstein i Dagens Nyheter. »Fredrik 
Reinfeldt blir tvungen att hålla fast vid sin 
motståndares politik. Socialdemokraterna 
har fått moderaterna att tänka och känna 
som de själva.«

Har dom rätt? Har moderaterna verkligen 
blivit socialdemokrater eller har väljarna 
gått på ett retoriskt bländverk som döljer 
att partiet är vad det alltid har varit? Och 
spelar det verkligen inte någon roll om det 
är en högerallians eller en röd-grön vänster-
majoritet som styr landet? 
 Göte,  år, arbetslös med utsliten kropp 
efter ett yrkesliv på Volvo tror av någon 
anledning inte det. Över en natt sänks 
hans a-kasseersättning vid årsskiftet från 
  till   i månaden, och möjlighet 
till plusjobb försvinner.   kronor, det 
räcker ens inte till den timlön som någon 
av moderaternas PR-konsulter debiterat 
för att kläcka idén om »det nya arbetar-
partiet«.
 Men inte heller Urban,  år, och chef för 
Svenskt Näringsliv håller med. Dagen efter 
valet hälsar arbetsgivarna i stora helsides-
annonser välkommen till det nya Sverige 

Inledning
Åsa Linderborg
Kjell Östberg

Spelar det nån roll?
Oändligt mycket har skrivits om »de nya moderaterna«. Okritiska jour-
nalister har beredvilligt gett allt utrymme moderaterna kan önska sig för 
lanseringen av ansiktslyftningen; partiet ska framstå som en mer verklig-
hetsanpassad, smart och hederlig socialdemokrati än socialdemokraterna 
själva. »Det är ju ändå ingen skillnad«, var budskapet som de trummade 
ut dag efter dag, »men socialdemokraterna måste bort, för de har suttit 
för länge.«
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med rubriken: »Nu börjar jobbet«. Jobbet 
att inkassera valsegern, och utdelningen 
på de miljarder näringslivet investerat i en 
borgerlig regering, nämligen. Samtidigt 
presenterar de en lång önskelista som de 
vill se snabbt genomförd.

• Sänkta ersättningsnivåer i socialförsäk-
ringarna både i det statliga systemet och i 
kollektivavtalsförsäkringarna!
• Individuell lönesättning – ökade klyftor 
och låga ingångslöner!
• Slopa LAS!
• Gör utbildning och forskning mer 
näringslivsrelevant!
• Konkurrensutsätt universiteten och inför 
avgifter på högskola och universitet, för att 
motverka »överkonsumtion« av populär 
utbildning!
• Begränsa fackens makt, begränsa fackets 
stridsåtgärder! Förbjud sympatiåtgärder!
• Slopa medfi nansieringen av sjukpen-
ningen!
• Slopa förslagen till bättre anställnings-
villkor som socialdemokraterna lagt fram!
• Sänk företagsskatterna!
• Ersätt allmännyttan med privat ägande! 
»Återför företagandet till människorna!«
• Slopa alla svenska miljöregler förutom 
EU:s regler!
• Omfattande inkomstskattereform; sänk 
marginalskatten till högst  . Trappa ner 
den kommunala skatteutjämningen och låt 
rika kommuner behålla mer av sina inkom-
ster. 
• Eff ektivare arbetsförmedling; det 
fi nns orimligt många förtidspensionä-
rer i dag, tillåt privat arbetsförmedling!
Lättare att starta eget; släpp på kraven att 
F-skatt enbart ges till dem som har fl era 
arbetsgivare, vilket kan innebära att vi får 
konkurrens om våra jobb av egenföreta-
gare!

Men detta är väl bara orealistiska rosen-
drömmar från ett verklighetsfrämmande 
näringsliv? Vi har ju röstat fram en regering 
full av välfärdskramare och kollektivavtals-
älskare – inte fi nns här några idéer om 
»systemskifte«. Att perifera personer som 
näringslivsminister Olofsson och utrikes-
minister Bildt redan dagarna efter valet 
krävde förändringar i arbetsrätten betyder 
väl inget?
 Vi har en annan uppfattning. Och en 
otäck känsla av att ha varit med om detta 
en gång tidigare. Även inför valet  och 
valet  fanns det långa önskelistor från 
SAF. Men de var väl dolda under valrörel-
sen.
 Störst likheter fi nns det mellan  och 
årets valrörelse, för då liksom nu var det 
helt andra teman som dominerade valkam-
panjen. Ett handlade om behovet av väx-
ling vid makten. Socialdemokraterna hade 
suttit alldeles för länge. De anklagades för 
trötthet, arrogans och maktmissbruk, vilket 
gärna illustrerades med bilder på över-
viktiga pampar i exklusiva omgivningar. 
Politiskt angreps socialdemokraterna i 
betydande utsträckning från vänster. En 
dominerande fråga var – arbetslösheten. 
Den hade ökat kraftigt sedan början av 
decenniet. Var arbetslösheten inte längre 
partiets främsta gren, frågade borgarna 
uppbragt. Och i kärnkraftsfrågan lät man 
Torbjörn Fälldin åka snålskjuts på vänster-
vågen. Alla inom borgerligheten visste att 
kärnkraftsavvecklingen var utesluten vid en 
borgerlig valseger. Ändå teg såväl arbetsgi-
varna som de övriga partierna tills valet var 
över, och körde sedan över centern. Och 
de borgerliga kom till makten genom att 
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markera en vänsterprofi l. Om systemskifte 
i SAF: s anda yppades inte ett ord. Lika-
fullt var det SAF:s program som plockades 
fram när ekonomin började kärva några år 
senare. 
 Detta kan jämföras med valrörelsen 
, då näringslivet för första gången 
valde att inte satsa några större summor på 
en borgerlig valseger, eftersom man visste 
att det bara är en socialdemokratisk reger-
ing som kan lotsa Sverige in i EMU. Nu 
lyckades inte det, väljarna sa nej. Samtidigt 
slog regeringen av takten på privatisering-
arna, bolagiseringarna och utförsäljning-
arna, varför borgerligheten var rädda att det 
(ny)liberala systemskiftet skulle stanna av. 
Därmed var borgerlighetens tålamod slut. 
Svenskt näringslivs VD Ebba Lindsöö fi ck 
sluta äta mazariner med Göran Persson och 
ersattes av Urban Bäckström. Det var dags 
att satsa på de borgerliga partierna för fullt 
igen. 
 Under de hårda budgetsaneringsåren 
kramade den borgerliga pressen nästan 
ihjäl Persson, men efter folkomröstningen 
 lade de om strategi och startade en 
treårig kampanj om den buffl  ige Persson 
vilket till slut fällde den socialdemokratiska 
regeringen mitt i en högkonjunktur. Kam-
panjen – när den var som mest vulgär lät 
man påskina att det var regeringen Perssons 
fel att tsunamin drabbade Sydostasien så 
att trehundra tusen människor dog – fi ck 
gehör inte för att Persson var otrevlig och 
lät sitt storhetsvansinne materialiseras i en 
herrgård. Nej orsaken var att regeringen 
fört en politik som fått klassklyftorna att 
växa, den off entliga sektorn att erodera 
och den sociala tryggheten att urholkas. 

Ironiskt nog vände många av väljarna just 
den politik ryggen som högeralliansen vill 
genomföra i full skala.
 Visst hade moderaterna media på sin 
sida, men anklagelserna mot socialdemo-
kratin skulle knappast verka trovärdiga 
om det inte låg något i dem. Det fi nns 
verkligen ett elitskikt av socialdemokra-
ter som är privilegierade och distanserade 
från gemene man. Och det är inte särskilt 
svårt för moderaterna att låtsas företräda 
en arbetarpolitik så länge den högervridna 
socialdemokratin inte gör det. 
 Lärdomen är alltså att det fi nns en dold 
agenda som omöjliggör allt tal om att det 
inte spelar någon roll om regeringen är blå 
eller röd. En annan är att de som tror att 
en borgerlig regering med automatik leder 
till en radikalisering av arbetarrörelsen och 
socialdemokratin tyvärr inte heller har his-
torien med sig. Den socialdemokratiska 
återkomsten  ledde inte till radikal 
återställarpolitik. Tvärtom var det just då 
som det (ny)liberala systemskiftet rullade 
igång. Vad valet  handlade om, var 
huruvida systemskiftet skulle fortsätta, eller 
om man skulle ta lärdom av de problem 
som nyliberalismen inneburit.

Som Moa Forstorp, Per-Anders Forstorp 
och Brian Palmer visar både i en artikel 
här och i sin bok George W. Reinfeldt (Kar-
neval förlag, ), låtsas Reinfeldt ha gått 
mot mitten, även om han helst inte pratar 
om politikens höger-vänsterskala. Mannen 
som tidigare jämfört välfärdsstaten med 
»pest, smittkoppor och Aids« framställer sig 
nu som välfärdskramare. Man behöver inte 
skåda särskilt djupt i den moderata själen 
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för att se att det vackra talet om välfärds-
staten är falska ord. I själva verket vill de, 
då som nu, minimera den till förmån för 
det »individuella ansvarstagandet«. »Med-
mänsklighet« i stället för socialpolitik; de 
svaga skall tas om hand av familj och släkt. 
Sänkta skatter ska betalas med försämringar 
i socialförsäkringarna, genom minskade 
investeringar i off entlig sektor och en radi-
kal omfördelningspolitik – men åt andra 
hållet: åt dem som redan har skall ännu mer 
varda givet. Sänkta skatter, sänkt a-kassa 
och sänkta nivåer i sjukförsäkringarna ska 
med ett Alexanderhugg få bort arbetslös-
heten. Dels genom att en massa låglöne-
arbeten skapas (allt från Östermalmspigor 
till bärplockning), dels genom att det då 
äntligen skapas incitament att jobba i stället 
för att dröna.
 En grundbult i högerns tänkande, då 
som nu, är att fattigdomen är en fråga om 
beteende och privatmoral och inget som 
har med sociala orättvisor att göra. Arbets-
löshet och annan oförmåga till arbete, så 
som sjukdom, handlar om dåliga attityder. 
Att folk är för slöa för att jobba eller tror 
att de är sjuka när de egentligen inte är det, 
beror på att de är bortskämda och mentalt 
drogade av välfärdsstaten. I Det sovande 
folket () liknade Reinfeldt Sverige vid 
en apatisk öststat och socialdemokraterna 
vid en jultomte som delar ut bidrag till 
dem som vill ha det. De hjärntvättade 
medborgarna måste helt enkelt avpro-
grammeras och den som ska göra det är 
ledaren – högerledaren. Som Forstorp och 
Palmer påpekar fi nns det i detta avseende 
stora likheter mellan moderaterna och 
leninisterna: det slumrande folket måste 

väckas av en oförvägen ledare som kan ge 
massan insikter och leda dem längs den 
enda rätta vägen.
 Så vulgärt vågar inte Reinfeldt argumen-
tera i dag – han vet att uppslutningen kring 
den generella välfärden är massiv – men 
bortom den PR-producerade retoriken är 
det detta han egentligen fortfarande står för. 
»De nya moderaterna« vilar på sitt gamla 
traditionella idéarv, lugnar han dem som 
oroligt inte förmår se bakom de friserade 
fraserna om den välsignade välfärdsstaten. 
Folket runt om honom är mer oförblom-
merat ärliga på det där sättet som bara den 
självsäkra borgerligheten kan vara. Mat-
tias Th orsson, chefredaktör för Moderata 
ungdomsförbundets tidskrift Blått, jämför 
Reinfeldts strategi med en »trojansk häst«. 
Partiet ska uppfattas som ett »seriöst« och 
»humant« mittenparti, men »på sikt« är 
målet oförändrat.
 Just därför vore det ett misstag att tala 
om borgerligheten i allmänhet och mode-
raterna i synnerhet som vore det en ideolo-
giskt homogen rörelse. Ju större högern blir 
– Reinfeldt drömmer ju om moderaterna 
som en massrörelse – desto större interna 
spänningar får man. Motsättningen mellan 
socialkonservatismen och (ny)liberalismen 
är utforskad, men det fi nns även taktiska 
och strategiska motsättningar. Frågan om 
systemskifte eller inte kan jämföras med 
arbetarrörelsens fråga om reformism eller 
revolution. Moderaternas kärnväljare med 
Svenskt näringsliv i spetsen kräver, som 
framgår ovan, stora förändringar snabbt. 
För Reinfeldt, som vill bygga ett stort parti 
med makt över mer än en mandatperiod, är 
dessa rastlösa direktörer ett problem. Han 
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vill gå varsammare fram, men mot samma 
mål: Alla ska med!
 Det intressanta är emellertid att Rein-
feldts förment nya politik landar mjukt i 
stora delar av partiet. Det fi nns massor med 
moderata kommunalpolitiker som vet att 
det inte går att sänka skatten och levnads-
standarden hur mycket som helst utan att 
kommuninvånarna allvarligt far illa. Frågan 
är vad som händer när de upptäcker att 
de blivit lika förda bakom ljuset som alla 
andra.
 Den som hävdar att väljarna lurades till 
att rösta mot sina egna intressen beskylls att 
vara konspirationsteoretisk, av de borger-
lighetens intellektuella som behärskar  av 
landets tio tidningar. Om Bush har Mur-
doch, har Reinfeldt Bonnierkoncernen, 
näringslivets tankesmedjor och mäktiga 
PR-byråer i ryggen. Men även public ser-
vice har anammat ett borgerligt språkbruk 
och har ekonomiserade nyheter enligt en 
agenda som gör att nyliberalismen har för-
vandlats från en ideologi som är moraliskt 
bankrutt till att bli »sunt förnuft«. Det visar 
Daniel Ankarloo i sitt artikelbidrag. Ett lik-
riktat medialandskap hjälper moderaterna 
att gnugga in det nya politiska språket, där 
socialförsäkringar kallas bidrag och där 
den som avskyr den svenska välfärdsstaten 
och föraktar dem som har skapat den sägs 
»älska Sverige«. Där motsättningen påstås 
gå mellan bidrag och arbete och inte mellan 
arbete och kapital. Ankarloo visar också hur 
ordet välfärd har övergått till »välstånd«, 
med vilket avses rättigheten att bo mer än 
bra, äta mer än gott och åka mer än fl ott. 
Välstånd är allt det där som presenteras i de 
glättiga livsstils- och heminredningsmaga-

sinen som snart tagit över hela tidskrifts-
marknaden; glassiga magasin som tipsar 
den burgna om hur hon kan förvandla 
resultatet av skattesänkningarna till något 
som verkar meningsfullt. Vi talar om ett 
slags »välfärd« som manifesterar klassklyf-
tor.

Klass har på nytt gjort sin entré i svensk 
politik. Nej, vi syftar inte på Reinfeldts 
försök med det nya arbetarpartiet – inget 
under hela valrörelsen var mer provocerande 
än när moderaterna under sin valupptakt 
på Medborgarplatsen i Stockholm sjöng 
John Lennons »Working class hero« inför 
en samling som ångade av förakt för just 
arbetare och arbetslösa. 
 Inte heller syftar vi på Göran Perssons 
valkampanj. Sällan har en socialdemokra-
tisk valrörelse varit så fri från klassperspek-
tiv. Det var inte svårt för moderaterna att 
erövra ordet »arbetarparti« och fylla det 
med sitt eget innehåll – det låg där fritt 
och övergivet sedan länge. Socialdemokra-
terna förmådde inte ens förklara att högerns 
politik var dålig för just arbetarklassen. 
 Nej, det handlar naturligtvis om den 
segerrusiga borgerlighetens off ensiv efter 
valet. Medelklassens revansch, ropade 
Niklas Ekdahl i Dagens Nyheter direkt 
efter valet. Sverige har världens fattigaste 
(jodå, det är precis det ordet han har den 
goda smaken att använda) övre medelklass. 
Ge oss våra pengar tillbaka!, hette det lika 
snabbt hos Sofi a Nerbrand på Svenska Dag-
bladets ledarsida. Och om vilka vi är råder 
ingen tvekan. Årtionden med höga skatter 
har proletariserat den svenska medelklas-
sen. Bara var femte svensk har en förmögen-
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het (om vi bortser från tillgångar i fastighe-
ter, förstås). Nu är det dags att ta tillbaka. 
Första steget är förmånliga utförsäljningar 
av statliga företag och kraftiga skattesänk-
ningar. »Prisa Gud, här kommer skatte-
återbäringen«, skriver Svenskan jublande 
och ser fram mot snabb utdelning på sina 
insatser i valrörelsen.
 Den svenska borgerligheten har varit 
stark ekonomiskt och, vad än många för-
sökt hävda, politiskt, menar Kjell Östberg i 
sin artikel, men den har länge haft ett svagt 
socialt självförtroende. Den har alltid varit 
kvantitativt svag, och under efterkrigstiden 
har nivelleringen i Sverige gått längre än i 
kanske alla andra länder. Länge var det ett 
centralt krav för byrådirektörer och gym-
nasielektorer att ha en lön som räckte till 
att hålla en piga. När detta inte längre var 
en självklarhet var det en förödmjukande 
symbolisk förlust för hela den övre medel-
klassen. Många har nog väntat på revansch 
sedan dess. Kanske kommer den nu!
 En anledning till utvecklingen är att 
socialdemokratin på -talet, trots vad 
borgerligheten förväntat sig, temporärt 
vann slaget om mellanskikten. 
 När de borgerliga partierna under första 
hälften av -talet gjorde några goda val-
resultat var folkpartiledaren Bertil Ohlins 
ord: »Där gick nog sista chansen till ’ett 
socialistiskt Sverige’. Standarden stiger, 
människorna ’förborgerligas’. Skatterna 
blir kännbara för alla. Bildningen ökar. 
Intresset för socialism avtar.« Ohlin var en 
lika klen spåman som politiker; snart hade 
folkpartiet halverats.
 Istället blev det socialdemokratin som 
kunde profi tera på utvecklingen. Genom 

att bygga upp den generella välfärden och 
därmed knyta medelklassen till välfärds-
staten lyckades partiet skapa ett väljarstöd 
som sträckte sig långt utöver arbetarklas-
sen. Detta skedde samtidigt som det 
svenska samhället under - och -
talen genomgick en omfattande radikali-
sering. Stödet för en off entligt fi nansierad 
och driven välfärd var grundmurat. Krav 
på ökad jämlikhet och jämställdhet blev 
integrerade delar av det nya projektet. På 
så sätt kunde socialdemokratin vinna nya 
väljargrupper utan att utmana sina tradi-
tionella kärnväljare.
 Under de senaste tjugo åren har den 
ny liberala politiken skapat ökade klassklyf-
tor som fått begreppet solidaritet att utma-
nas i dess grundvalar. Det fi nns numera en 
talrik välbeställd medelklass som i hög grad 
har förborgerligats under det (ny)liberala 
epokskiftet; man äger sina bostäder i högre 
utsträckning än förr, man pensionssparar 
och man äger aktier. Privatekonomin har 
blivit ett mindre företag och med den 
kommer också äganderätten. Följdriktigt 
lockas man av högerns tal om sänkt skatt 
på arbete, eftersom man inte längre vill vara 
solidarisk med dem som inte har råd att 
klara sig själva. Nyliberalismens viktigaste 
konsekvens är att den lyckats slå in en kil 
mellan arbetarklass och medelklass, den 
klassallians som folkhemsidén vilade mot 
och som gjorde att den generella välfärden 
var ett meningsskapande projekt för den 
överväldigande majoriteten av medbor-
garna.
 Trots detta är det är sant, som borgarna 
beklagande hävdar, att den breda majorite-
ten i Sverige har vant sig vid ett skattefi nan-
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sierat välfärdssystem, och att uppslutningen 
kring det har gått långt in i de borgerliga 
partiernas kärntrupper. Detta är naturligt-
vis extra frustrerande för de borgerliga efter-
som vad som vanligtvis kallas den svenska 
modellen på så många andra punkter gröpts 
ur. Avregleringar och marknadslösningar är 
legio på de fl esta andra områden, med stöd 
av EU-direktiv har man kunnat bryta ner 
de fl esta motståndsfi ckor. Allt fl er samhälls-
sektorer har ställts utom demokratisk kon-
troll från pensionssystemet till Riksbanken. 
De sociala skillnaderna har oavbrutet ökat 
sedan trendbrottet på -talet och den 
fulla sysselsättningens politik har övergi-
vits.
 Men »bidragssamhället« har varit en 
betydligt värre nöt att knäcka. Ur borger-
lig synvinkel fi nns, förutom de moraliska, 
framför allt två problem med den off entliga 
välfärden. Det ena är att en för hög ersätt-
ningsnivå vid arbetslöshet och sjukdom 
försvårar en eftersträvansvärd lönesprid-
ning, i klartext riktiga låglönejobb. Det 
andra är att onödigt mycket kapital undan-
dras marknaden, att det inte går att tjäna 
tillräckligt mycket pengar på skola, vård 
och omsorg. Högerns strategi har därför 
varit att omformulera välfärden dels till att 
i första hand avse »vård, skola, omsorg« 
och inte socialförsäkringssystemen, dels till 
att välfärden varken skall vara generell eller 
omfattande. Om arbetarklassen en gång 
erövrade medelklassen för välfärdsprojek-
tet, kan man i dag säga att medelklassen 
har erövrat välfärden från dem som allra 
bäst behöver den. Välfärden skall i första 
hand omfatta dem med arbete, och fram-
för allt dem med välbetalda arbeten, vilket 

den skandalösa pensionsreformen är det 
bästa exemplet på. De andra får skylla sig 
själva, ta sig i kragen, gaska upp sig, spotta i 
nävarna – helt enkelt börja ta i lite grann.
 Som Christer Persson, Stefan Carlén och 
Daniel Suhonen visar i sin nyutkomna bok 
Åtta år med Reinfeldt, syftar högerns politik 
på lång sikt till att slå sönder de solidariska 
socialförsäkringssystemen och ersätta dem 
med privata försäkringslösningar: »Om 
medelklassen ser sina faktiska ersättnings-
nivåer sjunka kommer de att tvingas skaff a 
sig kompletterande försäkringar. På så sätt 
börjar de politiskt ifrågasätta varför de ska 
betala dagens höga skatter för att fi nansiera 
välfärden och socialförsäkringarna«. Detta 
kommer att innebära ökade klassklyftor 
och minskat infl ytande över skatternas 
användning: »Så bygger man på sikt upp 
en ny borgerlig politisk hegemoni«. 
 Ska detta vara möjligt måste man detro-
nisera fackföreningsrörelsen. Det vill höger-
alliansen göra genom att göra det så dyrt 
att vara med i facket att många helt enkelt 
inte har råd: egenavgiften till a-kassan ska 
höjas med  kronor och löntagarnas rätt 
att likt arbetsgivarna dra av för sina »fack-
liga« kostnader ska tas bort (men bibehål-
las för arbetsgivarna). En anställd inom 
detaljhandeln som tjänar   kronor i 
månaden får sin fackföreningsavgift höjd 
från  kronor i månaden till en bra bit 
över  kronor. Troligt är att framför allt 
ungdomar bortprioriterar fackligt medlem-
skap. Dessutom vill man alltså skapa en 
låglönesektor som framför allt ska bestå av 
kvinnor som städar åt rika, och ungdomar 
som plockar bär i skogen. 
 Slår man sönder fackföreningsrörelsen 
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rubbas samhällsbalansen och hela förut-
sättningen för hur kampen mellan arbete 
och kapital ska bedrivas. Vore borgarklassen 
intresserad av historia, skulle den veta att 
den strategin är kontraproduktiv i läng-
den. Den som kan något om historia vet 
också, som Samuel Edquist diskuterar i 
sitt bidrag, att det är vid sådana instabila 
samhällsförhållanden som nationalismen 
blir borgarklassens ideologiska redskap för 
att ena medborgarna; arbetarklassen ska 
fylkas under den svenska fanan istället för 
under fackföreningsrörelsens standar. Den 
höger som under EMU-omröstningens 
dagar anklagade vänstern för att vara unket 
nationalistisk, kommer snart att anamma 
en yverboren nationalistisk retorik som 
minner om fornstora dar. Kravet på en lit-
teraturkanon som utbildar det uppväxande 
släktet i »det svenska kulturarvet« hand-
lar inte första hand om att göra svenskar 
av invandrarna i Tensta och Rosengård, 
utan att göra lojala samhällsmedborgare 
av underklassen oavsett etnicitet. 
 Blått är med andra ord inte en nyans 
av rött. Frågan är inte om högerallian-
sens extreme makeover syftar till ett society 
extreme make over utan hur lång tid sam-
hällsomvandlingen ska ta – och vad som 
sätts emot.

* * *

Borgerligheten är alltså lämpligt nog temat 
för detta nummer av Tidsignal. Som vanligt 
försöker vi ta ett brett grepp på det ämne 
vi presenterar. 
 Vi inleder med två aktuella refl exioner 
över det borgerliga maktövertagandet.
Professor Sven-Eric Liedman, idéhistoriker 

från Göteborg varnar för de små stegens 
systemskifte. På Fredrik Reinfeldts hemsida 
kan man läsa att han vill ha ett annat sam-
hälle. Han har bara valt en annan taktik. 
Vattnet kommer långsamt att bli varmare… 
Per Wirtén, redaktör för tidskriften Arena, 
har läst om Högeralliansens valmanifest 
och hävdar att det är ett undervärderat poli-
tiskt dokument. Wirtén noterar framför 
allt dess djupt konservativa karaktär och 
menar att konservatism nästan alltid landar 
i familjen. Ska socialdepartementet under 
ledning av kristdemokraterna bli regering-
ens ideologiska centrum?

Flera av artiklarna har ett historiskt per-
spektiv.

Samuel Edquist, historiker vid Södertörns 
högskola, behandlar alltså borgerlig ideo-
logi, och särskild uppmärksamhet ägnar 
han frågan om nationalismen.

Mats Lindqvist, professor i etnologi vid 
Södertörns högskola undersöker – med 
utgångspunkt i en studie av familjen Wal-
lenberg – hur man uppfostras till borgare. 
Vilka är de värderingar och kulturella koder 
en kapitalist vill föra över till sina barn, och 
vilken funktion fyller de för att forma en 
entreprenör? Han reser också frågan om det 
har skett någon förskjutning över tid – har 
dagens brats på Stureplan något gemensamt 
med det tidiga -talets protestantiska 
puritanism?

Kjell Östberg, samtidshistoriker vid Söder-
törns högskola utsätter en omhuldad tes i 
forskning kring den svenska borgerligheten 
för en kritisk granskning, att den skulle 
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vara ekonomiskt stark men politiskt svag. 
Tvärtom, menar Östberg, har den svenska 
storfi nansen varit utomordentligt politiskt 
välorganiserad från borggårdskuppen till 
Timbro, men skickligt kunnat variera sitt 
agerande i förhållande till de politiska styr-
keförhållandena. 

Men allt är inte kontinuitet i svensk bor-
gerlighet. Makeover är begreppet för dagen 
för fl era av de politiska partierna. Social-
antropologen Brian Palmer vid teologiska 
institutionen i Uppsala, kommunikations-
forskaren Per-Anders Forstorp vid KTH 
och Moa Forstorp behandlar alltså mode-
raternas, i denna artikel med särskild fokus 
på hur den kommunicerats. 

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk fi lo-
sofi  vid Stockholms universitet diskuterar 
istället folkpartiets utveckling. Mer konkret 
ställer han den fråga som allt fl er ställt sig i 
årets valrörelse, nämligen var liberalismen 
tagit vägen. Han funderar också över vilka 
konsekvenser för demokratin det förhål-
lande fått att de borgerliga partierna under 
alliansens täckmantel verkar ha samlat sig 
i en gemensam mittfåra. Innebär inte det 
att det politiska samtalet gått miste om en 
livsviktig polaritet?

Kristina Boreus, docent i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet, borrar djupare i 
frågan om folkpartiets politiska kursänd-
ring och koncentrerar sig på den fråga som 
väckt mest uppmärksamhet och bekym-
mer, nämligen fl ykting- och invandrarpo-
litiken. Resultatet är nedslående. Ett tidi-
gare fokus på invandrares rättigheter har 
ersatts av ökade krav, en problematisering 

av den invandrade befolkningen och en 
fl irt med det svensknationalistiska. Vilken 
konsekvens får denna utveckling för de som 
räknas bort ur den svenska gemenskapen?

I ytterligare några artiklar diskuteras den 
borgerliga sakpolitiken. Magnus Hörnquist, 
kriminolog vid Stockholms universitet 
undersöker alliansens kriminalpolitik. Vad 
som är mest slående i den är den obefi ntliga 
förankringen i etablerade kunskaper och 
vetenskaplig forskning. Den bygger istäl-
let på ett allmänborgerligt tankegods som 
betonar föräldrarnas roll, moralens upp-
lösning, individens ansvar, tydliga regler 
och omedelbara konsekvenser. Att läsa de 
borgerliga partiernas riksdagsmotioner 
blir närmast en exercis i moralfi losofi , blir 
Hörnquists slutsats.

Sten Svensson på Lärarförbundet granskar 
skolpolitiken. Det fi nns framförallt ett 
område där alliansens politik skiljer sig 
från socialdemokraterna, nämligen frisko-
lorna. Samtidigt lyser debatten om deras 
segregerande eff ekt, och att de fristående 
skolorna ökar samhällets skolkostnader, 
helt med sin frånvaro i dokumentet. Att 
det fria valet och de fristående skolorna 
driver på segregationen och att det är en 
av huvudorsakerna till de fallande elevre-
sultaten, det är inga frågor som alliansen 
vill diskutera. Det är här den stora ideo-
logiska skillnaden fi nns i svensk skolpo-
litik, menar Svensson. Den borgerliga 
alliansens politik leder till en ökad segre-
gation men det är inget man vill tala om 
eller göra något åt. Tvärtom, en del av de 
förslag som alliansen lägger kommer att 
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stärka de fristående skolorna och ytterli-
gare påskynda segregationen.

Ett bidrag från Tidsignals internationella 
redaktion fi nns också med. Historikern 
Monica Quirico i Turin diskuterar den 
italienska borgarklassen i Berlusconis 
skugga.
 Avslutningsvis refl ekterar historikern 
och fi lmskribenten Anne Hedén om kvin-
nor med borgerlig bakgrund i fi lm, lit-
teratur och deras situation i -talets 
Sverige.

Noter
  Rothstein, »Valet en triumf för socialdemo-

kraterna«, DN Debatt, Dagens Nyheter / 
.

  http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/
publi.nsf/Publikationerview/BC
ABFBCEA
/File/PUB-.pdf

  Se Linderborg, »På jakt efter den socialdemo-
krati som flytt«, Tidsignal .

  Torsten Svensson
  Persson, Carlén, Suhonen , Åtta år med 

Reinfeldt, s .
  Persson m.fl , s. .
  Persson m.fl , s. .
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Man kan åtminstone säga att den borgerliga 
sidan nu är bättre förberedd för ett makt-
skifte än tidigare. Tidigare har man utlovat 
att något drastiskt skulle ske i händelse av 
borgerlig seger. Man har talat om »system-
skifte«, ibland med stora bokstäver, ibland 
med mindre. Särskilt Bildt var hialös med 
vad han skulle åstadkomma. Han var som 
en långdistanslöpare som går ut i sprinter-
fart men tröttnar efter några varv.
 Reinfeldt och hans medhjälpare i de 
andra borgerliga partierna har varit noga 
med att inte tala om systemskifte. Allt skall 
bli som förr fast bättre. Fredrik och Maud 
och allt vad de heter har framställt sig som 
fullföljare av det egentliga socialdemokra-
tiska programmet – det som regeringen 
Persson svikit. Den så kallade alliansen har 
framträtt som ett slags superreformister. 
Kampen mot arbetslösheten har varit social-
demokraternas huvudfråga förr. Nu blev 
den oppositionens. 
 I själva verket tror jag att risken för ett 
verkligt systemskifte är större nu än . 

I så fall blir det de små stegens systemskifte. 
Människor skall inte utsättas för chockte-
rapi utan för försiktig tillvänjning, ungefär 
som grodor som läggs i vatten som lång-
samt, långsamt värms upp. Först blir vatt-
net så behagligt ljummet – skattelättnader 
för låginkomsttagare och billigare för dem 
att ta bilen till jobbet, ja en del annat smått 
och gott också. 
 Men efter hand kommer vattnet att bli 
varmare. 
 De arbetslösa kommer att få det sämre, 
det är redan klart. Defi nitionen av vem som 
är arbetslös kommer också att förändras 
– många fl er kommer att få den klisterlap-
pen på sig. Med förakt och vämjelse har de 
nya moderaterna talat om diverse åtgärder 
mot arbetslösheten som i deras ögon bara 
varit en statistisk fi nt från regeringen och 
AMS. 
 I borgerlig press uttrycker man redan 
viss oro för att arbetslöshetssiff rorna 
kommer att skjuta i höjden genom att 
så många fl er kommer att räknas till den 

Grodor och gråsuggor
Sven-Eric Liedman

Det har blivit en tradition: vart femtonde år förlorar vänstern majoriteten 
i Sveriges riksdag. Det hände 1976 och 1991 och nu igen 2006. Efter 
1976 överlevde de borgerliga regeringarna i sex år, efter 1991 satt Bildt 
kvar som statsminister bara i tre. Kan eran Reinfeldt tänkas bli lika snabbt 
övergående?
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kategorin. Då kan man få en svekdebatt 
på halsen.
 Men på samma borgerliga tidningars 
ekonomisidor är man säkert bättre infor-
merad. Där kan man läsa att man inom 
näringslivet förväntar sig en drastisk ökning 
av antal jobb i servicesektorn. Och det vet 
vi ju: det är i servicesektorn som framtidens 
jobb fi nns.
 Det intressanta är vilka slags servicejobb 
det blir fråga om, eller rättare sagt: vilka 
villkor som kommer att gälla där. Och det 
är just där som jag tror att vattnet först 
kommer att kännas varmare: den nya reger-
ingen kommer efter hand att säga att man 
för att få fl er jobb måste sänka minimilö-
nerna genom att ytterligare sänka ersätt-
ningsnivåerna. Det kommer att ske steg 
för steg. Men det kommer att ske!
 Göran Persson talade i en av slutdebat-
terna i TV om »pigjobb« och fi ck en repri-
mand av centerledaren. Persson backade 
och bad om ursäkt – men jag tror att han 
backade för tidigt. »Pigjobb« har dubbel 
innebörd. Dels kan det åsyfta en rad ytterst 
aktningsvärda sysslor som har med tvätt 
och städning och kanske matlagning att 
göra (jo, i den meningen ägnar jag mig själv 
åt en del pigjobb fast bara hemma hos mig). 
Dels handlar det om en hopplöst underord-
nad ställning i botten, i relativ eller abso-
lut fattigdom och maktlöshet. Det var där 
gamla tiders pigor och drängar befann sig. 
Det är där en mängd nya servicejobb kan 
hamna i Fredrik Reinfeldts Sverige – och 
det gäller då inte bara de så kallade »hus-
hållsnära tjänsterna« utan allt som inte 
kräver längre utbildning.
 Vi hotas helt enkelt av en amerikanise-

ring av servicesektorn. Den som läst Bar-
bara Ehrenreichs »Barskrapad« om hur hon 
i undersökningssyfte tog ett antal under-
betalda servicejobb i USA och levde ett 
hundliv som städare, expedit hos Wal-Mart 
och annat glömmer det aldrig. Naturligtvis 
kommer inte Sverige att bli som USA. Men 
vi kommer att se en långsam vridning åt det 
hållet.
 Det kom en rad böcker om Fred-
rik Reinfeldt före valet. De framställde 
honom väl närmast som en duktig men 
rätt hållningslös medelmåtta. Men en av 
böckerna visade på något mycket intres-
santare. Det var Per-Anders Forstorps 
och Brian Palmers bok George W. Rein-
feldt. Där visade författarna hur mycket 
av Bushs slagord och kampanjstrategier 
som Reinfeldt anammat. Det gällde att 
inte skrämma någon väljare med drastiska 
utfästelser i valrörelsen – väl vid makten 
kunde man vänja befolkningen vid andra 
tongångar. Bushs republikaner blev ett 
arbetarparti, så också Reinfeldts mode-
rater. Reinfeldt accepterade från första 
början Bushs »medkännande konserva-
tism«. Vad betyder nu denna medkänsla? 
Jo, att den välbärgade hyser medkänsla 
med den hjälplöse och orkeslöse. Det är 
välgörenhetstänkandets samhällsbild. 
De rika skall ge allmosor åt de hopplöst 
fattiga. De som befi nner dig däremellan 
måste jobba desto hårdare för att klara 
livhanken. Framför allt, kan man tillägga: 
Det måste löna sig att vara rik!
 Inte för att Reinfeldt kommer att gynna 
miljardärerna lika skamlöst som Bush. Han 
kommer inte att börja några krig heller. 
Men han kommer förvisso att stryka de 
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rika medhårs, och han och hans regering 
kommer att applådera Bushs pågående och 
kommande krigsföretag. Sverige kommer 
att tillhöra de goda svansviftarna.
 Den regering som Fredrik Reinfeldt 
presenterade några veckor efter valet över-
raskade tidningar som står den borgerliga 
alliansen nära. Tänk att Bildt kom tillbaka! 
Och så denna besynnerliga kulturminister, 
som var så främmande för konst och musik 
och teater och som inte ens visste att hon 
också hade hand om idrotten!
 Den mer distanserade iakttagaren blev 
inte lika förvånad. Möjligen var namnen 
överraskande, men knappast vad de repre-
senterade. Den gamla högern måste få sitt 
och fi ck det genom Bildt. Bildt var inte 
sen att utnyttja situationen. Enligt kvälls-
tidningarna tog det honom  minuter att 
desavouera regeringsförklaringen främst 
genom att säga att arbetsrätten måste »luck-
ras upp«. Det var en uppfattning tvärtemot 
vad alliansen kommit fram till. Han före-
grep därmed den utveckling som förr eller 
senare ändå kommer med en regering som 
Reinfeldts.
 Nyliberalerna måste också få sin belö-
ning och de fi ck den rikligen. Cecilia 
Stegö Chilò har basat för nyliberalernas 
fl aggskepp Timbro. Kultur ligger inte för 
henne, såvida den inte först kylts ner i den 
ekonomiska beräkningens iskalla vatten. 
Men medierna har hon ett gott öga till! 
Public service är i hennes ögon en kvarleva 
från en sentimental tidsålder. 
 De borgerliga tidningarna blev upprik-
tigt förskräckta när det visade sig att Stegö 
Chilò inte bara utnyttjat svart städhjälp 
utan också struntat i att betala TV- och 

radiolicensen i sexton år. Och hon var inte 
ensam bland de ledande moderaterna. 
Tvärtom, Reinfeldt fann sig omgiven av 
folk som liksom Stegö Chilò satt sig över 
plikten att betala för sitt TV-tittande. Den 
var som att vända på en sten – gråsuggorna 
kilade iväg åt alla håll för att anmäla sitt 
TV-innehav innan medierna fått ögonen 
på dem. Men för sent! Nu blev den långa 
raden av moderater som skolkat från sina 
avgifter en fet nyhet. 
 Ingen skall inbilla sig att licensskolket 
är en slump. Nyliberalerna lever som de 
lär. De riktigt radikala bland dem anser 
att skatter är stöld. De mindre radikala 
menar sig ha rätt att välja bort en eller 
annan ålagd utgift som de fi nner ogrun-
dad. De är inte ensamma om civil olyd-
nad i Sverige idag. Men de är ensamma 
om en civil olydnad som enbart gynnar 
den egna plånboken.
 Stegö Chilòs stora misstag var att hon 
svek sin ideologi och hymlade om att det 
inte fanns någon god förklaring till hennes 
försummelser. Nu har hon avgått, två dagar 
efter sin olyckssyster Maria Borelius, som 
själv blivit hopplöst intrasslad i en härva av 
ekonomiska tvivelaktigheter. Borelius föll 
trots att Carl Bildt funnit sig föranlåten 
att försvara henne. Hans försvar var i sig 
pinsamt avslöjande. De höga skatterna i 
Sverige ursäktar handelsministerns skum-
raskaff ärer. Och detta säger Sveriges utri-
kesminister, excellensen Bildt!
 Reinfeldt valde att berätta om Bore-
lius avgång i en radiointervju. I samma 
intervju uttryckte han sin förhoppning att 
uppmärksamheten snart skulle vändas bort 
från ministrarnas bristande moral och i stäl-
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let riktas mot den nya regeringens första 
budget.
 Och samma dag som Stegö Chilò avgick 
presenterades mycket riktigt budgeten. 
Skattesänkningarna var något större än 
vad som förutskickats, men annars var 
den ungefär vad man väntat sig. Stöd till 
hushållsnära tjänster skulle inte bara göra 
det möjligt för Maria Borelius och Cecilia 
Stegö Chilò att betala sin städhjälp vitt i 
framtiden utan också ge några arbetslösa 
lämpliga låglönejobb. Budgetens viktigaste 
budskap är att de arbetslösa skall få en sur 
lott, så sur att de söker sig också till arbeten 
som nätt och jämnt täcker existensmini-
mum. 
 Det satsas också något på åldringsvår-
den. Socialminister Hägglund, som hållit 
sig så ängsligt på sin kant under den nya 
regeringens första kaotiska och misslyckade 
vecka, börjar nu viska hotfullt om abor-
trätten. Med jämnmod har han tagit att så 
många av hans regeringskolleger visat sig 
vara fi ffl  are och snyltare. Men nu ser han 
sin chans att börja odla sina profi lfrågor 
långt bortom alliansens överenskommel-
ser. Just som Reinfeldt måste tänka på att 
ha nyliberalerna med sig i sitt arbete, blir 
det nu Hägglunds plikt att hålla den hårda 
moralens väktare bland kristdemokraterna 
på gott humör. 
 Folkpartiet får leka med skolan och uni-
versiteten. Utbildningen är liksom kulturen 
ideologiskt böjliga på ett helt annat sätt än 
den ekonomiska politiken. Med Jan Björk-
lund vid styret skall de skoltrötta bli gesäl-
ler. Vägen tillbaka till ett samhälle där några 
blir forskare, ämbetsmän och läkare medan 

andra ger sig ut på gesällvandringarna ligger 
öppen. 
 Näringsminister Maud Olofsson vädrade 
genast efter regeringsbildningen sin favorit-
idé om en uppluckrad arbetsrätt. Så länge 
alliansens program gällde – fram till valda-
gens kväll – låg hon lågt med det kravet. Nu 
kan hon skärpa sina krav och göra det som 
näringsminister. Liksom regeringskollegan 
Bildt skyndar hon i förväg med den politik 
som regeringen Reinfeldt ändå kommer att 
bli tvungen att föra om den inte skall svika 
själva kärnan i sitt program: mindre till de 
arbetslösa och mer till dem som har glädjen 
av ett säkert arbete.
 Första regeringsveckans skandaler kom-
mer snart att vara bortglömda – nya käcka 
kultur- och handelsministrar kommer att 
skymma sina skandalösa företrädare. Den 
tredje skandalfi guren i den första reger-
ingen Reinfeldt, Tobias Billström, kommer 
troligen att sitta kvar. Han är annars en 
nyliberal systemskiftesman. På hans egen 
hemsida kan man läsa följande ord, säkert 
mer avslöjande om vart regeringen är på väg 
än Reinfeldts menlösa försäkringar om att 
alla i hans land skall få det bättre:
 »Jag vill som riksdagsledamot för Mode-
raterna se ett annat samhälle än det som vi 
har idag. I det samhället har medborgarna 
mer att säga till om. Där fi nns mer av val-
frihet och infl ytande för den enskilde och 
mindre av off entlig styrning.«
 »Ett annat samhälle!« Systemskiftes-
retoriken i sin prydno. Billström vill ha 
allt genast, men Reinfeldt kommer nog att 
slå vakt om de små stegens systemskifte. 
Vattnet får bara värmas långsamt. 
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Alliansen vann valet på hårda frågor som 
sysselsättning, arbetsmarknadens regelverk 
och ersättningsnivåer.
 Men jag tror att när de väl börjat regera 
kommer helt andra frågor att hamna i politi-
kens centrum. De som brukar kallas mjuka. 
Det här är naturligtvis en gissning men jag 
tror att frågan om familjen kommer att få 
en stark renässans.
 Alliansens valkampanj pågick i drygt två 
år och slog därmed svenskt rekord. Social-
demokraternas pågick i två månader. 
 Under det här långa arbetet var upp-
giften att återskapa förlorat förtroende på 
två viktiga punkter. Dels att de borgerliga 
partierna kan hålla samman under en hel 
mandatperiod. Dels att de kan sköta statens 
fi nanser. Tidigare borgerliga regeringar har 
misslyckats på båda punkter. Inget annat 
kommer att prioriteras högre de närmaste 
fyra åren än att bevara den återvunna tro-
värdigheten.
 Vi kommer helt säkert att få se en bud-
getdisciplin som är socialdemokratisk. Inte 
en skattesänkning, inte en reform, inte ens 
det allra minsta kommer att släppas genom 
om det inte redan på förhand är fi nansie-
rat. -talets luftiga nyliberala drömmar 

om »dynamiska eff ekter« kommer att vara 
bannlysta. Utrymmet för vidlyftiga och 
dyra reformer kommer att vara begränsat. 
Deras läge påminner om Tony Blairs första 
mandatperiod i Storbritannien. 
 Alla löften om lägre arbetslöshet lär med 
tiden dessutom sippra ut i ungefär samma 
jobbtillväxt som socialdemokraterna skulle 
klarat. 
 Det som återstår är politikområden där 
opinionsbildning och symbolpolitik är vik-
tigt. Alla vägar bär till familjen.
 Någon vecka efter valdagen läser jag 
återigen Alliansens valmanifest. Ännu en 
gång slås jag av hur betydelsefullt det är 
som politiskt dokument. Jag är förvånad 
över att så få uppmärksammat att den stora 
händelsen inte är de fyra partiernas enighet, 
utan vad som faktiskt står i manifestet. 
 Det är ju ett helt och hållet värde-
konservativt program. Jag ringar in textens 
värderingsladdade signalord: sammanhåll-
ning, trygghet, ansvar, till och med »med-
mänskligt ansvarstagande«, tillit, sociala 
band och »känsla av mening«. På sida 
efter sida frammanas bilden av de varma 
ansvars tagande gemenskaperna som håller 
samman ett samhälle i upplösning. Det är 

Alliansen 
– en fråga om familj?
Per Wirtén
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klassisk värdekonservatism, kanske till och 
med socialkonservatism. Om Fredrik Rein-
feldt kopplar tillbaka till någon högerledare 
så är det Yngve Holmberg.
 Men valmanifestet har ännu ett tydligt 
drag: frånvaron av profi lerat liberala värde-
ringar. Här fi nns varken nyliberalism eller 
socialiberalism. Faktiskt inget alls. Önske-
mål om valfrihet förekommer några gånger, 
men varsamt nerbäddade i den konserva-
tiva samhörighetstanken.
 I modern historia har Sverige aldrig haft 
en borgerlig regering så helt utan liberalism, 
som är så entydigt konservativ.
 Konservativ politik landar nästan alltid i 
familjen. Den anses ju som samhällsgemen-
skapens minsta och viktigaste bestånds-
del.
 Redan på manifestets första sida förkla-
rar man att föräldrar ska ha den avgörande 
makten över sina barn. Och att de som 
vill ska få mer tid med barnen och famil-
jen. Riktigt hur den här politiken kommer 
att se ut är oklart. Men räkna med tusen-
tals spaltmil i tidningarna. Diskussionen 
kommer att spinna åt höger. Bort från det 
som i manifestet kallas »stelbent familje-
politik«. Dynamiskt centrum i den här 
politikomläggning är de populära, men 
ideologiskt laddade, uttrycken »livspuss-
let« och »vardagspusslet«. De rymmer en 
verklighetsbeskrivning som utgår från den 
övre medelklassens situation och pekar 
mot hembiträden och andra bekvämlighe-
ter. Men också något mer, något viktigare 
och mer djupgående, som jag fortfarande 
är osäker på vad det egentligen är.
 I en artikel om David Cameron, den 
nya konservativa partiledaren, i det brit-

tiska vänstermagasinet New Statesman 
förklarar skribenten Richard Reeves hans 
framgångar med att han säger rätt saker 
om balansen mellan arbete och vardags-
liv, om välbefi nnande, om bolagsmakt och 
miljö. Fokus är på samhällsgemenskapen. 
Cameron berör en utbredd folklig känsla 
att varken fria marknader eller off entliga 
sektorn levererar det där eftersökta, vaga 
och svårfångade, tillståndet av välbefi n-
nande – av mening.
 För några dagar sedan var jag på föräldra-
möte i en privat gymnasieskola i Stock-
holm. Jag slogs återigen av hur föräldrarnas 
frågor avspeglar en längtan efter kontroll, 
att skolan liksom ska dras in i den egna 
familjens cirklar av beroenden och social 
kontroll. Men också av misstron mot sys-
temets förmåga att skapa och upprätthålla 
ordning. 
 Det är nåt som rör sig som en envist sur-
rande fl uga. Jag kan ännu inte fånga den. 
Men den hörs och syns. Kalla den oro, eller 
längtan. Men den landar påfallande ofta i 
tanken på samhället, och även staten, som 
en familj.
 Det skulle alltså inte förvåna mig om en 
rad samhällsfrågor under de närmaste åren 
formuleras som familjefrågor: integration, 
kriminalitet, skola. Och där kommer det 
att bli strid. 
 Kanske är det så att Alliansen inte alls 
vann på den hårda frågan om sysselsättning. 
Men på ett mjukt litet ord som nämns bara 
en gång, på sidan , i deras manifest: näm-
ligen »vardagspusslet«. Deras motståndare 
upptäckte aldrig att det där lilla ordet står 
som ett spjut i samtiden.
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Uppkomsten av en modern borgerlighet 
– ekonomisk, social och kulturell – gick 
långsamt under -talet. Kanske kan 
man med Göran Th erborn hävda att den 
svenska borgarklassens vagga stod i Göte-
borg i början av -talet. I napoleonkri-
gens skugga utvecklades snabbt några vik-
tiga handelsfi rmor – fl era med skotska ägare 
– som snart kom att leda och fi nansiera 
den tidiga industrialiseringen inom trä och 
järn. Under hela -talet förblev emel-
lertid Sverige i huvudsak ett jordbrukssam-
hälle. Jordbruket förblev den dominerande 
sektorn och den ökande industriproduktio-
nen försiggick till stor del på landsbygden 
eller på mindre orter. Industrin förblev i 
hög grad råvaruorienterad.

 Samtidigt lades den institutionella grun-
den för det moderna kapitalistiska samhäl-
let: Infrastruktur som järnvägar skapades, 
utbildningsväsendet reformerades, lagstift-
ningen anpassades för det nya företagandet 
och det politiska systemet anpassades för en 
liberal stat. 
 Först på -talet skedde det stora 
industriella genombrottet och under hög-
konjunkturåren kring sekelskiftet explo-
derade framför allt den svenska skogs- och 
verkstadsindustrin. Företag som ASEA, 
LM Ericsson, Separator, Alfa Laval växte 
snabbt. I inget annat land var tillväxttakten 
under årtiondena innan första världskri-
get så snabb som i Sverige. Orsakerna var 
fl era samverkande: naturresurser, industri-

Den svenska borgarklassen 
– ekonomiskt stark men 
politiskt svag?
Kjell Östberg

Det fi nns en seglivad myt om att den svenska bourgeoisien skulle vara 
stark ekonomiskt men svag politiskt. I denna artikel ska vi kritiskt skärskåda 
denna tes. Ja, inte om dess relativa ekonomiska styrka. Och inte heller att 
de borgerliga partierna i en internationell komparation haft svårt att hävda 
sig mot den slagkraftiga och välorganiserade socialdemokratin. Men i 
denna artikel har vi fokus på det ledande, övre skiktet av borgarklassen, 
den svenska storfi nansen. Och då blir svaret ett annat.
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struktur och institutioner och inte minst 
en gynnsam situation i den globala ekono-
miska arbetsfördelningen.
 Denna speciella kombination av omstän-
digheter fi ck också konsekvenser för den 
svenska borgerlighetens ekonomiska struk-
turering. Snabbt växande företag skapade 
behov av kapital, en bristvara i den dittills 
relativt underutvecklade svenska ekono-
min. Här kom bankerna att spela en avgö-
rande roll som »spindlar i den ekonomiska 
utvecklingens nätverk«. Finanskapitalets 
genombrott har allmänt betraktats som en 
central mätare på den andra industriella 
revolutionens genomslag. »Produktionens 
koncentration; därur framväxande mono-
pol; bankernas sammansmältning eller 
sammanväxande med industrin – se här 
historien om fi nanskapitalets uppkomst 
och detta begrepps innehåll« skriver Lenin 
när han vill skildra kapitalismens utveck-
ling till sitt imperialistiska stadium. I få 
länder skedde denna utveckling så tidigt 
och så genomgripande som i Sverige.
 Detta innebar att några få banker – fram-
för allt Skandinavbanken, Handelsbanken 
och Enskilda banken – kom att få ett avgö-
rande infl ytande över det svenska närings-
livet under större delen av -talet. När 
den ende seriöse uppstickaren – Kreuger – 
föll delade storbankerna under -talet 
girigt på kvarlevorna av hans imperium.
 Konkret innebar detta i sin tur att den 
svenska storbourgeoisien var en ganska liten 
och väl sammanhållen grupp. Den skulle 
om den ville kunna samlas i en mindre sam-
lingssal. Och det ville den ibland, när den 
ville påverka viktiga samhällsbeslut. 
 

Uppfattningen att den svenska borgerlig-
heten skulle vara politisk svag är nämligen i 
stor utsträckning en myt. Den har tvärt om 
aktivt och ofta med betydande framgång 
ingripit närhelst så krävts. Att dess ledande 
fraktion varit liten och ofta samstämd har 
underlättat uppgiften.
 Fram till det demokratiska genombrot-
tet deltog storbourgeoisien ofta direkt i 
de beslutande politiska församlingarna. 
De göteborgska företagarna var en viktig 
del av riksdagens liberala fraktion, andra 
tillhörde mer konservativa strömningar. 
Samtidigt ska man inte överdriva bety-
delsen av sådana politiska etiketter under 
ståndsriksdag och den tidiga tvåkammar-
riksdagen. De politiska partierna var föga 
institutionaliserade och borgarna rörde 
sig fördomsfritt mellan dem. Wallen-
bergimperiets grundare, AO Wallenberg 
uppträdde betecknande nog länge som 
politisk vilde. Och de visade ofta impo-
nerande dådkraft. Det sena -talets 
första kammare, som oförtjänt länge hade 
ett rykte som reaktionens högborg, rymde 
en grupp storföretagare och progressiva 
ämbetsmän som aktivt bidrog till sam-
hällets modernisering. Och de svenska 
städerna, som tack vare den graderade 
rösträtten länge hade kraftiga högermajo-
riteter kännetecknades kring sekelskiftet 
av betydande expansionslusta. Det bygg-
des hamnar, spårvägar, el-, gas- och vat-
tenverk som aldrig förr. Allt skedde med 
skattemedel och drevs i kommunal regi. 
Det var vid denna tid vänstern – libera-
ler och socialdemokrater – som protes-
terade mot slöseriet med skattemedel. 
Den svenska borgarklassen har aldrig haft 
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några skrupler att använda sig av staten 
för sina egna syften.
 
Höjdpunkten för storbourgeoisiens direkta 
politiskt-parlamentariska infl ytande var 
antagligen regeringen Hammarskjöld, den 
regering som uppstod ur borggårdskup-
pen våren , när den liberala regeringen 
Staaff  tvingades avgå. Med KA Wallenberg 
som utrikesminister, redarkungen Boström 
som sjöminister och textilbaronen Venner-
sten som fi nansminister kunde Branting 
med viss rätt hävda att storfi nansen bildat 
regering.
 Samtidigt som storborgerligheten länge 
kraftfullt engagerade sig i politisk verksam-
het var deras koppling till partierna prag-
matisk. Strax efter sekelskiftet bildades de 
två stora borgerliga partierna, Frisinnade 
landsföreningen för liberalerna och All-
männa valmansförbundet för högern. Par-
tierna representerade två kompletterande 
linjer i förhållande till det överskuggande 
hotet för en oroad borgarklass: arbetar-
rörelsen. Högern stod för den klassiska 
antisocialismen och ett rakryggat motstånd 
mot ett allt för snabbt nedbrytande av de 
dominerande elitistiska politiska struktu-
rerna, framför allt mot den allmänna röst-
rätten. När Allmänna valmansförbundet 
bildades  var näringslivet pådrivande. 
Partiets förste ordförande var betecknande 
nog samtidigt ordförande i SAF, och parti-
ets reelle, och snart också formelle ledare, 
Arvid Lindman var också storföretagare. 
Ända fram till -talet levde högerpartiet 
nästan uteslutande på bidrag från näringsli-
vet. Men inom högern fanns också betyd-
ligt mer renläriga konservativa, bönder och 

ämbetsmän, som ibland företrädde närmast 
antikapitalistiska strömningar, och grupper 
ur eliten som inte var beredda att avstå sina 
privilegier till underklassen.
 Liberalerna förespråkade istället ett 
aktivt försök att integrera arbetarna genom 
de parlamentariska strukturerna, eller med 
Edéns ord, få socialdemokraterna att växa 
in igen i det samhälle de förkastar. Inom det 
liberala partiet fanns också en betydande 
representation av ledande kapitalister med 
Göteborgsliberaler som Ekman, Waern och 
Mannheimer i spetsen. 
 Även om högern var kapitalets huvud-
alternativ rörde man sig fördomsfritt 
mellan moderat konservatism och libera-
lism. När det annalkande första världskriget 
krävde samling kring fosterlandet – och 
militär upprustning – gick även de libe-
rala storföretagarna åt höger. När å andra 
sidan krigets högerregeringar var körda i 
botten och revolutionshotet hösten  
kastade sin skugga också över Sverige sam-
lades centrala delar av landets ekonomiska 
elit till ett möte med syfte att bryta ner de 
mer renläriga konservativas motstånd mot 
den allmänna rösträtten för att på så sätt 
försöka dämma i de revolutionära ström-
marna. Den grå eminensen i detta försök att 
»genom rösträtt köpa sig fri«.. var Marcus 
Wallenberg. 
 Wallenberg hade vid denna tid redan 
kunnat försäkra sig om att socialdemo-
kraterna i regeringsställning inte utgjorde 
något hot mot det borgerliga samhällets 
fortbestånd. Man har som bekant diskuterat 
när den svenska modellens samförstånds-
inriktade klassamarbete institutionalisera-
des. Kohandeln  eller Saltsjöbadsavtalet 
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 har varit forskningens favoriter. För vår 
del är tillkomsten av den Edén-Brantingska 
regeringen hösten  huvudsvaret. För 
att lösa näringslivets viktigaste och akuta 
fråga att vrida den svenska handelspoli-
tiken från krigets tyskvänliga till efterkrigs-
tidens provästliga utsågs med Branting och 
Palmstierna som pådrivande, Wallenbergs 
nära medarbetare, ordföranden i Enskilda 
banken, Johannes Hellner till utrikesminis-
ter. Marcus Wallenberg kunde i detalj styra 
reorganiseringen av den statliga utrikes- 
och handelsförvaltningen, och ersätta den 
tyskvänliga konservativa byråkratin med 
pålitliga företrädare för den egna sfären. 
Denna dramatiska process, som skulle 
kunna beskrivas som slutfasen i den svenska 
borgerliga revolutionen, uppfyller alla krav 
på skildringar som vanemässigt avfärdas 
som konspirativa vanföreställningar, om 
den inte varit så väldokumenterad, fram-
för allt i Söderpalms avhandling. Under 
det allra mest känsliga skedet satt Wallen-
berg och Branting hemma hos Hellner och 
godkände Wallenbergs förslag; möjligtvis 
försökte Branting, utan framgång, få in en 
socialdemokratiskt anstruken krigsprofi -
tör bland alla Wallenbergs näringslivsmän 
i den nya förvaltningen. Bara den sidstep-
pade antikapitalistiska högern protesterade, 
»kombinationen storfi nans och demokrati« 
hotade den konservativa ämbetsmannatra-
ditionen.

Även om Wallenberg snart insåg den kon-
stitutionella demokratins möjligheter, och 
var snar att utnyttja dem i eget syfte, betyder 
det inte att hela borgerligheten var vunnen 
för demokratin. Inom högern existerade 

starka krafter som med saknad såg tillbaka 
på det elitistiska samhället, och starka grup-
per, bl a inom ungdomsförbundet var länge 
öppet kritiska mot samhällsutvecklingen. 
Konservatismen måste försöka att »undan 
för undan mala sönder den demokratiska 
ideologin«, kunde det heta.. Under andra 
världskriget såg många inom borgerligheten 
med tillfredställelse på möjligheten av upp-
rättandet av ett mer auktoritärt samhälle 
under den tyska nyordningens paraply. 
 Samtidigt rådde business as usual. Den 
svenska industrin kunde utan ideologiska 
skygglappar förse den tyska krigsindustrin 
med järnmalm och kullager till den grad att 
Wallenberg och Wenner-Gren efter kriget 
riskerade att hamna på de allierades svarta 
lista. Det var först efter andra världskriget 
som dessa grupper accepterade demokratin 
utan reservationer. 

Storföretagarna kombinerade högerns 
tveksamhet inför demokratin i allmän-
het med en skepsis mot politiken och 
de politiska partierna, och deras direkta 
engagemang i partipolitiken och de par-
lamentariska organen minskade betydligt, 
både centralt och lokalt, även om man 
ekonomiskt fortsatte att sponsra framför 
allt högern. Mot socialdemokratin var 
naturligtvis föraktet klart uttalat. Korrum-
perade, inkompetenta, lycksökare, pampar 
med gangsterartade metoder var vardagliga 
beteckningar på de socialdemokratiska 
ledarna. Men även om man delade ideo-
logisk grundsyn med de borgerliga parti-
erna, och även om näringslivet i realiteten 
fi nansierade merparten av deras verksam-
het fann inte heller de borgerliga partierna 
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nåd inför storföretagarnas kritiska ögon. 
Politikerna var inte kapabla att sköta sina 
partier och det ålåg därför industriledarna 
att övervaka att arbetet sköttes ordentligt 
om det skulle vara någon vits att skjuta till 
vidare resurser, sammanfattar Niklas Sten-
lås i sin avhandling en typisk företrädare 
för den ekonomiska eliten. I sin studie 
över storfi nansens »inre krets« visar han i 
detalj hur den befrämjade sina egna syften 
genom att sponsra de borgerliga partierna, 
och framförallt högern, under och efter 
andra världskriget. Genom regelbundna 
interna möten formulerade denna inre 
krets sina krav på högerns politik. Deras 
satsning blev av särskild betydelse för den 
aggressiva kampanj, PHM eller Planhus-
hållningsmotståndet, som näringslivet och 
den politiska borgerligheten genomom-
förde som svar på den radikalisering som 
arbetarrörelsen genomgick efter kriget. 
Även om den stora summa pengar som 
pumpades in – kanske  miljoner bara 
inför  års val (vilket motsvarar bortåt 
en halv miljard i dagens penningvärde) inte 
räckte till att fälla den socialdemokratiska 
regeringen bidrog kampanjen verksamt till 
att driva socialdemokratin på defensiven. 
Partiet slog in på en betydligt mer närings-
livsvänlig politik, varmt uppbackad, eller 
till och med pådriven av LO.
 Under ledning av den nye fi nansmi-
nistern Sköld vidtog regeringen en rad 
åtgärder för att återupprätta regeringens 
förtroende hos den ekonomiska borger-
ligheten. Av stor symbolisk betydelse blev 
den s  k torsdagsklubben, där representan-
ter för regering och näringsliv regelbundet 
träff ades för regelbundna överläggningar 

i ekonomiska frågor, från  ersatta av 
Harpsundskonferenserna. 
 Också inom borgerligheten skedde en 
attitydförändring. I samband med ett gene-
rationsskifte försvann många av dem som 
fostrats i mellankrigstidens hårda mark-
nadsliberalism. En ny generation hade 
en betydligt mer pragmatisk inställning 
till statliga ingrepp – och samarbete med 
staten. Inspirationen kom ofta från ameri-
kansk management och samhällsvetenskap. 
Utan att kapa banden med de borgerliga 
partierna deltog man aktivt i skapandet av 
»Harpsundsdemokratin«, där näringsliv, 
fackföreningsrörelse och andra intresseor-
ganisationer under avspända former dis-
kuterade gemensamma strategiska angelä-
genheter. Deras partipolitiska engagemang 
minskade ytterligare. Och när partistödet 
infördes under andra hälften av -talet 
minskade behovet av deras pengar för par-
tiernas dagliga arbete.
 Sakta men säkert kapitulerade också de 
borgerliga partierna. Idén om den bland-
ekonomiska välfärdsstaten fi ck allmän 
acceptans. Högerns partiprogram känne-
tecknades av »dess näst intill reservations-
lösa uppslutning kring välfärdssystemet 
såsom det utformades i slutet av -
talet«.

Med en viss tillspetsning kan man säga att 
den svenska modellen istället utmanades 
från vänster. Först av den unga generationen 
-or som krävde internationell solidaritet, 
ökad rättvisa, jämställdhet mellan könen. 
Sedan, framför allt efter gruvstrejken, av 
arbetarklassen, som krävde infl ytande på 
arbetsplatserna, drägliga arbetsmiljöer 
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och ökade fackliga rättigheter. Den all-
männa radikalisering som kännetecknade 
-talet ledde fram till en våg av sociala 
reformer, antagligen den mest omfattande 
i något land, någonsin. De off entliga utgif-
ternas andel av BNP ökade med  procent 
under -talet. Och de allra fl esta refor-
mer genomfördes under total partipolitisk 
enighet. Men inte politisk.
 Det blev åter dags för den ekonomiska 
borgerligheten att agera för att vrida tiden 
rätt. Vi känner idag väl historien. Parti-
stödet gjorde att näringslivet plötsligt fi ck 
pengar över, som tidigare pumpats rätt in 
i de borgerliga partierna.  utsågs Sture 
Eskilsson till chef för SAF:s avdelning för 
samhällskontakt. Året därpå presenterade 
Eskilsson ett PM som signalerade en kurs-
ändring som skulle bli av avgörande bety-
delse för samhällsutvecklingen under de 
kommande decennierna. Eskilsson hade 
studerat framväxten av den pågående radi-
kaliseringen, och lärt av den. Han impone-
rades av vänsterns höga teoretiska nivå, och 
menade att vänstervågen »knappast skulle 
ha varit möjlig utan de insatser som gruppen 
’Unga fi losofer’ gjorde för nu ungefär fem 
år sedan. Det spelar ingen roll om en sådan 
ideologisk primärdebatt omfattas endast 
av ett mindre antal personer. Den är nöd-
vändig för att idéerna skall utvecklas och få 
den rätta utformningen.« Arbetsgivarnas 
beslut blev också att utveckla en informa-
tions- och propagandaverksamhet för att 
motverka och tränga tillbaka vänstervågen. 
Att arbetsgivarna ger stora summor för att 
organisera kampanjer med syfte att påverka 
samhällsutvecklingen har som vi sett gamla 
traditioner i Sverige. Den kampanj som 

initierades i början av -talet är ändå 
antagligen den mest omfattande. Hundra-
tals miljoner kom att pumpas in i ett vitt-
förgrenat nät som så småningom förutom 
de traditionella arbetsgivarorganisationerna 
kom att omfatta utredningsinstitut (IUI), 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, 
förlag som Timbro, Ratio och Opinion 
samt SAF:s och Industriförbundets förlag, 
tidningar som SAF-tidningen och Svenska 
Dagbladet, Näringslivets ekonomifakta 
och organisationer och påtryckningsgrup-
per alltifrån Skattebetalarnas förening och 
Folket mot löntagarfonder till Nätverket 
den nya framtiden och Kvinnor för en bor-
gerlig regering. Nätverken var naturligtvis 
inte bara ett tomt skal. Medvetet formule-
rades en alternativ politik och en alternativ 
samhällssyn som i grunden kom att utmana 
de idéer som låg bakom. Tydligast kom de 
till uttryck i SAF:s långa önskelista som 
formulerade en rad krav på långtgående 
samhällsförändringar i stor företagarnas 
intresse.
 
 föll den socialdemokratiska reger-
ingen med dunder och brak. Den valkam-
panj som förgick valet hade en del påtagliga 
likheter med . Ett centralt tema i kam-
panjen var behovet av växling vid makten. 
Ett alldeles för långt socialdemokratiskt 
regeringsinnehav hade lett till korruption 
och maktmissbruk, som gärna illustrerades 
med bilder på överviktiga pampar som inte 
levde som de lärde.
 Men det var ingalunda så att de borger-
liga partierna gick till val på att genom-
föra SAF:s politik. Tvärtom. I betydande 
utsträckning angreps socialdemokratin från 
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vänster. Gång på gång angreps socialdemo-
kraterna för att de inte lyckats bekämpa 
– arbetslösheten. I opinionsundersökning-
arna låg socialdemokraterna på rekordlåga 
nivåer. Var socialdemokraterna inte längre 
framgångsrika i sin främsta gren? Under 
jämviktriksdagen – var de borgerliga 
partierna pådrivande i en expansiv keyne-
siansk politik, även om det ska sägas att 
högern under Bohman var emot.. Genom 
att låta centerledaren Fälldin fånga upp en 
av den radikala rörelsens viktigaste krav, 
nej till kärnkraft, kan man hävda att den 
borgerliga regeringen åkte snålskjuts på 
vänstervågen. Såväl de andra borgerliga 
partierna som de storföretagare som stod 
bakom dem var naturligtvis kraftiga mot-
ståndare till en kärnkraftsavveckling, och 
naturligtvis visste de att det inte skulle vara 
möjligt att genomföra en sådan även vid en 
borgerlig valseger, men de föredrog vist nog 
att spela bluff stop.
 Det måste ses som en ödets ironi att en 
viktig orsak till att socialdemokratin  
efter  år tvingades bort från regerings-
makten och att landet fi ck en borgerlig 
regering var att en betydande del av dem 
som radikaliserats av -talets vänstervåg 
valde att rösta på centerpartiet.
 Men det var inte kärnkraftsfrågans verk-
liga läge som var den stora dolda agendan 
efter den borgerliga valsegern, det var SAF: s 
program. Visserligen inledde den borger-
liga regeringen med en viss jobb- och väl-
färdskramarpolitik, men efter några år var 
tongångarna helt andra. I slutet av -
talet gick arbetsgivarna in i en ny fas – från 
utbildning och ideologiproduktion till en 
aggressiv kampanjorganisation med syfte 

att sätta dagordningen, vinna slaget om 
opinionen – och få sin politik genomförd. 
Och resultatet känner vi. Högern vann 
kampen om problemformuleringsprivile-
giet – och om politiken. 
 Fullt ut från  genomfördes en allt 
mer öppen nyliberal politik. Svångremmar 
och reallönesänkningar kombinerades med 
en politik för höjda vinster för företagen 
bl a genom omfattande devalveringar. De 
nedskärningar det handlade om måste 
med dagens mått betraktas som ytterst 
blygsamma, men den betydelse föränd-
ringen i det politiska klimatet hade kan 
knappast överskattas. Den öppnade för de 
kommande decenniernas nyliberala sys-
temskifte. 
 
Så, en borgerlig regering med vänsterretorik 
som vinner på ett program för att värna 
välfärdsstaten som till och med kritiserar 
socialdemokratin från vänster har vi sett 
förut, med ett förskräckande resultat. Och 
låt oss samtidigt avfärda en falsk from vän-
sterdröm, nämligen att en borgerlig reger-
ing åtminstone har den fördelen att den 
radikaliserar arbetarrörelsen och leder till 
en klarare socialdemokratisk vänsterpoli-
tik. 
 Tvärtom, de förhoppningar som fanns 
att socialdemokraternas återkomst  
skulle leda fram till ett snabbt brott med 
en ny liberal politik grusades som bekant 
snabbt. Det socialdemokratiska -talet 
ledde som vi vet till en rad marknads-
anpassningar av den svenska ekonomin, 
med valutaavregleringen som spjutspets 
och ansökan om EU-anslutning och över-
givandet av målet om den fulla sysselsätt-
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ningen som logisk slutpunkt, innan det 
blev dags för en ny borgerlig regering.
  
När regeringen Bildt tillträdde hösten  
behövde man inte uppträda med lånta fj äd-
rar. Den verklighetsbild som arbetsgivarna 
och deras arméer i ett drygt decennium 
försökt skapa prånglades okritiskt ut som 
sanningen av opinionsbildare från media 
till akademi och SAF:s program var den 
enda vägen. Moderaternas och folkpar-
tiets gemensamma plattform »Ny start 
för Sverige« var en direkt översättning av 
många av SAF:s krav, och få var de bor-
gerliga politiker och tjänstemän i statsråds-
beredning och fi nansdepartement som inte 
nära samarbetat med, och inte sällan avlö-
nats av, Timbro, Ratio, SNS, Industrins 
utredningsinstitut, Näringslivets ekonomi-
fakta eller i vilken form nu det SAF-ledda 
projektet valt att uppträda. En av många var 
stiftelsen Marknadsekonomiskt alternativ 
för Sverige, MAS, tillkommet på gemen-
samt initiativ av Bengt Westerberg och 
SAF:s Sture Eskilsson, med syfte att förbe-
reda ett borgerligt maktövertagande efter 
förlusten . Näringslivets fond skaff ade 
fram en generös fi nansiering, Bengt Wester-
berg – som vid denna tid framstod som en 
nyliberal hök – blev kanslichef och Carl 
Bildt ingick i styrelsen. Sammantaget kan 
man säga att den ekonomiska elitens direkta 
infl ytande över en regering antagligen sällan 
varit större än över den Bildt ledde.
 Åter blev resultatet av en borgerlig reger-
ing att socialdemokraterna drevs ytterligare 
ett steg åt höger. Och åter var det en eko-
nomisk kris som blev ursäkten. Den akuta 
ränte- och valutaturbulensen hösten  

– vem glömmer räntor på   – visade 
att Bildts enda väg lett ner i diket. Men 
istället för att ta strid för en annan politik 
slöt socialdemokraterna upp bakom reger-
ingen i två hårda krispaket i »det största 
saneringsprogrammet för de off entliga 
fi nanserna i Sverige i modern tid«. Och 
sanering betydde med högerns vokabulär 
allt från karensdagar till nedskärningar i 
skolorna och höjningar av pensionsåldern. 
Nu kunde också i stor enighet genomföras 
ytterligare några »reformer« av stor symbo-
lisk och politisk betydelse: att infl ations-
målet överordnas kampen mot arbets-
lösheten, en självständig riksbank, ställd 
utom demokratisk kontroll, rambeslut med 
utgiftstak i riksdagen för att garantera att 
de folkvalda inte föll undan för massornas 
krav och ett raserande av ATP-systemet 
till förmån för ett pensionssystem under-
ställt marknaden. Som kulmen på denna 
period kan man kanske se Bildts och Carls-
sons gemensamma kampanj för att föra in 
Sverige i EU hösten . Även här var nu 
trettio års höger- och arbets givarpolitik 
lyckligt fullbordad. Det är här inte utan 
intresse att notera att näringslivets mot-
stånd mot en socialdemokratisk regering 
aldrig varit så svagt som  och . 
Vid bägge tillfällena gällde det att lotsa in 
Sverige i EU respektive EMU, något som 
kraftigt torde ha underlättats av en social-
demokratisk regering.  lyckades det; 
 var socialdemokratins prestige inte 
längre tillräckligt stark.
 
Konsekvenserna av denna utveckling 
känner vi. På ett allmänt plan har dessa 
beslut – fattade med berått mod i stor poli-
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tisk enighet – inneburit en förskjutning 
av den politiska makten till näringslivet 
och de resursstarka aktörerna. Den har 
också lett till allvarliga konsekvenser för 
arbetar rörelsen. Ansvarstagandet för ned-
skärningspolitiken har tärt hårt på vänster-
partiernas förtroendekapital och slitit ner 
tusentals partiaktivister. Framför allt står 
social demokratin ideologiskt avklädd. Den 
nya generation socialdemokratiska ledare 
som står och stampar för att ta över efter 
Persson har fostrats att försvara och genom-
föra en politik som lett till de mest omfat-
tande sociala nedskärningar, privatiseringar 
och avregleringar som vårt land skådat, och 
som lett fram till gigantiska omfördelningar 
till det arbetande folkets nackdel. 
 
Under tiden har den ekonomiska borger-
ligheten fi nslipat sina metoder. Dagen efter 
valet  presenterade Svenskt Näringsliv 
sitt nya program. Nu ska det man ännu inte 
lyckats uppnå genomföras: Slopad arbets-
rätt, sänkta företagsskatter, slopad förmö-
genhetsskatt, store löneklyftor. Och man 
har skolat en ny generation verkställare. 
Fortfarande är storföretagarna skeptiska 
till att själva besudla sig med politiskt/par-
lamentariskt arbete. Man jobbar hellre i 
sina egna lobbyorganisationer och sponsrar 
andra. I regeringen saknas de riktiga kapi-
talisterna. Mest tjänar Bildt, som faktiskt 
kan tacka de erfarenheter han gjorde som 
off entliganställd politiker för sin rikedom. I 
senaste numret av det borgerliga magasinet 
NEO – ett annat exempel på näringslivs-
betald opinionsbildning – fi nns en intres-
sant lista på ett hundratal personer som de 
initierade skribenterna tror nu håller på att 

ta över som verkställande tjänstemän och 
politruker i Rosenbad och på de centrala 
departementen. Jodå, där fi nns liksom förra 
gången gott om folk från Industrins och 
Handelns utredningsinstitut, Skattebeta-
larnas förening, Ung företagsamhet, Han-
delskammaren och Timbro. Men som ett 
tidens tecken fi nns en ny grupp som redan 
verkar vara större, och där de unga fi nns: 
managementkonsulterna, kommunika-
tionsstrategerna, informationscheferna, 
reklambyrådirektörerna, PR-nissarna. Det 
är dit, snarare än till Timbro eller parti-
kanslierna som - och -talets karriär-
sugna mufare och lufare sökt sig. Företag 
som Kreab, McKinsey, JKL eller Hill och 
Knowlton är de nya borgerliga tankesmed-
jorna, det är där de nya strategierna funde-
ras ut, utformas och kommuniceras. Yta 
och förpackning, javisst. Innehållet sköts 
som vanligt på annat håll. 

Noter
 Göran Therborn , Borgarklass och byråkrati 

i Sverige, 
 Schön , En modern svensk ekonomisk his-

toria, s 
 Schön  s 
 Torbjörn Nilsson , Elitens Svängrum
 Kjell Östberg , Kommunerna och den 

svenska modellen s 
 Gullan Gidlund , Partistöd
 Sven-Arne Söderpalm , Wallenberg och 

Branting s  ff
 Söderpalm   f
 Söderpalm  s.
 Citatet från den framtida högerledaren Jarl 

Hjalmarsson, Torstendahl , Mellan nykon-
servatism och liberalism s .
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 Werner Schmidt , Antikommunism och 
kommunism under det korta -talet.

 Se också Östberg .
 Niklas Stenlås , Den inre kretsen s .
 Stigbjörn Ljunggren  Folkhemskapitalis-

men s .
 PM föredragen för SAF:s styrelse ...

 Hansson, S. O. and Lodenius, A.-L. , 
Operation högervridning.

 Hans Bergström , Rivstart s  ff.
 Carl Bildt, »Den stapplande vägen till refor-

mer och till Europa« i Jonung (red) , På 
jakt efter ett nytt ankare. Från fast kronkurs till 
inflationsmål s .
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dessa idésystem. Dessa beröringspunkter 
har varit betydligt vanligare i den verkliga 
världen, hos de konkreta idébärarna och 
historiska aktörerna, än i handböckerna 
där de politiska idétraditionerna är mer 
eller mindre logiskt sammanhängande 
doktriner med rötter hos Edmund Burke 
respektive Adam Smith (eller Platon och 
Hobbes respektive Aristoteles och Locke). 
I Västeuropa har de konservativa partierna 
sedan länge i stort sett bejakat den eko-
nomiska liberalismen fullt ut. På samma 
sätt har liberaler bejakat en mängd ideal 
som traditionellt sett brukar betecknas 
som konservativa: man har varit för kärn-
familjen, religionen, ett starkt försvar, och 
underblåst en historiesyn där kungar och 
krig dominerat.
 Den borgerliga ideologin utgörs dock 
av något mer än politiska doktriner. Den 
yttrar sig även i mer orefl ekterade stånd-
punkter och föreställningar som förekom-
mer mer eller mindre i alla samhällsklasser, 
organisationer och partier. Att hävda att 
dagens socialdemokrati till stor del förfäktar 

I skolböcker, idéhistoriska handböcker 
och i samhällsdebatten delas de moderna 
politiska åskådningarna vanligen in i de 
tre stora ideologierna konservatism, libera-
lism och socialism. I svensk politisk debatt 
brukar också de borgerliga partierna anses 
representera olika variationer av konserva-
tism och liberalism.
 Men talar man om en borgerlig ideologi 
så uppfattas det nog inte i första hand som 
en ren sammanfattning av de ståndpunkter 
som moderaterna, folkpartiet, kristdemo-
kraterna och centern står för. I denna text 
använder jag begreppet i en marxistisk tra-
dition, där den borgerliga ideologin helt 
enkelt består av alla de idéer och föreställ-
ningar som legitimerar och upprätthåller 
det rådande kapitalistiska samhällssyste-
met. Detta är en på sätt och vis mer abstrakt 
och fl ytande beteckning.
 Till stora delar kan man säga att borgerlig 
ideologi inkluderar både konservatism och 
liberalism, och en viktig poäng med begrep-
pet är att det överfl yglar de många gemen-
samma beröringspunkter som fi nns mellan 

Den borgerliga ideologin 
och historien
Samuel Edquist
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borgerliga ideal är nog inte så väldigt kon-
troversiellt, med tanke på att man numera 
mer eller mindre bejakar de kapitalistiska 
ekonomiska principerna. Men också andra 
marxistiska och anarkistiska rörelser har i 
varierande grad infl uerats av borgerlig ideo-
logi. I själva verket kan ingen som lever och 
verkar i vårt kapitalistiska samhälle helt och 
hållet svära sig fri från den.
 De här något abstrakta innebörderna 
av det borgerliga samexisterar med en mer 
konkret, där borgerligheten helt enkelt är 
en bestämd social grupp. Det är en viktig 
distinktion att göra, och begreppet borger-
lig har använts i dessa skilda betydelser ända 
sedan - och -talen. Den sociolo-
giska innebörden är den äldsta, och återgår 
på den borgarklass som idkade handel och 
hantverk i äldre tiders städer. Med tiden 
kom termen borgerlig även att beteckna 
borgarklassens liberala ideologi (borgerliga 
friheter) och idéer typiska för kapitalismen 
som helhet – där återfi nner vi den marxis-
tiska terminologin kring borgerlig ideologi 
och borgerlig kultur. Det konkret sociala 
borgerlighetsbegreppet är dock fortsatt livs-
kraftigt, inte minst i kulturell bemärkelse, 
då det gärna används i något nedsättande 
mening för att beskriva idealen i borger-
liga miljöer. Till dem hör ordning, reda, 
självkontroll och sparsamhet, och att leva 
anständigt och moraliskt utan att bryta mot 
konventionerna. Att göra upp med denna 
form av borgerligt tänkande och leverne 
har sedan -talet varit en central del i 
självuppfattningen hos åtskilliga konstnä-
rer och intellektuella. I själva verket har det 
legat i konstnärskapets natur att utgöra en 
sorts motsats till de miljöer som åtskilliga 

av dess utövare själva kommit från. (Inte 
utan skäl kan många former av utpräglad 
antiborgerlighet i denna mening klassifi ce-
ras som just något typiskt borgerligt.)
 Men borgerlig ideologi i betydelsen av 
det som reproducerar det kapitalistiska sys-
temet är alltså något som inte bara behöver 
förekomma bland personer ur borgarklas-
sen. Och omvänt kan förstås borgerliga 
personer göra upp med den. Desto svårare 
är det dock att använda den, så att det inte 
blir som det så ofta blivit – att termen »bor-
gerlig« blir som en dödskallemärkning på 
en hel rad företeelser som varje god radikal 
måste undvika. Alltså, hur göra för att inte 
hamna i en trång sekterism där man inte får 
lyssna på vilken musik man vill, eller und-
vika vissa sätt att leva för att inte utstämplas 
som en förhatlig borgarbracka?
 Mer om den problematiken längre fram. 
Först måste vi gå in på vad den borgerliga 
ideologin mer konkret består av. I vilka 
föreställningar och genom vilka kulturella 
praktiker underbyggs den rådande kapi-
talistiska ordningen, klasskillnaderna och 
orättvisorna? Det vore en jätteuppgift att 
bena ut ämnet i sin helhet. Jag tänkte här 
nöja mig med att resonera kring en bestämd 
aspekt av den borgerliga ideologin: hur den 
förhåller sig till historien.

Historien som ursprungsmyt och 
som framstegets nyckel
En grundläggande motsättning inom den 
borgerliga ideologin är den mellan å ena 
sidan dess »liberala« ideal med rötter i upp-
lysningen, det vill säga individualismen, 
utilitarismen och rationalitetsidealen, och 
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å den andra föreställningar som betonar 
gemenskap, känsla, familj, tradition, reli-
gion, nation och annat som ofta kallas 
»konservativt«.
 Visst fi nns skillnader mellan borger-
ligt tänkande människor sinsemellan, där 
vissa betonar de »liberala« idealen mer och 
omvänt. Men ändå är det fruktbart att 
betrakta denna motsättning mellan »hårda« 
förnuftsideal och »mjuka« gemenskapsideal 
som två sidor av samma mynt. Hela det 
moderna tillståndet innebär en ambivalens 
mellan å ena sidan upplysningens, indivi-
dualismens och framstegets Gesellschaft och 
å andra sidan Gemeinschaft – den föregivet 
naturvuxna gemenskapen mellan männi-
skor i det äldre samhället, i släkter, familjer 
och byar. De fl esta borgerliga idébärare har 
i praktiken uppburit båda de här sidorna 
samtidigt.
 Historiemedvetandet är därför något 
som i hög grad kännetecknar den borger-
liga kulturen och ideologin: det represente-
rar alltså både den tillbakablickande sidan 
– viljan att förankra sig i något fast och 
beständigt – och den framåtblickande: det 
var i det förgångna som utvecklingen förbi 
samtiden mot den hägrande framtiden 
började. Det var också i samband med den 
borgerliga revolutionen som historieveten-
skapen fi ck den status den haft sedan dess, 
och i än högre grad användes det förfl utna i 
samhällsdebatten, litteraturen, konsten och 
undervisningen som ett integrerat element 
i den borgerliga världsuppfattningen.
 Det absolut centrala för den borgerliga 
historieanvändningen är att historien gestal-
tas på så sätt att den legitimerar det rådande 
samhällsskicket. De övergripande formerna 

för historieskrivningen kan variera. Den 
kan till att börja med vara evolutionistisk, 
så att det samtida samhället framställs 
som en logisk fullbordan av den historiska 
utvecklingen från tidernas begynnelse. Den 
kan också skildra det förfl utna som något i 
grunden likadant som det nuvarande. Och 
till sist kan det vara fråga om ett historie-
bruk som över huvud taget inte drar några 
linjer mellan nuet och det förgångna, utan 
historien blir ett främmande land som är 
något spännande och exotiskt.

Historien som rätlinjig utveckling
Under -talets liberala genombrott i 
Västerlandet dominerade den evolutionis-
tiska framställningsformen av det förfl utna. 
Denna hängde intimt samman med den 
borgerliga framstegstron, som i horison-
ten såg det fulländade samhället vara på 
väg att skapas. Det fanns bara några hinder 
kvar på vägen (i Sverige ståndsriksdag och 
kvar varande ekonomiska restriktioner), 
som snart skulle svepas bort genom själva 
historiens kraft. -talet var också den 
moderna nationalismens stora födslotid, 
något som i högsta grad färgade den bor-
gerliga historieskrivningen. Den sökte sina 
uttryck i vetenskapen, i historiska romaner 
och skådespel, genom operor, konstverk och 
statyer. En klassisk term för denna typ av 
historia är the whig interpretation of history, 
efter de brittiska liberalerna i whig partiet 
som såg det nuvarande samhället som en 
rätlinjig utveckling från  års Magna 
Carta till samtidens parlamentarism.
 Så länge inte borgerligheten helt tagit 
över samhällsmakten, fanns det ett visst 
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revolutionärt inslag i dess historieframställ-
ningar. Borgarklassen ville ju driva igenom 
ett nytt kapitalistiskt samhälle som skulle 
ersätta det gamla traditionstyngda feodala 
samhället med dess ärvda troner och eko-
nomiska pålagor.
 Historien beskrevs därför som folkets 
kamp genom tiderna mot herrar och aris-
tokrater. I de allra fl esta fall kom också 
den borgerliga historieskrivningen att söka 
identitet mellan den samtida borgarklassen 
och helt andra befolkningsskikt i det för-
fl utna, såsom forntidens odalbönder eller 
senmedeltidens bergsmän och dalallmoge 
i samband med Engelbrekts, Sturarnas och 
Gustav Vasas kamp mot danskarna. Uppror 
kunde vara riktiga, i det förfl utna som just 
de sistnämnda eller i samtiden hos polacker 
och italienare, men bara om det var för den 
rätta, borgerligt-liberala saken.
 Men på samma gång hyllades i regel 
kungamakten och den nationella statsap-
paraten. När man fi rade Engelbrekt och 
Gustav Vasa var det just vad man såg som 
den moderna svenska statens födelse man 
fi rade, och i Gustav II Adolf såg man en 
förkämpe för borgerligt-liberala ideal som 
tros- och tankefrihet mot det papistiska 
mörkret. Slutmålet i svensk historia var 
alltså det borgerliga samhället. Det är dock 
anmärkningsvärt att man alltid i rätt liten 
utsträckning lyft fram exempelvis tryckfri-
hetens historia – där man ju om man vill 
kan säga att Sverige var mycket tidigt ute i 
ett internationellt perspektiv med  års 
tryckfrihetsförordning.

 Ännu var underklassen något som man 
inte allt för mycket behövde oroa sig för. 
Men det blev desto viktigare fram emot 

-talets slut, då den svenska historien 
allt mer användes som ett argument för 
en stark kungamakt och krigsmakt, som 
vapen mot arbetarrörelsen och den radi-
kala delen av borgerligheten. På sätt och 
vis kan det framstå som om initiativet kring 
historieskrivning och nationalism i Sverige 
skiftade från liberalism till konservatism 
mellan  och , men det avspeglade 
snarast det faktum att borgerligheten nu 
hotades underifrån på ett helt annat sätt.
 I och med att de lägre klasserna måste 
pacifi ceras, fi ck den borgerliga ideologin 
förändras, anpassas och göras än mer sofi s-
tikerad. Över huvud taget blev just den 
ideologiska formen av maktutövning allt 
viktigare. Denna förskjutning har också 
avspeglats i teoribildningen kring maktut-
övningens natur i det moderna västeurope-
iska samhället, där man allt mer beskrivit 
den dominerande borgerliga ideologin som 
något mer och mer omnipotent. Ingen kan 
komma undan den borgerliga makten, som 
verkar genom att påverka folks själar i stället 
för att utöva direkt våldsmakt. Den inter-
naliserar normer i den härskande klassens 
och den rådande ordningens tjänst.
 Detta sätt att begreppsliggöra den bor-
gerliga makten underblåstes av att det 
aldrig blev någon socialistisk omvälvning i 
Västeuropa, där kapitalismen fortlevt trots 
att rösträtten utvidgats till större delen av 
befolkningen. Inte minst har den fl ore-
rat inom den så kallade västmarxismen. 
En av dess tidigaste företrädare, Antonio 
Gramsci, inskärpte just att borgerlighetens 
maktposition – dess hegemoni – i de väs-
terländska staterna reproducerades framför 
allt i och genom det civila samhället: genom 
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skolan, massmedierna och de intellektu-
ella. Gramsci menade att borgarklassen till 
skillnad från tidigare härskande klasser i 
historien medvetet försökte få sin ideologi, 
sin kultur och sina värderingar att omfattas 
av så många som möjligt.

 Den här ideologiöverföringen började 
redan under -talets slut, bland annat 
genom den allt mer omfattande skolun-
dervisningen och folkbildningen. Ett 
klassiskt exempel är hur man i början av 
-talet införde nya läseböcker i skolan 
som skulle vara lättlästa och roliga, så att 
eleverna verkligen tog till sig innehållet. 
Den relativt högdragna Läsebok för folk-
skolan ersattes sålunda med succéer som 
Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige, Verner von Heidenstams 
Svenskarna och deras hövdingar och Anna 
Maria Roos Sörgården. Drivande för detta 
var mestadels progressiva liberaler som 
Fridtjuv Berg och Ellen Key.

 Detta innebar alltså en förändring inte 
bara till formen utan även till innehållet av 
den borgerliga ideologin på bland annat 
historiens område. -talets historia om 
kungar och krig fi ck formuleras om, och 
större fokus lades på den inre kulturutveck-
lingen. En kulturnationalism med röda 
stugor, hembygdsgårdar och folkdanser 
passade bättre för en nationalkänsla som 
åtminstone måste verka egalitär. Liberaler 
och socialdemokrater förfäktade ivrigt en 
sådan demokratiserad historienationalism 
redan från -talets slut, och under mel-
lankrigstiden kan man säga att den slog 
igenom fullständigt.
 Men i och med att liberaler och socialde-
mokrater vann rösträttsstriden och seder-

mera folkhemmet kristalliserades, så skedde 
också en sorts anpassning högerut av den 
gamla radikala historieskrivningen. Nu 
gällde det ju inte i samma grad att kämpa 
för en förändring av rösträtten och dylikt, 
utan i högre grad att slå vakt om vad som 
uppnåtts. I större utsträckning än tidigare 
lades därför tonvikten på kontinuiteten 
genom svensk historia, och hur man alltid 
följt lagen och samarbetat inbördes.
 Vi kan exemplifi era med en ledande 
svensk folkbildare, Gillis Hammar, fl itig 
skribent i den ABF-anknutna tidskriften 
Studiekamraten under fl era decennier. Hans 
mission under mellankrigstiden var att 
förmå den svenska arbetarklassen att knyta 
an till den svenska historien, eftersom den i 
Hammars ögon nu uppnått sina mål. När-
mare bestämt handlade det om att omfatta 
den specifi kt »svenska samhällsviljan«, som 
han i ett tal  menade kunde samman-
fattas med orden »frihet och lag«. Redan i 
och med landskapslagarna blev svenskarna 
ett »lagfolk«, i och med att de genomsyrades 
av ett samfällt rättsmedvetande.

 Den svenska rätts- och lagtraditionen, 
med »gemensamt ansvar« mellan olika 
samhällsgrupper som en röd tråd, menade 
Hammar var en förutsättning för Sveriges 
nuvarande medborgerliga frihet, självbe-
stämmande och likhet inför lagen. I stort 
sett hade kungamakt och folk kunnat verka 
utan större konfl ikter. Och omvänt hade 
den svenska rättstraditionen »från Torgny 
Lagman till Hjalmar Branting« gjort att 
svenskar kunnat exportera dessa ideal till 
utlandet, ända sedan Rurik som ordnade 
upp förhållandena i Ryssland och lagmans-
dottern Birgitta som visste att tala om för 
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påven att lagen och rätten gällde även 
honom.

 Detta budskap riktades förstås främst 
till arbetarklassen. Mästrande framhöll 
Hammar att den svenska arbetarklassen 
genom sin historia visat att den hade känsla 
för realiteter, var ansvarsfull, obenägen för 
revolution, och snarare handlade efter 
»sitt sunda svenska förnuft« än utifrån »en 
allmän radikal socialistisk princip«. Denna 
ansvarskänsla ställde den svenska arbetar-
klassen »i ett historiskt sammanhang med 
de samhällsgrupper, som i en förfl uten tid 
betytt något för det svenska samhällets upp-
byggande och bevarande«.

 Hammar var en av de mest vältaliga 
representanterna för denna typ av historie-
syn, som blev dominerande i socialdemo-
kratin under mellankrigstiden, och som till 
övervägande del var gemensam med den 
syn på Sveriges förfl utna som förhärskade 
i de borgerliga partierna. Han hörde till de 
socialdemokratiska intellektuella som mest 
ihärdigt polemiserade mot kommunismen 
i bildningsfrågor, och han menade att den 
svenska historien skulle skapa immunitet 
mot »utländska« företeelser som kommu-
nism, fascism och nazism.
 Under efterkrigstiden och fram till idag 
har den dominerande borgerliga historiesy-
nen förändrats. Den äldre historien har satts 
inom parentes, det har talats allt mindre om 
Engelbrekt och Gustav Vasa. Man har dock 
fortsatt att framställa svensk historia som en 
berättelse om samarbete, där man sitter ner 
och diskuterar och kompromissar ända från 
sockenstämmorna till nutidens svenska 
hjältar på medlaruppdrag ute i världens 
oroshärdar. Uppror ligger inte för svensk-

arna – och de behöver heller inte ta till några 
drastiska åtgärder eftersom Sverige ändå är 
ett av världens bästa länder. Sverige är också 
en mer eller mindre fulländad demokrati, 
där man kan lita på ämbetsmän och byrå-
krati, som följer lagar och förordningar till 
punkt och pricka. Även om den äldre histo-
rien (före -talet) till stor del försvunnit 
som referensram i den politiska debatten, 
så är dessa föreställningar om samarbete, 
konsensus och gammal rättstradition ett 
direkt arv från tidigare epokers mer öppet 
nationalromantiska historiebruk där man 
knöt dessa företeelser till landskapslagar 
och Engelbrekt.
 Och därför verkar denna historiskt grun-
dade svenska självförståelse som ett mäktigt 
raster och skydd mot alla fakta som kan 
tala emot den, såsom IB-aff ären, SÄPO:s 
åsiktsregistreringar och avslöjandena om att 
neutralitetspolitiken till stor var en chimär. 
Denna samförståndsideologi – som i högsta 
grad administrerats även av socialdemokra-
tin – spökade i statsapparatens agerande 
under och efter Göteborgskravallerna . 
De hårda domarna var som en magreak-
tion från ett samhälle som vägrar acceptera 
händelser som så allvarligt stör bilden av 
det fredliga Sverige – därför tar man den 
enkla men cyniska vägen att kriminalisera 
en mängd demonstranter. Uppenbarligen 
hade också polisens agerande och de poli-
tiska domarna efteråt ett brett folkligt stöd. 
Det är svårt att komma ifrån slutsatsen att 
man anser att polis och rättsväsende per 
defi nition har rätt, hur de än har agerat i 
detalj.
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Historien som erfarenhetsbank
Vid sidan om det evolutionistiska bruket av 
historien, som är något utpräglat modernt, 
har man i alla tider använt händelser och 
personer ur det förfl utna som inspirerande 
(eller avskräckande) exempel att ta lärdom 
av i samtiden. En näraliggande fråga är över 
huvud taget vems historia som skrivs: vilka 
grupper är det som väljs ut? Det förfl utna 
är en viktig identitetsskapare, och de före-
teelser och samhällsskikt som får plats i de 
historiska berättelserna om exempelvis ett 
land eller en stad inpräntar också bilden av 
vad landet eller staden är för något i nuet. I 
båda de här fallen är det inte nödvändigt att 
man erbjuder en »röd tråd«, det vill säga att 
man tecknar upp exakt hur förbindelserna 
ser ut genom tiderna från den historiska 
personen eller händelsen till vår tid.
 Det ideologiska elementet är särskilt 
uppenbart i dessa bruk av historien – efter-
som de valda gestalterna eller skeendena 
medvetet passas in och åkallas för bestämda 
syften. Det är förstås betydelsefullt huruvida 
man hyllat enväldiga härskare som Julius 
Caesar och Gustav Vasa eller upprorsmän 
som Spartacus eller Nils Dacke. Har man 
alls lyft fram de breda folklagren? Hur har 
man skildrat relationen mellan kvinnor och 
män? Vilka områden och länder får störst 
utrymme i världshistorien? Vilka grymhe-
ter och folkmord lägger man tonvikten på? 
I många fall handlar det också om konfl ikt-
fyllda tolkningar av samma person eller ske-
ende: huruvida Gustav Vasa i första hand 
var en rå sälle eller den moderna statens 
landsfaderlige grundare är en hundraårig 
debattfråga, men är så pass levande att man 

fortfarande kan sälja böcker genom att 
framställa det som en ny och fräsch omtolk-
ning när man för hundraelfte gången avslö-
jar hur ondsint Gustav Vasa var. Det sätter 
fi ngret på att dominerande och alternativa 
historieskrivningar ofta rör sig inom samma 
övergripande tolkningsram, som ofta kan 
ha nog så viktiga ideologiska implikationer, 
men det är en annan fråga.
 I historieskrivningen möter oss alltså 
alla de former av borgerlig ideologi som 
gäller även för nutiden. Givetvis hyllas de 
fenomen som så att säga är en logisk följd 
av kapitalismens mekanismer: den privata 
äganderätten, den ekonomiska liberalismen 
och individualismen. I dessa avseenden 
fi nns också större skillnader mellan soci-
aldemokratin och de borgerliga partierna 
– SAP kan inte sägas ha administrerat den 
borgerliga ideologin i samma utsträckning 
här som i fallet med historieskrivningen om 
det fredliga och kompromissvilliga svenska 
folket.
 Just individualismen har alltid varit en 
hörnsten i den borgerliga ideologin. Den 
är snarast en logisk följd av kapitalismen 
som system, där de enskilda människorna 
förväntas sälja sin arbetskraft på en öppen 
marknad. Enligt idealet skapar alltså indi-
viderna själva sin lycka och sin materiella 
välgång. Och på motsvarande sätt är det 
inte »samhällets« fel om människor blir fat-
tiga eller arbetslösa – samhället är ju inget 
annat än summan av individerna, och det är 
närmast ett tankefel att tro att samhället har 
något ansvar. (Nu är förstås de fl esta bor-
gerliga personer inte så rigida, utan tillstår 
att sociala reformer kan vara nödvändiga 
för att bibehålla samhällsfriden.)
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 För att underbygga dessa ståndpunkter 
har därför historieskrivningen till så stor del 
handlat om enskilda personers handlande. 
Särskilt har den då framhävt »stora« och 
handlingskraftiga personer. Förr var det till 
stor del kungar, fältherrar och statsmän, 
under senare tider har pendeln mer slagit 
över till företagsledare, entreprenörer och 
vetenskapsmän såsom Linné, Wallenberg, 
de Laval, Dalén och Nobel. Inriktningen 
på individerna har alltid gått hand i hand 
med de större klassöverskridande identi-
tetsprojekt som borgerligheten gynnat. De 
stora personligheterna har alltid varit goda 
fosterlandsvänner, eller på senare tid sanna 
européer.
 Krigarna och kungarna – eller imaginära 
motsvarigheter som Arn Magnusson – har 
dock fått en viss renässans på senare tid, 
något som mycket väl kan tolkas som en 
eff ekt av att den borgerliga historieideo-
login inte behöver anpassa sig lika mycket 
som förr. Om det förr dock nästan enbart 
var män som hyllades i det förgångna, är det 
nu allt fl er kvinnor, men då ändå ofta enligt 
mallen »stor och mäktig«, såsom drottning 
Kristina, heliga Birgitta, eller Ingegerd som 
blev helgon i Ryssland. 

Historia som nöje och upplevelse
Men det fi nns en annan form av historie-
användning som blivit betydligt vanligare 
under senaste decennierna, åtminstone i 
västvärlden. Denna form av historia frodas i 
forntidsbyar, medeltidsfestivaler och andra 
uttryck för den så kallade kulturarvsin-
dustrin, där lek, nöjen och upplevelser 
är värden som premieras. I detta fall blir 

det förfl utna allt mindre något som binds 
samman med nuet genom exempelvis sam-
manhängande berättelser (t  ex Gustav Vasa 
som den starka statsmaktens fader), utan 
snarare något lösgjort, ett »kulturarv«. På 
engelska talar man gärna om heritagisation, 
som lite otympligt kan översättas med »kul-
turarvifi ering«.
 Det är sällan fråga om några revolutio-
nära eller bildstormande beskrivningar av 
det förfl utna i de versioner av historien som 
gestaltas. För att inte stöta bort presumtiva 
kulturkonsumenter tenderar man att åter-
knyta till välbekanta, det vill säga tidigare 
dominerande historiebeskrivningar. Det 
förfl utna ska i första hand appellera till 
andra värden än strikt ideologiska: det ska 
skapa identifi kation, igenkännande, upp-
levelser, arbetstillfällen och inkomster. En 
tidigare kontroversiell historisk gestalt som 
Nils Dacke är nu vare sig en uppviglare av 
pöbeln mot den lagliga statsmakten eller en 
folklig frihetskämpe mot en tyrannisk själv-
härskare, utan helt enkelt en känd historisk 
gestalt som gör en viss bygd känd och som 
kan locka dit turister.
 Man kan förstås med goda skäl lyfta fram 
de omedelbara ideologiska signalerna som 
sänds ut i exempelvis Jan Guillous Arn-
böcker och i den historieturism som sedan 
fl orerat i Västergötland – eftersom det 
där handlar om att lyfta fram en »natio-
nalhjälte« och »landsfader« som dessutom 
enade Sverige genom vapenmakt. Det är 
inte svårt att se likheterna med en gam-
maldags historia om kungar och krig. 
Men kanske är det ännu viktigare att det 
är fråga just om historia som underhåll-
ning, som i första hand ska erbjuda »upp-
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levelser«, stärka en regions marknadsvärde 
och fylla stugbyar och hotell. Krisbygder i 
exempelvis Bergslagen har till stor del satsat 
på kulturarvsindustrin, eftersom det är ett 
sätt att råda bot på sysselsättningsbristen.
 Ytligt sett handlar det alltså om en 
av ideologisering av historien. Jämfört med 
-talet är det bildstormande bruket av 
historien mindre förekommande – det vill 
säga att man vill bidra med en helt ny bild 
av det förfl utna avsedd att sporra till hand-
ling i nuet. Man kan i och för sig peka på 
de många off entliga debatterna om histo-
rien under det senaste dryga decenniet, om 
tvångssteriliseringar och annat, men det är 
något annorlunda och jag återkommer till 
det.
 Många radikala teoretiker har analyserat 
denna upplevelsehistoria i termer av att his-
toriens emancipatoriska potential desarme-
ras. Ofta resonerar man mer eller mindre 
explicit i termer av en dominerande bor-
gerlig kultur eller ideologi, och inte sällan 
i direkt efterföljd till Frankfurtskolan. 
Enligt dess portalfi gurer Max Horkhei-
mer och Th eodor W Adorno säkerställde 
den moderna »kulturindustrin« och inte 
minst de nya etermedierna att massorna 
översköljdes av en enhetlig och förytligad 
populärkultur som svepte in alla möjliga 
motståndskulturer i sitt garn. De indok-
trinerades kort sagt till samtycke med den 
rådande ordningen, eller snarare till att 
tänka på andra saker än sin egen position 
genom ytliga nöjen och omedelbara njut-
ningar: »Den kapitalistiska produktionen 
håller dem i ett så stadigt grepp om både 
kropp och själ att de motståndslöst sväljer 
vad som erbjuds dem«. Deras menings-

frände Herbert Marcuse hävdade att den 
moderna borgerliga kulturen gjorde att 
människorna bara tänkte på sin egen pri-
vata sfär, inte på hur samhället såg ut i sin 
helhet, och än mindre på att det vore möj-
ligt att förändra.

 Över huvud taget har dessa sätt att 
betrakta det moderna samhällets maktme-
kanismer fått ytterligare styrka. Genom 
de strukturalistiska och poststrukturalis-
tiska teoriernas segertåg har de dessutom 
fått draghjälp även in i andra miljöer än 
de marxistiska – även om man då såsom 
Michel Foucault talar om en allomfattande 
makt över själarna som är karaktäristisk för 
det moderna samhället i dess helhet, snarare 
än att det är fråga om något som sker i ett 
visst klassintresse.

 Jag menar att dessa sätt att analysera är 
helt nödvändiga, men samtidigt får man 
inte uttolka dem i allt för rigid form, särskilt 
inte när man ska ställa upp alternativen. 
Hur ska man till exempel tolka de ideolo-
giska implikationerna av att den övervä-
gande delen av den historia som människor 
intresserar sig för är inriktad på isolerade 
företeelser, och med syfte att skapa identi-
fi kation eller en meningsfull fritid?
 Den typ av lokalhistoria som så många 
människor ägnar sin fritid åt visar om inte 
annat att det folkliga historieintresset trots 
allt riktar sig mot helt andra saker än den 
nationella historien, och det är på många 
sätt positivt. Att människor är intresserade 
av sin släkts historia, av att inventera gamla 
torpgrunder i hembygden, eller att doku-
mentera en järnvägs historia in i minsta 
detalj, är onekligen något utmärkande för 
vår tid. Det är något som förekommer i 
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alla samhällsklasser och intresset riktar sig 
mot olika företeelser beroende på personlig 
läggning.
 Detta har dock alltid varit föremål för 
rynkade näsor från fl era olika håll. Yrkeshis-
toriker har menat att man borde forska lite 
mer vetenskapligt om man ändå håller på, 
konservativt lagda personer anser att man 
borde ägna större intresse åt den nationella 
historien, medan det enligt en radikal dis-
kurs vore möjligt att hävda att denna form 
av historieintresse är bortkastad, eftersom 
man kunde göra något mer produktivt av 
det ur ideologisk synvinkel.

 I vilken grad ska man nöja sig med att 
tolka detta som inget annat än ett roligt fri-
tidsintresse, och ibland ett mer eller mindre 
»nördigt« specialintresse för en viss före-
teelse som nu råkar höra till historien? Är 
det så att man utifrån de ideologikritiskt 
marxistiska eller postmodernistiskt färgade 
ståndpunkter som jag tagit avstamp i lätt 
överbetonar populär- och vardagskulturens 
roll för att befästa maktförhållandena eller 
att tvärtom utgöra en arena för motstånd?
 Men även om det kan fi nnas en risk för 
skarpsinniga övertolkningar kan man inte 
kasta bort barnet med badvattnet. Det är 
alldeles uppenbart att den historia som 
erbjuds i massproducerad populärhistoria 
nu i högre grad än för några decennier sedan 
handlar om stora män och kvinnor, om krig 
och slagfält, eller om antikviteter och stili-
deal med rötter i gamla högreståndsmiljöer 
– även om det sker parallellt med ett utbrett 
intresse för mer folklig historia i arbetslivs-
museer eller människor som utforskar sin 
egen arbetsplats eller bygds vardagshisto-
ria. Det är dock andra instanser som har 

initiativet: turistindustrin, näringslivet och 
regionala utvecklingsorgan.
 Man kan inte förutsätta att allt form av 
historieintresse ska vara ideologiskt med-
vetet. Det måste fi nnas ett utrymme för 
olika »irrationella« bruk av historien, som 
att man tycker det är roligt och spännande 
i största allmänhet med medeltiden, att 
springa omkring i lustiga brynjor och leka 
krig i skogen. Men om det innebär att man 
reproducerar och idealiserar ett samhälle 
– exempelvis medeltiden – där män var 
män och kvinnor var kvinnor, och där klass-
skillnaderna var gjutna i sten, så vore det 
fel att inte påtala det problematiska i det 
hela.

Den borgerliga antiutopismen
Trots alla exempel ovan på vilken roll det 
förfl utna spelar i den borgerliga ideologin, 
har åtskilliga marxistiska teoretiker hävdat 
att den borgerliga ideologin till sin kärna 
egentligen är historielös. Vad man menar 
är att den borgerliga ideologin söker dölja 
det historiskt tillfälliga i just det rådande 
systemet – att det faktiskt kan upphöra en 
gång lika väl som det uppkommit en gång 
i tiden. Det nyss nämnda framställandet 
av historien som en underhållande saga 
fungerar utmärkt för detta syfte. Det gör 
också borgerlighetens strävan att påvisa hur 
den egna samhällsformen varit inskriven i 
historiens själva lagar. Allting är en utveck-
ling mot det samhälle som vi har idag. Och 
då är i grunden allting som det egentligen 
alltid varit. Det förfl utna används alltså som 
en bekräftelse av att nutiden är den bästa 
tänkbara.
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 Därför tenderar den också att beskriva 
samhällsförhållandena i termer av natur-
liga och självklara lagar, och om det inte 
förekommit under tidigare epoker, berodde 
det på att man då ännu inte var tillräckligt 
upplyst. Exempelvis görs den kapitalistiska 
ekonomins principer på så sätt till något 
evigt och självklart. För att tala med Roland 
Barthes utgörs den borgerliga ideologin av 
»den rörelse med vilken bourgeoisien för-
ändrar världens verklighet till en bild av 
världen, Historien till Natur«. Borgerlig 
ideologi är alltså det som tecknar bilden 
av att allt är som det ska vara, att historien 
är slut, eller åtminstone att allt går åt rätt 
håll.
 Den borgerliga ideologin utmärks 
följdriktigt av ett principiellt motstånd 
mot genomgripande visioner om sam-
hällsförändring. Själva det utopiska tän-
kandet beskrivs ibland som något som 
nödvändigtvis leder till förtryck och mass-
mord. I sina utpräglade former misstror 
den borgerligt-liberala ideologin politiska 
handlingar i sig, som anses vara hämskor 
på den fria ekonomiska utvecklingen. Att 
det i verkligheten fi nns hur många exempel 
som helst på politiska beslut som gynnat de 
kapitalistiska intressena – från kolonialis-
men till våra decenniers programmatiska 
anpassning till nyliberalismen – blundar 
man för.

Det normala och det avvikande 
onda
Den borgerliga ideologin och historiesynen 
skapar inte så mycket en motsättning mellan 
»gott« och »ont«, utan snarare mellan »nor-

malt« och »ont«. Både »kulturarvifi eringen« 
och den evolutionistiska whig-historien har 
till mer eller mindre medveten uppgift att 
understryka just hur »normalt« det rådande 
samhället är.
 Det gäller att bevara status quo, och för 
att göra det är det enklast att hävda att det 
inte fi nns några verkliga alternativ. Det ger 
också den egna saken ett klädsamt skimmer 
av tolerans och vidsynthet om man tillstår 
att sakernas tillstånd inte är perfekta, men 
att det ändå är det minst dåliga. Enklast är 
förstås att förmå folk att över huvud taget 
inte tänka i sådana banor utan att bara 
acceptera samhället som det är. Men om 
inte, så gäller det att framställa alternativen 
som dåraktiga, som utopiska, som irratio-
nella.
 Den liberala upplysningssidan av den 
borgerliga ideologin innehåller ett princi-
piellt motstånd mot metafysik. Därför är 
det alltid motståndaren som tänker »irra-
tionellt«. I vårt samhälle får alla göra som 
de vill, alla kan utvecklas fritt enligt sitt eget 
huvud, medan de andra försöker tvinga på 
folk sina onda föresatser.
 Den borgerliga idén om rationalitet och 
utilitarism – som man också tar för given i 
det egna samhällssystemet – gör också att 
alla de mängder av fall där borgerligheten 
agerat motsatt beskrivs som undantag från 
regeln. Nationalism, rasism, sexism och fas-
cism kan särskilt av en viss typ av liberaler 
betecknas just som något antiliberalt. Det 
gäller också alla de utopier som ifrågasätter 
det borgerliga samhället, medan prokapita-
listiska utopier framställs just som naturliga 
sanningar. Det är själva tolkningsföreträ-
det och det massiva ideologiska försteget 
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som gör att man inte behöver ifrågasätta 
alla dem som med självklarhet hävdar sin 
messianska tro på ett harmoniskt lyckorike 
präglat av fri handel, informella nätverk och 
ett ständigt ökande informationsfl öde.
 Jag är förnuftig och tolerant, det är ni 
som är förblindade. Den borgerliga ideo-
logins behandling av nationalismen är ett 
särskilt slående exempel på detta. Det är 
comme il faut att mena att nationalstaterna 
är förlegade och att allt går mot större enhe-
ter, och »nationalist« blir då skällsordet 
för alla som exempelvis motsätter sig EU, 
EMU, WTO eller andra föregivna lycko-
bringare i globaliseringens tjänst. Men det 
är mestadels bara i politisk mening som 
förespråkarna av större territoriella enhe-
ter i bästa fall kan kallas antinationalister. 
Samma personer är vanligen anhängare av 
beslutet att göra  juni till helgdag, för att 
ta ett exempel. Och på samma sätt fi nns 
en stor uppslutning kring att skolans his-
torieundervisning – enligt offi  ciella styrdo-
kument – ska förmedla ideal om »svenskt 
kulturarv«.

 Detta sätter också fi ngret på att den 
borgerliga ideologin inte är så subtil och 
fi nmaskig alla gånger. Ofta handlar den helt 
enkelt om att hamra in bilden av de egna 
idealen som självklara sanningar – exempel-
vis den klassiska nationalekonomins lagar 
eller att människor faktiskt vill vara »fl exi-
bla« i arbetslivet. Sverige är en rättsstat, 
därför har vi inga politiska domar. Svenska 
poliser gör rätt och dessutom är de som folk 
är mest. Motbelägg faller platt till marken 
– eftersom den borgerliga sidan per defi ni-
tion är »normal« så spelar det nästan ingen 
roll hur mycket man än säger emot.

Historia i kampanjform
I enlighet med denna syn på saker och ting, 
får historien till uppgift att lära oss hur vi 
ska undvika det onda och onormala. Ett 
sådan syn ligger bakom de många drevlik-
nande uppgörelserna med föregivet onda 
företeelser i det förfl utna som blivit vanliga 
under senare år, i Sverige har vi haft debat-
ter om förhållningssätten till Tyskland och 
nazismen under andra världskriget, om 
neutraliteten, om tvångssteriliseringarna, 
rivningen av stadskärnorna, de vänster-
intellektuellas roll under -radikalise-
ringen och så vidare.
 Det är förstås i grunden bra att man 
omvärderar förfl utna händelser, och hur 
de beskrivits efteråt. Men det fi nns en allt 
mer utbredd tendens att göra historien till 
en melodramatisk kamp mellan å ena sidan 
västlig, demokratisk normalitet och å andra 
sidan allsköns ondska. I mer eller mindre 
självgod anda gör man sig till domare över 
historiska personer och skeenden; man 
utpekar skurkar, off er och hjältar. Den out-
talade grundpremissen är att vår samtid i 
grunden är normal.
 De många informationskampanjer som 
dragits igång runt historien, genom inte 
minst Forum för Levande Historia, har 
med goda skäl kritiserats utifrån de urval 
man gjort av händelser som ska tas upp. 
Det handlar helt enkelt om en klassisk strid 
om vilka exempel i det förfl utna som vi ska 
minnas och vad vi ska glömma. Nazismen 
och kommunismen är tacksamma objekt 
att kontrastera sig emot – medan det är 
mer problematiskt med kolonialismen, 
kyrkornas agerande eller till och med så 
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pass banala ting som att kungens pappa var 
brun i kanten.
 Denna typ av historiebruk där man tar 
avstånd från onda företeelser i det förgångna 
har som uppgift att mer eller mindre direkt 
peka ut vilka som är det »vi« som gemen-
samt förenas i vårt avståndstagande. Att de 
föreslagna informationskampanjerna om 
kommunismen – senast i den borgerliga 
regeringsförklaringen – handlar om något 
mer än att klämma åt något tusental genu-
ina stalinister är uppenbart. Och bland fl era 
andra aspekter på det allt större intresset för 
nazismen och förintelsen fi nns syftet att ge 
en sorts historisk absolution åt det samtida 
västerländska samhällssystemet. Historien 
blir en kamp mellan ont och gott, svart och 
vitt, och nyanserna blir suddigare. Framför 
allt placeras ondskan i första hand till his-
torien och till samtidens marginaler. 
 Tvärtom görs skuggsidorna i det för-
fl utna – som man alltså älskar att minnas 
– till något tabuiserat och oåtkomligt för 
jämförelse. Det kan vara ytterst känsligt 
att jämföra den nazistiska förintelsen med 
andra folkmord, exempelvis de utrotningar 
som följde på den västerländska kolonialis-
men. Men än viktigare är att det förfl utna 
trots allt tal om att man ska lära av histo-
rien, eff ektivt avgränsas från nuet. Man får 
förstås gärna dra paralleller mellan historisk 
ondska och allting i samtiden som faller 
utanför ramen. Men man ska absolut inte 
identifi era paralleller mellan fascismens 
uppkomst och samtida tendenser till bruta-
lisering av samhällsapparaten med hårdare 
tag mot invandrare eller fackligt aktiva.

Mothistorier
Den allomfattande borgerliga ideologi 
som beskrivits här gör det onekligen svårt 
att söka utvägar ur situationen. Gramsci 
lade ut texten om hur arbetarna och bön-
derna skulle bekämpa systemet metodiskt 
och taktiskt genom att vinna kampen om 
hegemonin, i ett långvarigt ställningskrig. 
Andra har varit mer pessimistiska. Om den 
borgerliga ideologin tränger in i varje por 
av samhällskroppen, om den till och med 
tar upp och absorberar tidigare samhälls-
hotande ståndpunkter och handlingar, 
blir frågan om man alls kan göra något 
åt det.
 För när man enats om att borgerlig kultur 
och ideologi är något som genom syrar hela 
samhället och fi nns i de fl esta klasser, uppstår 
naturligt nog frågan hur man kan motverka 
denna borgerliga ideologi. Här någonstans 
går det ofta lite snett. Det blir lätt att tänka 
dualistiskt, där det alltid bara fi nns två alter-
nativ att välja mellan: det borgerliga (dumt) 
och det radikala (bra). Det uppstår då lätt 
en närmast puritansk strävan att tänka och 
leva »korrekt« in i minsta detalj. Eftersom 
individualism och kärnfamiljsideal är cen-
trala element i den borgerliga kulturen så 
har exempelvis många radikaler hävdat att 
man bör leva i kollektiva former. Eller så 
stämplar man en hel rad företeelser i smått 
och stort som borgerligt: naturdyrkan, två-
samhet, att klä upp sig, att inte klä upp sig, 
schlagers, snickarglädje, golf, ja listan kan 
göras lång.
 Man uppsätter så hårda krav på att 
vara icke-borgerlig att bara få egentligen 
vill upprätthålla dem, och många av dem 
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som försöker plågas av en sorts samvetskval 
eftersom de inte kan värja sig från sina »bor-
gerliga« ideal. I många fall hamnar man i 
sådana utstuderade levnads- och tänkesätt 
som kanske bara avfällingar från just bor-
garklassen har möjlighet och lust att leva 
upp till.
 Det leder också synnerligen ofta till sek-
terism och inre splittring bland dem som 
vill utmana den rådande ordningen, särskilt 
som man ofta gör mycket olikartade analy-
ser av vad som är borgerligt eller ej. Är den 
parlamentariska demokratin en nödvändig 
utgångspunkt för ytterligare samhällsför-
ändring, eller ett sätt att pacifi cera samhälls-
motsättningarna i en byråkratisk struktur 
som bara skapar illusioner om verklig folk-
lig delaktighet i samhällets styrelse? Är de 
borgerliga friheterna oumbärliga redskap, 
eller är de något som används för att demo-
nisera folkliga strävanden och uppror, där 
det vore omöjligt att vänta sig att allt går 
lugnt och städat till?
 Bland andra exempel återfi nns nationa-
lismen, där traditionella marxist-leninister 
säger att den i de rätta folkliga händerna är 
ett nödvändigt vapen mot imperialismen, 
medan anarkister tenderar att se varje form 
av nationellt tänkande som uttryck för en 
borgerlig ideologi där klasskonfl ikter slätas 
över. Och medan de fl esta vänstermännis-
kor idag ser den sexuella frigörelsen och 
hbt-rörelsen som något progressivt, fnyser 
några åt det hela som ytterligare ett exempel 
på borgerlig dekadens som bara anses stöta 
bort »folket«.
 Samma sak gäller därför också alternati-
ven till den borgerliga ideologin på histo-
riens område: det kan vara missriktat och 

kontraproduktivt att försöka peka ut ett 
allenarådande saliggörande motgift.
 Tidigare socialistiska visioner om fram-
tiden hade ofta haft ett messianskt drag: 
vid ett tillfälle i framtiden kommer det 
rådande samhället att vältas överända av 
massorna. Den historiska utvecklingen var 
i sig en allierad, allting pekade hän mot det 
förlovade framtidslandet. Detta tänkesätt 
var ofta identiskt med borgerlighetens egen 
historiskt grundade utvecklingstro.
 De här elementen av evolutionistisk 
determinism av -talsmodell har inte 
minst tack vare de kommunistiska rörel-
sernas historia till många delar bevarats 
in i vår tid. Den marxistiska historie-
uppfattningen, historiematerialismen, fi ck 
under sent -tal vanligen just en sådan 
ödesbetonad form. Historien beskrevs 
som en rätlinjig och trappvis utveckling 
med snabba språng från slavproduktions-
sättet över feodalismen och kapitalismen 
till slutmålet, socialismen. Drivkraften i 
utvecklingen var nästan uteslutande för-
hållandena i »basen«, det vill säga de socio-
ekonomiska strukturerna. Även om åtskil-
liga marxister sedan tidigt -tal starkt 
ifrågasatt detta tänkesätt och påpekat att 
marxismen inte alls måste innebära att man 
ger ekonomin den bestämmande rollen i 
alla avseenden, så blev den deterministiska 
och basreduktionistiska versionen av marx-
ismen offi  ciellt kodifi erad i Sovjetunionen 
under Stalin. Den har också levt stark även 
i många andra socialistiska miljöer än de 
marxist-leninistiska, och torde än idag ha 
ett rätt stort infl ytande. Idag leder denna 
historieuppfattning snarast till passivitet 
– utvecklingen är ju redan fastställd och 
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enskilda aktörers handlingar spelar mindre 
roll.
 Ett annat sätt att motverka den bor-
gerliga ideologin på historiens område 
är att konstruera medvetet »alternativa« 
beskrivningar av exempelvis Sveriges his-
toria. Genom sin polemiska udd blir de 
gärna minst lika uppenbart mytologiska 
som de myter man kritiserar – genom att 
de exempelvis utelämnar »obekväma« fakta 
och skapar en melodramatisk bild av histo-
rien. Det behöver egentligen inte vara fel 
– ingen beskrivning av historien kan förstås 
ske utan något visst perspektiv, och vissa 
perspektiv är som bekant bättre än andra. 
I många fall är detta ett eff ektivt sätt att 
komma åt de dominerande myterna. Pro-
blemet är snarare pedagogiskt, angreppssät-
tet bottnar i en evolutionistisk grundförstå-
else som helt enkelt inte längre har samma 
pedagogiska funktion. Vare sig man vill det 
eller ej har de stora historiska berättelsernas 
roll minskat de senaste decennierna.
 Kan man då tänka sig något annat och 
bättre motmedel? Som tidigare nämnts 
innefattar den borgerliga ideologin en sorts 
förlorat tids- och historiemedvetande – det 
vill säga ett sådant som inspirerar till att ifrå-
gasätta den nuvarande samhällsordningen. 
Ett verkligt historiskt perspektiv är i denna 
tappning bland de bästa sätten att förstå att 
de rådande förhållandena inte är så nöd-
vändiga och självklara som de kan verka. 
I historien fi nns så många exempel på att 
samhällen gått under och ersatts av andra, 
att ingenting verkat förutbestämt. Det gör 
att framtiden är öppen på ett helt annat sätt. 
Detta verkliga historiska perspektiv är alltså 
inte det samma som en historisk myt där 

allting följer en logisk kedja från forntid till 
nutid, utan det bottnar i förståelsen av det 
förfl utna som en jättelik erfarenhetsbank 
som gör nuet så mycket mindre självklart.
 Därför menar jag att historien i sig 
själv är ett argument för förändring eller 
åtminstone relativisering av samtiden. Visst 
handlar beskrivningen av det förfl utna om 
skilda synvinklar och någon slutgiltig och 
absolut sann skildring av historien är förstås 
omöjlig. Men i vissa avseenden är det för 
uppenbart att det förfl utna som sådant är 
ett argument mot eller i alla fall en tagg 
som river i den samtida borgerliga självupp-
fattningen. I vilken grad är det ideologiskt 
»vinklat« att se en kontinuitet från den 
europeiska imperialismen och kolonisatio-
nen av tredje världens länder, vidare genom 
-talet fram till dagens postkoloniala 
världssystem där multinationella bolag 
och de ledande industriländerna genom 
IMF och Världsbanken mer eller mindre 
håller en stor del av länderna i Syd i ett 
ekonomiskt och politiskt skruvstäd? Jag är 
naiv nog att tro att historien själv här är ett 
radikalt argument. Många kommer förstås 
att utifrån sin tidigare förförståelse undvika 
att se sådana samband och hävda att världen 
är ett jämlikt internationellt samfund där 
västländerna faktiskt godhjärtat nog försö-
ker hjälpa sina fattiga bröder och systrar så 
gott det går. Men åter andra kommer för-
hoppningsvis att se det som jag menar inte 
är en ideologisk tolkning utan obestridliga 
fakta, nämligen att de rådande orättvisorna 
åtminstone till stora delar utgör ett direkt 
arv från tidigare seklers imperialism.
 Och på samma sätt skulle den västliga 
politiken i Mellanöstern kanske i högre grad 
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tolkas som en fortsättning på en gammal 
imperialistisk politik, snarare än den bild 
som kablas ut i Fox News, Rapport och 
Ekot: att det är fråga om ett behjärtansvärt 
försök att skapa demokrati, bara för att man 
är så godhjärtad.
 Genom att helt enkelt visa att historien 
handlar om ständiga konfl ikter och för-
ändringar, så får man upp ögonen för att 
nutiden är lika möjlig att förändra. Det 
som anses vara självklart och naturligt blir 
bara en liten ynklig droppe i tidens hav. 
Därigenom öppnas horisonten för nya 
framtidsvisioner och utopier.
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Beteckningen borgare kan te sig en aning 
förlegad i det nutida så kallade sen moderna 
samhället. Den känns lite gammal och 
unken i den värld som formats efter öst-
kommunismens fall. Det sägs eller före-
speglas på annat sätt ofta att vi har lämnat 
det moderna industrisamhället bakom 
oss och med detta också den motsättning 
mellan kapital och arbete som delade upp 
befolkningen i ganska distinkt åtskilda 
läger; arbetarklass och borgerlighet, löne-
arbetare och kapitalägare. När Svenska 
Arbetsgivare föreningen i början av -
talet övergick till att bli Svenskt Närings-
liv var det, i linje med den nyliberala om- 
orientering som skett under -talet, 
slutpunkten för en process som successivt 
kommit att göra den svenska befolkningen 
till allt mer jämbördiga medarbetare i det 
stora företaget Sverige (Martinsson ). 
Att kalla sig borgare eller arbetare är inte 
riktigt passabelt när vi nu alla arbetar för 
samma sak, med samma tillväxtmål för 
ögonen. Det är ingen ny tanke, men den 
tycks ha accentuerats till följd av en rad 
olika politiska, ekonomiska och kulturella 
förändringar under de två senaste decen-

nierna. Det är också symptomatiskt att när 
de samlade borgerliga partierna avgick med 
segern i årets valrörelse, kom de att göra 
det under det långt mindre kontroversiella 
namnet Alliansen. 
 Det är en bild. En annan som skapar viss 
oreda i den föregående är frekventa rap-
porter om hur inkomstklyftan mellan väl-
bärgade och underprivilegierade grupper 
stadigt ökar, vilket talar för, inte bara bestå-
ende, utan accentuerade klasskillnader. Åter 
en annan som kan förvirra en aning är att 
när TV tar oss med på bolagsstämma så är 
det inte sällan fi nansfamiljen Wallenberg 
som fortfarande paraderar på de främsta 
platserna, på såväl podium som på särskilt 
reserverade stolar på de första bänkraderna. 
Var den ekonomiska makten är situerad 
tycks det knappast råda tvivel om. Men 
denna makt är samtidigt inte undantagen 
kritik. Sällan har väl allmänhetens upprörd-
het över astronomiskt höga direktörslöner 
och bonusavtal varit större, protester livligt 
understödda av en allt mer respektlös press. 
Idag är »vanliga« människor aktieägare i 
stor utsträckning och naturligtvis har de 
som alla ägare av företag rätt att ställa krav 

Brev till herr Wallenberg
En rundtur i den borgerliga 
föreställningsvärlden

Mats Lindqvist
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på hur deras investerade kapital nyttjas 
(Lindqvist ). Om kapitalägande och 
fi nansekonomiska transaktioner är centrala 
för defi nitionen av en borgare kan man idag 
konstatera att fl ertalet medborgare tillhör 
borgarklassen. Med en sådan strukturell 
bestämningsgrund förefaller kategorise-
ringen borgare meningslös. Men i kulturell 
mening ställer sig saken annorlunda. En sak 
är aktieägande som kriterium på tillhörig-
het, en annan är hur det fenomenet tolkas 
utifrån skilda individers och gruppers per-
spektiv. Om aktieinnehav och fi nansekono-
miskt intresse inte blott ses som medel för 
individbaserad kapitaltillväxt kan det också 
ses som vägen till fördjupad ekonomisk 
demokrati, intentioner som ligger ungefär 
i linje med tankegångarna bakom - och 
-talets löntagarfonder. Det skulle alltså 
kunna hävdas att arbetaren fortfarande är 
arbetare trots att han i formell mening är 
kapitalägare och börshandlare. Denne är 
dessutom i huvudsak löntagare eftersom 
de ringa fi nansekonomiska transaktionerna 
inte inbringar tillräckligt kapital för försörj-
ningen. 
 Funderingar av den här karaktären har 
rests i kölvattnet av en bok som jag publi-
cerade , med titeln Is i magen. Om eko-
nomins kolonisering av vardagen, som med 
utgångspunkt i TV-nyhetsmedias tal kring 
ekonomiska frågor påvisade hur svenskar i 
gemen under loppet av de tre senaste decen-
nierna successivt har förts in i en fi nanseko-
nomisk värld, ett tänkande och sätt att vara 
som för inte så länge sedan var utmärkande 
för ett fåtal fi nanskapitalister. De kritiska 
rösterna av den tesen har menat att för-
visso har förändringar av den påvisade arten 

skett, men det rör sig knappast om några 
djupgående sådana, det vill säga i kulturell 
mening har mycket lite förändrats.
 Ett sätt att komma vidare i den här dis-
kussionen är att undersöka småägares syn 
på fond- och aktieägande. Ett annat är, 
som jag försöker göra i den här artikeln, 
att forska lite djupare i den individualis-
tiska, aff ärsinriktade mentalitet som jag i Is 
i magen menar blivit till nästintill allmän. 
Låt oss kalla den världsbilden borgerlig. 
Min tanke är att en sådan läsning kan tjäna 
som ett slags test på igenkännande eller 
inte. I vilken utsträckning känns den värld 
som läsaren möter i artikeln främmande 
alternativt välbekant? Är det möjligt att se 
drag av sig själv i huvudpersonernas tän-
kande eller ter sig framställningen av denna 
aff ärsmannavärld som tämligen exotisk i 
ett nutidsperspektiv? Ännu en utmaning 
i relation till eventuellt igenkännande är 
den tidsmässiga diff erensen i föreliggande 
exempel. Vi kommer att stifta bekantskap 
med samtal, händelser och situationer för-
lagda till - och -tal. 
 Det specifi ka temat är borgerlig fostran 
och det är en lämplig utgångspunkt för 
syftet eftersom det är i barn- och ungdoms-
årens instruktioner från vuxenvärlden som 
den borgerliga mentalitetens grundstenar 
blir explicita. Det är endast i samband med 
den tidiga socialisationen som i annat fall 
underförstådd kunskap tvingas formule-
ras. 

Gustaf och Raoul Wallenberg
Utgångspunkten för denna granskning är 
en publicerad brevsamling som inträng-
ande belyser det nyss nämnda skedet i en 
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blivande aff ärsmans utveckling; korrespon-
densen mellan Raoul Wallenberg och farfa-
dern Gustaf åren - (Söderlund & 
Wallenberg ). Det kanske ter sig över-
raskande att fi nna Raoul Wallenberg i detta 
sammanhang. De fl esta känner honom för 
hans självuppoff rande insatser med att föra 
judar till säkerhet i andra världskrigets slut-
skede. Men den unge Wallenbergaren fost-
rades givetvis inte med sikte på den uppgift 
i Röda Korsets regi som senare skulle göra 
honom världsbekant. I likhet med kusi-
nerna Marcus och Jacob i den berömda 
fi nansfamiljen var Raoul predestinerad 
till en framskjuten position i den svenska 
aff ärs- och bankvärlden. Anledningen till 
att farfar Gustaf fi ck en sådan betydelsefull 
roll i Raouls skolning var att fadern, under-
löjtnanten Raoul Wallenberg, avled kort 
efter Raoul juniors födelse . 
 När det gäller förutsättningarna för 
denna inlärning har den geografi ska dis-
tansen – både Raoul och Gustaf vistades 
utomlands på olika håll i världen under hela 
perioden – varit den för eftervärlden lämp-
liga grunden för de dokumenterade dialo-
gerna. Brev var det medium som erbjöds 
för diplomaten Gustaf Wallenberg. Det är 
alltså samtal som går i de globala resornas 
och internationalismens tecken vi möter. 
Brev sänds och anländer i en strid ström 
från och till Istanbul, Nice, Ann Arbor, 
Kapstaden, Haifa osv. 
 Privata brev är ett källmaterial av speci-
ell karaktär. De har endast i undantagsfall 
skrivits för att bli utsatta för off entlig hetens 
granskande ögon. I jämförelse med hur 
tankar och åsikter presenteras i memoarer 
och självbiografi er är tonen rak och förbe-

hållslös mellan mentorn Gustaf och hans 
skyddsling. Det är alltså mycket som talar 
för denna brevväxling som en unik möjlig-
het att komma nära präglingsprocesser som 
i normala fall förblir ogripbara. Men vad 
säger det här enskilda fallet om generella 
mönster? Förmodligen en hel del. Parter-
nas hemhörighet i den främsta av svenska 
fi nansfamiljer torde vara en fördel. Förvisso 
lämnas mycket lite åt slumpen när det gäller 
arvtagarnas fostran, utbildning och val av 
livsinriktning. Fallet är exceptionellt när 
det gäller förutsättningar, planering och 
förväntningar, men strukturellt är skillna-
derna sannolikt små i relation till individer 
från lägre nivåer inom näringslivsborger-
skapet. Även om ambitionerna är lägre 
ställda är den arena man verkar och konkur-
rerar på densamma och de positioner som 
erövras beroende av i vilken utsträckning 
man lyckas kopiera föredömen likt Wal-
lenbergarna. Det är i hög grad den familjen 
som slår an tonen och sätter gränserna för 
vad som är möjligt att tänka och göra i det 
svenska näringslivet under -talet.

Sommarstudier
I ett brev daterat den  maj,  är det 
Raouls sommarlov som står på dagord-
ningen för planering. Sommaren utgör 
ett stycke fri tid som både inger farhågor 
och skapar chanser. Värdefull tid kan gå 
förlorad om den inte nyttjas eff ektivt, sam-
tidigt som möjligheten fi nns att genom väl 
använda dagar uppnå ett försprång i för-
hållande till jämnåriga konkurrenter. En 
vistelse i Sverige är utesluten. Som en röd 
tråd i brevväxlingen löper Gustafs ambi-
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tion att i så hög grad som möjligt hålla 
ynglingen borta från modern Maj, släkten 
och Sverige. Resor bort är viktiga moment 
i Raouls skolning till internationell aff ärs-
man och dessa ska ställas till utlandet.
 Denna gång föll valet på Frankrike, ett 
resmål som Raoul själv argumenterade för 
eftersom det skulle ge honom de kunskaper 
i franska språket som krävdes för att klara 
de kommande studentskrivningarna. Alla 
aktiviteter mäts och diskuteras gentemot 
vad som antas vara av största möjliga nytta 
för det framtidsprojekt som Raoul utgör. 
Det är inte heller en tillfällighet att han 
nu installeras hos en fransk familj, bosatt 
i den lilla staden Th onon les Bains vid 
Genèvesjön. Även det valet är strategiskt, 
vilket framgår av den markering som mor 
Maj gör i ett brev till sin svärfar apropå 
inkvarteringen: Alla dessa från Sverige ledda 
feriekurser äro ju mycket bekväma för för-
äldrarna, men jag tror ändå att resultatet 
blir bättre om man ej har sin egen nation 
att tillgå i utlandet (:). Den som-
maren duggar breven tätt mellan orten vid 
Alperna och Konstantinopel, där Gustaf 
vanligen vistades efter pensioneringen. 
I brev efter brev försäkrar Raoul att han 
alltid gör sitt bästa för att förvalta tiden 
så eff ektivt som möjligt. Han läser nyttiga 
böcker, för berikande konversationer med 
familjen och övriga inackorderingar, gör 
påtagliga framsteg i franska språket: allt på 
ett sätt som motsvarar de högt ställda för-
väntningarna. Över allt vad Raoul företar 
sig tycks farfar Gustafs strängt övervakande 
ande sväva. Han lever i ett tillstånd av kon-
stant självprövning, ständigt upptagen med 
att rannsaka varje syssla mot bakgrund av 

nyttan för det lovande projekt som hans liv 
framställs som. I grunden för dessa refl ek-
tioner fi nns en obeveklig kapitalistisk logik. 
Den unga individen representerar ett stycke 
råmaterial med skiftande anlag och förut-
sättningar, som med rätt bearbetning kan 
förmås växa i värde. I sida upp och sida ner 
redovisar Raoul sina aktiviteter och göro-
mål i termer av vettiga investeringar. Allt 
tycks föregås av en omsorgsfull ekonomisk 
beräkning där de kalkylerade förtjänsterna 
alltid mäts mot insatserna.
 De aff ärsmässiga grundprinciperna 
grundläggs alltså initialt genom en konse-
kvent behandling av det egna jaget som ett 
kapital att vårda för optimal tillväxt.
 I träningen ingår att se »tillfällen« när 
de dyker upp och ta vara på dem. Männi-
skor i Raouls omgivning kan vara sådana 
»tillfällen«, bli till resurser för förkovran i 
rätt belysning. Närvaron av två ynglingar 
från Serbien, likaledes inackorderade hos 
den franska familjen, brukar Raoul till 
exempel för att öka de annars rudimentära 
kunskaperna i ämnet Balkan. Den franska 
familjens tillgångar utgörs främst av det 
franska språket och när Raoul i ett brev 
till sin mentor visar sin förmåga att nyttja 
besöket på rätt sätt, utbrister farfar förnöjt: 
Ditt bref af den te d:s gladde mig mycket och 
jag är verkligen angenämt öfverraskad öfver 
dina framsteg i franskan. Det visar att du väl 
begagnat dig af undervisningen i Th onon les 
Bains och att du pumpat dina kamrater på 
rätt så goda franska vändningar (:).
 Det är anmärkningsvärt hur ofta ord 
som »pumpa«, »suga åt« och »framlocka« 
används som riktmärken för hur Gustafs 
lärjunge ska förhålla sig till sociala kon-
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takter. Mötet med främmande människor 
aktualiserar alltså i första hand nytto- eller 
användbarhetsaspekter. De tycks bli intres-
santa i den mån de har något att leverera 
till bildningsprocessen. Men de åtråvärda 
insikterna kan inte förvärvas utan ansträng-
ning. De yppas inte utan aktivitet från den 
vetgirige adeptens sida, vilket ovanstående 
verb indikerar. Utan ett visst mått av social 
kompetens, av en allmänt sökande och 
utåtriktad attityd gentemot de människor 
som kommer i den blivande aff ärsmannens 
väg skulle alla »tillfällen« gå honom förbi. 
Vem som helst kan svara för viktiga bidrag 
i kunskapsjakten, men Raoul blir efterhand 
medveten om att särskilt begärliga insikter 
fi nns att hämta hos infl ytelserika personer, 
ekonomiska och politiska makthavare.

Bort från Sverige
Sommarvistelserna i England och Frank-
rike är bara enkla förövningar till den 
utdragna sejour utomlands som väntar 
efter studentexamen. Raoul ska till USA 
och läsa på universitet, om detta råder inga 
tvivel. Men tanken med USA-vistelsen är 
inte blott en fråga om den formella utbild-
ningens kvalitet, förtydligar Gustaf i en 
diskussion om resans för- och nackdelar: 
I Sverige fostrar man ännu de unga männen 
efter militära principer, skolgång, val av 
kast och sedan genom hela lifvet, en marsch 
i lagom takt men alltid inrättad i ledet. […] 
För mig framstår det kurrikulum som bjudes 
dig vid skola i Amerika ingalunda som öfver-
lägset eller ens jemstäldt med det du kan få 
i Sverige. Nej, det är något annat jag vill 
bibringa dig: inblicken i amerikansk men-

talitet, den uppfostran till att bli män som 
förtrösta på sig sjelva som gifes åt ungdomen, 
till och med med någon tillsats af en känsla 
att vara bättre än alla andra och som kanske 
just är grunden och ursprunget till den stora 
ställning som Amerika idag intager. Det är 
något annat än »inrättningen i ledet« här 
hemma (:, -). Man kan kanske 
tycka att de förmodat goda anlagen och 
förebilderna inom släkten på hemma plan 
skulle göra en resa till USA med det anförda 
syftet överfl ödig, men det är snarare 
tvärtom enligt farfadern: Att en generation 
har fi nansiellt lyckats gör det snarare svårare 
för de nästkommande (:). Så förmed-
las den borgerliga visdomen att början på 
fall anträds med frestelsen att vila på vunna 
lagrar, den farliga lockelsen att gå vidare i 
redan upptrampade spår. På sikt kommer 
därigenom grus i ett ekonomiskt maski-
neri där smörjmedlet utgörs av konstant 
förnyelse. Svårigheten, menar Gustaf, är 
dels förknippat med konststycket att över-
träff a en generation som utmärkt sig just 
på det innovativa området, dels ha vilje-
kraft nog att bryta upp från den komfort-
abla miljö som ett välbärgat hem erbjuder. 
Detta förklarar Gustafs otålighet att få bort 
Raoul från Sverige. Ett oförstört sinne kan 
lätt ödeläggas om det besmittas av perso-
ner som tänker konventionellt eller som 
har smak för ett, vad Gustaf skulle kalla, 
fl ärdfullt leverne. Det gäller att snabbt 
komma iväg från alla invanda föreskrifter, 
alla välmenande råd och pekpinnar från ett 
stagnerat etablissemang. Först måste den 
rätta mentala beredskapen och självstän-
digheten grundas, därefter kontakt med 
det inhemska högre utbildningssystemet 
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och det svenska näringslivets spjutspetsar 
– det är mentorns intentioner. 

Äventyr i Vilda Västern
I sin iver att snabbt få iväg sonsonen till 
USA använder Gustaf konsekvent Sverige 
som negativ motpol. Hemlandet är inte 
bara försoff at och inskränkt, det är också, 
med Stockholm som särskilt utmärkande, 
ett dekadent nöjescentrum som lockar 
och förför försvarslösa unga män till att bli 
dagdrivare och parasiter. Hur illa det kan 
gå illustrerar ett fall ur den egna släkten, 
nämligen Gustav Wally (artistnamn) som 
Gustaf menar har slagit sig på att vara jazz-
dansare, jag tror i Paris, vilket visar, som han 
skriver ganska belåtet, att han fått vatten på 
sin (min) kvarn (:).
 Gustafs lyriska beskrivningar av USA 
som en plats där den genuina aff ärsmanna-
andan bäst kan insupas gör att det är med 
ganska stora förhoppningar som Raoul 
installerar sig i den lilla universitetsstaden 
Ann Arbor i staten Michigan, hösten . 
Men Raoul tvingas snart konstatera att 
den genuina amerikanska pionjärandan 
lyser med sin frånvaro i småstadens aka-
demiska miljö. Det är först efter besök i 
storstäderna som han kan känna något av 
de vibrationer av framåtanda som farfar 
utlovat. De nedslående rapporterna från 
Ann Arbor får Gustaf att börja fundera 
att det Amerika som Raoul mött är något 
annat än det han själv konfronterades med 
på -talet. Möjligen har en viss mätt-
nad infunnit sig efter de stora ekonomiska 
och tekniska framstegen och det erkända 
världsherraväldet efter första världskriget? 

Kanske är det i det här skedet som planerna 
för Raoul efter den planerade fyraåriga vis-
telsen i USA börjar ta form? 
 Det är uppenbart att civilisationens 
frontmarker har fl yttats och det är de som 
framöver måste lokaliseras och uppsökas. 
Men kanske kan man komma ett stycke 
närmare dessa redan inom Förenta Stater-
nas gränser? När Raoul är villrådig inför 
sommarferierna föreslår hans mentor att 
han ska åka till Kalifornien och där träda 
i förbindelse med lämpliga personer i syfte 
att suga åt Dig av deras erfarenhet och lifs-
uppfattning (:). Till farfars glädje kan 
också Raoul konstatera att Some of the pio-
neer spirit is still left and people´s opinions are 
less standardized than in the East (:).
 Förenat med sökandet efter civilisa-
tionens gränstrakter är äventyret. Det är 
betecknande att resan till den amerikanska 
västkusten inte företogs med konventionella 
färdmedel. Det fi nns en förutsägbarhet i 
den trygga framfarten med tåg, buss eller bil 
som av allt att döma inte tilltalade Raoul. 
Avsikten att i stället åka som »luff are« är, 
som framgår, strategiskt valt med hänsyn till 
den överordnade utbildningsplanen: Man 
kommer i beröring med en massa nya männi-
skor varje dag. Det är träning i diplomati och 
takt, ty det är genom dessa man skaff ar sig 
skjutsarna. Det är billigt; min resa kostade 
i transportkostnader femtio cents. Sträcka 
 miles. Vad riskerna beträff ar äro de tro-
ligen överdrivna (:-). Liftning är 
ett sätt att färdas som korresponderar med 
tanken om att lära sig undvika beprövade 
förfaringssätt. Om man, som i Raouls fall, 
bestämmer sig för den formen trots att man 
har ekonomiska möjligheter att färdas på 
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ett i förväg ordningställt sätt är det mycket 
goda tecken. Det visar en benägenhet att 
blunda för uppnådda framgångar, för att 
i stället söka sig längs nya och oprövade 
vägar. Liftning är liksom aff ärsverksamhet 
riskfyllda aktiviteter med oviss utgång. Det 
är en passande övning i konsten att våga 
kasta sig ut i det okända och därmed vänja 
sig vid en tillvaro där risker mer än säkerhet 
hör till normaliteten. 
 Raoul verkar också stortrivas i rollen 
som »tramp«. Kontrasten mot rapporte-
ringen från studerkammaren i Ann Arbor 
är slående. När farfar ber honom att berätta 
något om sitt dagliga liv svarar han upp-
givet att han knappast har något. När han 
däremot berättar från resorna är breven 
långa och detaljerade. Med viss tillfreds-
ställelse redogör han för alla strapatser 
som han med friskt mod konfronterat och 
övervunnit. Med användning av adjektiv 
som »vild«, »primitiv« och »farlig« befästs 
bilden av Vilda Västern: Efteråt fortsatte 
vi till Salina där jag omedelbart fi ck skjuts 
med en revolver beväpnad handelsresande i en 
magnifi k Oldsmobile. Här började den rik-
tiga Västern och allt oftare såg jag vilda ryttare 
i stora slokhattar skumpa fram på slätterna, 
vaktande fl ockar på tusentals djur (:).
 Raoul presenterar sig i linje med den 
moderna hjälterollen, den som upptäckts-
resande gentleman. Påfrestningarna längs 
vägarna görs till behaglig uppbyggelse 
för den manliga karaktären. Parallellt 
med beskrivningen av luff andets strapat-
ser ägnas många rader åt att markera att 
den gentlemannamässiga fasaden ständigt 
upprätthålls. Egensinnigheten, böjelsen 
att ta risker, lockas av äventyr, oviljan att 

bli inordnad i fack och gå i upptrampade 
spår är egenskaper som Raoul gärna delar 
med den idealiserade luff aren, men inte det 
moraliska och kroppsliga förfallet. Konsten 
är att tillägna sig oordningens konstruk-
tiva krafter samtidigt som man håller vakt 
mot de destruktiva. I förmågan att förbli 
gentleman bortom civilisationens gränser 
visar man sin högre moraliska halt. Tras-
hankar i godsfi nkor och vägrenar som tycks 
ha förlorat all självkontroll fungerar som 
ständiga påminnelser om vad som händer 
om oordningens dunkla energier får härja 
fritt med karaktären. Som en slags rust-
ning och distinktionsmarkör använder sig 
Raoul av en militäruniform på sina även-
tyr i Vilda Västern, en »Reserv Offi  cer´s 
Training Corps« (:). Den åker in och 
ut på olika tvättinrättningar under färden. 
Under tiden som uniformen snyggas upp 
ägnar sig den kultiverade mannen åt övriga 
renlighetsritualer; tvättning, klippning och 
rakning. Så ser han till att kaos alltid gör 
halt vid den egna kroppens gränser.
 I övrigt för Raoul en närmast desperat 
kamp för att undkomma civilisationens 
bekvämligheter. Resornas höjdpunkter 
tycks vara där umbärandena är som störst, 
till exempel när han tvingas marschera  
miles genom en otäck öken där det inte fanns 
en droppe vatten eller den minsta trädskugga 
(:) eller när han tillsammans med 
en kamrat i en skraltig bil färdas på leriga 
åsnestigar i Mexicos ödsliga öken- och bergs-
landskap (:). Konstellationen fara/
kraft är ständigt närvarande i de måleriska 
beskrivningarna av mötet med »vildmar-
ken«. Det handlar mycket om den fysiska 
kroppen, hur den utsätts för värme och 
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kyla, svett som dryper, muskler som spänns, 
arbetar och tar stryk. Överlevnaden handlar 
mycket om fysiken. Men konfrontationen 
med det otämjda och oförutsägbara kräver 
mer än god kroppsbeskaff enhet. En själlös 
muskelapparat riskerar att bli ett lätt rov för 
en nyckfull natur. Det är först i kombina-
tion med intellektuella kompetenser; med 
vaksamhet, lugn, list och uppfi nningsrike-
dom som farorna kan betvingas.

På jakt efter fronten
Strategin som ska föra Raoul till täten i 
det ekonomiska etablissemanget kan kort 
sammanfattas i devisen: Mer av allt det 
goda. Det kulturella reningsbadet i avlägsna 
länder, där bojorna till hemmiljöns sociala 
relationer, omsorger och invanda föreställ-
ningar ska kapas, måste vara längre och 
intensivare. Uppbrotten ska vara många 
och mer genomgripande än vad andra får 
erfara. Raoul ska möta fl er exotiska männi-
skor och landskap än någon annan i den 
interna konkurrensen. 
 Vilka är då rivalerna som för den unge 
Wallenberg ut i denna mångåriga lands-
fl ykt? På den punkten är Gustaf mycket 
tydlig: Kom i håg vad jag förut har sagt, att 
Du har att räkna som Dina svåraste kon-
kurrenter ungdomarna i vår egen familj 
(:). Målet är med andra ord sällsynt 
högt ställt och det kan förklara de fordrande 
förhållningsregler som Gustaf upprättar för 
sin discipel. 
 Hemlängtan är ett gissel som ofta måste 
stävjas under den långa vandringen i främ-
mande land. Om Raoul någon gång insiste-
rar på en hemresa, fi nns farfar alltid där för 

att betvinga varje antydan till känslomäs-
sig vacklan. Han besitter en hel arsenal av 
argument i beredskap för att förhindra den 
ibland hett efterlängtade hemfärden. Om 
det inte är ekonomiska svårigheter, eller det 
oroliga världsläget, så är det den svenska 
synden och liknöjdheten som åberopas. 
Ambitionen är att få Raoul att se att de 
nedbrytande krafterna för den maskulina 
elitens karaktär lurar där säkerheten och 
tryggheten synes som störst.
 Men detta skadliga »hem« fi nns inte bara 
i Stockholm. Man ska över huvud taget vara 
försiktig med att knyta det till en bestämd 
geografi sk plats. »Hemmet« bör snarare 
ses som en samlande symbol för osjälv-
ständighet, känslomässigt bundna relatio-
ner, trygghet och stabilitet, det vill säga som 
en i alla avseenden motpol till de principer 
som gäller i det kapitalistiska aff ärslivet. En 
för denna fostran ofördelaktig situation kan 
alltså uppstå varhelst relativt varaktiga vän-
skapsrelationer och trivsel etableras. Det är 
säkert ingen tillfällighet att uppbrottet från 
Ann Arbor sker i ett läge då Raoul börjar ge 
uttryck för välbefi nnande och förankring i 
den amerikanska småstadsidyllen: Jag trivs 
nu så bra i mitt lilla Ann Arbor att jag börjar 
gro fast här och jag kan inte tänka mig att jag 
skall behöva lämna stället. Men inte gör jag 
mycket nytta här (:). I sista meningen 
kan man dock ana att Raoul själv är intui-
tivt medveten om att det han befarar trots 
allt är på väg att hända. USA har nu tjänat 
ut sin roll i uppfostringsprogrammet och 
nu väntar nya etapper i skolningen.
 »Nyttan« står nu att fi nna i det som farfar 
Gustaf omtalar som fronterna. Raoul har 
som vi sett rest och vandrat en del i civilisa-
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tionens utmarker, så smått testat sina krafter 
i det oordnade, men ännu inte involverats i 
själva besittningstagandet. Det är nu dags 
att invigas i den kapitalistiska praktikens 
mysterier. Det kan kanske tyckas att den 
kompetensen förvärvar man bäst på stor-
banker och handelshus i Europa eller USA. 
Men Gustaf menar att den typen av prak-
tiktjänster innebär att man lätt kommer för 
långt ifrån de nyorienterade initiativen och 
de avgörande besluten. Därmed får man 
ingen klar inblick i hur maskineriet funge-
rar i detalj, något som låter sig bättre fångas 
i mindre företag som opererar i den kapita-
listiska marknadens utmarker. Därför går 
Gustafs strategi ut på att placera Raoul nära 
en ledare som är, som han uttrycker det; 
en första klassens pionjärnatur (:). 
I Colombia fi nns handelsattachén A  C  W 
Wingqvist som har Centralamerika och 
norra Sydamerika som verksamhetsområde 
och som kan ordna så att Raoul kan komma 
i beröring med ledningen i ett företag som 
kämpat sig till en ställning (:). Efter 
praktik i en liten fronthandelsfi rma i Syda-
merika väntar nästa viktiga steg i träningen: 
Fronthandelsverksamhet i Haifa, Palestina 
under ledning av pionjärnaturen Ervin 
Freund på Holländska banken. Genom 
att få följa dessa pionjärers operationer i 
den marknadsekonomiska stridslinjen ska 
Raoul komma nära den genuina kapital-
ackumulationens centrum. Det verkar vara 
en jakt efter att nå den punkt där kapital-
ismen i civilisationens täckmantel lägger 
de intill nu oexploaterade markerna under 
sig. 
 Men av okänd anledning blev det ingen 
vistelse i Columbia. Istället hamnade Raoul 

Wallenberg på handelshuset Th esen & Co 
i Kapstaden, Sydafrika, av allt att döma på 
farfars rekommendationer. Men det läro-
rika liv som utlovats visar sig inte stämma 
med verkligheten på det kontor som Raoul 
kallar fult och omodernt. Han placeras i ett 
hörn med allehanda rutinuppgifter. Själv 
beskriver han sig som inget annat än en 
supernumerär frimärksslickare (:). 
Han säger upp sig och skaff ar på eget ini-
tiativ en praktiktjänst i Th e Swedish African 
Co, en svensk agenturfi rma. Där får han 
arbeta självständigt med kundkontakter 
och försäljningar, ständigt i nära förbin-
delse med direktören Carl Frykberg. Den 
individuella handlingskraften verkar slutli-
gen ha placerat honom på rätt plats. Farfar 
är nöjd med sin lärjunges företagsamhet, 
men anar också orosmoln: Det är bra att 
få sköta agenturer. De ger inblick i huru 
kunder ska behandlas. Också roligt at höra 
Din beskrivning på Frykberg och Burchardt. 
[…] Men skulle det komma därtill att någon 
av dem skulle föreslå Dig att ingå förbindelser 
för att få vara med om en aff är på vilken kan 
förtjänas, så skall Du säga nej. Vi måste vid-
hålla programmet som är, att vistelsen i Cap 
endast är en skolgång. […] All min önskan 
nu, är att Du skall bli installerad i Haifa. 
(:). När Gustaf skriver detta brev är 
det endast tre månader sedan Raoul ankom 
till Kapstaden. Redan nu ska tanken på 
snart uppbrott installeras. Mentorn bedö-
mer risken som stor att Raoul ska upprätta 
permanenta förbindelser, rota sig och börja 
trivas. Hotet om ett nytt »hem« är över-
hängande.
 Raoul fogar sig emellertid efter far-
fars vilja och i mars  anländer han 
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till Haifa. Mönstret från USA och Kap-
staden upprepar sig. Verkligheten tycks 
aldrig riktigt överensstämma med Gustafs 
förutskickelser. Praktikanten sitter tålmo-
digt och väntar, men den nära kontakten 
med pionjären Freund och den förväntade 
frontbanksaktiviteten uteblir. Samtidigt 
blir tonfallet mot farfar allt självständigare. 
Det är inga vackra omdömen som fälls över 
den verksamhet som av mentorn utlovats 
som en värld sjudande av kreativitet: Det jag 
har sett av bankverksamhet hittills tycks vara 
ett slags glorifi erat pantlåneri; några »fi nans-
transaktioner« har jag inte sett till. […] Alla 
regler äro redan skrivna, allt redan förutsett. 
Om man jämför den grad av intelligens som 
erfordras, eller den utsträckning i vilken själv-
ständigt tänkande erfordras i en bank (utom 
i direktionen) med vad som behövs i ett arki-
tektkontor och även i en agenturfi rma måste 
man genast se att de senare befi nna sig på ett 
helt annat plan (:). Men som en 
sorts kompensation för tristessen omtalar 
han i samma brev att han gärna går till den 
närliggande badstranden med några vänner 
eller några unga damer nästan varje lördag 
eftermiddag, en aktivitet som svårligen kan 
länkas till devisen om att nyttja tiden på ett 
för utbildningen rationellt sätt. Den med-
delas i varje fall inte som ett »tillfälle« för 
att vinna några fördelar. Den frispråkigare 
tonen ledsagas också av en mer påtalad 
längtan efter att få börja tjäna pengar, helst 
mycket pengar, som han provokativt formu-
lerar det i det sista brevet till farfar, innan 
denne avlider i mars  (:). 
 Hur mottagaren reagerade på den allt 
mer framträdande frimodigheten får vi 
alltså aldrig veta. Trots Raouls underför-

stådda kritik mot de platser som Gustaf 
anvisat honom till ska den dock knappast 
tolkas som ett underkännande av de basala 
intentionerna i utbildningsprogrammet. 
Snarare är missnöjet ett uttryck för en sti-
gande övertygelse om att han själv är bättre 
lämpad att avgöra vilken tjänstgöring som 
ger bäst utbyte. Farfar har hittills bedragit 
honom på den mytomspunna fronterfaren-
heten. Vid detta stadium i utbildningspro-
cessen tar han därför saken i egna händer 
och diskuterar tillsammans med Freund 
fram Buenos Aires som nytt alternativ: Det 
är en mer komplett avdelning och mer det slags 
frontbank som farfar tänker på (:). 
 Vi känner som sagt inte Gustaf Wallen-
bergs reaktioner men med tanke på före-
satsen att forma sonsonen till ett mönster 
av mognad, självständighet och oberoende, 
borde han ha välkomnat de mer obstinata 
stämningsuttrycken. Revolten mot faders-
makten brukar ju framhållas som en ofrån-
komlig del i konstruktionen av homo oeco-
nomicus (Ambjörnsson :). Kanske 
var han klar över paradoxen i all fostran 
inom moderniteten, det vill säga att han 
själv som auktoritär instruktör kom att 
representera den så utdömda »traditionen«, 
den som lägger de unga i fack eller inrättar 
dem i ledet. Genom sina ständiga direktiv 
kuvade han ju ständigt det ungdomliga 
uppror och rörliga intellekt som uppfost-
ringsprogrammet egentligen gick ut på att 
modellera. Men när Raoul i ett av de sista 
breven skriver att han gläder sig mycket åt 
farfars senaste brev ty där ser jag en vilja å 
farfars sida att foga planen efter omständig-
heterna (:) är det tydligt att deras 
relation är på väg att omdefi nieras.
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Männens värld
Med all tydlighet har framgått att Raoul 
rustas för en kamp mellan män, för ett 
manligt defi nierat slagfält som i hög grad 
får sin innebörd genom att ställas emot vad 
som betraktas som kvinnligt. De kusiner 
som omnämns som Raouls konkurrenter är 
män. Vid den här tiden är det så självklart 
att det inte ens behöver påtalas. Män och 
kvinnor rör sig i skilda världar därför att 
de anses utrustade med helt olika karaktä-
rer av essentiell art. Pojkar kan med andra 
ord fostras till aff ärsmän därför att de från 
födelsen förfogar över de egenskaper som 
krävs, däremot inte fl ickor.
 En förutsättning för en rationalisering av 
produktionen och marknaden efter kapi-
talistiska principer var, enligt Max Weber, 
bland annat en institutionell åtskillnad 
av dessa verksamheter från intimsfären; 
familjen, det erotiska och emotionella (efter 
Poole :). Det rum som styrs av det 
rationella och instrumentella förnuftet får 
inte besmittas av kvinnlighetens känslo-
mässigt grundade relationer och hänsyns-
taganden till icke utbytbara individer. Den 
kapitalistiska marknaden kräver abstrakta 
subjekt för att fungera i enlighet med vinst-
maximeringens principer, det vill säga oper-
sonliga aktörer som i sin utövning inte låter 
sig hindras av emotionella bindningar.
 Raouls långvariga utlandsvistelse kan 
förstås i det perspektivet, som ett sätt att 
inskärpa gränser mellan sfärer av livet som 
måste hållas isär i det framtida värvet som 
fi nansman, bankir eller ledare för ett stor-
företag. Därför har det varit så viktigt för 
Gustaf att hålla sonsonen borta från allt 

som bär kvinnlighetens förtecken under 
den känsliga utbildningsfasen; hem, familj, 
släkt och nära vänner. Men eftersom man-
ligheten får sin mening i kontrast med anti-
tesen fi nns det feminina alltid närvarande. 
Det är också grunden för den maskulina 
subjektivitetens ambivalens och sårbarhet. 
Risken fi nns alltid, menar Ross Poole, för 
ett återfall till den värld som anses vara bar-
nets (:).
 Men den värld av intimitet och fasta 
relationer som oroar Gustaf fi nns natur-
ligtvis även i USA, Sydafrika och Palestina. 
Raoul nämner i förbifarten några kvinnliga 
vänner under studietiden i USA, men för-
medlar i övrigt bilden av att leva ett liv fyllt 
av studier och resor.
Men så anländer ett brev från Kapstaden 
som modifi erar den bilden och som för 
första gången under Raouls långa tid utom-
lands gör farfar Gustaf allvarligt bekymrad: 
Själsligen har jag varit ganska trist de sista 
månaderna. En fl icka som jag jämt var till-
sammans med i Förenta Staterna och som jag 
tyckte mycket om blev olyckligtvis kär i mig 
och jag har haft en mycket svår period då ju 
faktiskt allt jag skrev eller gjorde inte kunde 
annat än såra henne (:). I farfars svar 
kan vi läsa: Vad du omtalat i Ditt brev av 
den  aug. om en kärleksaff är i Staterna 
har ingivit mig stor oro. […] Är det så att ett 
kärleksförhållande har uppstått i all ärbarhet, 
så vore det ju lyckligt. Då kan Du, sedan Du 
hunnit överväga, så som Du ju redan nämner 
i Ditt brev, skriva och säga ifrån att allt är 
slut emellan Eder. Har du åter igen förfört 
fl ickan är saken mycket allvarlig. […] Förför 
man en amerikansk fl icka är man fast. Då 
ramla alla de luftslott jag uppbyggt. Då ser jag 
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framtiden mycket mörk, ty då blir ej annat 
än att omlägga alla planer (:). Farfars 
ängslan riktas inte i första hand mot föräls-
kelsen. Den är skadlig om den är djup efter-
som det betyder att känslor härskar över 
förnuftet och tar uppmärksamheten från de 
aktiviteter som bör stå i centrum, men är 
samtidigt enkel att avfärda med argument 
som: Kärleksgrillerna är ej att bry sig om. 
Den där romankärleken hör till vår kulturs 
dekadens (:). Men med en graviditet 
ställer sig saken annorlunda, menar Gustaf. 
Då väntar den äktenskapliga hamnen och 
det i ett skede när den manliga karaktären 
ännu inte fått den fasthet den ska ha. Hotet 
handlar om ett för tidigt indragande i den 
privatvärld som kännetecknas av stagna-
tion, passivitet och känslomässigt bundna 
relationer. Om kvinnans specifi ka natur vet 
farfar mycket: En ung man med Dina förut-
sättningar har ej tid att binda sig förrän han 
hunnit att organisera sitt liv och sin verksam-
het. En ung fru vill att allt ska egnas henne. 
Hon skall underhållas och roas. Hon vill före-
taga resor. Hon vill, om hon har något go i 
sig, lysa bland sina medsystrar. Vill alltid fl yga 
högre än vingarna bär (:). 
 I Gustafs världsbild fi nns mannen och 
kvinnan i ett spänningsfält som när balan-
sen är den rätta kan fungera harmoniskt 
och komplementärt. Men kvinnan är ett 
opålitligt väsen som ständigt hotar jäm-
vikten. Som exponent för känslor och 
intimitet representerar hon den okulti-
verade och ohanterliga naturen. Mannen 
företräder däremot det mänskliga, den part 
som ryckt sig loss från det djuriska tillstån-
det och skapat den sant mänskliga värld 
som baseras på förnuft och rationalitet (jfr 

Ortner ). Kvinnan är den konserva-
tiva kraften som (oavsiktligt) gör allt för 
att återföra mannen till den värld där han 
har sitt ursprung. Låt oss se mer på hur 
Gustaf konstruerar man och kvinna genom 
sin utförliga beskrivning av det kvinnliga 
väsendet: De unga kvinnorna begagna sig 
av alla till buds stående medel för att slå 
klorna i en ung man, som de funnit passa för 
ändamålet. De vilja bli försörjda. De vilja 
komma i tillfälle att klä sig, briljera med sitt 
utseende och skaff a sig en ställning. Mannen 
är alltid erotisk, fl ickan i mycket mindre grad. 
All hennes strävan […] gå ut på […] att locka 
och tjusa, och så faller han för frestelsen om 
icke tillräckligt försiktig (:).
 Det skulle dock visa sig att farfars far-
hågor var obefogade. Enligt Raoul hade 
relationen med kvinnan i USA varit mycket 
oskyldig och för att inte hålla sin mentor i 
ovisshet längre än nödvändigt skickar han 
ett kort telegram med ordalydelsen: Please 
don´t worry/no complications/aff ection her 
part only/correspondence fi nished = Raoul 
(:). 
 Så var faran avvärjd. Men banden med 
kvinnan och privatsfären kan bara und-
vikas till en viss punkt. Det verkar som 
om Gustaf gärna skulle se att den karriär-
orienterade mannen behöll sitt oberoende 
för evigt, men eftersom även han inser att 
släktets reproduktion måste garanteras får 
äktenskapet accepteras. Men inte förrän 
manligheten är färdigformad. Målet är 
en mognad av en sort som garanterar rätt 
balans mellan könen och sfärerna, en jäm-
vikt som motverkar allt som hotar att fj ättra 
den kreativa manligheten.
 Men av kända skäl nådde Raoul aldrig 
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den punkten. Den lovande karriär i det 
internationella näringslivet som grundlagts 
så omsorgsfullt hann knappt inledas innan 
den fi ck en ändpunkt i andra världskrigets 
slutskede.

Diskussion 
Den läsare som är någorlunda bekant 
med nationalekonomen Joseph Schumpe-
ters teorier har ingen svårighet att känna 
igen »entreprenören« i de principer och 
levnadsregler som bibringas Raoul under 
den segdragna läroprocessen. Schumpeter 
presenterade för första gången sina tanke-
gångar kring den ekonomiska utveckling-
ens primära faktor i början av seklet . 
Han ger bland annat följande beskrivning 
av entreprenörens karakteristika: … den 
typiske entreprenören är mer självcentrerad 
än andra därför att han litar mindre på tra-
ditioner och förbindelser och därför att hans 
typiska uppgift – teoretiskt såväl som historiskt 
– består just av att slå sönder gamla traditio-
ner och skapa nya (/). Det är ingen 
tillfällighet att jag läser detta ur en relativt 
nyutgiven bok, en samlingsvolym som pre-
senterar några av Schumpeters mest centrala 
texter (). Idéerna har fått en renässans 
parallellt med välfärdstatens nedmontering 
och det nyliberala samhällets framväxt. 
Idag tycks »entreprenören« framträda som 
en slags allmän, ideal personlighetsmodell, 
efterfrågad inte bara inom näringslivet utan 
på livets alla områden. Som en manifes-
tation för denna nyorientering utvecklas 
idag entreprenörsprogram på bred front 
inom högskolevärlden. Målsättningen är 
att forma individer som kan skapa sin egen 

framtid, som ständigt förmår tänka nytt, 
som har den sociala kompetens som krävs 
för att sälja sina idéer och samtidigt har 
mod att utmana rutinmässiga tankegångar 
och praktiker. 
 Nutida honnörsord som till exempel 
fl exibilitet, kreativitet, humankapital, 
livslångt lärande etc fi gurerar förvisso inte 
explicit i brevväxlingen mellan Gustaf och 
Raoul men grundtankarna bakom orden 
fi nns i det fordrande uppfostringspro-
grammet, vilket jag hoppas har framgått 
av skildringen. Eftersom vi idag påstås 
leva i den fas av kapitalismen som kultur-
geografen David Harvey kallar den fl exibla 
ackumulationens () måste vi alla vara 
just fl exibla i vår livsföring. Det betyder 
bland annat att varje individ måste vara 
beredd på att ständigt lära om och lära på 
nytt (Gustavsson ). Likaså förutsätts 
människan vara beredd på att bryta upp ett 
fl ertal gånger från skilda arbetsplatser, dess-
utom se positivt på sådana omställningar, 
som möjligheter till att utvecklas, växa och 
lägga nya erfarenheter till gamla. De livs-
långa anställningarnas tid påstås vara över. 
Framväxten av den idag så omfattande, så 
kallade, kompetensutvecklingsindustrin är 
en god illustration av att det som förr var 
förbehållet en begränsad näringslivselit har 
blivit var mans plikt (Salomonsson ).
 Ett annat tecken som är typiskt för det 
senmoderna samhället och som vi fi nner 
tydliga spår av i Raouls borgerliga fostran, 
är vad jag vill kalla den tilltagande CV-fi e-
ringen av det individuella levnadsloppet. 
Jag har i åtanke Raouls ständiga kalkyle-
rande kring nyttoinriktade aktiviteter som 
svarade mot en idé om vikten av kontinuer-
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lig tillväxt av humankapitalet. I den kalky-
leringen fanns ingen gränsdragning mellan 
arbete och fritid. Allt vad Raoul Wallen-
berg företog sig mättes omsorgsfullt mot 
nyttan för det tillväxtprojekt som hans egen 
person representerade. Det framgår inte om 
Raoul förde anteckningar av den art som 
idag utmärker ett Curriculum Vitae, men 
andemeningen är densamma. Idag förvän-
tas alla mer eller mindre karriärinriktade 
individer förhålla sig till livet på ett likartat 
beräknande sätt. Men nu fi nns också kravet 
på skriftlig redovisning av humankapitalets 
ökning. Mycket kan fogas till detta CV som 
inte är direkt arbets- eller utbildningsrela-
terat men som ändå kan ha betydelse vid 
en anställning, till exempel gäller detta den 
idag efterfrågade kvalifi kationen »social 
kompetens«. Det betyder att livet utanför 
arbetet fogas in i det strategiska nyttotän-
kandet. Devisen att tänka ekonomiskt har 
tillförts en rad nya betydelser i det tidiga 
-talets Sverige.
 En skillnad kan dock tyckas fi nnas mellan 
nutidens hedonistiskt inriktade upplevelse-
kultur och den puritanska, närmast aske-
tiska livsform som vi möter via Gustafs och 
Raouls brevväxling. Temat är komplext och 
låter sig inte utredas på några rader. Dock 
kan frågan ställas om inte upplevelser har 
en tendens att inordnas i ett slags utveck-
lingsprogram där varje ny upplevelse blir till 
nyttig erfarenhet som individen kan lägga 
till tidigare vunna och se som kumulativa 
steg i jagets kontinuerliga tillväxt. På så vis 
blir till exempel inte semesterresor blott 
uttryck för njutningslystnad. Nyttan och 
CV:t fi nns där i bakgrunden som ramar för 

att organisera och placera varje ny upple-
velse. 
 Gustaf Wallenbergs utläggningar om 
kvinnans sinnelag kan kanske ses som antik-
variska i ett nutidsperspektiv. Men det är 
ett omdöme som kan diskuteras när anta-
let kvinnor på toppositioner i det svenska 
näringslivet fortfarande är få. Visserligen 
har de könsbarriärer som var så självklara 
och närmast oöverstigliga i Gustafs tid 
luckrats upp en aning. Idag höjs ständigt 
röster för att öka antalet kvinnor på vd- och 
styrelsepositioner i storföretag. Det verkar 
fi nnas konsensus om att den könsmässiga 
snedfördelningen är ett allvarligt problem. 
Genom att få in kvinnor som beslutsfat-
tare i företag förväntas nya typer av kom-
petenser tillföras som förmår bryta upp 
stelnade strukturer och tankebanor, som 
stimulerar den förändringspotential som 
varje företag idag påstås måste förfoga över 
för att kunna hävda sig i den internationella 
konkurrensen. På så vis blir den kvinnliga 
chefen den extra resursen vid sidan om den 
manliga normen, vilket kan betyda att när 
de egenskaper som tillförts inte längre kan 
avläsas i lönsamhetssiff ror kan det kvinnliga 
nytillskottet bytas ut mot ett annat alterna-
tivt ordningen återföras till den normala. 
Mannens ställning som den naturliga före-
tagsledaren rubbas inte eftersom beteck-
ningen i sig bär maskulina konnotationer. 
Det betyder också att den kompetens som 
kvinnor kan tänkas tillföra ligger i linje med 
det konventionella särartstänkandet kring 
könen, det vill säga det är kvinnans påstått 
mjuka sidor som efterfrågas, inte en allmän 
ledarkompetens.
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. Proportionell demokrati
Den svenska demokratin bygger på tanken 
att folkets vilja ska komma till politiskt 
uttryck. Mekanismen för detta är ett pro-
portionellt valsätt. Då inte alla kan träff as 
under ekarna, som Rousseau tänkte sig 
det, för att fatta majoritetsbeslut, så utser 
vi en riksdag, som fattar besluten åt oss. Då 
riksdagen är representativ för folket, något 
som ska garanteras av det proportionella 
valsättet, så kommer den att fatta ungefär 
de beslut vi skulle ha fattat, om vi alla hade 
kunnat delta.
 Om en demokrati som den svenska ska 
kunna fungera, så är det alltså viktigt att 
olika åsikter och ideologier får politiska 
bärare. Detta sker emellertid i minskande 
utsträckning i vårt land. En amerikanise-
ring av politiken äger rum, där allt mer 
kommer att handla om två regeringsalter-
nativ. Folkets uppgift blir inte längre att via 
riksdagen styra och stifta lagar, utan att vid 
de allmänna valen bestämma vilka som ska 

styra över det. Det innebär en devalvering 
av de demokratiska idealen. Man anar i 
förlängningen av vad som skett i och med 
detta val: en författningsreform med över-
gång till majoritetsvalkretsar. Jag ska emel-
lertid inte här vidare diskutera denna sak, 
utan uppehålla mig vid ett av symtomen 
på den, förlusten av radikalt olika politiska 
alternativ. I synnerhet ska jag uppehålla mig 
vid bristen på ett bestämd sådant, ett radi-
kalt liberalt sådant. Inom svensk politik i 
allmänhet, och inom svensk borgerlighet 
i synnerhet, saknas ett visst slags liberalt 
förhållningssätt, som jag tror skulle vara 
välgörande att konfronteras med, för alla 
politiska riktningar i vårt land. Det fi nns 
inget parti som i det förfl utna stått för detta 
ideal, helt och fullt. I synnerhet fi nns det 
inget borgerligt sådant parti. Men inom 
folkpartiet har det av och till funnit en plats. 
I årets valrörelse lyste det emellertid med sin 
frånvaro.

Om bristen på liberalism 
i svensk borgerlighet
Torbjörn Tännsjö
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. Vad är det att vara liberal?
Liberalismen kan förstås uppfattas på många 
olika sätt. Låt mig skilja mellan tre.
 a) Tanken om en privat sfär. Ibland skri-
ver J.S. Mill i On Liberty (Mill, /) 
som om han tänkte sig att det funnes en 
typ av handlingar, vilka på grund av att 
de endast rör agenten själv och inte andra, 
borde skyddas av staten. I det privata skulle 
individen vara fri att göra som hon vill. Mill 
råkade emellertid i svårighet då han skulle 
specifi cera denna handlingstyp. Det före-
faller som om vilka som helst handlingar 
vi utför skulle kunna få konsekvenser för 
andras välbefi nnande, om inte annat så där-
igenom att vi genom att göra en sak under-
låter att göra en annan. Om jag väljer att 
läsa en god bok då ett barn drunknar i min 
närhet, så utför jag en till synes privat hand-
ling, men ska jag ha rätt att försvara min 
undlåtenhet med en sådan motivering? Det 
framstår inte som rimligt att hävda, åtmins-
tone inte för en utilitarist som J  S Mill. 
 I en annan tradition, som har sina rötter 
hos John Locke och som har utarbetats i 
modern tid av Robert Nozick fi nns emeller-
tid en mera robust tanke om en privat sfär. 
Vi har moralisk äganderätt till oss själva och 
till den egendom vi kommit i besittning 
av på ett legitimt sätt. Med den har vi rätt 
att göra som vi vill, så länge vi inte aktivt 
och avsiktligt kränker andras äganderätt 
(Nozick, ). 
 Denna tanke försvarades nyligen av det 
moderata samlingspartiet och dess olika 
sidoorganisationer. I dagens politiska debatt 
har den emellertid ingen seriös företrädare. 
Man kan tycka att detta är problematiskt, 

då alla viktiga alternativ bör ha kompetenta 
företrädare inför väljarna, men då jag själv 
inte har några som helst sympatier för detta 
slags liberalism ska jag här inte säga mer om 
den. Man kan också undra om den bara är 
tillfälligt undanstoppad, av opportunistiska 
skäl, för att kunna aktualiseras på nytt då 
marken har upparbetats för den, eller om 
svensk borgerlighet mera permanent tagit 
till sig den svenska välfärdsstatens välsig-
nelser, i ett försök att utvinna så mycket för 
egen del ur den. Denna sak kommenteras 
på annan plats i detta tidskriftsnummer.
 b) Tanken att frihet har värde. Även om 
det uppstår ständiga konfl ikter i mänskligt 
umgänge, som innebär att den enes frihet 
måste stå tillbaka för den andres, så är det 
önskvärt att försöka maximera mängden 
av frihet i samhället. Detta skulle vara en 
uppgift för en liberal politiker. 
 Isaiah Berlin är berömd för att ha för-
svarat denna ståndpunkt, framför allt i sin 
essäsamling Four Essays On Liberty. Han har 
då först gjort en distinktion mellan positiv 
frihet (som han ser som autonomi, en tanke 
om att individen styr sig själv) och negativ 
frihet (som han ser som en relation: jag är 
ofri att göra en viss handling om någon 
annan aktivt hindrar mig från att utföra 
den). Det är på den negativa friheten han 
koncentrerar sitt försvar. Den bör maxime-
ras. 
 Detta kan låta – och är – paradoxalt! 
I vilken mening kan man vara mer eller 
mindre negativt fri? Finns det inte i varje 
ögonblick en uppsjö av handlingar, som 
man av någon (bl  a staten) är förhindrad 
att utföra, samtidigt som den fi nns en 
lika vid uppsjö av handlingar, vilka man 
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är oförhindrad att utföra? Hur går det att 
alls kvantifi era något sådant som negativ 
frihet? 
 Jag tror inte att detta går, och i realiteten 
ger Berlin upp denna tanke, då han tilläg-
ger att vi måste skilja mellan olika typer av 
negativ frihet. Vissa handlingsalternativ är 
viktigare än andra, och det är med stöd av 
en sådan värdering, som vi ska kvantifi era 
hur fria individerna är:

Th e extent of a man’s negative liberty is, 
as it were, a function of what doors, and 
how many, are open to him; upon what 
prospects they open: and how open they are. 
Th is formula must not be pressed too far, 
for not all doors are of equal importances, 
inasmuch as the paths on which they open 
vary in the opportunities they off er. (Berlin, 
, s. xiviii)

Men gör man den manövern, så ger man 
ju upp tanken att det är friheten som sådan 
som är värdefull. Här fi nns i realiteten inget 
för liberalen att hålla sig till!
 c) Anti-paternalism. Det fi nns en möjlig-
het att läsa J  S Mill som anhängare, inte av 
den hopplösa tanken om en privat sfär, utan 
som motståndare till paternalism. Det går 
att förstå honom som en tänkare som insis-
terar på att staten aldrig får inskränka indi-
videns handlingsutrymme med en bestämd 
typ av motivering: staten får aldrig utöva 
tvång mot en individ uteslutande i hennes 
eget intresse. Då Mill t  ex skriver:

… the only purpose for which power can 
be rightfully exercised over any member of 
a civilised community, against his will, is 
to prevent harm to others. His own good, 
either pysical or moral, is not a suffi  cient 
warrant. (Mill, /, s. )

så är det ju möjligt att tolka detta som ett 
krav just på rätt slags motivering från sta-
tens sida. 
 Denna typ av liberalism avgränsar ingen 
bestämd typ av handlingar, som skulle till-
falla privatlivet. I stället ålägger den staten en 
bestämd restriktion. Om den vill inskränka 
en individs handlingsutrymme, så måste 
den göra det med en motivering som hänvi-
sar till hur det skulle gå för andra individer, 
om individen fi ck sin vilja fram. 
 Man kan tycka att detta är en mager form 
av liberalism. Är det inte möjligt att fi nna 
motiveringar för högst oliberala åtgärder, 
vilka ändå lever upp till anti-paternalismens 
krav? Kan man inte t.ex. förbjuda mig att 
läsa J  S Mills Om friheten med motiveringen 
att det är mycket annat jag snarare borde 
göra, och som skulle komma mänsklighe-
ten till godo? 
 Jo, visst är detta rent teoretiskt möjligt. 
Men om det verkliga motivet bakom ett 
sådant förbud ändå är att värna om mitt 
eget bästa, så kan det vara svårt att undan-
hålla detta för allmänheten. Anti-paterna-
lismen har mera bett än vad man i förstone 
kan vara frestad att tro. Det är därför den 
också är så kontroversiell!
 I en annan mening är denna liberalism 
en smula mager. Ingen torde ha hävdat 
den utan kvalifi kationer. De vanligaste, 
och mest rimliga, är dessa. Anti-pater-
nalismen gäller endast vuxna och besluts-
kapabla individer. Det gör att vi kan 
uttrycka den som att staten/samhället inte 
bör behandla den som inte är ett barn, 
eller jämställbar med ett sådant, som om 
hon vore det. Staten/samhället ska inte 
uppträda som en far (eller mor, för den 
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delen) för vuxna, beslutskapabla indivi-
der. Och i vårt förhållande till barn ska vi 
syfta till att låta dem »växa som träd«, så 
att de till sist uppnår det mått av mognad 
som gör det möjligt för dem att styra över 
sina egna liv.

. Om värdet av anti-paternalism
För en nyliberal rättighetstänkare, av typ 
a) ovan, som menar att vi har moralisk 
äganderätt till oss själva och vår rättmätigt 
erhållna egendom, är anti-paternalismen 
närmast ett korrolarium, en självklar-
het. Men också utilitaristen J  S Mill, som 
i sitt försvar för friheten vill » … forego 
any advantage which could be derived … 
from the idea of abstract right, as a thing 
independent of utility« (Mill /, s. 
) tyckte sig kunna ge skäl före en prin-
cipiellt anti-paternalistisk hållning. Han 
framhåller framför allt tre enkla pragma-
tiska motiveringar. De två första är nära 
besläktade med varandra. En går ut på 
att varje individ, kunskapsmässigt, är i en 
privilegierad situation i förhållande till sig 
själv. Människor i allmänhet vet bättre än 
andra vad som är bäst för dem. De har en 
direkt bekantskap med sig själva, som varje 
annan individ saknar. 

… with respect to his own feelings and 
circumstances, the most ordinary man or 
woman has means of knowledge immea-
surable surpassing those that can be pos-
sessed by any one else. (Mill /, ss. 
-)

Det är därmed en rimlig presumtion, som 
samhället bör göra, att varje »ordinary man« 
vet sitt eget bästa, också då han är i färd med 

att utföra en handling, som förefaller kunna 
bli skadlig för honom. 
 Det andra argumentet tar i stället sin 
utgångspunkt i att varje individ rent intresse-
mässigt har en särskild relation till sig själv. 
Hur mycket vi än bryr oss om andra, och, 
i synnerhet, hur välvillig en företrädare för 
det off entliga än må vara i sin hantering 
av en individ, så är denne individ normalt 
mer intresserad i sitt eget öde än vad den 
off entlige företrädaren är. 

 He is the person most interested in his 
own well-being: the interest which any 
other person, except in cases of strong per-
sonal attachment, can have in it, is trifl ing, 
compared with that which he himself has. 
(Mill /, s. )

Men då är det rimligt att presumera att 
hans uppfattning om vad som är bra för 
honom kommer närmare sanningen än den 
off entlige företrädarens, också i fall det kan 
tyckas som om han skulle stå i begrepp att 
handla mot sitt eget bästa.
 Ett tredje argument har helt enkelt 
innebörden att tvång alltid upplevs som 
obehagligt, både av den som tvingas, och 
av den som tvingar. I annat fall, får man väl 
tillägga, är det något som gått riktigt illa.
 Argumenten Mill anför är förstås inte 
konklusiva. I det enskilda fallet kan det 
mycket väl hända att den som vill tvinga 
mig vet bättre än vad jag gör om vad som 
är bra för mig, och även bryr sig mer om 
mig än jag själv gör. Därmed skulle tvång 
i mitt eget bästa vara motiverat. Men kan 
något sådant förhållningssätt upphöjas till 
allmän lag? Är det klokt att ha lagar som 
tillåter myndigheter att styra och ställa med 
oss, för vårt eget bästa, med motiveringen 
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att det i enstaka fall skulle leda till goda kon-
sekvenser? Är inte riskerna för missbruk, 
om lagarna tillåter sådan intervention, så 
betydande att det är bättre att förbjuda den, 
också i medvetenhet att detta i enstaka fall 
kommer att leda till att individer i onödan 
kommer att gå under? Det är vad J  S Mill 
hävdar:

... the strongest of all the arguments against 
the inteference of the public with purely 
personal conduct is that when it does inter-
fere, the odds are that it interferes wrongly, 
and in the wrong place. (Mill /, 
s. )

Det är alltså vad en konsekvent liberal har 
att säga. Finns det någon sådan i svensk 
politik? Finns det några sådana inom den 
svenska borgerligheten?

. Liberala inslag i det svenska 
samhället
Det fi nns särskilt ett område, inom vilken 
anti-paternalismen har kommit att tas för 
given i det svenska samhället – liksom i 
andra jämförbara samhällen. Jag tänker på 
hälso- och sjukvården. Här är det, med ett 
undantag till vilket jag återkommer nedan, 
numera allmänt accepterat att patientens 
vilja, vad gäller patientens egna intressen, 
går före läkarens/samhällets. Patienter kan 
i sällsynta fall åläggas olika restriktioner för 
att de inte ska skada andra, t  ex med stöd i 
smittskyddslagen, men de påtvingas aldrig 
vård uteslutande med motiveringen att det 
är vad de själva behöver. Åtminstone sker 
så inte om patienten är vuxen och bedöms 
som beslutskapabel (om hon inte t  ex är 
psykotisk). En patient har rätt att t  ex säga 

nej till en blodtransfusion, även om det 
leder till hennes säkra död. En patient har 
rätt att vägra amputation, även om det leder 
till en plågsam död i kallbrand. 
 Om anti-paternalismen inom sjukvår-
den rasar emellertid ingen politisk strid. 
Frågan är inte partiskiljande. Men lämnar 
vi sjukvårdens värld, så är det inte svårt att 
fi nna områden, där paternalismen i stället 
tas för given. Och här är det ofta svårt att 
fi nna politiska företrädare, som är kritiskt 
ifrågasättande. Paternalismen är norm. Låt 
oss se på några exempel.

. Paternalistiska inslag i det 
svenska samhället
Det fi nns klara fall av paternalism i det 
svenska samhället, som då individer kan 
straff as för innehav av vissa droger. Sak 
samma med de lagar som gör innehav av 
barnpornografi skt material straff bart. Här 
kan individer straff as, utan att något försök 
görs att visa att de (uppsåtligen) skulle ha 
tillfogat någon annan individ skada. En 
i huvudsak borgerlig moralism har drivit 
fram denna lagstiftning, men den har också 
haft visst stöd inom socialdemokratin.
 Något liknande gäller synen på dopning 
inom idrotten. Det är inte bara idrottsrö-
relsen som själv förbjuder bruket av dop-
ningspreparat (det är den förstås fri att göra, 
också i ett liberalt samhälle), men staten 
går den tillhanda genom att kriminalisera 
innehavet och det egna bruket av dopnings-
medlen i fråga. Då agerar staten paternalis-
tiskt. 
 Ett gränsfall är förbudet mot köp av 
sexuella tjänster. Detta förbud kan ses som 
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förenligt med anti-paternalismen, om det 
motiveras med att det ska hindra köpare 
från att genom sina köp tillfoga säljaren 
skada. J  S Mill skulle inte ha godkänt denna 
motivering, då han ansåg att man ska ha 
rätt att tillfoga andra skada, förutsatt att 
det sker genom deras fria samtycke (t  ex i 
en boxningsmatch mellan två samtyckande 
individer). Man kunde emellertid tänka 
sig att anti-paternalismen inte bör vara så 
extrem som Mill ville. Man kunde, särskilt 
om man delar Mills utilitaristiska utgångs-
punkt, mycket väl godta förbud också mot 
att skada individer som samtycker till detta. 
I så fall är alltså förbudet mot sexköp inte 
paternalistiskt. Inte heller förbudet mot 
proff sboxning. Men ett problem med för-
budet mot att köpa sexuella tjänster är att 
det är oklart om det verkligen på allvar 
är riktat mot köparna. Är det inte i själva 
verket så att den verkliga motiveringen 
bakom detta förbud är att man vill hindra 
prostituerade från att utsätta sig själva för 
vissa risker, eller för att hamna i ett »ovär-
digt« liv? Man hävdar att de inte förstår sitt 
eget bästa och man vill i bästa välmening 
hjälpa dem till ett bättre liv. Om det är den 
verkliga motiveringen bakom förbudet mot 
köp av sexuella tjänster, så är det i realiteten 
paternalistiskt.
 Så till det undantag från anti-pater-
nalismen inom sjukvården, på vilket jag 
ovan anspelade. Jag tänker på hur patienter 
behandlas, då de är terminalt sjuka, och 
hellre vill dö än uppleva sista fasen av sitt 
naturliga döende. De ber om läkarassis-
terat självmord eller eutanasi (dödshjälp). 
De vädjar om ett läkemedel, med vilket 
de själva kan ta sitt liv, eller de ber den 

behandlande läkaren att genom en dödlig 
injektion avsluta deras liv. Här hjälper det 
inte om läkaren är med på noterna. Han 
eller hon får inte ge denna hjälp. 
 Frågan om eutanasi är närmast tabu 
inom svensk politik. En klar majoritet 
bland befolkningen önskar att det ska bli 
tillåtet för läkare att hjälpa sina patienter 
att dö, men inget politiskt parti har varit i 
närheten av att understödja denna önskan. 
Endast enstaka företrädare för olika partier 
har dristat sig att aktualisera frågan poli-
tiskt, men den har alltid tystats ned. Olika 
off entliga utredningar har uttryckligen för-
bjudits att utreda den. Det är svårt att fi nna 
ett tydligare uttryck för paternalism inom 
politiken.
 Visst fi nns det somliga som argumente-
rar mot dödshjälp med hänvisning till att 
sådan skulle skada tredje part. Men det är 
svårt att ta denna argumentation på allvar. 
Vem är beredd att hävda att det kan ligga 
i en beslutskapabel individs intresse att få 
hjälp att dö, men att hon ändå ska förvägras 
denna rätt, då hennes död kan upplevas 
som hotfull eller otrevlig för andra? Vem 
kan på allvar argumentera för att hon ska 
plågas — för andras skull? 
 Jag tror att en sådan tankegång är mycket 
ovanlig. En närmare granskning av olika 
argument för tesen att legalisering av 
dödshjälp skulle leda till olika fasansfulla 
sociala konsekvenser utvisar också att de 
är grundlösa. Jag har resonerat om detta i 
andra sammanhang. Det är därför mycket 
näraliggande att anta att de politiker, som 
vill förvägra patienter rätten att dö, och som 
vill förbjuda läkare att hjälpa dem, i själva 
verket menar att de bättre än dessa patienter 
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själva förstår deras eget bästa. De vägrar att 
tro på vad dessa patienter säger. De väljer att 
tolka beslutskapabla patienters begäran om 
dödshjälp som »rop på hjälp att leva«. Och 
de påtvingar dessa patienter, i deras förment 
egna bästa, det slags palliativ vård, som är en 
utmärkt inrättning, då den tillhandahålls 
frivilligt, men som kan ses som en form av 
tortyr, då den är påtvingad. 
 Funnes det ett liberalt parti i svensk 
politik så skulle det peka på erfarenheterna 
från Holland, Belgien och staten Oregon 
i USA och i denna valrörelse plädera för 
legalisering av dödshjälp och läkarassiste-
rade självmord. Förvisso under former som 
garanterar att missbruk undviks. På samma 
sätt som man på sextiotalet argumenterade 
för de fria aborterna, utifrån en tanke om 
att kvinnor ska anses kapabla att styra sina 
egna liv, skulle man idag driva frågan om 
eutanasi. Men det fi nns inget liberalt parti 
i svensk politik. Den majoritet av svenska 
folket som hyser åsikten att dödshjälp 
borde legaliseras kan inte få sin uppfatt-
ning representerad. 
Det fi nns ingen folkpartist, som är i 
närheten av att axla Hans Nestius fallna 
mantel.
 

. Slutsats
Det är nog inte svårt att fi nna ytterligare 
exempel på paternalism inom svensk poli-
tik. De är emellertid inte helt enkla att 
upptäcka. Och skälet till detta är att det 
inte fi nns någon liberal politisk rörelse, som 
söker upp dem och fördömer dem. Inte 
ens de klara fall, som jag ovan har förteck-
nat, över paternalistiska lagar, utsätts för 

kritik i den politiska debatten. Det fi nns 
inte inom svensk politik någon klar libe-
ral, anti-paternalistisk riktning, varken på 
höger- eller vänsterkanten. Det fi nns ingen 
politiker som hävdar, att om en individ 
ska kunna blodvägra sig till döds, så borde 
samma individ vara fri att bestämma över 
om hon vill riskera sin hälsa genom att 
bruka dopningsmedel. Det fi nns ingen 
politiker som är beredd att låta individen 
själv avgöra om hon ville hamna i »ovärdig« 
sexualitet genom att fredligt, med stöd av 
pornografi skt material, leva ut sina pedo-
fi la böjelser i fantasin. Och det fi nns inte 
tillstymmelsen till politisk rörelse som för-
svarar att en individ, som fi nner att hon inte 
vill uppleva mer av utdraget döende, ska ha 
rätt till hjälp att dö.
 Man kunde kanske ha trott att folkpar-
tiet skulle fylla denna funktion (det är ju 
knappast något man förväntar sig av mode-
rater, kristdemokrater eller centerpartister). 
Jag vet mig emellertid aldrig ha hört Lars 
Leijonborg kritisera några av de exempel 
på paternalism, som jag ovan givit. Lika 
litet har han med ljus och lykta sökt upp 
och kritiserat andra exempel. I stället har 
han drivit frågor om drill och disciplin, 
i skolan (se Sten Svenssons bidrag om 
detta!), i brottsbekämpningen och i krimi-
nalvården (se Samuel Edquists bidrag om 
detta), på ett sätt som skulle fått J  S Mill 
att häpna. Här fi nns inte tillstymmelse till 
tro på människans förmåga att »växa som 
ett träd«. I stället är det ansning och tukt-
ning som gäller. Man har medverkat till en 
politik där allt fl er handlingar bedöms, ofta 
på moralistiska grunder, som kriminella 
(innehav av droger, köp av sexuella tjäns-
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ter), till ökningen av antalet människor 
inför domstol och i fängelse. Man skryter 
med att man går i spetsen då det gäller att 
försämra rättssäkerheten genom möjlighe-
ter till buggning. Det mest spektakulära 
uttrycket för den anti-liberala hållningen 
har ändå varit förslaget att invandrare ska 
avlägga prov i svenska, innan de kan beviljas 
medborgarskap. 
 Hur ska man bedöma det förslaget? En 
bakgrund till det tecknas av Kristina Boreus 
på annat plats i detta nummer. En illvil-
lig tolkning är att det utgör spekulation i 
invandrarfi entlighet. Finns det någon mer 
välvillig tolkning? Den skulle i så fall vara 
paternalistisk. Vissa invandrare förstår inte 
sitt eget bästa, de kommer att, mot sitt eget 
bättre vetande, tacka nej till erbjudanden 
om utbildning i det svenska språket. Då 
måste de, för sin egen skull, tvingas till skol-
bänken. Det kan gälla den åldriga kinesiska 
kvinnan, som tycker sig klara sig bra på 

det egna modersmålet, i familjens sköte, i 
den svenska nationen. Eller den koreanske 
forskaren i karriären, som talar koreanska 
med de närmaste, och engelska med kol-
legerna, och tycker det går bra. De har inte 
förstått sitt eget bästa. Folkpartiet har bättre 
kläm på detta. Därför ska de tvingas till de 
studier, de inte själva inser att de (just nu) 
behöver. 
 Invandrarfi entlighet eller beskäftig 
paternalism? Jag är osäker på vilket, men 
säker på en sak: varken det ena eller det 
andra förtjänar att i någon rimlig mening 
kallas »liberalt«!
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Val : för en generös och 
rättssäker flyktingpolitik
Valet  ägde rum i skuggan från Sjöbo. I 
den lilla skånska kommunen hade en lokal 
centerpartist, Sven-Olle Olsson, med stöd 
av lokala moderater drivit frågan om ifall 
kommunen skulle ta emot  fl yktingar 
till en folkomröstning. Denna hade ännu 
inte hållits under valrörelsen men kom att 
resultera i en kraftig majoritet för nej till 
fl yktingmottagning. Sjöbo-borna var inte 
isolerade i sin inställning till fl yktingpoli-
tiken. Brev strömmade in till kommunen 
från hela landet och de fl esta uttryckte 
stöd för nejsidan. Ett av argumenten var 
att grupper som skolbarn och pensionä-
rer skulle drabbas av fl yktingmottagandets 
kostnader. Detta argument – att fl ykting-
arna kostade för mycket, vilket skulle driva 
svenska pensionärer ut i armod – kom 

senare att användas också av partiet Ny 
Demokrati. Även Skåne-partiet med sin 
ledare Carl P Herslow fångade upp en del 
av fl yktingmotståndet med parollen »Vi har 
inte råd«. 
 De ifrågasättande tongångarna vid tid-
punkten för valet  hördes inte bara 
från de marginaliserade missnöjespartierna 
utan var ett starkt inslag i debatten. Den 
omdiskuterade förändring i mer restriktiv 
riktning i fl yktingpolitiken som kom att 
genomföras  hade förebådats av restrik-
tiva tendenser i de politiska diskussionerna 
redan dessförinnan. 
 Flyktingpolitiken var ändå inget stort 
debattema i valrörelsen, inte heller frågor 
som hade med andra invandrare eller 
invandring att göra. SVT:s partiledar-
utfrågningar och partiernas slutdebatt 
upptog sammantaget en tid av åtta och en 
halv timme. Endast cirka fem minuter av 

Från rättigheter till krav 
i folkpartiets fl ykting- och 
invandrarpolitik
Kristina Boreus

Språktest för medborgarskap, att ställa krav på invandrare är att bry sig, 
svensk litterär kanon i skolan. Vad har hänt med folkpartiet liberalernas 
politik i invandrings-, invandrar- och fl yktingfrågor? Är den (fortfarande) 
liberal? Jag är inte ensam om att ha ställt mig de frågorna. Här ges inget 
entydigt eller fullständigt svar. Men jag ska jämföra hållningen hos partiet 
under sex valrörelser, från 1988 till årets val.1 
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denna tid, eller , handlade om frågor 
som uppgavs speciellt beröra fl yktingar 
eller invandrare. Inget av partierna valde 
att speciellt lyfta fram dessa frågor i valrörel-
sen. De journalister som ledde partiledar-
utfrågningarna valde att bara föra in dem 
i intervjun med centerns Olof Johansson, 
som ombads ta ställning till Sjöbo-hän-
delserna. I partiernas valretorik rådde en 
rörande enighet om avståndstagande från 
Sjöbo-attityden. Istället skulle Sverige föra 
en »generös fl yktingpolitik«. Som Olof 
Johansson uttryckte det i slutdebatten:

– Jag tycker det är viktigt att säga avslut-
ningsvis att jag hoppas vi också i framtiden 
kan stå för en human invandringspolitik 
och en generös fl yktingpolitik i vårt land 
och jag hoppas också att det blir ett ja till 
fl yktingmottagning i Sjöbo.

Folkpartiet var speciellt tydligt i sina krav på 
en »generös fl yktingpolitik«. Detta innebar 
att Sverige skulle vara »frikostigt« med att 
bevilja uppehållstillstånd eller asyl till dem 
som ansökte om det. Men partiet talade 
inte bara om fl yktingpolitiken som en 
fråga om generositet. Man påpekade också 
i många sammanhang att fl yktingar hade 
rättigheter, vilket innebar skyldigheter för 
det land de kom till. 

Rättssäkerheten måste vara omutlig. Svensk 
lagstiftning och praxis måste garantera varje 
asylsökande en human och värdig behand-
ling

stod att läsa i folkpartiprogrammet En 
generösare invandrar- och fl yktingpolitik. 
I programmet talades om allvarliga rätts-
säkerhetsproblem i behandlingen av asyl-
sökande. Partiet uttryckte kritik mot den 

av regeringen förda fl yktingpolitiken som 
man hävdade hade försämrats. I sin val-
handbok, det vill säga en skrift riktad till 
de egna partiarbetarna inför valet, sade man 
bland annat:

Genom en överenskommelse med Östtysk-
land och Polen har man hindrat fl yktingar 
som saknar inresevisum att via den vägen 
komma till Sverige. Detta avtal strider mot 
vad riksdagen beslutat om svensk fl ykting-
politik. Alla människor på fl ykt har rätt att 
få sin sak prövad i Sverige.

Även i valmanifestet Det behövs både hjärta 
och hjärna i politiken lyfte folkpartiet fram 
fl yktingpolitiken. Dels krävde man att fl yk-
tingkvoten skulle höjas – mer generositet 
alltså. Dels framfördes fl era krav som hade 
med behandlingen av asylsökande att göra, 
varav fl era var tydligt inriktade på de asylsö-
kandes rättigheter och rättssäkerhet:

Asylsökande ges rätt till juridiskt biträde vid 
gränsen. (…) Beslut i asylärenden motiveras 
alltid.

Folkpartiets resonemang om fl yktingar och 
asylsökande var över huvud taget baserat 
på en argumentation kring vilka rättighe-
ter dessa personer hade och hur de bäst 
kunde upprätthållas i praktiken. Orden 
»rättighet« och »rättssäkerhet« förekom 
frekvent. Sådana rättssäkerhets- och rätt-
tighetsresonemang rimmar mycket väl med 
en liberal grundsyn där individers rättighe-
ter gentemot stater betonas, liksom vikten 
av genomskinliga och säkra procedurer 
som kan garantera att rättigheterna upp-
rätthålls. 
 Frihet är ett annat återkommande kodord 
i liberal retorik, inte minst i folkpartiets. 
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Liberala fri- och rättigheter innebär skydd 
för individer men också för minoriteter mot 
majoriteters makt. När folkpartiet valåret 
 diskuterade etniska och religiösa 
minoriteter i Sverige var detta perspektiv 
tydligt:

Respekten för andra kulturer och religioner 
är ett centralt inslag i ett liberalt samhälle. 
En sådan inställning är inte minst viktig när 
det gäller invandrares ställning i samhället 
och värnandet av invandrarnas rätt att utöva 
sin egen religion. För detta krävs tolerans 
och information, men det är inte bara en 
fråga om attityder.
Regeringsformen stadgar att religiösa mino-
riteter har rätt att behålla ett eget kultur- 
och samfundsliv.
Skyddet för minoriteters religionsutöv-
ning är emellertid inte tillräckligt starkt i 
Sverige. Ett exempel på detta är judiska och 
muslimska trosbekännares rätt att följa sina 
traditionella regler för djurslakt. Regerings-
formen bör därför förtydligas så att religiöst 
betingade sedvänjor, som ingen annan lider 
skada av, får skydd.
(En generösare invandrar- och fl yktingpolitik, 
fp )

Föreställningen om fri- och rättigheter satte 
alltså starkt sin prägel på folkpartiets retorik 
i frågor som gällde fl yktingar och invand-
rare i valet för  år sedan. Detta trots att det 
blåste snålt kring fl yktingpolitiken. 
 Liberalismen framhåller även individer 
som politikens utgångspunkt. Nationa-
lism får inte riktigt plats i en sådan ideo-
logi. I den bemärkelsen var folkpartiet 
 inte konsekvent liberalt. Gruppen 
invandrare framhölls i fl era sammanhang 
som en tillgång för nationen Sverige. I En 
generösare invandrar- och fl yktingpolitik 
beskrev man till exempel invandrare som 

en »enorm nationell tillgång«. En retorik 
där en nations »behov«, snarare än enskilda 
människors framhävs får en nationalistisk 
dragning. En lätt nationalistisk anstrykning 
fanns också i det sätt på vilket folkpartiet 
(liksom andra partier, inte minst de rege-
rande social demokraterna) framhävde hur 
bra, hur generöst Sverige agerade i fl ykting-
politiken, vilket folkpartiet alltså kunde 
göra trots sin kritik mot regeringen.

-talets valrörelser: locket på i 
flyktingpolitiken
Det högerpopulistiska partiet Ny Demo-
krati bildades på hösten  och förde in 
nya tongångar i valrörelsen , i själva 
verket mycket av den sorts fl yktingfi entliga 
retorik som hörts i samband med Sjöbo-
händelserna tre år tidigare. Väldigt lite av 
det som Ny Demokrati framförde i de två 
valrörelser som partiet existerade var egent-
ligen nytt i debatten. Vad partiet gjorde 
var att föra in fl yktingfi entligheten på de 
stora off entliga arenorna. Först på dem som 
valrörelsen erbjöd etablerade partier, som 
TV:s partiledarutfrågningar. Därefter på de 
arenor som tillträdet till riksdagen innebar, 
inte minst själva riksdagsdebatten. 
 Det var bara Ny Demokrati som gjorde 
fl yktingpolitiken till en central fråga i valet 
. Övriga partier hade inget intresse av 
detta. Visserligen fi ck frågor som rörde fl yk-
tingar och de människor i Sverige som kal-
lades »invandrare« något större utrymme än 
valet tre år tidigare, men endast  – eller 
 minuter – av debattiden i utfrågningarna 
och slutdebatten ägnades dem. En stor del 
av de  minuterna utgjordes av samtalet 
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mellan Ny Demokratis Ian Wachtmeister 
och reportrarna i partiledarutfrågningen. 
 Inget parti utom Ny Demokrati valde 
att problematisera invandrarnas situation 
i Sverige. Folkpartiet pekade till exempel 
på högre arbetslöshet hos den invandrade 
delen av befolkningen utan att lyfta fram 
detta som ett stort problem. Tvärtom 
nästan: man använde detta faktum i en 
argumentation mot föreställningen att 
»invandrarna« tog jobben från »svensk-
arna«:

Invandrarna och fl yktingarna tar inte jobb 
från svenskarna. Bland dem fi nns en högre 
arbetslöshet än bland svenskar. Invandrarna 
tar oftast inledningsvis sådana arbeten som 
inte svenskar uppfattar som tillräckligt att-
raktiva…
(Valhandbok, fp )

Vad gäller fl yktingpolitiken formulerade 
sig folkpartiet i liknande termer som tre år 
tidigare. Rättssäkerheten lyftes fram:

Rättssäkerheten måste förbättras genom 
följande åtgärder: (…) Folkpartiet libera-
lerna vill ha en fl yktingpolitik som präglas 
av generositet, rättssäkerhet och värdigt 
mottagande.
(Valhandbok, fp )

Vid valet  kom Ny Demokrati in i riks-
dagen. Partiet fortsatte att driva invand-
rings- och fl yktingkritiken hårt under man-
datperioden, speciellt fraktionen kring den 
ene partiledaren, Bert Karlsson. Troligen 
var de första åren på -talet en period 
av speciellt stark fi entlighet mot fl yktingar 
och den invandrade delen av befolkningen. 
Det förekom fl era anmärkningsvärda utta-
landen i den off entliga sfären, till exempel 
då Expressens chefredaktör fi ck avgå sedan 

tidningen hösten  producerat en löpse-
del med rubriken KÖR UT DEM!, vilket 
sades vara vad majoriteten av de tillfrågade 
i en intervjuundersökning önskat – »dem« 
var fl yktingar eller invandrare. Den folk-
partistiska invandrarministern polisan-
mäldes av fl era personer sedan hon  
uttalat att det fanns något i kosovoalbanska 
fl yktingarnas kultur som gjorde dem mer 
stöldbenägna än andra fl yktinggrupper. 
Forskning tyder också på att mediebevak-
ningen av fl yktingfrågor och sådant som 
ansågs beröra invandrare var speciellt nega-
tiv under denna period. 
 Samtidigt pågick krigen i forna Jugosla-
vien.  hade antalet asylsökande ökat 
kraftigt, för att ligga på en någorlunda kon-
stant nivå till . Men från detta år steg 
antalet från strax över   till   
året därpå, det största antalet sedan andra 
världskriget. Det politiska svaret från den 
borgerliga regeringen blev införandet av 
temporära uppehållstillstånd och av visum-
tvång för jugoslaviska medborgare i oktober 
. Detta satte stopp för kosovoalbaner-
nas möjlighet att ta sig till Sverige och söka 
asyl. I juni  infördes visumtvång även 
för medborgare i Bosnien-Hercegovina. 
 Stämningarna var med andra ord under 
denna period sådana att partistrategerna 
inför valet  måste räknat med möjlig-
heten att vinna röster på en hårdare ton mot 
fl yktingar och invandrare. Men förutom 
från Ny Demokrati var sådana tongångar 
inte speciellt framträdande i valrörelsen 
. Moderaterna intog den »stramaste« 
hållningen i sitt valmaterial. Bland annat 
föreslog man hårdare krav för uppnående 
av svenskt medborgarskap, inklusive krav 
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på »tillräckliga kunskaper i svenska språ-
ket«, något som inte alls väckte lika mycket 
diskussion som då folkpartiet formulerade 
samma i krav i valrörelsen .

 Ingen påtaglig förändring gentemot de 
tidigare valen märktes i folkpartiets mate-
rial i frågor som rörde redan invandrade 
personer i Sverige. Dock hade en viss pro-
blematiserande ton smugit sig in. I sitt 
invandrarpolitiska program  tog man 
nu upp såväl kriminalitet hos invandrare 
som könsstympning. I detta program häv-
dade partiet också att »vi« måste kräva att 
alla invandrare lär sig behärska språket, 
dock utan att precisera detta som ett villkor 
för medborgarskap. 
 Den stora sakpolitiska förändring som 
inträff at sedan valet  gällde fl ykting-
politiken. Ny Demokrati hade konsekvent 
drivit kraven på inskränkningar, till exem-
pel att rätten för anhöriga till fl yktingar 
att få uppehållstillstånd skulle inskränkas, 
att alla uppehållstillstånd skulle vara till-
fälliga och att Sverige helt enkelt skulle ta 
emot färre fl yktingar. Hos fl era av de övriga 
partierna fanns också en förskjutning gent-
emot denna mer slutna politik jämfört med 
. 
 Folkpartiet låg dock lågt i fråga om fl yk-
tingpolitiken i valrörelsen . Detta var 
nu inte så förvånande. Det torde ha uppstått 
en viss kognitiv dissonans i det parti som 
tidigare mycket tydligt hade tagit ställning 
för en på preciserade punkter »generös« och 
»rättssäker« fl yktingpolitik och  alltså 
uttalat att

Alla människor på fl ykt har rätt att få sin 
sak prövad i Sverige

men som senare, som innehavare av den 

ministerpost som hade ansvar för fl ykting-
frågor, varit med om att införa visumtvång 
för olika fl yktinggrupper från krigen i det 
forna Jugoslavien.
 Folkpartiet var också ett parti bland fl era 
som börjat föra en diskussion om »repa-
triering« av fl yktingar. Stöd till frivilligt 
återvändande för fl yktingar kan natur-
ligtvis vara gynnsamt för dem som önskar 
återvända, så länge det verkligen är fråga 
om ett frivilligt val. Men i den infekterade 
fl yktingdebatt som pågått under några år 
är frågan hur dessa förslag tolkades. Alla 
partier som behandlade frågan utom Ny 
Demokrati påpekade visserligen att åter-
vändandet skulle vara frivilligt. Men det 
fi nns en skala i frivillighet från eget initia-
tiv till att man känner sig utsatt för tryck. 
Ett aktivt offi  ciellt budskap om att repa-
triering är något eftersträvansvärt kan av 
fl yktingarna uppfattas som att man inte är 
särskilt önskvärd. Moderaterna talade om 
att »/s/timulanser och insatser av olika slag 
för frivilligt återvändande« borde komma 
till stånd.

 I valet  var frågor som hade med 
invandrare eller fl yktingar att göra inte cen-
trala. De upptog  av det drygt tio timmar 
långa TV-materialet. Framför allt rådde 
tystnad om fl yktingpolitiken. En viktig 
faktor bakom fl yktingfrågans (temporära) 
avpolitisering var den nya fl yktinglagstift-
ning som införts under perioden sedan det 
senaste valet . Denna löste naturligtvis 
inte de moraliska frågorna om Sveriges skyl-
digheter gentemot fl yende människor men 
i den politiska debatten var det för ett tag 
locket på som gällde.
 Men även om fl yktingfrågan var tempo-
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rärt avpolitiserad i denna valrörelse hade 
debatten om invandring och invandrare 
förts under perioden från  års val. I 
moderaternas omfattande programskrift 
Land för hoppfulla, som utkom , ingick 
ett avsnitt om invandring som kom att bli 
omdiskuterat. Där förebådades några av de 
frågor som kom att bli centrala på valagen-
dan . För det första talade man redan 
då om att öppna igen för arbetskraftsin-
vandring och att arbetskraftsinvandrare 
åtminstone inte till en början skulle ha 
likvärdiga sociala rättigheter med svenska 
medborgare. För det andra förebådades här 
den diskussion om invandrares »bidragsbe-
roende« som kom att bli ett viktigt inslag i 
valrörelsen . En annan fråga som åter-
kom då och som diskuterades i valrörelsen 
 var den höga arbetslösheten hos den 
invandrade delen av befolkningen.  var 
det dock i första hand journalister och inte 
partierna själva som lyfte fram arbetslös-
heten.
 Jag har inte funnit något specialmaterial 
från folkpartiet om fl ykting- och invand-
rarfrågor producerat under . I sitt 
valmanifest Mänskligare Sverige hävdade 
man bara att »/d/e nya svenskarna måste få 
chansen – idag får de sällan det«. Vad gäller 
fl yktingpolitiken var valmanifestet ytterst 
hovsamt. Den kortfattade formuleringen 
om fl yktingpolitik påminde inte särskilt 
mycket om tidigare års tal om generositet, 
rättigheter och rättssäkerhet:

Människor som tvingas fl y måste få hjälp 
– Sverige kan bli en tillfl ykt för några av 
dem.

-talets valrörelser: krav och 
problem i integrationspolitiken
Som väl de fl esta minns var valkampanjen 
 den då »integrationen« gjordes till 
en viktig fråga och placerades på agen-
dan. Enligt en undersökning var denna 
fråga – om man dit räknar segregation, 
språktester, arbetskraftsinvandring, rasis-
tiska uttalanden med mera – den enskilda 
sakfråga som fi ck mest uppmärksamhet 
i Rapports, DN:s och Aftonbladets val-
bevakning under perioden  augusti till 
 september. Även fl era personer som 
deltog i debatten påpekade att dessa frågor 
fått stort utrymme, som Maud Olofsson 
som kallade dem för »ett av valets stora 
debattämnen«. Mer än  minuter, eller 
 av tio timmars TV-utfrågning och 
-debatt ägnades åt fl ykting- och invand-
ringsrelaterade frågor, vilket var mer än 
i något av de andra valen från  och 
framåt. 
 Flyktingpolitik var inte heller i denna 
valrörelse ett hett ämne. I huvudsak gällde 
diskussionen istället hur arbetslösa invand-
rade personer skulle få jobb, språktest för 
medborgarskap och arbetskraftsinvand-
ring. Folkpartiet var drivande bakom poli-
tiseringen av dessa frågor. Men att de blev 
centrala berodde på att både partier och 
journalister lyfte fram dem. Moderaterna 
tycktes stressade av att folkpartiet skulle 
kunna vinna vissa väljare med denna strategi 
och slängde in ett eget integrations politiskt 
program på ett sent stadium i valrörelsen.
 Vad var då nytt i den folkpartistiska håll-
ningen? För det första hade det mycket mar-
ginella inslag av kravställande på »dom«, 
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invandrarna, som återfanns i valmaterialet 
 blivit till en röd tråd. »Att ställa krav 
är att bry sig« klargjorde man redan i en 
av de första rubrikerna i valmanifestet Ett 
parti som vågar utmana. I programmet En 
ny integrationspolitik specifi cerades att man 
bland annat brydde sig om invandrarna 
genom att kräva att de skulle ta större ansvar 
och genom att arbetskraftsinvandrare som 
bott kortare tid än fem år i landet skulle 
utvisas om de blev arbetslösa i mer än tre 
månader. Vidare måste den som sökte 
medborgarskap ha lärt sig tillräckligt god 
svenska och man ville att hårdare krav på 
»motprestation« skulle ställas för att få social-
bidrag. Det senare gällde inte bara dem 
som invandrat men den retoriska udden var 
naturligtvis riktad mot dem eftersom hela 
resonemanget handlade om de arbetslösa 
»bidragsberoende« invandrarna. 
 Förslaget om en »jobbgaranti« innebar 
att bemannings- och uthyrningsföretag 
skulle sätta de arbetslösa i jobb. Detta skulle 
betalas något högre än socialbidraget. Den 
som inte ville delta skulle få sitt social -
bidrag reducerat. Som man uttryckte det 
i det  integrationspolitiska programmet:

Byråkrati och omhändertagandementali-
tet ska ersättas av eff ektivitet, handling och 
– krav.

En andra nyhet i folkpartiretoriken var att 
den invandrade delen av befolkningen nu 
förknippades med problem och otrevlig-
heter på ett helt annat sätt än tidigare. Det 
goda svenska riggades upp som motpol:

I Sverige ska den som kan försörja sig själv
I Sverige får barn vara barn
I Sverige har kvinnor samma rättigheter 
som män

Dessa deviser i stor font utgjorde inled-
ningen till resonemangen i det integra-
tionspolitiska programmet. Även om 
ingen grupp explicit pekades ut är det 
klart att dessa meningar, en blandning av 
en beskrivning av hur man faktiskt ansåg 
att det var i Sverige och en uppmaning 
till vissa att sköta sig, inte fanns där utan 
anledning. Man menade uppenbarligen att 
»några« som kunde det inte försörjde sig 
själva, att några inte lät sina barn vara barn 
eller respekterade kvinnors rättigheter. Det 
faktum att deviserna inledde ett program 
som kallades integrationspolitiskt och som 
nämnde gruppen »invandrare« mer än  
gånger gjorde det mycket svårt att inte upp-
fatta vilka dessa »några« var.
 Den mer eller mindre tydliga kopplingen 
mellan dem som benämndes »invandrare« 
och allehanda problem och otrevligheter 
gick igen i folkpartiets material men inte 
bara där. I jämförelse med tidigare valrörel-
ser präglades den  av en negativ håll-
ning gentemot den invandrade delen av 
befolkningen hos fl ertalet partier. Inte så 
att man kan tala om hatpropaganda eller 
hets men ändå ett negativt mönster. I fl era 
fall skylldes inte problemen på personerna 
själva. De borgerliga partierna framhöll till 
exempel ibland att det inte var den invand-
rade gruppen själv som hade skuld till sin 
högre arbetslöshet utan att det berodde 
på den socialdemokratiska regeringens 
misslyckade integrationspolitik. Men det 
förekom glidningar i resonemangen och 
vad gällde de invandrades påstått bristfäl-
liga svenskkunskaper, så kallade bidrags-
beroende, överrepresentation i kriminal-
statistik samt kvinnoförtryck var tendensen 
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att lägga skulden på de invandrade själva. 
I fråga om de bristande språkkunskaperna 
var detta kanske allra tydligast:

Men med den tid det tar att bli svensk med-
borgare och med den svenskundervisning 
som erbjuds, är det inget orimligt krav att 
den som vill bli svensk medborgare tillägnat 
sig en acceptabel förmåga att förstå och själv 
tala svenska.
(En ny integrationspolitik, fp )

Lär man sig inte tillräckligt god svenska 
har man med andra ord sig själv att skylla. 
Detta kan dock tyckas något märkligt efter-
som folkpartiet i samma skrift klagade på 
den dålig kvalitén på den svenskundervis-
ning som erbjöds.
 För det tredje var rättighetsresonemangen 
i fl yktingfrågor inte alls lika framträdande 
som exempelvis . Tvärtom förknippa-
des fl yktingar i  års valmanifest med 
en rad skrämmande fenomen:

Internationell terrorism och annan brotts-
lighet, miljöpåverkande utsläpp i luft och 
vatten, epidemier, valutaspekulationer 
och fl yktingströmmar tvingar fram gräns-
överskridande lösningar och ett fördjupat 
kontinentalt och internationellt politiskt 
samarbete.

Även detta valår, , har folkpartiet, 
som enda riksdagsparti hittills när detta 
skrivs i slutet av augusti, valt att lyfta fram 
så kallade integrationsfrågor som centrala 
i valet. Tonen gentemot de invandrade är 
möjligen något mjukare än . Språktes-
tkravet för medborgarskap kvarstår dock. 
Ett krav som också framförs är att svenska 
ska ges status av offi  ciellt språk i Sverige. 
Att detta skulle ha någon som helst praktisk 
betydelse hävdar man inte. Att det överläg-

set största majoritetsspråket i landet, som 
reproduceras varje dag i skolor, på arbets-
platser, i massmedier och i hemmen, skulle 
vara ett hotat språk kan ingen rimligen tro. 
Kravet fyller den retoriska funktionen att 
lyfta fram Det Svenska, denna gång dock 
utan att ställa krav på den invandrade delen 
av befolkningen eller göra tillhörigheten till 
det svenska mer restriktiv, som ju språktes-
tet skulle göra. 
 Detsamma kan sägas om förslaget till 
en litterär kanon, som skulle stärka »det 
svenska litteraturarvet«, »levandegöra det 
svenska kulturarvet« och betona »läsning-
ens och bildningens betydelse«. Varför 
en lista med svenska böcker fastställd av 
Svenska Akademin bättre skulle framhäva 
läsningens betydelse än vad Harry Potter-
böckerna har gjort ter sig oklart. Inte heller 
är det uppenbart varför det skulle vara vik-
tigare att inget barn ur dagens generation 
utesluts från Potter-kulturen än från sina 
föräldrars Pippi Långstrump-kultur. Det 
viktiga i sammanhanget är än en gång beto-
ningen av Det Svenska i betydelsen det med 
svenska som ursprungsspråk.
 Ett annat politiskt förslag är ett stopp för 
nya religiösa friskolor i »avvaktan på tydli-
gare regler och bättre kontrollmekanismer 
… i syfte skydda barnens rätt till en allsidig 
undervisning.«

 Kravställandet från , till exempel 
i form av den så kallade jobbgarantin (nu 
»jobb- och utvecklingsgaranti«) kvarstår, 
även om kraven på den invandrade befolk-
ningen inte på samma sätt gjorts till ett 
retoriskt tema valåret .
 Detta valår har folkpartiet åter hållit en 
något högre profi l i fl yktingpolitikfrågorna. 
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En »human« fl yktingpolitik är nu ledordet, 
snarare än en »generös« eller »rättssäker«, 
även om rättssäkerhetsresonemang inte är 
helt frånvarande. En alltför restriktiv till-
lämpning av asyllagstiftningen från reger-
ingens sida kritiseras och att andelen bifall 
på ansökningar gått ner sedan . Men 
grunderna för att alls erhålla asyl diskuteras 
inte. Följande citat sammanfattar folkpar-
tiets resonemang väl:

Vi är inte förpliktade att låta alla de som 
knackar på vår dörr stanna, men vi är för-
pliktade att behandla dem alla med respekt 
och erbjuda dem ett anständigt väntrum.
 (Sverige behöver en mer human asylmottag-
ning. Folkpartiets förslag för en öppen, refor-
merad och human asylmottagning, )

Vart är liberalerna på väg?
Om man följer den retoriska utvecklingen 
från slutet av -talet till årets valrörelse 
har rättighetskraven i folkpartiets fl ykting-
politik starkt tonats ner. Från att säga sig 
vilja värna religiösa minoriteter har man nu 
kommit till att ifrågasätta religiösa frisko-
lor. Ett nytt inslag av krav på och proble-
matisering av den invandrade befolkningen 
kom in med det nya seklet. Det fi nns en 
fl irt med det svensknationalistiska som är 
mycket tydligare än på -talet. 
Vart är folkpartiet på väg i sin inställning 
till fl yktingar, till etniska minoriteter och de 
svenskar som inte är födda i landet eller vars 
föräldrar inte är det? Utvecklingen torde 
delvis bestämmas av interna uppgörelser 
inom partiet, som i sin tur lär påverkas av 
hur partiet belönas eller bestraff as för sin 
politik av väljarna. 

 Man kan tänka sig olika möjligheter. 
Medan moderaterna under senare decen-
nier har härbärgerat såväl konservativa som 
nyliberala strömningar, är den rimligaste 
beskrivningen av folkpartiet att olika slags 
liberalism har trängts där, socialliberalism 
och nyliberalism. Socialliberalismen var 
den totalt dominerande ideologin i Sverige 
under - talet. I partiprogrammen från 
denna period i svensk historia talade samt-
liga riksdagspartier, med små nyansskill-
nader och lite olika ord, om en utbyggd 
välfärdsstat och mer samhällsplanering. I 
skiftet mellan - och -tal inleddes en 
högerförskjutning, i riktning mot nylibe-
ralism, i svensk debatt och politik. Detta 
innebar att man började kritisera välfärds-
statens omfång, kräva privatiseringar och 
mindre regleringar av företag och markna-
der. Så gjorde folkpartiet, så gjorde andra 
partier.
 En möjlighet är att det nyliberala strå-
ket i folkpartiet ytterligare stärks i synen 
på invandrare och fl yktingar. Ett renod-
lat nyliberalt resonemang skulle förorda 
borttagande av alla bidrag, marknadsfri-
het och individuell frihet (i bemärkelsen 
frihet från inblandning av framför allt 
staten) på alla områden. Det skulle inte 
förorda att krav ställdes på individer om 
språkkunskaper eller deltagande i olika 
aktiviteter. Man skulle inte bekymra sig 
om olikheter mellan inkomster och väl-
befi nnande i olika regioner. Staten skulle 
defi nitivt inte lägga sig i om vissa ville 
starta religiösa friskolor. Företagen skulle 
få värva arbetskraft fritt, fl yktingar eller 
andra invandrare skulle fritt få söka sin 
utkomst. Samtidigt skulle statens uppgift 
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vara att se till att individer inte drabba-
des av frihetsinskränkningar som andra 
var direkt ansvariga för. Fysiska rasistiska 
attacker skulle till exempel inte tillåtas. 
Några krav på arbetsgivare att anställa 
någon annan än de själva ville, på vilka 
grunder det vara månde, skulle å andra 
sidan inte ställas. Vill man anställa någon 
med en speciell typ av namn är det inget 
staten har med att göra.
 En sådan nyliberal utveckling är inte sär-
skilt trolig. Dels har partiet en tradition av 
socialliberalt tänkande som skulle bromsa 
en sådan utveckling, dels fi nns svensk-
nationalistiska stämningar som rimmar 
illa med en betydligt friare invandring 
eller att människor helt formade sina egna 
kulturella identiteter, öppnade skolor utan 
myndighetsinsyn eller struntade i att lära 
sig majoritetsspråket om de inte ville.
 Utifrån ett socialliberalt perspektiv skulle 
man vilja se utjämning mellan grupper och 
regioner med hjälp av omfördelande poli-
tik. Om detta stråk slog igenom starkare 
skulle betoningen ligga på utjämnande 
åtgärder och starkt försvar av minoriteter-
nas rättigheter. Det fi nns vissa sådana inslag 
i den föreslagna integrationspolitiken på 
-talet, till exempel satsningar på skolor 
i »utanförskapsområden«. Men på det hela 
taget är politiken mycket mindre social-
liberal än tidigare.
 Just nu verkar inte partiet vara på väg i 
den riktningen heller. Snarare tassar man 
åt det nykonservativa hållet, där man kom-
binerar ett nyliberalt budskap med upp-
höjandet av vissa värden, såsom religion, 
kärnfamilj och nation. I folkpartiets fall är 
det det tredje som är aktuellt. Det pågår 

en liten fl irt med nationalismen och upp-
höjandet av det svenska kombinerat med 
en bistrare hållning gentemot de etniska 
minoriteterna. Detta märks i de retoriska 
kraven på ett stärkande av svenskans ställ-
ning. 
 Nationalism är inget nytt i Sverige. Men 
den tycks vara på väg att ändra karaktär. För 
tjugofem år sedan fanns också en nationell 
självhävdelse men den handlade mycket om 
hur bra, rättvist och solidariskt Sverige var 
i jämförelse med nästan alla andra länder. 
Talet om den »generösa« svenska fl ykting-
politiken var en del av denna positiva själv-
bild. Just nu förefaller det som om det fi nns 
risk att nationalismen alltmer vänds inåt, i 
ett hävdande av vad som anses svenskt i rela-
tion till de etniska minoriteterna i Sverige. 
I ett sådant skillnadgörande kommer det 
»icke-svenska« alltid till korta. Som i folk-
partiets deviser från det integrationspoli-
tiska programmet  handlar det inte 
bara om att bekämpa förtryck av kvinnor 
och barn eller motverka att några skor sig på 
välfärdssystemen: rättigheter, jämlikhet och 
arbetsamhet kommer också att förknippas 
med det svenska och avvikelserna från idea-
len med »de andra«.
 En sådan utveckling skulle till exempel 
kunna resultera i följande politiska krav:
 – Ökad slutenhet på ett konkret plan, 
vilket skulle kunna innebära svårare att få 
uppehållstillstånd i Sverige, att bli svensk 
medborgare och att få behålla svenskt med-
borgarskap, eller att erhålla fulla sociala 
rättigheter i Sverige. De senaste decennier-
nas fl yktingpolitik, där folkpartiet inte varit 
drivande men med vilken man nu tycks ha 
förlikat sig, pekar i den riktningen. Det 
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gör också sådant som olika kunskapskrav 
för erhållande av medborgarskap. Det 
pågående utredandet om möjligheten att 
återkalla medborgarskap i vissa fall (när 
den som ansökt om det uppgett oriktiga 
uppgifter) pekar i samma riktning. För-
slag som de borgerliga partierna ställt sig 
bakom, inklusive folkpartiet, om att arbets-
kraftsinvandrare den första tiden inte ska ha 
fulla sociala rättigheter, pekar också i den 
riktningen.
 – Ökad slutenhet i föreställningarna 
om vad som är svenskt. Jag vill nog mena 
att för min son och hans jämnåriga tillhör 
Harry Potter den svenska kulturen (liksom 
många andra länders kultur). Böckerna är 
skrivna av en brittisk författare, visst, och 
tilldrar sig i en miljö inspirerad av brittiska 
internatskolor, men Harry Potter som läs- 
och fi lmupplevelse är vad som diskuteras 
i svenska skolor just nu. En mer sluten 
inställning till vad som är svenskt tar inte 
fasta på vad barn faktiskt läser och pratar 
om i Sverige utan hävdar att de borde läsa 
och prata om böcker av svenska författare 
som vissa av deras föräldrar läste som barn 
– nämligen de föräldrar som är uppvuxna 
i Sverige.
 – Nedtonandet av etniska minoriteters 
rättigheter, till exempel rätten att bygga 
moskéer för invandrade muslimer. Folk-
partikravet på stopp för nya religiösa privata 
skolor pekar i den riktningen.
 – Framhävande av svensk kultur och 
svenska språkets ställning inom Sverige, 
kanske på bekostnad av till exempel hem-
språk/modersmål för barnen. Ett allmänt 
framhävande av förträffl  igheten hos »det 
svenska«. 

 Man kan dra ut den nationalistiska poli-
tiken ännu längre i tangentens riktning. 
Vid någon punkt blir dess konsekvenser 
olidliga för dem som räknas bort ur den 
svenska gemenskapen.
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Inledning
Kritiken mot »den svenska modellen« för 
välfärdsstat – mot den »ofantliga« sektorn, 
»högskattesamhället« och »bidragsbero-
endet« är det som främst har kommit att 
känneteckna nyliberalismens propaganda 
här i Sverige. Det är här som den nyliberala 
»diskursen« (som det heter!) – de nylibe-
rala problemformuleringarna – har blivit 
som mest hegemoniska. Nyliberalismen är 
på den ideologiska arenan i Sverige något 
av en fl opp, men i den ekonomisk-poli-
tiska diskussionen om »välfärden« har den 
blivit så dominerande att många omfat-
tar  nyliberala uppfattningar, utan att ens 
refl ektera över att dessa uppfattningar just 
har sitt ursprung i nyliberalism. Jag ska 
inte här analysera nyliberalismens sanna 
natur i Sverige, men min grundtes är (trots 
»de nya moderaterna« och nyliberalismens 
moraliska bankrutt) att nyliberalismen som 
distinkt ideologi inte är nödvändig längre, 
då den har kommit att bli så hegemonisk, 
att dess uppfattningar inte längre uppfat-
tas som distinkt nyliberala – eller ens som 
ideologiska, utan just som fakta. 

 Det är i detta ljus jag i denna artikel i 
teoretiskt hänseende vill konfrontera dessa 
nyliberala uppfattningar om »välfärden« 
– direkt, oavsett var de kommer ifrån och 
underhålls. Jag gör det under dess rätta 
namn »nyliberalism« – även om jag är med-
veten om att de uppfattningar om »välfär-
den« som jag här granskar inte längre är 
exklusiva för de fåtal i det svenska politiska 
livet som idag öppet kallar sig »nyliberaler«. 
Tvärtom.
 

»Välstånd« och »välfärd«
För att kunna föra en diskussion om nyli-
beralernas syn på »välfärd« måste vi reda 
ut begreppen en aning. Att upprätthålla en 
distinktion mellan »välstånd« och »välfärd« 
är centralt, framför allt därför att begreppen 
ofta blandas ihop. Den nyliberale ideologen 
Johnny Munkhammar hävdar t  ex 

Det fi nns otaliga starka samband mellan 
tillväxt och välfärd … För mig är det uppen-
bart att man måste producera för att kon-
sumera. Mat, hus, bilar, vård, utbildning, 

Nyliberalism och »välfärd«

Daniel Ankarloo
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medicin, kläder – inget bara fi nns där. Ju 
mer och bättre vi producerar med mindre 
arbete, desto högre tillväxt. Och jag tror att 
vårt välbefi nnande nu är bättre än  tack 
vare tillväxten, samt att man skulle bli mer 
olycklig om inkomsten sänktes till högst 
 .

Citatet får exemplifi era den uppfattning 
som blivit dominerande, att »vi måste pro-
ducera ’välståndet’, innan vi kan konsu-
mera det – detta i sin tur ökar ’välfärden’«. 
Men är »mat, hus, bilar, vård, utbildning, 
mediciner, kläder« alla »välfärd«? Nej, för 
även om större bilar (»allt annat lika«, 
som ekonomen säger) är bättre än mindre 
bilar, större hus ger högre »välstånd« än 
mindre hus, bättre och fl er kläder bidrar 
till »välståndet« i högre grad än sämre och 
färre kläder, så är produktionen av dessa 
varor inte »välfärd« utan just »välstånd«. 
Och »välfärd« är i grunden väsensskilt »väl-
stånd«. Välfärden och välfärdspolitiken avser 
i grunden det »skydd« mot risker och inkomst-
förluster, som kan drabba individer och grup-
per i ett marknadskapitalistiskt samhälle. 
För att försöka komma med analogier: att 
vara frisk bidrar till »välståndet« – att ha 
tillgång till sjukvård när man är sjuk bidrar 
till »välfärden«, att ha ett stort hus bidrar 
till »välståndet« – en heltäckande hemför-
säkring till huset bidrar till »välfärden«, att 
ha hög lön bidrar till »välståndet« – att ha 
försäkringar för de tillfällen man inte längre 
kan arbeta: sjukförsäkringar, A-kassa och 
pension bidrar till »välfärden«. 
 Detta konstaterande förnekar inte värdet 
av »välstånd« eller hävdar att »välfärd« är 
viktigare än »välstånd« (ingen säger att en 
bra hemförsäkring är viktigare än ett stort 

hus, eller att en bra sjukvård är viktigare än 
att få vara frisk). Men ett stort hus innebär 
inte per defi nition att man har en bra hem-
försäkring, att man är frisk är inte ett bevis 
på att man har tillgång till bra sjukvård om 
man skulle bli sjuk, en hög lön innebär inte 
per defi nition att man har en hög pension. 
Ett hus är inte en hemförsäkring – en lön 
är inte en pension. Denna åtskillnad måste 
upprätthållas.
 När man talar om (och nyliberaler kri-
tiserar) »välfärdsstater« är det därför spe-
cifi ka delar av samhället som avses. I all 
enkelhet: (i) social service (vård, skola och 
omsorg), (ii) socialförsäkringar (sjukförsäk-
ringar, pensioner osv) – vilka, talande nog 
på engelska benämns »social security«, (iii) 
bidragssystem till »fattiga« och »marginalise-
rade« grupper: t  ex familjebidrag, bostads-
bidrag, socialbidrag (vilket i USA talande 
nog kallas just »welfare«).
 »Välfärd« i kapitalistiska samhällen 
bygger också på kollektiv riskspridning. Även 
en »privat försäkring« är kollektiv och inte 
»individuell« – en gemensam »kassa«, som 
tar risken, inte individen själv. Det är vad en 
»försäkring« är: att inte bara individen själv, 
utan även andra, ska ta del av individens 
risk. För att ta risken själv, behöver man 
ingen »försäkring«. Försäkringar kan ges i 
»det civila samhället« (familjen, företaget, 
fackföreningen), på marknaden (i det pri-
vata försäkringsbolaget) eller genom staten 
(skatt – försäkring – »bidrag«) – men de 
utgör alla oavsett form en kollektiv risk-
spridning. Begreppet »välfärdsstat« syftar 
då på den historiska process, då staten har 
tagit sig ett allt större ansvar för att stå för 
»välfärden« under kapitalismen i »det civila 
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samhällets« och marknadens ställe. Det är 
just detta nyliberalen kritiserar.
 Alla »välfärdsstater« är inte likadana. De 
fi nns olika »typer« för välfärdsstater. De 
mest infl ytelserika typologiseringarna är 
de som utgår från Gösta Esping-Ander-
sens »välfärdsregimer«. Välfärdsregimer 
med tyngdpunkt på »det civila samhället« 
kallas »konservativa« eller »rudimentära« 
välfärdsregimer, där familj, företag, fack-
föreningar och kyrka har en central roll. 
Denna form för välfärdsregim dominerar 
i Sydeuropa. Välfärdsregimer med tyngd-
punkt på den privata marknaden och 
företagen kallas »liberala« välfärdsregimer. 
Här fi nns länder som USA, Kanada, Aus-
tralien, Nya Zeeland, Storbritannien (efter 
Th atcher) som tydliga exempel. Välfärds-
regimer med tyngdpunkt på staten kallas 
»socialdemokratiska«, eller »statsoriente-
rade« välfärdsregimer; här är de nordiska 
länderna typexempel. Dessa tre välfärdsre-
gimer är dock inte helt uttömmande och 
en stor grupp välfärdsstater hamnar i ett 
slags »mellangrupp«, där staten fungerar 
som viktig fi nansiär och övervakare över 
»välfärden« men där själva produktionen 
och administrationen av »välfärden« är 
utlagd antingen på »det civila samhället« 
eller företag på marknaden. Denna »mel-
langrupp« är dominerande framför allt i det 
kontinentala Europa (BeNeLux-länderna, 
Frankrike, Tyskland).

 Alla dessa »välfärdsregimer« utgör 
former för kollektiv riskspriding och kol-
lektiva välfärdssystem. Frågan är alltså inte 
om »välfärden« ska organiseras kollektivt 
eller inte, utan i vilken kollektiv form »väl-
färden« bör organiseras. Nyliberalernas svar 

är – bortom alla dimridåer om »individuell 
välfärd« (som är att betrakta som en ren 
självmotsägelse) – i grunden att markna-
den – de privata företagen – bör ta hand om 
»välfärden«. Det är detta debatten verkligen 
handlar om.

Den svenska välfärdsmodellen 
i korthet
Den svenska välfärdsmodellen bygger på 
tre övergripande system, med delvis olika 
logiker. 
 (i) Den sociala servicen: vård, skola och 
omsorg, är främst en skattefi nansierad, stat-
lig och kommunal angelägenhet – både i 
produktion och konsumtion. Tilldelningen 
styrs enligt behovsprincipen. Individer har 
tillgång till dessa välfärdstjänster i egen-
skap av »medborgare« med »behov«, inte 
i egenskap av »kunder« med »efterfrågan«. 
Den viktiga principen här är statens (kom-
munens) monopol som producent av den 
sociala servicen. Detta monopol har dock 
under de senaste  åren uppluckrats på ett 
antal områden – framför allt inom skola och 
omsorg. Den sociala servicen är i grunden 
»generell« och har få krav på motprestation 
(patientavgifter och dagisavgifter förekom-
mer, men är ofta subventionerade).
 (ii) Socialförsäkringssystemen (sjuk-, 
föräldra- och pensionsförsäkringarna) är 
i »den svenska modellen« fi nansierade 
genom sociala avgifter som dras från lönen. 
Dessa delar av »välfärden« är inte genuint 
»generella«, utan »lönearbetsbaserade«; de 
täcker den lönearbetandes inkomstbortfall 
vid de tillfällen man inte arbetar. Systemet 
bygger på »inkomstbortfallsprincipen«, där 
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utbetalningarna är knutna till individens 
tidigare inkomst. Socialförsäkringarna 
har krav på motprestation och kvalifi ce-
ringskrav – genom lönearbetet: »att stå till 
arbetsmarknadens förfogande«. Finansie-
ringen av systemen är »obligatorisk« (ett 
»tvångssparande«, enligt nyliberalen) och 
systemen är knutna till (men redovisas 
separat från) statens budget. I Sverige är 
socialförsäkringarna i grunden en nationell 
angelägenhet – alla lönearbetande är del av 
ett och samma nationella system. Undan-
tag fi nns, t  ex A-kassorna; och vissa delar 
av socialförsäkringssystemen har grund-
skydd, även för dem som inte lönearbetar, 
t  ex grundpensionen och grundbeloppet i 
föräldraförsäkringen. Till slut kan påpekas 
att det hela tiden har funnits sidosystem för 
försäkringar, både på den privata försäk-
ringsmarknaden och »i det civila samhäl-
let« genom arbetsgivare och fackföreningar. 
Dessa har under de senaste  åren blivit allt 
vanligare. I detta hänseende har den tidi-
gare »svenska modellen« förändrats – inte 
minst genom det nya pensionssystemet.
 (iii) De marginella bidragssystemen: här 
fi nns socialbidrag och bostadsbidrag, men 
även, om man så vill, »bidrag« till specifi ka 
målgrupper i extra behov, t  ex handikap-
pade genom LSS. Dessa system skiljer sig 
från de andra – dels för att de inte är till för 
»alla« utan för specifi ka grupper i samhället, 
antingen grupper som har speciella behov 
som andra inte har (t  ex handikappade/
funktionshindrade) eller grupper som har 
precis samma behov som alla andra (»exis-
tensminimum«) men som inte har de eko-
nomiska möjligheterna att möta dem – dels 
för att endast dessa system är att betrakta 

som »bidrag« i genuin mening, eftersom 
de varken är knutna till lönarbete eller 
»medborgarskapet«. Endast en minoritet 
av befolkningen omfattas av dessa bidrag, 
de är »selektiva« och »behovsprövade«. De 
är således ingen medborgerlig rättighet. 
Själva behovsprövningen är en rättighet, 
men inte bidraget.
 Detta utgör ingen fullödig beskrivning 
av den svenska socialpolitiskens alla nyan-
ser, men den duger för att granska nylibe-
ralernas kritik av välfärdsmodellen. 

Marknadslösningar inom 
»välfärden«
Låt oss så betrakta nyliberalens förslag till 
»reformer« av den off entliga sociala ser-
vicen och socialförsäkringarna. Kritiken 
kan i grunden sorteras in i två huvudgrup-
per: (i) den off entliga sektorns monopol 
ger »ofrihet«, (ii) den off entliga sektorn är 
»ineff ektiv«.
 Ofriheten är enkel att fastslå. Om vi 
fi nansierar konsumtionen över skatt till 
ett off entligt monopol, kan endast de med 
mycket höga »utkomster« efter skatt välja 
en annan lösning än det off entliga. Vi andra 
har över skattesedeln tvingats att konsumera 
en off entlig service, oavsett om vi vill det 
eller inte. Skattefi nansiering är således att 
likställa med »tvångskonsumtion«. Sociala 
avgifter som tvingar oss att spara i en stat-
lig pensionsförsäkring, sjukförsäkring… är 
likartat ett »tvångssparande«.
 Ineff ektiviteten i den off entliga sek-
torns sociala service härstammar ur bris-
ten på konkurrens och »konsumentmakt«. 
Off entliga monopol har inga »incitament« 
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till att anpassa servicen till konsumentens 
önskemål, eftersom efterfrågan redan är 
garanterad genom skatterna. Skattefi nan-
sieringen uttrycker inte vad individen vill 
ha, utan vad politiker »tvingar« individen 
att efterfråga. Det fi nns då ingen piska för 
den off entliga sektorn att producera sina 
tjänster till ett billigare pris, inte heller fi nns 
någon anledning att anpassa verksamhe-
ten efter konsumentens efterfrågan. Sam-
mantaget tenderar en sådan ordning att bli 
samhällsekonomiskt »ineff ektiv«. För det 
första blir ett sådant system onödigt dyrt, 
eftersom ingen piska fi nns att minska kost-
naderna. För det andra motsvarar inte den 
service som produceras vad konsumenten 
egentligen efterfrågar. Det är inte bara dyrt, 
det är inte vad vi egentligen vill ha heller!
 Skattefi nansiering av social service för 
även med sig risken att individen utnyttjar 
mer av den än vad som är samhällsekono-
miskt motiverat. Om jag redan över skatt-
sedeln har tvingats att betala för en viss 
konsumtion i samhället – vård och omsorg 
– så blir det rationellt att utnyttja dessa 
tjänster så mycket som möjligt (»folk går 
till vårdcentralen för minsta förkylning, 
och har ungarna på dagis under dagarna 
mycket längre tid än nödvändigt«). Varken 
producent eller konsument av sociala ser-
vice har därför någon som helst anledning 
att hushålla med resurserna. För socialför-
säkringarna råder samma logik. Har jag en 
gång tvingats att spara i ett statligt system 
genom sociala avgifter, är det rationellt för 
mig att utnyttja systemet så långt jag kan, 
vilket bidrar till »oviljan att arbeta« och 
»överutnyttjandet« av socialförsäkringssys-
temet. 

»Valfrihet« och marknadslösningar i »väl-
färden« skulle lösa både frihets- och eff ek-
tivitetsproblemen, enligt nyliberalen. »Val-
frihet« garanteras då jag slipper betala till 
en viss producent över skattesedeln, och i 
stället med egna pengar kan efterfråga den 
vård, skola, omsorg, och de försäkringar, jag 
vill på en fri marknad. Detta garanterar att 
systemet blir eff ektivare. Om fl era produ-
center måste konkurrera om konsumen-
terna på marknaden fi nns både en morot 
– ekonomisk belöning i form av reda pengar 
– och en piska att göra verksamheten bil-
ligare och framför allt mer i enlighet med 
vad kunden efterfrågar – annars förlorar 
verksamheten kunder. I ett sådant system 
fi nns incitament både för producent och 
konsument att hushålla med kostnaderna. 
Och nu refl ekterar summan av alla produ-
centers utbud av vård, skola och omsorg 
det som summan av konsumenter verkligen 
vill ha – signalerat i pengaefterfrågan. Mer 
tekniskt uttryckt: det aggregerade utbudet 
motsvarar den aggregerade efterfrågan på 
marknaden. Variationen mellan individers 
efterfrågan kommer med det också att 
avspeglas i en variation i utbudet av social 
service. Det är så »valfrihet« och ökad »väl-
färd« enligt nyliberalen går hand i hand. 
Recepten är privatisering och skapandet av 
en »fri« marknad inom vård, skola, omsorg, 
samt socialförsäkringarna. Detta kräver en 
kraftig sänkning av skatterna, och de soci-
ala avgifterna, så att individen med egna 
pengar på marknaden kan efterfråga den 
»välfärd« man vill ha.
 Ur logisk synvinkel är nyliberalens argu-
ment vid ytlig betraktelse enkla – på grän-
sen till självklara. Logiken om en marknad 
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inom social service för att öka »välfärden« 
haltar dock betänkligt. Problemet är inte så 
mycket att nyliberalens argumentation här 
är felaktig, utan att den som argument för 
ökad »välfärd« är irrelevant.

Ger »valfrihet« bättre »välfärd«?
Innan jag ger mig på att kritisera argu-
menten om »valfrihet« i »välfärden«, låt 
mig med eftertryck framhålla att jag här 
bara rör mig på ett teoretiskt plan. Vi kan 
knappast avgöra frågan endast genom att 
framhålla bra eller dåliga exempel på privata 
eller off entliga verksamheter. Det skulle 
reducera debatten till en form av barnslig 
pajkastning. För varje exempel som anförs 
för att bevisa en lyckad privatisering, kan 
vi likartat framhålla misslyckade exempel, 
för varje exempel på hur verksamheter har 
blivit billigare, kan vi framhålla exempel 
på hur motsatsen är fallet. Jag berör heller 
inte frågan i termer av moral, huruvida det 
är moraliskt rätt att »gå med vinst på folks 
sjukdomar och olycka«, om det är »rättvist« 
eller inte. Jag tänker heller inte förneka att 
ökad »valfrihet« leder till just ökad »valfri-
het«. Det är ju självklart, men heller därför 
inte huvudfrågan. Så långt accepterar jag, 
för argumentets skull, nyliberalens egna 
uppfattningar om moral, rättvisa och »val-
frihet«. Frågan är: leder ökad »valfrihet« 
till ökad »välfärd«? Ja, svarar vår nyliberal. 
Och det är det påståendet jag nu vill ifrå-
gasätta.
 Det mest grundläggande problemet 
med argument om »valfrihet« inom social 
service och socialförsäkringar, är att man 
använder en idealiserad bild av marknadens 

funktionssätt som passar väldigt illa med 
förutsättningarna för mycket av den sociala 
servicen och »välfärden«. Om vi lämnar den 
»Homo Economicus« av »fullständig infor-
mation« och »fullständig rationalitet« som 
befolkar nationalekonomernas »rena mark-
nad«, kan vi inte förutsätta att alla männi-
skor har information och kunskap om alla 
marknader. Vi måste fråga oss hur männi-
skor inhämtar information på en marknad. 
För även om vi människor kan ha kunskap, 
så inhämtar vi information, en information 
som vi sedan bygger vår kunskap och våra 
val på. Kunskap om våra valmöjligheter är 
dessutom ett avgörande kriterium för att 
vi ska kunna tala om »valfrihet«. Vi kan 
knappast välja det vi inte känner till, och 
vi kan heller knappast välja sådant vi inte 
har åtminstone viss kontroll över, eller kan 
forma vissa rationella förväntningar om. En 
människa som är tondöv, kommer aldrig att 
fi nna »frihet« i musiken. Och vi »väljer« inte 
slumpen eller väderleken. Endast den som 
är i stånd att kunna välja, kan »ta ansvar för 
sina val«.
 Nyliberalernas argument om marknaden 
är att den, genom sin prismekanism, spri-
der information till kunden, som därmed 
kan göra sina val. Prissignaler för kunden 
»i rätt riktning«. Den fria konkurrensen är 
en förutsättning, för att kunden ska kunna 
pröva sig fram mellan olika alternativ och 
därmed i efterhand kunna avgöra vilket 
alternativ som passar kunden bäst. För att 
»valfriheten« ska fungera på ett rimligt sätt, 
måste jag, medan jag prövar mig fram på 
marknaden, och inhämtar information om 
den, verkligen kunna gå från en producent 
till en annan. Jag måste ha reell möjlig-
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het att inte bara kunna välja, utan också 
kunna välja om. Hur ska jag annars kunna 
avgöra om det alternativ jag en gång har 
valt verkligen är det bästa? Och hur ska jag 
annars kunna signalera till den verksamhet 
jag en gång har valt, att jag är missnöjd med 
den, och vill ta mina pengar och betala för 
tjänsten hos någon annan producent – om 
jag inte kan välja om?
 Dessa »kostnader« att inhämta informa-
tion om marknaden ingår i det som natio-
nalekonomer kallar »transaktionskostna-
der«. Blotta existensen av dessa kostnader 
omöjliggör en »jämvikt« på marknaden, 
men det är inte huvudpoängen här, utan 
snarast följande logiska konsekvens av 
teorin: ju högre transaktionskostnaderna är 
på en marknad, desto svårare är det att få den 
att fungera. Om transaktionskostnaderna 
blir tillräckligt höga, bör man inte använda 
sig av marknaden alls, utan av andra »hierar-
kiska« styrmedel för fördelning av resurser. 
Eller mindre tekniskt uttryckt: ju svårare det 
är att erhålla information om marknaden, 
desto sämre fungerar den.
 När jag handlar frukt på Möllevångstor-
get här i Malmö vållar transaktionskostna-
derna inget större problem. Jag kan rela-
tivt snabbt pröva mig fram, övervaka och 
inhämta information om kvaliteten och 
priserna i de olika torgstånden. Jag har lärt 
mig skillnaden på bra frukt och dålig frukt 
rätt så hyfsat och skulle jag vara missnöjd 
med den frukt jag har köpt i ett stånd på 
lördagen, kan jag lätt byta till en annat lör-
dagen därefter. På Möllevångstorget upp-
fylls kriteriet för »valfrihet« på marknaden 
rätt så bra. 
 Men om jag överför marknadsresone-

manget till social service och socialförsäk-
ringar fungerar det långt sämre. För inom 
framför allt social service är det oftast svårt, 
ibland till och med omöjligt att välja om, 
då man är missnöjd med en producent av 
tjänsten. Om jag är missnöjd med resul-
tatet av den bypass-operation jag har fått 
på ett sjukhus, är möjligheten att välja om 
till nästa gång liten (obefi ntlig, om jag dör 
av den). Sjukvårdsbehandlingar av olika 
slag är måhända överdrivna exempel? 
Men fenomenet är i princip det samma 
i övrig social service: att byta sjukhem för 
äldre, förskola för barnen, gymnasieskola 
för tonåringen, är knappast som att byta 
äppelstånd på torget eller frisör om man är 
missnöjd med frisyren. 
 Vi kan därför säga att en marknad för 
social service kännetecknas av en valsituation 
där man har stor valfrihet att välja, men små 
möjligheter att välja om. Man är mer eller 
mindre bunden vid det första val man en 
gång gjort på en sådan marknad. I företags-
ekonomisk teori kallas detta »inlåsningsef-
fekter«, eller »spårbundenhet«, vilket bety-
der att man är bunden vid en investering, 
man har gjort och inte kan ångra sig i efter-
hand (tänk på tunneln under Hallandså-
sen eller JAS-planet t  ex). Även i sådana fall 
passar den traditionella marknadslösningen 
mindre bra, och »hierarkiska« relationer är 
att föredra.

 Det innebär att på en marknad, där jag 
bara har chansen att välja en gång, så är 
det extra viktigt att jag har så fullständig 
information som möjligt, innan jag väljer. 
Jag kan ju inte prova mig fram och välja 
om i efterhand. Jag måste veta på förhand 
vad jag kan förvänta mig av mitt val – för 
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att jag i rimlig mening ska kunna hävda att 
det som jag till slut väljer verkligen är i linje 
med vad jag vill ha. För att kunna välja det 
jag vill ha, måste jag veta vad jag vill ha. Och 
givet att jag inte är en Homo Economicus på 
Möllevångstorget, är detta faktiskt ingen 
självklarhet. Jag måste inhämta informa-
tionen, men jag kan inte pröva mig fram 
på marknaden i detta fall. 
 Och här uppstår genast en paradox i val-
frihetsargumentet: ju fl er valmöjligheter jag 
har på marknaden, desto svårare är det för 
mig att införskaff a information om den, desto 
svårare är det för mig att forma rationella 
förväntningar om den, desto svårare är det 
för mig att kunna utvärdera konsekven-
serna av mina val, desto svårare är det för 
mig att i enlighet med mina önskemål välja 
rätt. På en marknad där jag kan välja men 
inte välja om, så står antalet valmöjligheter 
i negativ relation till min »valfrihet«: ju fl er 
valalternativ jag har, desto svårare är det för 
mig att veta vad jag vill ha, desto svårare är 
det att utnyttja min »valfrihet«. Vårt nya pre-
miepensionssystem är ett närmast övertyd-
ligt exempel på detta fenomen. Ett system 
med  fonder, är närmast att likna vid 
ett lotteri, inte en rationellt uttryckt »valfri-
het«. Bland  fonder vet jag inte vilken 
jag vill ha. I det nya pensionssystemet chan-
sar man, man »väljer« inte! Att säga att min 
avkastning i det nya pensionssystemet är 
konsekvensen av mitt »val«, av vad jag vill 
ha, är närmast en förolämpning. 
 I en marknad med stora »inlåsningsef-
fekter« känns det därför extra viktigt att 
man inte väljer fel första gången, eftersom 
man är låst vid sitt val och har väldigt svårt 
att ångra sig. Detta för med sig en andra 

paradox i valfrihetsargumentet: ju fl er val-
möjligheter jag har på marknaden, ju större 
skillnader det råder mellan utfallen på denna 
marknad, desto större risk är det att jag väljer 
fel. Det enda sättet att reducera risken av 
att välja fel och öka chansen att välja rätt i 
förhållande till vad jag vill ha på en sådan 
marknad, är (förutom att valmöjligheterna 
bör vara få) att utfallen mellan valalternati-
ven är relativt likvärdiga. Då är skillnaden 
mellan rätt och fel val minimerade. Det 
leder till slutsatsen att på en marknad, där 
jag bara kan välja en gång och inte kan välja 
om, kan risken av mina val bara reduceras 
om utfallen blir alltmer lika varandra. Men 
vad ska jag då med »valfriheten« till? Vid 
likartade utfall spelar det mindre roll vad 
jag väljer.
 Risktagande och chanstagande är i själva 
verket marknadens avgörande karakteris-
tika – det som gör marknaden till en dyna-
misk och tillväxtskapande process, enligt 
nyliberalen. Låt oss för argumentationens 
skull acceptera att detta är bra för »välstån-
det«. Men är det bra för »välfärden«? Är 
det risktagande och chanstagande som vi 
söker, när vi söker oss till vården, skolan 
och omsorgen? Är det risken vi söker, är 
det chansningen som lockar, när vi avstår 
pengar till försäkringar och pensionssys-
tem? Svaret måste i »välfärdens« namn 
otvetydigt bli nej. Återigen, ta det nya pre-
miepensionssystemet. Måhända var det en 
och annan som trots allt kände »valfrihet« i 
de hundratals fonderna, men var det någon 
som kände sig trygg?
 Vill jag chansa kan jag köpa en trisslott, 
inte en pension; vill jag ta risker kan jag 
t  ex köra bil utan bilbälte, eller motorcykel 
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utan hjälm. Det bidrar säkert till spän-
ningen i mitt liv. Men bara en förvirrad 
själ kan hävda att detta risktagande bidrar 
till tryggheten och »välfärden« i mitt liv. 
Och varför skulle jag för övrigt betala ett 
försäkringsbolag för att jag ska riskera något 
och chansa. Risken kan jag ta själv utan att 
betala för den; jag betalar försäkringsbola-
get just för att de ska ta risken i stället för 
mig. Och varför skulle jag gå till sjukvården 
för att riskera hälsan? Det kan jag också göra 
själv.
 Poängen är här inte att trygghet, kontroll 
och likartade utfall som sådana i alla lägen 
är att föredra framför risker, chansningar 
och olika utfall. Ett lotteri där alla vinner 
är naturligtvis tråkigt förutsägbart, och 
»valfrihet« som innebär risktagande och 
chansningar kan naturligtvis berika oss 
som människor; att tänja gränser är ju rätt 
så häftigt. Det är bara det att inget av detta 
har något med »välfärd« att göra. Tvärtom, 
»välfärdens« funktion i vårt samhälle är att 
reducera individuella risker och att, så långt 
det går, skapa social trygghet. Sjukvårdens 
och omsorgens roll i vårt samhälle är inte 
att riskera hälsan utan att just vårda den. 
Problemet är att i den meningen så drar 
nyliberalens argument om den »valfrihet« 
som fi nns på marknaden och den trygghet 
som är »välfärdens« funktion åt helt olika 
håll: ju mer »valfrihet«, desto mindre trygg-
het, desto mindre »välfärd«. 
 Nyliberalerna propagerar därför i reali-
teten närmast för ett lotterisystem i soci-
alförsäkringarna men kallar det »välfärd«. 
De förespråkar en marknad inom social ser-
vice, där de fl esta av oss inte har någon reell 
möjlighet att rationellt välja och framför 

allt inte välja om, men kallar det »valfrihet«. 
De förespråkar risker och chanstagande i 
trygghetens och »välfärdens« namn. Som 
argument för trygghet och »välfärd«, är 
valfrihetsargumentet fullständigt irrele-
vant. Nyliberalens »valfrihet« kan ha sina 
argument som talar för sig, men »välfärd« är 
defi nitivt inte ett av dem. 
 I ärlighetens namn ska i denna fråga 
påpekas att inte alla nyliberaler försöka sälja 
»valfrihet« som »välfärd«; inte de som är 
konsekventa. De väljer »friheten« framför 
»välfärden«. De skriver under på Friedrich 
von Hayeks påstående om att frihet är 
»frihet att svälta, att göra dyrbara misstag 
och ta livsfarliga risker« och drar fullt ut den 
logiska konsekvensen att »välfärd är en dålig 
idé« – »otrygghet är bra«, för »välståndet« 
(inte »välfärden«). Som moderaterna för 
några år sedan deklarerade i sitt idéprogram 
Land för hoppfulla: »känslor av otrygghet 
och ångest kan under rätt omständigheter 
bli en väldig kraft för att mobilisera kreati-
vitet«. 
 »Att göra dyrbara misstag och ta livs-
farliga risker« och »känslor av ångest och 
oro«? Måhända är det »frihet«, måhända 
är det förutsättningarna för det som nyli-
beralen kallar »välstånd«, men »välfärd« är 
det inte! 

Vad är en »effektiv« social service? 
Men kanske argumenten om den off entliga 
sektorns »ineff ektivitet« fungerar bättre. 
Allt sämre resultat i skolan, längre vårdköer, 
större barngrupper på dagis; nog är det bevis 
på off entliga monopol, som inte längre kan 
leverera »välfärd«? Som jag har framhållit 
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i andra sammanhang är försämringarna i 
»välfärden« reella. De har dock främst sin 
grund i de nedskärningar, privatiseringar 
och skattesänkningar som har genomförts 
under - och -talen, i enlighet med 
nyliberalernas rekommendationer. Jag rör 
mig därför här endast på en teoretisk nivå. 
Kan privatiseringar av social service öka 
»eff ektiviteten«? 
 Ja, vad är »eff ektivitet«? Ett rimligt sätt 
att avgöra huruvida en handling eller orga-
nisation är »eff ektiv« eller inte är huruvida 
vi med dem uppnår de målsättningar vi 
har. »Eff ektivitet« rör frågan om hur väl våra 
medel fungerar för att uppnå våra målsätt-
ningar: det är ett sätt att relatera mål och 
medel till varandra. En handlings »eff ekti-
vitet« och »rationalitet« bestäms dessutom 
av de institutionella ramverk och regler 
som existerar (att ta med handen i fotboll 
är »ineff ektivt« och »irrationellt« – samma 
handling är »eff ektiv« och »rationell« i 
handboll.). Regler och institutioner är i sig 
varken »eff ektiva« eller »ineff ektiva«, utan 
bara olika. Målsättningar är i sig varken 
»eff ektiva« eller »ineff ektiva«, liksom medel 
i sig inte är »eff ektiva« eller »ineff ektiva«. 
Nyliberalen har med hjälp av sin ekono-
miska teori dock en genväg i diskussionen 
om mål och medel, i en till synes neu-
tral form för »eff ektivitet«, nämligen den 
ekonomiska »jämvikten« på marknaden. 
»Eff ektivitet« är när utbud och efterfrå-
gan på marknaden möts i »jämvikt«. I 
en sådan teoretisk modell kan alla utfall 
som inte leder till »jämvikt« per defi nition 
avfärdas som mer eller mindre »ineff ek-
tiva«. Marknaden, eller rättare sagt den 
teoretiska marknaden, beskrivs som en 

»naturlig« utgångspunkt, för att avgöra 
välfärdspolitikens »eff ektivitet« Ur detta 
perspektiv är slutsatserna om »välfärden« 
givna på förhand; men också fullständigt 
ointressanta, eftersom målsättningen med 
välfärdspolitik knappast är att uppnå den 
teoretiska »jämvikt«, som nationalekono-
men har skapat i sitt huvud. 
 Ett annat, mer givande, sätt att avgöra 
ett systems »eff ektivitet«, är att se på hur 
man i det hushållar med resurserna. Kan vi 
uppnå en målsättning med mindre uppoff -
ring (mätt i tid eller pengar) än tidigare, så 
kan vi sägas ha blivit mer »eff ektiva« i vårt 
resursutnyttjande. Utifrån dessa premisser 
drar nyliberalen slutsatsen att den svenska 
välfärdsmodellen är »ineff ektiv«, då skat-
tefi nansieringen »snedvrider« marknaden 
och för den bort från »jämvikt« – de off ent-
liga monopolen är slösaktiga, hushållar inte 
med de knappa resurserna. Här har vi ett 
mer relevant mått på ekonomisk »eff ektivi-
tet«. Vi vet nyliberalens svar: sänkta skatter 
och utgifter, privatiseringar, och betalning 
ur egen fi cka. Men löser detta eff ektivitets-
problemet i social service?

 Nyliberalismens argument kring »eff ek-
tivitet« i »välfärden« är inte främst felaktiga 
utan just irrelevanta. Det fi nns inget neutralt 
kriterium för »eff ektivitet«. För att kunna 
utvärdera »eff ektiviteten« i social service 
måste man relatera till de verkliga målsätt-
ningar som fi nns med den sociala servicen. 
I Sverige regleras detta av ett antal lagar. I 
Hälso- och sjukvårdslagen (:) står 
följande:

 § Målet för hälso- och sjukvården är en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
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befolkningen. Vården skall ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som 
har det största behovet av hälso- och sjuk-
vård skall ges företräde till vården.

Så oavsett vilken form för organisation av 
hälso- och sjukvård vi väljer, så ska den 
enligt målsättningarna i den nuvarande 
lagstiftningen ges »på lika villkor för hela 
befolkningen« och utifrån principen att 
»den som har det största behovet … skall 
ges företräde till vården«. Sett i det ljuset 
kan man inte annat än dra slutsatsen, att 
som ett sätt att försöka att uppnå nuvarande 
målsättningar i Hälso- och sjukvårdslagen är 
nyliberalismens lösningar »ineff ektiva«. Inte 
ens nyliberaler tror att deras lösning leder 
till att de med behov får företräde, och att 
vården ska ges »på lika villkor«. Det är ju 
just de principerna som de inte gillar. Så 
skriver Långtidsutredningen i anledning av 
problematiken i »välfärden«:

Ett ökat inslag av frivilliga betalningar inne-
bär dock att efterfrågan på välfärdstjänster i 
ökad grad kommer att styras av innehållet 
i den egna plånboken. Det strider dock mot 
det grundläggande målet att välfärdstjäns-
ter ska tillhandahållas vid behov och oavsett 
betalningsförmåga och att jämlikhet och lik-
värdighet ska garanteras.

I klartext: de nyliberala recepten för ökad 
»eff ektivitet« i den sociala servicen strider 
mot Hälso- och sjukvårdslagen.
I den gällande Skollagen (:) fi nns 
följande paragraf:

 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende 

av kön, geografi sk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 
till utbildning i det off entliga skolväsendet 
för barn och ungdom. Utbildningen skall 
inom varje skolform vara likvärdig, varhelst 
den anordnas i landet.

Slutsatsen blir den samma som i fallet med 
Hälso- och sjukvårdslagen.
 Nyliberalernas »valfrihet« kan ha sina 
argument som talar för sig, men principen 
»lika tillgång till utbildning« och »utbild-
ningen skall inom varje skolform vara lik-
värdig, varhelst den anordnas i landet« kan 
den knappast leva upp till. Den verkliga 
krisen i dagens skola är att den inte uppnår 
målsättningarna med nuvarande system 
heller; men det problemet löses knappast 
med »valfrihet«. I själva verket har nuva-
rande »skolpeng« förvärrat problemet ytter-
ligare. Att tala om en »enhetsskola« i Sverige 
i dag framstår som alltmer verklighetsfräm-
mande. (Dessutom är idén att eleven kan 
välja skola i ett privatiserat skolsystem ofta 
missvisande, då i praktiken fallet är det 
motsatta: skolan väljer sina elever.) Vi kan 
fortsätta med socialtjänstlagen – samma 
slutsats, men jag återkommer till den längre 
ner.
 Så här långt kan vi alltså dra den viktiga 
slutsatsen: Att följa nyliberalernas rekom-
mendationer i välfärdspolitiken, innebär inte 
ett »eff ektivare« sätt att uppnå de nuvarande 
målsättningarna i välfärdspolitiken. Det 
innebär att dessa målsättningar måste över-
ges och att de ersätts med helt andra målsätt-
ningar. Men sällan har jag hört någon i den 
politiska debatten öppet deklarera att det 
man avser är att upphäva de grundläggande 
principerna i Hälso- och sjukvårdslagen, i 
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Skollagen och i Socialtjänstlagen. Det fi nns 
säkert en anledning till det.
Nåja, vi måste också ta hänsyn till att 
ny liberalernas recept ändå kan ge en bättre 
vård, skola och omsorg, oavsett det faktum 
att de strider mot nuvarande lagstiftnings 
målsättningar. Framför allt borde privati-
seringar leda till bättre resultat i vårdens, 
omsorgens och skolans kvalitet. Det borde 
dessutom bli billigare. Som nylibera-
ler ofta påpekar: »vi har världens högsta 
skatt i Sverige, men inte världens bästa 
vård, skola och omsorg«. Och här vill jag 
ge nyliberalen rätt i sin beskrivning av att 
vi har stora problem inom social service; 
men det beror, som jag har visat i andra 
sammanhang, främst på de nedskärningar 
och omorganiseringar, som gör att vården, 
skolan och omsorgen har allt svårare att 
leva upp till nuvarande lagstiftnings mål-
sättningar om jämlikhet, vård efter behov 
och lika tillgång. 
 Vi måste också nyansera diskussionen 
om vård och omsorg en aning. Utgifterna 
för vård och omsorg i Sverige avviker inte 
alls från de i jämförbara OECD-länder. 
Sveriges utgifter för vård och omsorg motsva-
rar ungefär OECD-snittet. En del länder 
lägger ner mindre ekonomiska resurser på 
vård och omsorg men andra lägger också 
ner mer. Det enda landet som avviker mar-
kant är USA, som har långt högre utgifter 
för hälso- och sjukvård än andra OECD-
länder. Eftersom systemet i USA ligger 
närmare de nyliberala lösningarna inom 
vård och omsorg, torde det systemet vara 
»eff ektivare« än vårt. Eller? 
Vad gäller viktiga indikatorer på hälsa och 
sjukvård som medellivslängd och späd-

barnsdödlighet, ligger USA märkbart 
lägre i standard än Sverige. I tabell  kan 
vi konstatera att i andra relevanta mått på 
»eff ektiviteten« i hälso- och sjukvård, så är 
systemet i USA mindre kostnadseff ektivt 
än i Sverige. Trots att USA lägger ner mer 
resurser på hälso- och sjukvård än Sverige, 
så är antalet läkare och antalet vårdplatser 
inte fl er i USA. I USA får man betydligt 
färre läkare och vårdplatser för pengarna än 
i Sverige. 

 : -  -
,   , .

 Sverige USA

PPP  per invånare*    
Andel av BNP , ** , 
Läkare per  inv. , ,
Vårdplatser per  inv. ,*** ,

 Källa. Socialstyrelsen: Hälso- och sjukvårds-
statistik årsbok .

  * köpkraftskorrigerat index ()
 **  siffran gäller för år 
*** Obs. siffran för Sverige år  är trendmäs-

sigt extremt låg. År  fanns det , vård-
platser per  invånare. Nedskärningarna 
i antal vårdplatser i Sverige har varit massiva 
under -talet och har delvis kompense-
rats av kortare vårdtider. Motsvarande siffra 
i USA  var  vårdplatser per  invå-
nare.

I sig utgör denna information inget försvar 
för svensk hälso- och sjukvård. Inte heller 
förnekas de nuvarande problemen i sek-
torn. Vad vi dock kan fråga vår  nyliberal, 
är varför ett system liknande det i USA, 
som tydligen både är dyrare, mindre kost-
nadseff ektivt och, generellt sett, ger sämre 
resultat i viktiga hälsofaktorer som livs-
längd och spädbarnsdödlighet skulle lösa 
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problemen. Det skulle med all säkerhet 
göra ont värre.
 Bevisen för en ökad »eff ektivitet« inom 
social service genom de nyliberala recepten 
är rent teoretiska, oftast irrelevanta och i 
praktiken tunna. Vi kan med ro förhålla 
oss skeptiska till dem – om inte helt avfärda 
dem.

Om »bidragsberoendet«
Den mest högljudda kritiken mot den 
svenska välfärdsstaten är att den passiviserar 
individen och leder den in i »bidragsbero-
ende« och »inlärd hjälplöshet«. Individen 
blir »beroende« av staten för sin försörj-
ning – »det lönar sig inte att arbeta.« Ja, ni 
känner igen budskapet. Som jag har visat 
noggrannare i andra sammanhang har tesen 
om det ökande »bidragsberoendet« och de 
ökande kostnaderna i systemen ingen som 
helst grund i fakta. Utgifterna i socialför-
säkringarna var relativt BNP något lägre år 
 än år . Sammantaget fi nns från 
 en trend av relativt sjunkande utgifter 
i socialförsäkringssystemet.

 : -
 ,   
( )

År Utgifter BNP Utgift  
av BNP

 ,  ,
 ,  ,
 ,   ,
 ,   ,
 ,   ,

 Källa: Riksförsäkringsverket: RFV analyserar: 
:.

För att diskussionen kring »bidragsbero-
ende« ska bli meningsfull, måste vi också 
göra ett viktigt begreppsligt klargörande 
– det är en grundläggande skillnad på »för-
säkring« och »bidrag«. Om man tänker på 
det, är det inte så konstigt. Om jag blir 
rånad och får ut en hemförsäkring från mitt 
försäkringsbolag, så blir jag inte »bidragsbe-
roende« av bolaget. Om bilen blir skadad 
– inte är det »bidragsberoende« att få ut 
bilförsäkringen? När olyckan är framme 
erhåller man ersättning för en försäkring, 
man har betalat för – inte »bidrag«. Reso-
nemanget är likartat om vi har en privat 
pensionsförsäkring – man är försäkringsta-
gare, inte »bidragsberoende«. Jag har heller 
aldrig hört någon säga att en hög ersätt-
ning i en privat pensionsförsäkring, eller 
för den delen privata sjukvårdsförsäkringar, 
gör individen »bidragsberoende« eller leder 
in i »inlärd hjälplöshet«.
 Trots att nyliberaler gärna antyder mot-
satsen, antingen av ren okunnighet, slarv 
eller mer överlagt, så är socialförsäkringar 
inte »bidrag« utan »försäkringar«, som indi-
viden betalar för. Det är viktigt att fastslå 
att ersättning i socialförsäkringarna »tjänas 
in« genom deltagande på arbetsmarknaden. 
Socialförsäkringen är ingen »rättighet«, det 
är en »intjänad rättighet«. Man kan anklaga 
dessa försäkringssystem för att vara »ofritt 
tvångssparande« eller »ineff ektiva« om man 
vill det, men att kalla dem »bidrag« är bara 
fel.
 Dock är det så att socialpolitiken där-
utöver innehåller rena »bidrag« – utan 
krav på motprestation i termer av inbe-
tald försäkringspremie eller deltagande 
på arbetsmarknaden. Om det fi nns något 
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»bidragsberoende«, så fi nns det alltså här. 
Att kvittera ut socialbidrag eller bostads-
bidrag, är måhända »att leva på bidrag«; 
att kvittera ut sin ATP, sin A-kassa eller sin 
sjukförsäkring är det inte.
 För att ta reda på »bidragsberoendets« 
omfattning, dess passiviserande inverkan 
på befolkningen och dess kostnader, måste 
vi därför först skilja på försäkringarna och 
bidragen. En uppdelning av de huvud-
sakliga socialförsäkringskostnaderna och 
kostnaderna för »bidrag« fi nns i tabellerna 
 och  nedan. Här relateras kostnaderna 
i systemen till BNP, eftersom socialförsäk-
ringarna följer inkomstbortfallsprincipen:

 : -
,  ,  -
  , .

Försäkring utgift  av BNP

Ålder* , ,
Sjukdom** , .
A-kassa , ,
Förälder . .
Summa , .

 Källa: Försäkringskassan analyserar :, 
SCB, egna beräkningar.

* Exklusive bostadstillägg, som räknas som 
»bostadsbidrag« i tabell .

** Inklusive arbetsskadeersättning och »förtids-
pension«.

Socialförsäkringarna är onekligen omfat-
tande i Sverige. Men det är viktigt att 
komma ihåg att de inte utgör någon för-
brukning av ekonomiska resurser – blott 
en omfördelning av dem. Omfördelningen 
motsvarade  en summa på ett värde 

av ,  av BNP. Den absolut största 
enskilda posten av socialförsäkringsutgifter 
är pensioner för dem över  år. Förutom 
att pensionerna alltså inte är att betrakta 
som bidrag, är deras risk att leda till »inlärd 
hjälplöshet« och deras skadliga inverkan 
på »viljan att arbeta« i princip lika med 
noll. Krasst uttryckt: pensionärer över  
år ska i princip inte arbeta på den reguljära 
arbetsmarknaden.
 Utgifter i A-kassan och sjukförsäkringen 
(inklusive »förtidspension«) är märkbart 
lägre än pensionen, och är inte heller att 
betrakta som »bidrag«, men skulle i alla 
fall i teorin kunna bidra till att individen 
»väljer« att »leva på systemet« i stället för att 
lönarbeta. Men, som sagt, det fi nns ingen 
sådan trendmässig relativ ökning av dessa 
utgifter i Sverige de senaste  åren. Låt oss 
således se på »bidragen«:

 :   »«, 
 ,   
 , .

»Bidrag« utgift  av BNP

socialbidrag ,  ,
bostadsbidrag . ,
barnbidrag* , .
Summa , ,

 Källa: Försäkringskassan analyserar :, 
SCB, egna beräkningar. 

 * Inklusive underhållsstöd.

Ur tabell  kan vi konstatera att här är 
kostnaderna långt mycket lägre än i social-
försäkringssystemen. Detta är heller ingen 
glädjekalkyl för »bidragsutgifterna« – för 
argumentets skull har jag till och med 
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räknat in barnbidraget som ett »bidrag« 
även om jag sällan har hört någon som säger 
att barnbidrag leder till »bidragsberoende« 
eller »inlärd hjälplöshet«. 
 Det huvudsakliga bidraget som anförs 
i debatten för att visa hur man »låses in 
i det sociala skyddsnätet«, hur man »pas-
siviseras«, och »lever på systemet« i stället 
för att arbeta, är onekligen socialbidraget. 
Socialbidragen motsvarade  en kost-
nad på strax över  miljarder. Det betyder 
att kostnaderna för socialbidrag inte ens 
motsvarade   av de totala utgifterna för 
pensioner år ! Socialbidragskostnaderna 
motsvarade år  ,  av alla sociala utgif-
ter i socialförsäkringarna och endast ,  i 
relation till BNP. Socialbidragskostnader 
kan vara en fi nansiell börda för enstaka 
kommuner. Men sett i relation till de totala 
sociala utgifterna i Sverige utgör de närmast 
en restpost, knappast den huvudsakliga 
anledningen till »den stora staten«, som 
nyliberaler så häftigt attackerar. Så vitt det 
fi nns en »fi nansieringsproblematik« i den 
svenska välfärdsmodellen så har det inget 
att göra med utgifter för socialbidragen. 
 Dessutom, för att man med fog ska 
kunna prata om att en individ »lever på 
bidrag«, krävs rimligtvis en viss varaktighet 
i bidragstagandet. Även om socialbidrags-
kostnaderna inte alls är så höga, så kvarstår 
frågan huruvida socialbidragen låser fast 
enskilda individer i långvarigt »bidragsbe-
roende«. Även i denna fråga visar verklighe-
ten om socialbidrag på en helt annan bild 
än den som ryms i retoriken om »bidrags-
beroendet« – om hur människor väljer att 
»leva på systemet«. Långvarigt, återkom-
mande socialbidragstagande är synnerligen 

ovanligt i Sverige. Eva Franzén, som har 
forskat framför allt om invandrares social-
bidragstagande under senare tid, samman-
fattar forskningen på området synnerligen 
kärnfullt: 

De allra fl esta mottar socialbidrag under 
en kortare period … Det riktar sig numera 
till en stor grupp i samhället, med kortva-
riga och övergående försörjningsproblem. 
Å andra sidan kan … konstateras, att 
många hushåll i befolkningen lever under 
mycket små omständigheter, där steget till 
att hamna i en ekonomisk situation som 
man inte klarar ut är mycket vanlig. Dessa 
situationer kan vara av skiftande karaktär, 
allt ifrån att många hushåll lever på en låg 
inkomst, där en extra utgift någon gång kan 
bli omöjlig att klara inom ramen för den 
egna budgeten, till att många hushåll är i 
behov av socialbidrag, som ett stöd, innan 
andra former av socialförsäkringssystemet 
faller ut. Mest intressant är här dock att 
socialbidragets varaktighet … inte skiljer sig 
nämnvärt åt mellan svenskfödda och utrikes 
födda … De här resultaten visar entydigt 
att den typiske socialbidragstagaren oavsett 
födelseland alltså mottar bidrag under en 
kortare tid.

Genuint »bidragsberoende« över längre 
tidsperioder är ett högst marginellt feno-
men i Sverige. Kostnaderna för social bidrag 
är små, på gränsen till minimala, sett till 
helheten. Det beror framför allt på att 
socialförsäkringssystemet (ett försäkrings-
system) är det huvudsakliga inkomstskyd-
det för löntagarna. Men det beror också 
på att socialbidragshanteringen och social-
bidragstagandet inte alls är ett så lockande 
alternativ till arbete, som nyliberalismens 
utfall om »bidragsberoende« antyder. 
 När Socialdepartementet för ett par 
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år sedan skulle undersöka huruvida »det 
lönar sig att gå från socialbidrag till arbete«, 
tvingades man konstatera:

Om bidragsnivån är så hög att ett låglöne-
yrke ger en lägre standard än socialbidraget, 
kan det skapa en ovilja till arbete. I ett sådant 
resonemang beaktas inte att de mänskliga 
drivkrafterna för att välja ett aktivt liv fram-
för ett passivare liv som social bidragstagare, 
består av väsentligt mycket mer än att få 
det bästa ekonomiska resultatet. Sådant 
som gemenskap, delaktighet i samhället, 
investering i det egna humankapitalet, 
intjänade pensionsrättigheter … är väl så 
viktiga vid ett eventuellt val mellan arbete 
och socialbidrag. En rad forskningsrapporter 
om socialbidragstagande har också visat att 
många människor som skulle behöva socialbi-
drag med hänsyn till sin ekonomiska situation 
inte ansöker om detta. 

Inom få områden inom svensk socialpolitik 
är mytbildningarna så stora – och skillna-
den mellan den konventionella visdom i 
frågan, som bl  a nyliberalerna underhåller 
och exploaterar, och grundläggande fakta 
så avgrundsdjup – som i frågan om social-
bidraget och »bidragsberoendet«. 
 Socialbidrag är ett problem, framför allt 
för de individer och grupper som av olika 
skäl tvingas till dem. Men som ekonomiskt 
försörjningssystem, som ekonomisk utgift 
för och från det off entliga, är de i det stora 
hela så minimala att man kan fastslå att de 
kampanjer om »bidragsberoende« och »från 
bidrag till arbete« som under senare tid har 
lanserats i olika sammanhang knappast kan 
ha ekonomiska grunder. I detta ljus avslöjar 
slutligen nyliberalismen sitt rätta ansikte. 
Den vetenskapliga fasad som en gång har 
underbyggts med de nationalekonomiska 

argumenten om »ineff ektivitet«, slösaktig-
het, »bidragsberoende«, och de dåliga inci-
tamenten till arbete i den off entliga sektorn, 
faller nu ihop till banal moralism – till en 
ren överklassmoral. Problemet är bevisli-
gen inte kostnaden. Nej, det är, enligt vår 
 nyliberal, själva »rättighetstanken«. Som 
Dick Erixon framhåller i sin Svaghetens 
moral: 

De som ändå försöker genomföra verksam-
het på frivillighetens grund möts inte längre 
med applåder … Svaghetens moral gör att 
de som utnämner sig till svaga anser sig ha 
»rätt« till service. Det innebär att den som 
tar emot insatser ser dem som en naturlig 
rättighet, och därför inte känner någon som 
helst tacksamhet för andra människor som 
off rat fritid eller pengar för att göra en insats 
… Historien visar att frivillig uppoff ring 
är ett återkommande inslag i mänskliga 
gemenskaper … Men denna uppoff ring 
kräver en motprestation: det handlar inte 
om belöning eller beröm, utan om omgiv-
ningens erkännande av att det har varit 
uppoff ring … rättighetstänkandet förnekar 
detta erkännande.

När Socialtjänstlagen (sedan SoL ) 
fastställer varje medborgares rättigheter 
(även »klientens«) som just en »rättighet«, 
då beklagar man sig över att individen 
slutar att »applådera« överklassens frivil-
liga insatser. När underklassen tror sig ha 
rättigheter känner den inte längre någon 
»tacksamhet«, ger den inget »erkännande« 
av de »uppoff ringar« överklassen gör för 
dess skull. Vår nyliberals sista ord i frågan 
om »välfärd« har därmed blivit välgörenhet 
och fattigvård, nyliberalens sista ord för att 
bekämpa »bidragsberoendet« har blivit att 
bekämpa bidraget, men inte »beroendet«. 
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Och i övrigt så är vi hänvisade till mark-
nadens »valfrihet« för »välfärd«. Som Lena 
Sundström uttrycker det: »Trygga pensio-
nen – Säg Harry Boy!« 
 I det ljuset kan vi dra slutsatsen att den 
nyliberala hegemonin i välfärdsfrågor styr 
av ingen annan anledning än att den styr. 
Det är dags att ändra på det!

Noter
  »Inledning till debatt om tillväxt, välfärd och 

välbefinnande«, --, www.munkham-
mar.org.

  Jämför med Esping-Andersen, G. () The 
Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press. 
Jag är inte helt enig i alla aspekter av den defini-
tion av »välfärd« som »dekommodifiering«, som 
Esping-Andersen här för fram, men en sak är 
klar: »välfärd« är de möjligheter till försörjning 
individen har, även då han/hon inte kan sälja 
sin arbetskraft för lön på arbetsmarknaden. Så 
långt är grundidén riktig. Frågan är dock i hur 
stor grad »välfärden« i Sverige i verkligheten är 
oberoende av arbetsmarknaden. Som framhål-
lits i Marklund, S. & Svallfors, S. () Dual 
Welfare – Segmentation and Work Enforcement 
in the Swedish Welfare System, Department of 
Sociology, Umeå, är den svenska välfärden i 
hög grad knuten till individens deltagande på 
arbetsmarknaden, inte tvärtom. 

  Se vidare Edebalk, P.G. () Välfärdsstaten 
träder fram, Arkiv.

  Esping-Andersen, G. ().
  Se också Vogel, J. & Wolff, M. () »Sverige 

i täten« Välfärd nr .
  För sammanfattning och ytterligare referenser, 

se Ankarloo, D. () »’Den svenska model-
len’ och globaliseringen«, Magnússon, F. & 
Plantin, L. (red.) Mångfald och förändring i 
socialt arbete, Studentlitteratur.

  Transaktionskostnader kan sammanfattas som: 
(i) sök- och informationskostnader, (ii) för-
handlings- och beslutskostnader, (iii) kostnad 
för övervakning och efterlevnad av »kontrakts-
relationen« på marknaden. Det betyder att för 

att en marknad ska fungera väl ska det vara lätt 
att söka och inhämta information på den, lätt 
att ta beslut på den, och vara förknippat med 
låga kostnader att se till att avtal och kontrakt 
efterlevs. Som ska visas nedan är en »marknad« 
för social service precis det motsatta. Det är 
svårt att få information på den, beslut är svåra 
och »kostsamma« (eftersom de oftast endast 
kan tas en gång), kostnaderna för att se till att 
kontrakt efterlevs höga och att »överklaga« är 
förenat med stort besvär och höga kostnader. 
Detta sista faktum illustreras kanske tydligast 
i det amerikanska sjukvårds- och sjukförsäk-
ringssystemet, där dispyter om kontrakt oftast 
får lösas med hjälp av advokater och domsto-
lar, till både höga individuella och samhälleliga 
kostnader. En sammanfattning av begreppet 
»transaktionskostnad« finns i Ankarloo, D. 
() »’Institutions’, What is in a Word?«, 
Lund Studies in Economic History , ss. -
.

  Se t  ex Williamson, O.E. () Markets and 
Hierarchies, Free press, North, D.C. () 
Institutioner, välståndet och tillväxten, SNS.

  Williamson, O.E. ().
 För genomgångar av pensionssystemet och 

spelet kring dess införande, se Hoffman, U. 
() Som en skänk från ovan, Nixon, Sher-
man, K.G. () AP-fonden »bromsen« och 
din pension, Jure Förlag, Lundberg, U. () 
Juvelen i kronan. Socialdemokraterna och den 
allmänna pensionen, Hjalmarson & Högberg. 

Hayek, F. v. A. () Frihetens grundvalar, 
Ratio, s. .

 Moderata samlingspartiet (): Land för 
hoppfulla – manifest för ett nytt sekel, s. .

 Ankarloo, D. (b) Till frågan om nedskär-
ningar i »vård, skola och omsorg«, Dagens ETC 
(http://etc.se. --).

 Se Ankarloo, D. () Skatterna som för-
svann… och inte blev det bättre för det! Dagens 
ETC (http://etc.se. --).

 Inom nationalekonomisk »välfärdsteori« talar 
man ofta om »Paretokriteriet« för »effektivitet« 
i »välfärden«. En kritisk granskning av detta 
begrepp ges i Granquist. R. () Paretokri-
teriet – tolkningar, försvar och kritik, Thales.

 En slutsats jag delar med tolkningen i Huge-
mark, A. () »Med marknaden som mall«, 
Häften för kritiska studier nr. .

Tidsignal_5-6.indd   98Tidsignal_5-6.indd   98 2006-11-06   10:27:232006-11-06   10:27:23



  

 Nyliberalen hävdar i sammanhanget att sänkta 
skatter och privatiseringar är ett effektivt sätt 
att öka sysselsättningen i ekonomin. Grund-
läggande fakta om den svenska ekonomin de 
senaste  åren talar ett tydligt språk i motsatt 
riktning:

 Tabell : Skattekvot  av BNP, antal syssel-
satta (-tal)

Årtal skattekvot sysselsatta
  ,   
 ,   
 ,   
 ,   

 Källa: SCB: »Sysselsättning och arbetslöshet 
-«, AKU: , skatteverket, PROP 
/: Bilaga , s. .

 Långtidsutredningen /, s. . Min 
kursiv.

 Det är det som är den verkliga »krisen« i väl-
färdsfrågan. Ankarloo, D. (a) Kris i väl-
färdsfrågan, Nixon.

 Socialstyrelsen: Hälso- och sjukvårdsstatistik års-
bok , s. , tabell . Länder med högre 
utgifter för hälso- och sjukvård som andel av 
BNP än Sverige  inkluderar: Danmark, 

Frankrike, Tyskland, Kanada, Schweiz och 
USA.

 Medellivslängden i USA (, år) var  , 
år kortare än i Sverige (, år) Spädbarnsdöd-
ligheten samma år var i USA , barn per  
födda jämfört med , barn per  födda i 
Sverige. Indexmundi.com. 

 Ankarloo, D. () De växande bidragen – ett 
påhitt, Clarté nr . 

 Försäkringskassan analyserar :, s. .
 Försäkringskassan analyserar :, s. .
 Försäkringskassan analyserar :, s. .
 Kritik av idén om en nutida och framtida 

»finansieringsproblematik« ges i Ankarloo, D. 
(a)

 Franzén, E. () »Socialbidragstagande 
bland invandrare«, Puide, A. (red.) Socialbi-
drag i forskning och praktik, Gothia.

 Ds :, Rätt nivå på socialbidraget – Är det 
lönsamt att inte arbeta?, Fritzes, s. . Min kur-
siv.

 Erixon, D. () Svaghetens moral, TIMBRO, 
s.  och s..

 Sundström, L. () Saker jag inte förstår 
– och personer jag inte gillar, Leopard förlag, 
ss. -.
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 Magnus Hörnquist

Det är precis som förut främst missbru-
kare och andra problemtyngda individer 
som processas genom rättsväsendet. Vilken 
behandling de ges av polis, domstol och 
kriminalvård är till stor del en icke-fråga. 
Det är ett problem för dem som utsätts för 
behandlingen, deras anhöriga och en och 
annan forskare. Men ingen annan behöver 
ge sig in i någon diskussion om det som 
görs är bra eller dåligt. Idag domineras den 
politiska debatten av andra frågor, som inte 
handlar om kvalitet utan om kvantitet. Ska 
polisen få mer befogenheter? Ska kriminal-
vården ges mer resurser? Ska domstolarna 
döma ut längre straff ?

* * *

Det är i grund och botten samma fråga: 
ska rättsväsendets institutioner göra mera? 
Ska fl er människor processas genom polis, 
domstol och fängelse?
 I motsats till vad man kunde befara blev 
det ingen het fråga i valrörelsen. Det var 
snarare en underförstådd självklarhet. Den 
förutvarande justitieministern hade ägnat 
sina år vid makten åt att spika igen kassen. 
I valrörelsen skulle ingen kunna säga att 

socialdemokraterna var fl ata. Moderaterna 
hittade mycket riktigt inga luckor i försva-
ret. Bodströms agerande inom kriminal-
politiken påminde om Reinfeldts utspel i 
välfärdsfrågor. Tanken var att klå motstån-
daren i den egna paradgrenen. Receptet var 
enkelt. Bodström kunde peka på ett bat-
teri av tuff are tag mot brottslingar medan 
Reinfeldt visade sig vassare på att bekämpa 
utanförskap. Kopian är inte nödvändigtvis 
sämre än originalet.
 Borgerligheten däremot har inte för-
fl yttat sina positioner. I de senaste årens 
riksdagsmotioner och kriminalpolitiska 
program talar sig moderaterna, folkpar-
tiet, kristdemokraterna och centerpartiet 
i vanlig ordning varma för ett större och 
starkare rättsväsende. Förslagen motiveras 
av ett väl sammanhållet tankegods som 
betonar föräldrarnas roll, moralens upplös-
ning, individens ansvar, tydliga regler och 
omedelbara konsekvenser. Dessa teman är 
allmänborgerliga och inte alls specifi ka för 
kriminalpolitiken. Ambitionen är att till-
lämpa dessa idéer på frågor om brott och 
avvikande beteende. Men programma-
karna lämnar ogärna det rent principiella 

En borgerlig 
kriminalpolitik
Magnus Hörnqvist
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planet. Att läsa de borgerliga partiernas 
riksdagsmotioner blir närmast en exercis 
i moralfi losofi .
 Det moraliska ställningstagandet är 
det absolut centrala som överskuggar allt. 
Kopplingen är obefi ntlig till den verklig-
het som framträder i empiriskt orienterade 
kriminologiska studier. Felaktiga uppgifter 
upprepas till leda om att brottsligheten, 
och särskilt våldsbrottsligheten, skulle öka. 
Man rekommenderar att barn och ung-
domar ska dras in i det formella rättsma-
skineriet, men nämner inget om vad som 
varit känt sedan femtio år tillbaka om de 
negativa stämplingseff ekter som detta för 
med sig. Man argumenterar för att återin-
föra ett belöningssystem som avskaff ades i 
de svenska fängelserna för sjuttio år sedan, 
utan att ta hänsyn till tidigare erfarenheter 
av liknande system. Inte ett enda förslag 
av de  åtgärder som föreslås i den bor-
gerliga alliansens gemensamma plattform 
»Ett tryggare Sverige« underbyggs med 
referenser till den forskning som bedrivs 
på området.
 Vilka skulle eff ekterna bli om alliansens 
förslag blir verklighet att drogtesta barn 
med tvång? Varför skulle det vara bättre 
med   poliser än  ? Kommer 
färre att dö i trafi ken om rattfylleri straf-
fas hårdare? Det är inga relevanta frågor. 
Diskussionen rör sig på ett annat plan. Det 
centrala tycks vara det principiella ställ-
ningstagandet. De konkreta eff ekterna är 
av mindre betydelse.
 De borgerliga partierna har använt brott 
och straff  som trumfkort ända sedan den 
gamla ordningen ifrågasattes åren runt 
. Särskilt under tider av socialdemo-

kratiskt regeringsinnehav har man ägnat sig 
åt ideologiskt krypskytte mot allt som kan 
upplevas som slapphet på detta område. 
Under tider av borgerligt styre har frågan 
däremot halkat ner på dagordningen 
(Estrada ). 
 Socialdemokraternas egen kriminal-
politik har svajat betänkligt ända sedan 
behandlingstanken – att samhällets styv-
barn skulle vårdas till rätta – gick i kvav på 
-talet (Th am ). Tony Blairs för-
kunnelse under det följande årtiondet, att 
moderna socialdemokrater är hårda mot 
såväl brottsligheten som dess orsaker, fi ck 
aldrig någon särskild betydelse i Sverige. 
Idag återfi nns formuleringen även i folk-
partiets kriminalpolitiska dokument som 
en form av retorisk skåpmat. Den svenska 
socialdemokratiska versionen var istället att 
lansera tanken att brottsligheten är »allas 
vårt ansvar«, vilket också var titeln på det 
nationella brottsförebyggande program-
met som kom år . »Alla goda krafter« 
skulle samlas under polisens och de sociala 
myndigheternas ledning för att förebygga 
brott. Men tanken fi ck bara ett marginellt 
genomslag utanför myndighetssfären.
 Under senare tid har socialdemokraterna 
inte tillkännagivit några kriminalpolitiska 
visioner. Så det är svårt att veta vad man har 
för ambitioner. Men jämför man den social-
demokratiska regeringens praktik med den 
borgerliga alliansens retorik framträder 
inga större skillnader. Regeringen genom-
för i princip allt som oppositionspartierna 
kräver. Omvänt kräver oppositionsparti-
erna samma saker som redan genomförs. 
Enda undantaget är det borgerliga kravet 
på »tidigare, tydligare och tuff are tag« mot 
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ungdomsbrottsligheten. Detta var också 
den enda riktiga markeringen i Reinfeldt 
regeringsförklaring. I övrigt fi nns inga 
avgörande skiljelinjer. Det fi nns inget som 
tyder på att politiken kommer att utveck-
las i andra banor med Beatrice Ask som 
justitieminister. Straff en kanske blir ännu 
lite högre, javisst, och kanske vi får ännu 
något fl er människor i fängelse. Men i grun-
den har vi bara mer av samma att vänta 
av borgaralliansen. Det som stod på spel 
i valrörelsen var inte ökningen som sådan 
utan ökningstakten.

* * *

Under de senaste åren har den socialdemo-
kratiska regeringen förstärkt rättsväsendet 
på ett sätt som sannolikt saknar motstycke 
i modern tid. Vi har haft en justitieminister 
som självsäkert förklarat att ekonomin inte 
är något problem för honom. Det är en 
inställning vi känner igen från efterkrigs-
tidens socialdemokrati. Skillnaden idag är 
att satsningarna i miljardklassen inte gäller 
skolan, socialtjänsten eller sjukvården 
utan är förbehållna polisen och kriminal-
vården.
 Poliskåren är på god väg att förvandlas 
till en större myndighet. Antalet poliser 
har ökat från    år  till    år 
. Sedan år  har dessutom två nya 
polishögskolor startats i Växjö och Umeå. 
Under den nuvarande mandatperioden har 
regeringen lovat att utbilda    nya poli-
ser. Det är fortfarande en bit kvar till den 
borgerliga alliansens mål att det ska fi nnas 
sammanlagt    poliser. Men vi är på 
god väg. Och frågan är var vägen tar slut. I 
Polisförbundets webb-tv sa justitieminister 

Th omas Bodström nyligen att det kanske 
behövs    poliser i Sverige. Den bor-
gerliga alliansens bud på    framstod 
genast som en smula futtigt. Polisens till-
växt märks också i statsbudgeten. De eko-
nomiska medel som polisen beviljats har 
vuxit stadigt. År  fi ck polisen  miljar-
der. År  var tilldelningen  miljarder. 
År  kommer, enligt beräkningarna i 
årets budgetproposition, polisen att få  
miljarder. Omräknat i fasta priser skulle det 
betyda en -procentig ökning av anslagen 
mellan år  och . Inget tyder på 
att valutgången kommer att påverka denna 
utveckling. I det senaste numret av Polis-
tidningen (nr /) redovisas en gransk-
ning av riksdagspartierna under rubriken 
»rörande enighet om polispolitiken«. Fem 
månader innan valet hade man bjudit in 
alla partier till en debatt. »Men«, noterar 
Polistidningen aningen besviket, »så mycket 
debatt blev det inte«. Alla partier ställde upp 
men tidningens utsände kunde inte lägga 
märke till några meningsskilj aktigheter. 
Utbyggnaden av polisen kommer alltså att 
fortgå – och fortgå utan egentlig diskus-
sion. 
 Kriminalvården växer ännu snabbare. 
Över hela landet byggs nya fängelser, från 
Helsingborg i söder till Haparanda i norr. 
Fram till år  planerar kriminalvården 
att bygga knappt    nya celler. Då ingår 
två nya storhäkten, några säkerhetsanstalter 
och fl era lokalanstalter. Generaldirektören 
Lars Nylén, som panikutnämndes efter 
rymningarna sommaren , förklarar 
stolt: »Jag bedömer att svensk kriminalvård 
förmodligen bygger mer än någon annan 
kriminalvård i Europa just nu.« Håller pla-
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nerna stannar nettoökningen på    nya 
platser eftersom fl era äldre anstalter, varav 
några från den allra första anstaltsboomen 
i mitten av -talet, kommer att läggas 
ner.
 De nya anstalterna står beredda att ta 
emot en fångpopulation som den  avgående 
socialdemokratiska regeringen låtit växa 
okontrollerat. Under -talets andra 
hälft bröts den långa perioden av ett relativt 
konstant antal fångar. Det som var anmärk-
ningsvärt, till att börja med, var inte att 
de svenska fångtalen växte, för det hade 
hänt fl era gånger tidigare, utan att de tilläts 
fortsätta växa.
 Under den föregående -årsperioden 
föredrog regeringarna att ändra regelverket 
framför att se en växande fångpopulation. 
Under -talet ändrades reglerna så att den 
tid man suttit häktad räknades av straff ti-
den. Under -talet ändrades tidpunkten 
för villkorlig frigivning så att de intagna 
tillbringade kortare tid i anstalt. Under 
-talet infördes alternativa påföljder 
som till exempel fotboja. Gemensamt för 
dessa åtgärder var att de minskade antalet 
fångar.
 Hur många fångar som fi nns i ett land 
är ett politiskt beslut. Rent praktiskt är det 
enkelt att reglera fångpopulationens stor-
lek. Men den sittande socialdemokratiska 
regeringen saknade den politiska viljan. 
Den föredrog att se på medan fängelserna 
fylldes. De fängelser som fanns räckte inte, 
och förhållandena för både intagna och per-
sonal försämrades dramatiskt till följd av 
överbeläggningen. Facket, arbetsmiljöin-
spektionen och förvaltningsdomstolar sa 
ifrån, och till slut blev man tvungen att 

bygga fl er fängelser. Men av alla alternativ 
var detta bland det dyraste. Att sätta en 
person i fängelse är inte bara ineff ektivt 
utan också en stor ekonomisk investering. 
Genomsnittskostnaden för en nybyggd 
fängelseplats uppgår till mer än   
kronor per år.
 Regeringen har beredvilligt öppnat sta-
tens kassakista. År  hade kriminal-
vården en budget på , miljarder kronor. 
Förra året var tilldelningen , miljarder, 
och enligt prognosen kommer kriminal-
vården år  att få , miljarder. I fasta 
priser skulle det betyda en knappt -pro-
centig ökning av anslagen mellan år  
och . Vilken annan statlig verksamhet 
kan matcha denna expansion?

* * *

Varför satsar man så mycket på att bygga ut 
polisen och kriminalvården? Det fi nns fl era 
tänkbara förklaringar. En möjlig förklaring 
skulle kunna vara att brottsligheten breder 
ut sig, att rättsväsendet går på knäna och 
att vanliga hederliga människor reagerat 
kraftigt på detta. Det är den förklaring som 
förs fram av moderaterna: 

Eff ekterna av det otrygga samhället leder 
till frustration bland människorna. Oron 
inför den allmänna normupplösningen är 
stor. När en ung man kan bli ihjälsparkad 
i en port på Kungsgatan i Stockholm har 
våldet passerat alla gränser. Vem vågar stå 
upp för vad som är rätt och fel när brotts-
ligheten tagit över och rättsväsendet inte 
längre hinner med?

Enskilda händelser, som en dödsmisshandel 
i början på maj  i centrala Stockholm, 
får exemplifi era att brottsligheten ökar och 
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att våldet blivit grövre. Brottsutvecklingen 
är i sin tur en direkt följd av en mer allmän 
moralens upplösning. Utvecklingen tvingar 
myndigheterna att agera – att med kraft 
markera »vad som är rätt och fel«. Denna 
förklaring kan verka övertygande av ideolo-
giska skäl. Men hela resonemanget bygger 
på det felaktiga antagandet att brottslig-
heten ökar. All tillgänglig forskning visar 
motsatsen – att brottsligheten generellt 
sett inte ökar. När det gäller specifi kt de 
grova våldsbrotten pekar forskning på att de 
ligger på en konstant nivå sedan åtminstone 
-talet (Estrada ).
 Det intressanta är i själva verket att poli-
sen och kriminalvården byggs ut kraftigt 
några år efter det att brottsligheten slutade 
öka. Under hela efterkrigsperioden ökade 
brottsligheten för att sedan plana ut på en 
stabilt hög nivå under -talet. Vissa 
länder noterar till och med en minsk-
ning under de senaste åren. Ändå stiger 
fångpopulationen i nästan hela världen. 
Det är mindre konstigt än det kan låta. 
Historiskt fi nns nämligen ingen koppling 
mellan brottsutvecklingen och antalet 
fångar. Fångpopulationens storlek avgörs 
inte av hur många brott som begås utan 
hur landets regering väljer att utforma sin 
kriminalpolitik. Samma sak är det med 
polismaktens storlek.
 Sökandet efter en förklaring till fång-
populationens tillväxt pågår inom krimi-
nologin. En bra sådan måste kunna redo-
göra för sambanden mellan en rad aktörer. 
Regeringarna och de politiska partierna är 
långt ifrån ensamma. En annan viktig aktör 
är domstolarna som dömer människor till 
fängelse. Vi vet att domarna idag dömer ut 

längre straff  än för några år sedan. Det är 
den omedelbara förklaringen till att antalet 
fångar blivit fl er. År  dömdes   
personer till fängelse. Det är något fl er än 
tidigare, men förändringen är inte tillräck-
ligt stor för att redogöra för fångpopulatio-
nens ökning. Denna beror snarare på längre 
än på fl er fängelsestraff .
 Domarkårens agerande har förändrats 
under de senaste åren. Dagens domare är 
mer benägna att döma ut hårdare straff . 
Vad detta beror på återstår att undersöka 
närmare. Det handlar inte om lagändringar. 
Det har visserligen skett några straff skärp-
ningar, bland annat ändringen av varu-
smugglingslagen år , som påverkat 
straff tiderna uppåt. Men på det hela taget 
är det domstolarnas praxis snarare än lagen 
som förändrats. Det handlar inte heller 
om några uttryckliga politiska direktiv. 
Domarna förefaller att på egen hand ha 
lagt sig på en högre nivå.
 En annan förhållandevis outforskad 
aktör är allmänheten. Opinionsundersök-
ningar och tillfälliga folkstormar brukar tas 
till intäkt för en allmän förskjutning mot 
en mer straff ande hållning. Moderaterna 
menar till exempel att deras krav på gene-
rellt strängare straff  bara är en anpassning 
till »allmänhetens rättsuppfattning«:

Av ett fl ertal händelser de senaste åren 
framgår att domstolarnas rättstillämpning 
kommit i otakt med allmänhetens rättsupp-
fattning. Exemplen kan göras många, men 
rättsfallet med den treårige pojke som slogs 
och sparkades till döds av sin styvfar gjorde 
skillnaden tydlig: Allmänheten rasade mot 
tingsrättens dom på endast tre och ett halvt 
års fängelse, när straff maximum uppgår till 
hela tio år.
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Domstolarna skulle alltså ha »kommit i 
otakt med« med vad många människor 
tycker och tänker. Men hur är det egentli-
gen med den saken. Har folk i gemen blivit 
mer intoleranta? Och skulle det bli längre 
straff  om »allmänheten« fi ck döma istället 
för professionella domare? Vi vet inte säkert. 
Säg att det skulle vara på det sättet. Hur har 
det blivit så; har allmänheten gjorts mer 
intolerant av aktörer som lever på att all-
mänheten befi nner sig i ett tillstånd av per-
manent otrygghet? Eller svarar de politiska 
partierna, säkerhetsföretagen och media på 
genuina behov och uppdämd vrede hos en 
bred allmänhet? Henrik Th am () har 
vägt de två alternativen mot varandra, och 
drar slutsatsen att den senare varianten – att 
politikerna drivs framåt av folkliga opinio-
ner – inte framstår som speciellt rimlig. 
Det är möjligt att fl er människor har blivit 
mer positivt inställda till straff . Men i sig 
själv betyder den förändringen ingenting 
för politiker som i andra frågor är vana att 
köra över folkliga opinioner. 
 Förändringen avser istället hur föreställ-
ningen om vad människor anser i dessa 
frågor används i debatten. Det som mode-
raterna gör i citatet ovan är numera typiskt. 
Men det är ett ganska nytt grepp. Först 
på -talet började hänvisningar till »all-
mänhetens rättsmedvetande« förekomma i 
partipolitiska diskussioner om vilka åtgär-
der som var berättigade (Andersson ). 
Idag framstår det som naturligt. Polisen 
och de kommunala förvaltningarna mäter 
regelbundet människors upplevda otrygg-
het. Och knappt någon integritetskrän-
kande åtgärd genomförs utan att man ser 
till att ha allmänheten på sin sida.

* * *

Länge var dock tanken främmande att 
vanligt folk skulle lägga sig i behandlingen 
av brottslingar. Brott och straff  sågs som 
en fråga för experter. Den saken sköttes 
av domare, psykologer, kriminalvården 
och statliga tjänstemän. Även de politiska 
partierna höll sig på avstånd. Under de två 
första decennierna efter andra världskriget 
debatterades kriminalpolitiken i princip 
inte i riksdagen (Lexbro ). Först mot 
slutet av -talet började expertväldet 
ifrågasättas, och då i första hand av en lös 
allians bestående av intagna, aktivister och 
intellektuella. Kritiken var hård och berätti-
gad. Insynen i verksamheten var begränsad 
och demokratin obefi ntlig. Men rörelsen 
skapade fora där misären och myndig-
hetsövergreppen kunde diskuteras öppet 
(Adamson et al ).
 Inledningsvis skördades viktiga fram-
gångar. De intagnas rättigheter förbättrades 
i förhållande till staten.  års kriminal-
vårdsreform vore otänkbar utan klientrörel-
sen. Men ironiskt nog fungerade den också 
som en isbrytare. Successivt började allt 
fl er grupper att tycka till om rättsväsendets 
utformning. Under -talet upptäcker 
borgerliga partier att det går att vinna röster 
på brottsligheten. Kravet på hårdare tag 
visar sig vägvinnande. Perspektivet är den 
laglydiga medborgarens. Därutöver bildas 
intressegrupper som värnar brottsoff rens 
intressen (Th am ). Utöver praktiskt 
stöd bildar brottsoff erföreningar, anhöriga 
till narkotikaberoende och kvinnojourer 
opinion för att polis och domstolar ska 
ingripa hårdare. Tillsammantaget skapas 
en stark opinion för en tuff are straff rätt, 
antingen generellt eller specifi kt för nar-
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komaner, sexualbrottslingar, kvinnomiss-
handlare eller rattfyllerister.
 Synen på såväl brottsling som brottsof-
fer förändras – fast i olika riktningar. Det 
skapas en större kunskap om brottsoff rets 
situation medan förståelsen för brotts-
lingen minskar. Brottslingens agerande 
lösgörs från det sociala sammanhanget och 
betraktas isolerat. Endast handlingarna ska 
bedömas, utifrån det straff värde som de 
betingar. Under -talet vinner straff -
värdestänkandet terräng inom juridiken 
(Th am ). Inriktningen på beteendet 
som sådant fullföljs sedan inom kriminal-
vårdens påverkansprogram. Det handlar 
mest om att lära sig hur man beter sig som 
folk. Den lättversionen av kognitiv bete-
endeterapi som tillämpas är fullständigt 
okänslig för den sociala situation i vilken 
de intagnas beteende ingår. Samtidigt som 
denna har förändrats till det sämre – under 
tidsperioden  till  ökade andelen 
frigivna fångar betydligt som saknade 
ordnad sysselsättning och stadigvarande 
boende (Nilsson ) – möts just lev-
nadsomständigheterna med ett kompakt 
ointresse.

* * *

Nästa steg är frånkännandet av rättigheter. 
Vi befi nner oss mitt i den fasen. Efter att 
välfärdsstaten underminerats tycks det nu 
vara rättsstatens tur.
 Grundläggande rättsprinciper blev de 
första off ren i kriget mot terrorismen. I 
boken Laglöst land dokumenterades bland 
annat hur vårt eget lands regering gick i brä-
schen för ett upphävande av tortyrförbudet 
(Flyghed & Hörnqvist ). Utvecklingen 

går i ett rasande tempo. Särskilt inom 
ramen för EU-samarbetet vidtas ständigt 
nya åtgärder som utökar polisens räckvidd 
och undergräver medborgarnas skydd mot 
godtyckliga ingrepp. Det är ingen överdrift 
att påstå att vi är på väg ner för ett sluttande 
plan. Tagen blir hårdare medan våra rättig-
heter mjukas upp.
 Om man får tro de off entliga uttalan-
dena lever vi farligt. Vi hotas antingen av 
terrorister eller av regeringar som tror att 
vi hotas av terrorister. Förändringen kom 
smygande, i form av -talets försvars-
beredningar och utrikespolitiska polissam-
arbete. Men efter den elfte september  
accelererade utvecklingen.
 Regeringarnas iver betingas av ett enkel-
spårigt tänkande i termer av gott och ont. 
Det vore fel att avfärda terroristhotet som 
en bluff . Ledande politikers och polisers 
upprördhet bottnar också i en egen över-
tygelse. De ser sig själva som indragna i ett 
krig. Det sägs att »vi« befi nner oss i en ny 
typ av antagonistisk konfl ikt. I  års 
regeringsförklaring summerades den nya 
hotbilden.

De hot som vi tidigare såg riktas mot oss 
var många gånger yttre hot, riktade mot 
vårt land från andra länder. Den sortens 
hot har i det närmaste försvunnit. Samtidigt 
har andra inre hot smugit sig på. De fi nns i 
vårt eget land, i vår vardag. Kriminaliteten 
i Sverige förändras, förgrovas och interna-
tionaliseras.

Hotet om militär invasion har ersatts av 
andra hot som »fi nns i vårt eget land«. 
Regeringen avslutar med att appellera till 
demokratin som aldrig får »tas för given«. 
Demokratin är hotad. Det är också dess 
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främsta egenskap i den politiska debatten 
– att vara hotad. Demokratin är hotad av 
någon eller något som uppenbarligen ogil-
lar den. Hotet kan till exempel beskrivas 
som »den extremism som med våldet som 
ideologi vill störta svensk demokrati«. Så 
uttryckte sig justitieutskottets tidigare ord-
förande Johan Pehrson (fp) nyligen i riks-
dagen. Vanligen refererar man bara kort 
till »den organiserade brottsligheten« eller 
»den internationella terrorismen«.
 Föreställningen om en pågående kamp 
mellan demokrati och terrorism är nära 
besläktad med ett militärt tänkande som 
sätter förgörandet av fi enden i främsta 
rummet. Det har skett en förskjutning av 
kriminalpolitiken mot säkerhetspolitiken. 
Det handlar fortfarande om bilstölder men 
också om att slå ut al-Qaida celler. Medan 
svenska soldater har skickats till Afghanis-
tan ska de traditionella kriminalpolitiska 
verktygen göra jobbet på hemmaplan. Det 
är polisen, domstolen och fängelset som 
ska utreda och hantera de människor som 
bedöms vara en del av motståndarsidan.
 Några spektakulära politiskt motiverade 
attentat har visserligen inte förekommit i 
Sverige sedan ockupationen av Västtysk-
lands ambassad . Men bristen på 
riktiga terrorister har hittills inte hejdat 
terroristjägarna. Enligt polisens hotbilds-
analyser fi nns mängder av företeelser som 
har koppling till organiserad brottslighet 
eller terrorism. Idag är detta till exempel 
cigarettsmuggling, narkotikahandel, pirat-
kopierade varor, traffi  cking och vapenhan-
del.
 De som smugglar narkotika eller håller 
på med andra saker som anses kopplade till 

organiserad brottslighet eller terrorism är 
förstås inga vanliga brottslingar som efter 
tiden i anstalt ska återföras till ett liv som 
fungerande samhällsmedborgare. Som i 
alla krig saknar de mänsklig gestalt. Brotts-
lingen har blivit en del av ett hänsynslöst 
kollektiv som hotar demokratin.

* * *

Det fi nns ingen plats för opartiskhet. Det 
fi nns bara två sidor – en god och en ond 
sida. Det är ett krig som pågår. Justitie-
ministern ser det inte längre som statens 
skyldighet att balansera olika parters intres-
sen inom ramen för en rättsprocess. Det 
gäller att tveklöst ställa sig på »demokra-
tins« sida. I den kamp som råder kan det 
inte fi nnas några begränsningar för statens 
makt – i form av grundläggande rättig-
heter för samtliga medborgare. Mänskliga 
rättig heter ses som hinder för ett eff ektivt 
polisarbete.
 Efter bombattacken i London som-
maren  argumenterade den brittiske 
inrikesministern Charles Clarke för en för-
ändring av begreppet mänskliga rättighe-
ter. Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna skulle inskränkas. I det godas 
namn ska misstänkta terroristers rättigheter 
sättas ur spel. Clarke ställde de misstänktas 
rättigheter mot brottsoff rens rättigheter.

Terrorister har rättigheter, men det är också 
en rättighet att som individ färdas runt i 
London på ett säkert sätt – rätten att inte 
sprängas i luften av en bomb – och jag 
tycker att den rättigheten är viktigare.

Samma argumentation återfanns sedan i 
vårriksdagens buggningsdebatt. Även dåva-
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rande justitieministern Bodström låtsades 
som att rättigheter var en relation mellan 
brottsling och brottsoff er och inte mellan 
individ och stat.

Det är klart att vi hela tiden ska arbeta för 
att förbättra den personliga integriteten på 
alla möjliga områden, men när vi talar om 
den personliga integriteten får det inte bara 
handla om dem som utnyttjar unga kvin-
nor som kidnappas från Moldavien. Det 
måste handla om just de här tjejerna också. 
Det är deras integritet vi också måste res-
pektera. Det är deras integritet som kränks 
om inte polis och åklagare får tillräckliga 
hjälpmedel.8

De mänskliga rättigheterna ska fortsätt-
ningsvis gälla de som åker tunnelbana i 
London och riskerar att »sprängas i luften 
av en bomb« och »unga kvinnor som kid-
nappas från Moldavien« – och vilka ytter-
ligare grupper i samhället? Det är osäkert. 
Kanske är det en förhandlingsfråga. Men 
en sak är klar. Genom att retoriskt ställa sig 
på de godas sida kan grundläggande rätt-
tigheter som misstänkta brottslingar varit 
garanterade i förhållande till rättsväsendet 
omförhandlas.
 Rättstaten har försatts på krigsfot och 
är på väg att upphäva sig själv som rätts-
stat. Utan allmänna och lika rättigheter och 
strävan efter opartiskhet är det frågan vad 
som blir kvar.
 I gammal ämbetsmannatradition stod 
staten ovanför konfl ikterna som utspelade 
sig mellan medborgarna. Rättsväsendet 
hanterade konfl ikter mellan medborgarna 
i rättegångar där båda parters intressen 
togs tillvara av åklagare respektive advokat. 
Staten ställde sig aldrig öppet på någon sär-
skild sida. Visst fanns det en kraftig slagsida 

i rättsväsendets funktion som var klass- och 
könsmässigt betingad. Men det var aldrig 
tal om att erkänna denna. Staten strävade 
efter att framstå som oväldig. Det var en del 
av staten under kapitalismen – som Marx 
påpekade framträder den som skild från 
samtliga individer och klasser i samhället, 
ideologiskt förkroppsligande ett slags all-
mänintresse.

* * *

Hur kan man exploatera enskilda tragiska 
händelser för egen vinning? Hur kan man 
förklara att ansvariga politiker förnekar 
kriminologiska basfakta som till exem-
pel att brottsligheten inte ökar? Hur kan 
regeringen genomföra åtgärder utan minsta 
tanke på om de är eff ektiva eller inte? På ett 
sätt är det obegripligt, men på ett annat sätt 
är det självklart. Det fi nns en rationalitet 
också i galenskapen. Det kriminalpoli-
tiska fältet är nära kopplat till andra poli-
tikområden. I grunden är det en fråga om 
levnadsomständigheter och hur ett sam-
hälle väljer att möta oönskade handlingar. 
Kriminalpolitiken utspelar sig inte i något 
slutet rum. Tvärtom är fängelsernas ökande 
aptit beroende av vad som händer på arbets-
marknaden, inom missbrukar vården och i 
skolans värld.
 Men det vill man ogärna prata om. Det 
blir så svårt då. Det blir inga tydliga bud-
skap som kan kommuniceras ut till en val-
manskår som gjorts både rädd och förban-
nad. Cynism och okunskap är enklare.
 I dag domineras politiken av just enkel-
het – inställningen att straff a bort allt man 
ogillar. Det är ryggmärgsrefl exerna som 
styr. Klasshatet skördar triumfer. Fattiga 
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människors oönskade handlingar betraktas 
allt oftare som ordningsproblem som ska 
avvisas och bestraff as. Idag är det inte bara 
de traditionella brotten – narkotika, våld 
och stöld – som faller på polisens bord. 
Även skolk, förortsungdomar som hänger 
på torget, tiggeri och hemlöshet är på väg att 
kriminaliseras. Men handlingarna kommer 
inte att försvinna, av den enkla anledningen 
att de är rotade i ett socialt sammanhang 
som inte berörs – eller bara berörs negativt 
– av de vidtagna åtgärderna.
 Kanske är det dags att säga det självklara. 
Att det är logiskt att polis och kriminalvård 
sväller då ojämlikheten ökar. Och att ett 
tryggt samhälle förutsätter att alla med-
borgare är trygga. Den poliska kraft som 
förmår hävda detta kan förhoppningsvis 
hitta en utväg ur den illavarslande labyrint 
där dagens politiker gått bort sig.
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 Sten Svensson

och alliansen börjar istället det utbildnings-
politiska manifestet med grundskolan. Det 
enda som står om förskolan är att de vill 
att det ska råda full etableringsfrihet även 
för fristående förskolor. Men vilken utbild-
ningspolitik alliansen vill driva i förskolan, 
fristående som kommunal, det får vi inte 
reda på.
 När alliansen ska beskriva läget för den 
svenska skolan har de problem. De försöker 
måla upp en bild av att det inte satsas på 
kunskaper och att det är socialdemokra-
ternas fel att elevernas resultat faller. »Soci-
aldemokraternas skolpolitik har fokuserat 
på allt annat än kunskap, vilket har lett till 
allvarliga konsekvenser.« (s ). 
 Alliansen säger inte ett ord om att de 
har ett mycket stort ansvar för hur det ser 
ut i den svenska skolan i dag och för elev-
ernas resultat. I mitten av -talet lades 
den svenska skolpolitiken om radikalt med 
huvudsyftet att satsa just på kunskaper. 
Den dåvarande borgerliga regeringen med 
Beatrice Ask som skolminister införde en 
ny läroplan, nya kursplaner och ett nytt 
betygssystem med tydliga kunskapsmål. 
Dessa förändringar innebar en mycket 
kraftig höjning av de kunskapskrav som 

I  punkter presenterade Allians för 
Sverige en gemensam utbildningspolitik 
i vintras. Dokumentet »Mer kunskap – en 
modern utbildningspolitik« är mycket 
ambitiöst och spänner över hela utbild-
ningsfältet upp till den högre utbildningen 
och till forskningen. Till stora delar är det 
en utbildningspolitik som det råder bred 
politisk enighet om. Många av de  
punkterna är både allians, regering och 
pro fession helt eniga om.
 När fl era partier skriver ihop sig om en 
samlad politik blir det ofta efter modellen 
om minsta gemensamma nämnare. Det 
innebär att de enskilda partierna måste 
släppa en del av sina hjärtefrågor för att hel-
heten ska kunna gå ihop. Det har inneburit 
att en del ytterlighetsståndpunkter inte har 
kommit med och att alliansens utbildnings-
politik därmed har blivit bredare och mer 
balanserad än de enskilda partiernas.
 Å andra sidan innebär den minsta 
gemensamma nämnaren också att det inte 
blir någon politik alls i en del frågor. Ett 
exempel är synen på förskolan. Kristdemo-
kraterna anser att förskolan ska behandlas 
som familjepolitik och inte som utbild-
ningspolitik. Därför blockeras den frågan 

Alliansens skolpolitik
Sten Svensson
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ställs på eleverna. Tidigare räckte det att 
vara närvarande för att få ett betyg i grund-
skolan. Numera måste eleverna nå ofta högt 
ställda krav för att bli godkända. 
 När socialdemokraterna återkom till 
makten  ändrade de inte på något 
grundläggande i denna politik utan de har 
fortsatt med ungefär samma inriktning som 
den borgerliga regeringen lade fast. De har 
dessutom byggt på med en massiv utbygg-
nad av den statliga skolinspektionen. 
 Det har rått stor partipolitisk enighet 
om att det i huvudsak är en riktig politik 
med dessa kraftigt höjda kunskapskrav. 
Det har dessutom varit näst intill omöj-
ligt att ifråga sätta politiken. Så fort någon 
kritiserat någon enskild del, eller lagt ett 
förslag som haft en annan inriktning, har 
det direkt stämplats som fl um. Särskilt Jan 
Björklund brukar beteckna allt som han 
inte gillar i skolpolitiken som ett steg från 
bildningsskolan till fl umskolan. I stället för 
att ta en saklig debatt i en fråga kopplas 
ordet fl um till det som kritiseras och genast 
blir debatten omöjlig. För vem vill förknip-
pas med något som är fl ummigt?
 Alliansen lyfter fram de senaste årens 
fallande elevresultat i de internationella 
studierna TIMSS och PISA. Från att ha 
legat i den absoluta världstoppen presterar 
numera de svenska eleverna medelmåttiga 
resultat. Trots den massiva satsningen på 
höjda krav och på kunskaper har resultaten 
fallit i skolan. Hur kan det komma sig?
 Det fi nns fl era orsaker. Nedskärningarna 
under -talet har spelat en stor roll. Den 
ökade segregationen i skolsystemet är en 
annan huvudförklaring. Färre utbildade 
lärare är ytterligare en orsak. Men paradox-

alt nog har även satsningen på kunskaper 
spelat en roll för de fallande elevresulta-
ten. 
 När man läser Skolverkets olika rappor-
ter som beskriver situationen för eleverna 
i den svenska skolan framträder två olika 
bilder. Dels att eleverna trivs mycket bra, 
dels att skolan upplevs som mycket stressig. 
Det är i första hand de elever som har goda 
förutsättningar för studier som är stressade. 
De höga kraven och elevernas jakt på höga 
betyg leder till en alltför hög arbetsbelast-
ning och till stress för många elever. Särskilt 
gäller detta för fl ickor.
 »Man pluggar för att det är viktigt – inte 
för att det är roligt.« Det svarar ungdomarna 
i en enkätundersökning som Västsvenska 
Industri- och Handelskammaren ställde 
till    andraårselever i gymnasieskolor i 
Västsverige . Eleverna gick i de natur-
vetenskapliga, tekniska och samhällsveten-
skapliga programmen. 
 När eleverna fi ck frågan om hur de ser 
på ämnena matematik, teknik, naturveten-
skap och samhällskunskap svarade de att de 
är viktiga men inte roliga.
 Handelskammaren tyckte att det var 
illavarslande om ungdomarna inte känner 
någon lust till skolarbetet utan enbart arbe-
tar av plikt. På sikt kan det skapa utbränd-
hetsproblem, skriver de.
 Men de elever som inte har så goda 
förutsättningar eller de som har problem 
av andra slag, de stressas av en helt annan 
anledning. De ställs inför övermäktiga krav 
och de får inte tillräckligt med hjälp för 
att klara målen i de olika ämnena. Allt-
för många av dem ger upp skolan och den 
gruppen ökar snabbt idag.
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 Tidigare var den svenska skolan mycket 
bra på att få alla elever med sig. I de jäm-
förande internationella studierna klarade 
sig även de svagaste ganska bra kunskaps-
mässigt. Det som hänt de senaste tio åren 
är att skolan har tappat denna grupp. Det 
är en huvudförklaring till att de svenska 
elevernas genomsnittliga resultat har fallit 
i de internationella studierna. De duktiga 
eleverna däremot klarar sig i stort sett som 
tidigare.
 Att de svagaste eleverna slås ut från 
grundskolan i en snabbt ökande omfatt-
ning beror på den socialdemokratiska poli-
tiken, menar alliansen. Genom att fram-
ställa socialdemokraterna som ensamma 
ansvariga framstår alliansen som ett bättre 
alternativ. De står för allt det goda med 
ökade kunskaper och socialdemokraterna 
får stå för de dåliga resultaten.
 Som punkt nummer  i manifestet skri-
ver alliansen att: »Grundskolans huvud-
uppgift ska vara kunskapsuppdraget – att 
ge alla elever, oavsett kön, familjebakgrund 
eller bostadsort, förutsättningar att nå de 
grundläggande målen i alla ämnen.«
 Det är en mycket tuff  målsättning. Ska 
man ge alla elever förutsättningar att nå 
målen kommer det att kräva mycket stora 
resursinsatser i form av ökade anslag till 
skolan. Dessutom behövs det anställas fl er 
utbildade lärare. Om alliansen menar allvar 
med denna punkt och sätter in de nödvän-
diga resurserna kommer det att kunna få 
stor eff ekt. 
 I övrigt är de föreslagna metoderna gamla 
och välkända. Eftersom alliansen inte kan 
se några brister med -talets skolpolitik 
så ordinerar man bara mer av samma slag. 

Det har varit för lite satsningar på kunskap, 
för lite krav på eleverna och för lite ordning 
och reda i skolan. 
Nu ska det bli mer prov, mer kontroll och 
fl er inspektioner. Skriftliga betygsliknande 
omdömen ska vara tillåtna från år ett. Bety-
gen ska vara obligatoriska från år  och de 
ska sättas i fl er steg än i dag. Nationella prov 
ska införas även i år  och i fl er ämnen än 
idag i år  och . De vill också att Skolverket 
ska genomföra dubbelt så många inspektio-
ner jämfört med i dag. 
 Man vill samtidigt satsa mer på trygghet 
och studiero i skolan och de säger nej till 
grovt och kränkande språkbruk. Vem är 
emot det? Arbetet med skolans värdegrund 
har tydligen inte varit bra för nu ska kva-
litetskraven höjas för detta arbete (punkt 
). Vad gäller frågorna om trygghet och 
studie ro, är det i stort sett samma politik 
som regeringen har. De enda undantagen 
är att skolk ska skrivas in i betyget och att 
mobbare ska fl yttas till andra skolor. Men 
också i dessa frågor försöker man måla upp 
en bild av avgrundsstora skillnader gent-
emot regeringens politik.
 Det fi nns dock ett område där alliansen 
gärna vill visa att det är deras politik som 
har lett till framgångar och det är politi-
ken för de fristående skolorna. De menar 
att framväxten av de fristående skolorna 
har lett till en positiv utveckling av hela 
skolväsendet. De fristående skolorna har 
skapat en drivkraft för förändring även i 
de kommunala skolorna. 
 Den debatt som varit om att de fristå-
ende skolorna har en segregerande eff ekt 
och att de fristående skolorna ökar samhäl-
lets skolkostnader, lyser helt med sin från-
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varo i dokumentet. Att det fria valet och de 
fristående skolorna driver på segregationen 
och att det är en av huvudorsakerna till de 
fallande elevresultaten, det är inga frågor 
som alliansen vill diskutera. De fristående 
skolorna har enbart positiva eff ekter, anser 
de. Istället lyfter de fram att de fristående 
skolorna är negativt särbehandlade i kom-
munerna. Kommunerna obstruerar mot de 
fristående skolorna vid ansökningsproces-
sen. Därför vill de minska den påverkan 
som kommunerna har i dag. Att det kan 
fi nnas fristående skolor som är oseriösa eller 
som bryter mot gällande regelverk nämns 
inte.
 Alliansen vill ta bort kravet på minst  
elever för att få starta en fristående skola. 
De säger också att det ska vara lika villkor 
mellan kommunala och fristående skolor 
men samtidigt ska fristående skolor ha 
rätt att sätta betyg tidigare än kommunala 
skolor. Lite inkonsekvent måste man få 
vara.
 Intressant att notera är att begreppet seg-
regation inte fi nns i dokumentet. Det är 
här den stora ideologiska skillnaden fi nns 
i svensk skolpolitik. Den borgerliga allian-
sens politik leder till en ökad segregation 
men det är inget man vill tala om eller göra 
något åt. Tvärtom, en del av de förslag som 
alliansen lägger kommer att stärka de fri-
stående skolorna och ytterligare påskynda 
segregationen.
 Regeringens skolpolitik å andra sidan 
leder också till segregation men det är man 
medveten om och djupt bekymrad över 
och gör allt för att motverka. Skolminister 
Ibrahim Baylan har lagt en rad förslag vars 
syfte är just att motverka segregationen. 

 Alliansens syn på gymnasieskolan är att 
socialdemokraternas politik har lett till 
en alltför bred utbildning där kraven har 
sänkts för att alla ska klara samma kurser. 
Trots det klarar inte eleverna på de yrkes-
förberedande programmen dessa krav. 
»Resultatet har blivit att gymnasieskolan 
vare sig lyckas förbereda för yrkeslivet eller 
för vidare studier« (s ).
 Enligt alliansen är det således för höga 
krav på eleverna på de yrkesförberedande 
och för låga på de studieförberedande pro-
grammen. 
 Därför vill de skärpa kraven på de studie-
förberedande programmen både vid antag-
ningen och under studietiden och dessa 
program blir de enda som automatiskt 
ger behörighet till högskolan. Dessa pro-
gram har redan idag en mycket stressande 
studie miljö med stor betygshets. Alliansens 
förslag kommer att ytterligare öka arbets-
bördan för dessa elever. 
 På de yrkesföreberedande programmen 
däremot vill de sänka kraven. Där föreslår 
alliansen att eleverna ska kunna välja bort 
högskolebehörigheten och att kärnämnes-
kurserna inte ska leda till grundläggande 
högskolebehörighet.
 Eleverna på lärlingsutbildningen slut-
ligen ska garanteras att få läsa in högskole-
behörighet om de vill. Detta kallas en 
modern och fl exibel lärlingsutbildning. 
(punkt ). Jag har svårt att se det moderna 
och fl exibla i att begränsa eleverna möj-
ligheter att studera vidare. Att dessutom 
olika branschföreträdare inte vill sänka 
kraven på de yrkesförberedande gymna-
sieprogrammen nämns naturligtvis inte i 
texten.
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 Alliansen vill också avskaff a IV-pro-
grammet i dess nuvarande form. Istället 
ska grundskolan vara ansvarig för att alla 
elever ska nå grundskolans mål. Om man 
verkligen genomför denna mycket stora 
satsning i grundskolan kommer det natur-
ligtvis att lösa en del av dagens problem i 
gymnasieskolan. Men politiken vilar på en 
väldigt mekanisk människosyn. En syn som 
begränsar skolans syfte till att enbart fylla 
eleverna med en viss mängd kunskap, ju 
tidigare desto bättre. Gör man det i grund-
skolan behövs inget IV-program i gymna-
sieskolan, resonerar man. 
 Att det kan uppstå problem under de 
år som eleverna går i grundskolan eller att 
det kan uppstå svårigheter under gymna-
sietiden fi nns inte på kartan. Det enda som 
nämns i den vägen är att det behövs stöd för 
elever som kommer till Sverige under skol-
tiden. Men det fi nns många elever som inte 
har några större problem med inlärningen 
utan de slås ut av andra orsaker. Sociala 
problem, sjukdom, missbruk och psykiska 
problem hos föräldrarna är betydande orsa-
ker till att eleverna inte klarar skolan. En del 
elever drabbas också av ohälsa själva, både 
fysisk och psykisk. Dessa problem kan bli 
akuta när som helst under skoltiden, även 
i gymnasieskolan. 
 Lägg till små eller obefi ntliga möjligheter 
att få ett arbete efter skoltiden och ytterli-
gare elevgrupper tappar sin motivation för 
att gå i skolan. Att eleverna inte är motive-
rade för studier eller att de har så fullt upp 
med problem att de inte orkar tänka på 
skolan, det är en mycket stor anledning till 

att de inte klarar grundskolan och till att 
de hoppar av gymnasiet. Detta vill allian-
sen möta genom att ställa hårdare krav och 
genom fl er och tidigare prov. »Att ställa krav 
är att bry sig« som Jan Björklund brukar 
säga. Men ofta får det omvänd eff ekt. För 
de mest utsatta elevgrupperna i skolan är 
det direkt kontraproduktivt att ytterligare 
skärpa kraven. 
 Om man summerar förslagen om gym-
nasieskolan ser man att alliansen har som 
grundidé att eleverna ska delas upp och 
sorteras i olika grupper. Dessutom vill 
man sänka kraven för alla utom i de studie-
förberedande programmen. Eleverna i 
de yrkesförberedande programmen och i 
lärlingsutbildningarna kommer att hamna 
i återvändsgränder och framtida studier 
kommer att försvåras. Det leder till en ökad 
segregation. 
 Jag skrev ovan att i många av de frågor 
som berörs i de  punkterna är det en bred 
politisk enighet. Därför var det märkligt 
att man inte kunde enas om en ny skol-
lag i vintras. I sakfrågorna var det faktiskt 
ganska marginella skillnader mellan de 
båda blocken. Men den nya skollagen föll 
på att det är valår i år. De partitaktiska över-
vägandena tog överhanden.
 Om den borgerliga alliansen vinner valet 
får de en mycket tuff  uppgift att förverkliga 
detta program. Framför allt gäller det val-
löftet om att alla elever ska ges förutsätt-
ningar att nå skolans mål i alla ämnen. I dag 
är det en fj ärdedel av eleverna i grundskolan 
som inte klarar att nå målen. Att få alla dem 
godkända är en jätteuppgift.
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Inledning
Hur blev moderaterna de »nya modera-
terna«? Är det möjligt att plötsligt ändra 
riktning på ett helt politiskt parti? Hur 
är det möjligt att på så kort tid förankra 
sådana förändringar? 
 Med exempel från USA har vi i boken 
George W. Reinfeldt. Konsten att göra en poli-
tisk extreme makeover (Forstorp & Palmer 
) visat att moderaternas omvandling 
har stora likheter med republikanernas 
omvandling under George W Bush. I 
boken har vi redogjort för Reinfeldts egen 
vittnesbörd om hur han inspirerats av de 
amerikanska republikanernas »compassio-
nate conservatism«. Men det fi nns likheter 
också med de brittiska partierna. Ideolo-
giskt är dessa likheter givetvis störst med de 
brittiska tories under Margaret Th atchers 
ledning och numera tories under David 
Cameron, men överraskande nog fi nns det 
även likheter med Blairs New Labour. De 
senare likheterna är såväl ideologiska som 
kommunikativa och marknadsföringsmäs-
siga. De ideologiska likheterna med New 
Labour handlar om hur bägge partierna, 
från varsitt håll, rör sig mot »mitten« i det 

politiska spektrumet i syfte att vara »inklu-
derande« och att de, även tillsammans med 
Th atcher, delar det som kommunikations-
forskaren Norman Fairclough () kallar 
»den internationella neoliberala diskursen« 
som förenas av följande tre särdrag: »reger-
ingarna accepterar ekonomins globalise-
ring med det neoliberala argumentet att 
det innebär en drastisk förändring och 
nedrustning av välfärdsstaten; den straf-
fande attityden mot dem som är off er för 
de ekonomiska förändringarna; avlägsnan-
det från den allmänfi nansierade välfärden« 
(s , vår översättning). Likheterna mellan 
moderaterna och New Labour, liksom med 
republikanerna i USA, handlar om hur 
det politiska språket och den ideologiska 
stödstrukturen (i medier, lobbying och 
tankesmedjor) kan möjliggöra och gynna 
framväxten av ett brett folkligt stöd för en 
särskild politisk riktning. 
 I George W. Reinfeldt har vi gett rikhal-
tiga exempel på hur de amerikanska och 
brittiska stödstrukturerna för detta ideo-
logiska arbete fungerar. Vi har också visat 
på de ideologiska inslagen i dessa strategier 

Hur de nya moderaterna 
blev nya
Moa Forstorp 
Per-Anders Forstorp
Brian Palmer
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för att fi nna likheter och skillnader med 
framväxten av de »nya moderaterna«. Att 
använda sig av medierna, av »spin doctors«, 
»image-making« och expertis inom mark-
nadsföring och marknadskommunikation 
är förvisso numera etablerat i de allra fl esta 
politiska läger; kampanjbudgetens storlek 
avgör dock ofta utfallet. Avgörande för en 
framgångsrik positionering är att medierna 
stöder och helst inte motverkar den ideolo-
giska linje man försöker lyfta fram. I USA 
har tankesmedjor tillhörande de konser-
vativa och republikanerna under fyrtio års 
tid kraftfullt bidragit till att förändra det 
politiska språket till deras fördel. 
 
I denna artikel om hur moderaterna blev 
»nya« skall vi ta fasta på just denna avgö-
rande förutsättning för allt politiskt arbete, 
nämligen språkets och kommunikationens 
roll. Ingen framställning av politiken kan 
klara sig utan den språkliga gestaltningen. 
Kunskapen om detta är förstås ingenting 
nytt. Redan under antiken defi nierades 
retoriken som konsten att övertyga bland 
annat med exempel tagna från politiken 
(s  k genus deliberativum) men också från 
andra sammanhang. De två teoretiska per-
spektiv som ligger till grund för framställ-
ningen i följande analys är dels den teori om 
»framing« som bland annat förknippas med 
den amerikanska lingvisten George Lakoff . 
Lakoff s teori hör snarast hemma inom skär-
ningsområdet mellan fi losofi , kognitions-
vetenskap och kommunikation. Begreppet 
»framing« har också använts i en sociologisk 
tradition, och där främst förknippad med 
socialpsykologen Erving Goff mann (). 
Det andra perspektivet är den tradition som 

kallas »critical discourse analysis« och som 
bland annat har förmedlats av den brittiske 
sociolingvisten Norman Fairclough. Bägge 
dessa perspektiv är politiska till sin karaktär 
så till vida att de som forskare inte retirerar 
in i en konventionell a-politisk vetenskap-
lig attityd, utan de betraktar den politiska 
interventionen som rättmätig. Lakoff s per-
spektiv är klart kritiskt mot republikanernas 
användning av fenomenet »framing« och 
Fairclough utnyttjar sin plattform i en »kri-
tisk«  tradition för att föra fram en variant 
av den marxistiska tanketraditionen i sin 
analys av den samtida brittiska politiken. 
Att dessa perspektiv är politiska betyder för-
stås inte, menar vi, att de skulle vara mindre 
legitima att använda sig av i en vetenskap-
ligt orienterad analys. Snarare bygger de på 
den gamla insikten att det knappast kan 
fi nnas någon helt neutral analys av språ-
ket, men det kan fi nnas metoder att visa 
hur språket används för olika syften, för att 
stödja en eller annan ideologisk position. I 
denna analys delar vi således dessa grund-
läggande värderingar och perspektiv med 
både Lakoff  och Fairclough. 
 För att stärka den politiska analysen av 
»de nya moderaterna« har vi också valt att 
knyta an till den aktuella Foucault-inspi-
rerade forskning som handlar om styrning 
och styrningsrationaliteter (»governmenta-
lity«) i det moderna, demokratiska och libe-
rala samhället. Särskilt kommer vi att knyta 
an till Barbara Cruikshanks () analys av 
de »teknologier för medborgarskap« som, 
menar hon, genomströmmar olika samtida 
demokratiska projekt. Viljan att engagera 
medborgarna i den politiska processen kan 
ses som en grundläggande demokratisk 
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tanke, som i de moderna och komplexa 
samhällena fått en speciellt administrativ 
styrningskaraktär med sin betoning på att 
medborgarna i första hand skall uppmunt-
ras att styra sig själva. Exemplet »de nya 
moderaterna« är en mycket bra – men långt 
ifrån den enda – illustration på detta sätt att 
utöva makt. Denna maktutövning bygger 
på en långt driven distribution av ansvar i 
termer av vad man kallar frihet. Grundtan-
ken i forskningen om styrningsrationalite-
ter är att friheten inte är ett självreglerande 
naturtillstånd, utan att detta är något som 
människor måste fostras till. 

I fortsättningen av denna artikel kommer 
vi först att introducera de nämnda teore-
tiska perspektiven tillsammans med en del 
huvudtankar som ligger till grund för den 
kommande analysen. Därefter tar vi itu 
med det huvudsakliga analytiska objektet; 
en analys av partiledaren Fredrik Rein-
feldts tal vid moderatstämman i Örebro 
 med rubriken »Välkommen till de nya 
moderaterna«. Denna relativt detaljerade 
genomgång av talet innehåller både ele-
ment av beskrivning och analys, något som 
i sin tur är en förutsättning för att göra en 
konsekvent analys av den politiska kom-
munikationen. Vi utgår från ett tal som i 
första hand (men inte enbart) vänder sig till 
medlemmar inom det moderata partiet. 
 

Teoretiska perspektiv på den 
politiska kommunikationen
Språket har betydelse för politiken. Det 
gäller frågan om hur begrepp defi nieras 
och hur ramarna för debatten etableras; 

detta sker med språket. Den som etablerar 
ramar och villkor för debatten, exempelvis 
genom val av ord och ämne, har därmed ett 
bättre utgångsläge att kontrollera debattens 
fortsatta förlopp (Kroon ). Analysen 
av språket är dock inte det enda sättet på 
vilket politiken kan diskuteras, utan det 
måste också kombineras med en analys av 
konkreta förslag och av styrningen. I denna 
artikel tar vi huvudsakligen fasta på den 
språkliga och ideologiska nivån. 
 George Lakoff  har i några böcker, Moral 
Politics () och Don’t Th ink of an Elep-
hant () strävat att använda fi losofi , 
kognitionsvetenskap och kommunikation 
i studiet av den samtida amerikanska poli-
tiken. Han använder begreppet »frames« 
(ramar) för att tala om de mentala struktu-
rer som ger förutsättningarna för vårt sätt 
att betrakta världen: 

Frames are mental structures that shape 
the way we see the world. As a result, they 
shape the goals we seek, the plans we make, 
the way we act, and what counts as a good 
or bad outcome of our actions. In politics 
our frames shape our social policies and the 
institutions we form to carry out policies. 
To change our frames is to change all of this. 
Reframing is social change (:xv)

Ramar kan man varken se eller höra, de 
är delar av vårt omedvetna, dvs strukturer 
i vårt medvetande. Alla ord och begrepp 
vi använder är relaterade till begreppsliga 
ramar och varje gång vi hör ett ord (t  ex 
ordet »elefant«) så framkallas också hela 
ramverket där detta ord får sin betydelse. 
För den som har en grundläggande för-
trogenhet med språket är det omöjligt att 
använda ordet elefant utan att också tänka 
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på elefanten och dess egenskaper. Lakoff  
använder exemplet med elefanten för att 
säga att det politiska språket fungerar på 
just detta sätt. De ord som används i poli-
tiken framkallar på samma sätt ramar av 
associationer och betydelse. Att förändra 
något i politiken sker alltså, menar han, 
genom att ändra ramarna och de ramar 
som används kan avgöras genom vilka ord 
som blir centrala. Lakoff s exempel med 
»Don’t think of an elephant« visar att så 
fort vi tänker på en elefant så har vi redan 
accepterat de grundläggande förutsättning-
arna att debatten handlar om en elefant. 
Hans uppmaning är alltså att man som 
medborgare skall vara kritisk mot de ord 
och begrepp som används just utifrån för-
utsättningen att dessa ord kan framkalla 
ramar som är oönskade. Genom att attack-
era motståndarens ramverk (t ex ramverket 
om elefanten) så förstärker detta dennes 
grundläggande idéer att det vi talar om är 
just en elefant. Ett av de exempel från den 
politiska kommunikationen som han tar 
upp gäller Bush-regimens tal om »tax relief« 
(skattelättnad). Detta uttryck framkallar ett 
ramverk av »lättnad« och »befrielse« som 
logiskt förutsätter att det fi nns några som 
är utsatta och att det fi nns någon som kan 
rädda dessa från sin utsatthet. De »hjäl-
tar« som kan göra detta kämpar mot de 
»skurkar« som upprätthåller ett tvång. I 
skattesammanhang blir det således hjäl-
tarna som »räddar« människor från höga 
skatter och skurkarna som »tvingar« dem 
kvar i ofrihet. Att förknippa skatter med 
»lättnad« och »befrielse« anger också att 
det naturliga grundtillståndet är att vara 
fri från dem. Varje annan situation fram-

står som onaturlig och felaktig. Om man 
som politisk motståndare använder ordet 
»tax relief« blir man således indragen i det 
ramverk där skatter associeras med börda 
och ofrihet. 
 Lakoff s Don’t Th ink of an Elephant är 
skriven som en praktisk bruksansvisning 
för hur liberaler och demokrater åter skall 
kunna hävda sig i det off entliga samtalet. 
Lakoff s manual är användbar i Sverige av 
samma skäl som den är det i USA, eftersom 
den förmedlar insikter om hur man hävdar 
sig i den kommunikativa off entligheten. 
»Framing« blir också mycket viktigare när 
politiken skapas på TV istället för i folkrö-
relser. I sina analyser uppehåller sig Lakoff  
särskilt vid hur olika metaforer för ramver-
ket »familjen« på olika sätt används både av 
liberaler och konservativa för att grunda 
sin politik på grundläggande värderingar 
kopplade till synen på familjen. I synnerhet 
menar han att republikanerna har lyckats 
med den strategiska användningen av »fra-
ming« och den främsta förklaringen till att 
demokraterna i de senaste valen inte lyckats 
lika bra är att de inte i samma utsträckning 
lärt sig att behärska denna politiska konst. 
Det handlar om att ta kontrollen över 
dagordningen genom att skapa relevanta 
ramar för sina egna värden, sin egen vision 
samtidigt som det handlar om att undvika 
att attackera motståndarnas ramverk och 
därigenom löpa risken att bekräfta deras 
politiska värderingar och världsbild. 
 
Från ett något annorlunda perspektiv 
har den brittiske sociolingvisten Norman 
Fairclough gjort fl era intressanta studier 
av det politiska språket. För våra syften 
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är det mest relevant att referera till New 
Labour, New Language? () som är en 
analys av den politiska kommunikationen 
i England under ledning av Tony Blair och 
New Labour. Fairclough frågar sig om New 
Labours politik »bara« är retorik, dvs reto-
rik i betydelsen av utanpåverk och fasad i 
kontrast till substans och innehåll. Ordet 
»retorik« kan användas på detta sätt och 
betyder då att orden är tomma, att de är 
»bara ord« som inte överensstämmer med 
handling. Ifråga om New Labour kan man 
fråga om partiets politik verkligen är den 
nya slags vänster-mitten-politik som den 
säger sig vilja vara eller om den snarare kan 
ses som en fortsättning på den neoliberala 
politiken som rådde under tories och Th at-
cher? Motsvarande fråga kan vi ställa till »de 
nya moderaterna«; är det något »nytt« eller 
är det en fortsättning på det gamla? Är för-
ändringen bara något som äger rum i orden, 
eller överensstämmer de nya orden med ny 
handling? För att slutligen kunna avgöra 
detta måste analysen av språket förenas med 
en analys av den politiska handlingen. 
 Faircloughs utgångspunkt är att språ-
ket aldrig är ett neutralt och transparent 
medium, utan tvärtom färgar språket av 
sig på de idéer som man vill framställa. 
 

Den grundläggande frågan är: Fungerar 
språket som ett uttryck eller konstitu-
erande? Med andra ord, ger exempelvis ett 
tal av Tony Blair uttryck för en politisk posi-
tion som redan funnits utarbetad före själva 
talet? Eller är det så att talet, å andra sidan, 
producerar och konstituerar politiska posi-
tioner som liknar dem i andra tal men som 
också skiljer sig? (s , vår översättning) 

Detta är en generell förutsättning för kom-
munikation men syns kanske särskilt väl 
inom politiken. Att vinna acceptans för för-
slag och åtgärder handlar ofta om att vinna 
acceptans för nya formuleringar. 
 Den politiska kampen utspelas till stor 
del i språket och därmed också oundvik-
ligen i medierna. Fairclough menar att 
detta har blivit en allt viktigare del av både 
politiken och styrningen och en del av 
förklaringen är de nya relationerna mellan 
politik, styrning och medier. Det har skett 
en »mediatisering« eller medialisering av 
politiken (Economou & Forstorp ) 
och denna utveckling syntes långt tidigare 
i USA och England men är i högsta grad 
en verklighet också i Sverige. En konse-
kvens av mediernas ökade infl ytande är 
att politiska ledare delvis förvandlas till 
medie personligheter, något som i sin tur 
ytterligare förstärker personlighetens roll 
i politiken. Den kommunikativa stilen 
hos politiska ledare kan inte nonchaleras, 
utan måste ses som en avgörande faktor 
för »paketering« och »manipulation«. 
Denna utveckling sker vid sidan av den 
som äger rum inom folkrörelserna, något 
som bl  a den brittiske medieforskaren John 
B Th ompson har påpekat. 
 
Ett tredje perspektiv som vi knyter an till är 
det som utvecklats inom politisk teori och 
sociologi och som särskilt handlar om styr-
ningen i det samtida samhället och förknip-
pas med författare som Nikolas Rose (), 
John Clarke & Janet Newman () och 
Barbara Cruikshank (). Dagens styr-
ning sker i växande grad genom att med-
borgarna själva mobiliseras – för att styra sig 
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själva. Det är medborgarnas autonomi som 
är den nya mekanismen för styrning. Till 
den rådande ideologin hör att inte betrakta 
detta som en form av styrning, utan sna-
rare som en form av frihet, men i dessa 
analyser av särskilt nyliberala och konser-
vativa sammanhang framgår det tydligt hur 
»empowerment« (ungefär »mobilisering«) 
är ett sådant redskap för maktutövning. I 
den följande analysen har vi nytta av dessa 
resonemang för att förstå hur moderaterna 
skapar bilden av den ideale medborgaren 
och vilken människosyn som ligger till 
grund för deras politik.
 

»Välkommen till de nya 
moderaterna«
I analysen skall vi ta vår utgångspunkt i 
det inledningsanförande som den relativt 
nyblivne partiledaren Fredrik Reinfeldt 
höll på moderaternas partistämma i Örebro 
den  augusti , Välkomna till de nya 
moderaterna. År  har Fredrik Reinfeldt 
varit partiledare för moderaterna i två år. 
Som de fl esta andra partiledare och höga 
partifunktionärer har han troligen en tal-
skrivare. I vår tid har även de politiker som 
själva räknas som mycket goda talare hjälp 
av sådana, om inte annat så för att deras 
ofta intensiva schema gör att de måste ha 
stöd, men också för att partiledaren i sin 
representativa funktion behöver styras på 
ett strategiskt sätt. Vi har inte undersökt 
precis hur Reinfeldt och moderaterna valt 
att arbeta med dessa förutsättningar, det 
är inte heller avgörande för analysen. Det 
kan dock vara klokt att tänka sig att talet i 
Örebro bär på fl er upphovsmän än talaren 

själv. Detta ligger i linje med tankarna om 
de olika kommunikativa stödstrukturer 
som politiska partier idag använder sig av. 
Som tidigare nämnts har samtidens poli-
tik en tendens att betona politiken som 
personliga projekt. Vår analys av Fredrik 
Reinfeldts texter förstärker denna eff ekt, 
men vi vill samtidigt påminna om att han 
är ett uttryck för partiets röst.
 Utskriften av talet från moderaternas 
hemsida inleds, efter en rubrik med kort 
ingress, med orden »Det talade ordet gäller«. 
Detta kan tolkas på fl era sätt men den troli-
gaste förklaringen är att partiet på detta sätt 
vill markera att det kan fi nnas skillnader 
mellan talet som manuskript (vilket är det 
som fi nns tillgängligt på hemsidan) och 
talet som presenterat anförande där man 
alltid som talare vid vissa tillfällen avviker 
från manuskriptet. Sådana avvikelser kan 
vara större eller mindre. Med formuleringen 
»det talade ordet gäller« vill man således 
markera att den av dessa två versioner som 
anses gälla är den som presenterats munt-
ligt. I den mån sådana skillnader föreligger 
mellan de bägge uttrycksformerna kan man 
alltså betrakta texten som ett något mindre 
giltigt underlag än talet. I vår analys har vi 
dock utgått från texten med argumentet 
att detta är den version som fi nns offi  ci-
ellt tillgänglig. Som off entligt presenterat 
dokument på partiets hemsida borde den 
därför ha partiförankrad representativitet 
och anses därför hålla för en analys. 
 
Med utgångspunkt från denna analys talar 
vi om de förändringar som moderaterna har 
genomgått på sin väg mot »de nya mode-
raterna«, ett begrepp som lanseras just på 

Tidsignal_5-6.indd   120Tidsignal_5-6.indd   120 2006-11-06   10:27:362006-11-06   10:27:36



     

partistämman i Örebro . När vi talar 
om att Reinfeldt och de »nya moderaterna« 
har genomgått en politisk »extreme makeo-
ver« (Forstorp & Palmer ) så är detta 
något som ägt rum under tvåårsperioden 
efter utnämningen till partiledare i oktober 
 fram till stämman . Förändringen 
är emellertid av ett sådant slag att en jäm-
förelse längre bakåt i tiden också kan vara 
möjlig. I boken, George W. Reinfeldt, går vi 
tolv år tillbaka i tiden till publiceringen av 
den -årige riksdagsledamoten Reinfeldts 
bok Det sovande folket (). 
 
Talet inför partistämman i Örebro  
inleds med en förklaring till hur partiets 
arbete har gått till sedan Fredrik Reinfeldt 
fi ck uppdraget att »restaurera« moderaterna 
efter den senaste valförlusten . Detta 
leder honom till att undersöka partiets ide-
ologiska rötter för att peka ut varifrån inci-
tamenten för förändring har hämtats. En 
betydande del av talets första hälft består 
i en positionering av moderaternas ideo-
logi, där han särskilt lyfter fram begrep-
pen frihet och ansvar. En diskussion av det 
civila samhället som den samhällsform där 
värdena frihet och ansvar kan levas ut följs 
sedan av en presentation av den ekono-
miska politikens inriktning. Reinfeldt lan-
serar denna ekonomiska politik som »ny« 
och ägnar en hel del utrymme åt att för-
klara hur »skattesänkningarna« inte längre 
kan ses som ett projekt för några få privile-
gierade, utan något som avser att komma 
alla till godo. Till denna framställning av 
den ekonomiska politiken hör hur de »nya 
moderaterna« vill se på »utgifterna« och 
hur dessa förhåller sig till den allmänna väl-

färden. Betydelsen av »arbete« fram träder 
som en nyckel för att förstå moderaternas 
syn på välfärd, dvs »arbetet« skall i stort 
sett ersätta välfärden. Den ekonomiska 
politiken och välfärdsdiskussionen har 
skola och vård/omsorg som prioriterade 
områden för allmänna »utgiftssatsningar«. 
Avslutningsvis tar Reinfeldt upp det tredje 
området för sådana »utgifter«, nämligen 
rättsväsendet. 

Förändringar i ett »idéparti« 
I de följande styckena påvisar Fredrik Rein-
feldt att förändringarna som ägt rum inom 
partiet varken går att förklara med en enkel 
höger-vänster skala, med att är de initie-
rade från utlandet eller med en a-historisk 
förändringsiver. Förklaringen fi nns istället 
i den egna historien och i traditionen som 
ett »idéparti«:
 

De som har följt oss nära har kunnat se 
hur vi gått steg för steg i den utveckling 
som tagit oss fram dit vi är i dag. De har 
kunnat se hur vi inledde där man alltid 
måste inleda i ett idéparti. I våra egna idéer, 
i våra rötter och det som har utvecklat oss 
som politiskt parti. Det har hela tiden varit 
min övertygelse att ett politiskt parti måste 
bryta ny mark, men också vara bärare av 
sina egna traditioner. För mig står också 
väldigt mycket av den framtida moderata 
idéutvecklingen att fi nna i vår egen histo-
ria. (s ) 

 
Om man som läsare/lyssnare i inledningen 
upplevt att Reinfeldt är en ovanligt djärv 
ledare som vågat utmana gamla sanningar 
och förnya partiet »i en ny tid« så visar det 
sig här att han också är mycket mån om 
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idétraditionen och den egna historien. I 
någon mening kan man säga att han tar ett 
steg tillbaka från förnyelsen till idéer, tradi-
tion och historia för att förklara hur föränd-
ringsarbetet har gått till, men också för att 
peka på hur den framtida idéutvecklingen 
också fi nns att hämta i den egna historien. 
Bägge dessa argument talar för att idéerna 
är det centrala. Benämningen »idéparti« 
framstår som det alternativ som Reinfeldt 
föredrar framför den höger-vänsterskala 
han tidigare avfärdat. Samtidigt är benäm-
ningen »idéparti« ganska tom eftersom man 
har svårt att tänka sig att det fi nns politiska 
partier som saknar idéer som grund för sin 
politik. Men kanske är det just detta som 
Reinfeldt vill antyda. Om moderaterna är 
ett »idéparti«, till skillnad från ett höger-
vänster-parti, så väcker han misstanken att 
det fi nns andra partier som utger sig för att 
vara ideologiska men som inte (längre) är 
det. Lite senare bekräftas denna misstanke 
mer explicit (jfr nedan). 
 I de följande styckena nämner Reinfeldt 
det politiska arvet från Arvid Lindman, Jarl 
Hjalmarsson, Gösta Bohman till Carl Bildt 
(Yngve Holmberg, Gunnar Heckscher och 
Bo Lundgren är några av de partiledare som 
dock inte nämns i denna uppräkning) som 
defi nierat och utvecklat moderaterna. Rein-
feldt ser det som sin uppgift att föra med 
sig detta arv »när moderaterna möter en 
ny tid«. Man kan säga att Reinfeldt i dessa 
stycken ger sin tolkning av moderaternas 
historia från ett idémässigt perspektiv och 
han lyfter fram de egenskaper som han upp-
fattar vara viktigast. Det är dessa egenskaper 
och idéer som även fortsättningsvis, menar 
han, skall utgöra grunden för den moderata 

framtida samhällsvisionen om »det goda 
samhället«. Det är därför viktigt att i ana-
lysen lyfta fram de saker som han här eta-
blerar som den moderata idétraditionens 
plattform (s –): 

(Lindman) »fosterlandskärleken«; modera-
terna skall självklart vara »ett statsbärande 
parti« som tar »ansvar för Sverige«; »att vara 
med och utforma välfärdsstaten då vi ännu 
bara hade sett dess början«; att »låta kollek-
tivavtal och arbetsmarknadens villkor utfor-
mas av parterna på arbetsmarknaden«; 
 (Hjalmarsson) »att bygga ett parti med 
en folklig förankring och ett vardagsnära 
perspektiv«; »öppna upp moderaterna och 
skapa närhetskänsla till partiet«;
 (Bohman) »frihet under ansvar«; 
 (Bildt) »hans unika förståelse för globala 
förhållanden och hur omvärlden har påver-
kan på Sverige«; »behovet av politiskt fung-
erande strukturer i en tid då nationalstaten 
inte längre kan vara det enda svaret«. 

Om man så vill kan man se denna selektiva 
historiska exposé över moderat idétradition 
och -utveckling som kärnan i Reinfeldts 
egen samhällsvision. 
 Reinfeldt själv lyfter fram »idéparet frihet 
under ansvar« som det allra viktigaste, både 
för hans egen utveckling och för hur par-
tiet i sin helhet defi nieras. Intressant att 
notera är att just »frihet under ansvar« ges 
en särställning i denna uppräkning, inte 
minst genom att Reinfeldts egen biografi  
(»det idépar som har betytt mycket för min 
egen politiska utveckling«) möter partiets 
centrala idétradition (»hur vi defi nierar det 
här partiet och dess idéer«). Bland mycket 
annat visar detta att Reinfeldt vill framstå 
som en legitim företrädare för partiets idé-
mässiga tradition och utveckling. Just idé-
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erna kring »frihet« och »ansvar« blir också 
det första stora tema som Reinfeldt lyfter 
fram i detta tal. Uttrycket »idéparet« visar 
också att han menar att dessa begrepp på ett 
naturligt sätt hör samman med varandra. 
 Förändringen i ett idéparti kommer 
alltså, enligt detta sätt att resonera, inte uti-
från, utan inifrån. Att förändra ett idéparti 
framställs som en process som innebär att 
vidareutveckla det som redan fi nns, inte att 
tillföra något nytt. Detta ligger troligen helt 
i linje med vad många medlemmar och sym-
patisörer förväntar sig av ett moderat parti, 
nämligen att det skall slå vakt om traditio-
nerna och historien och att de skall fortsätta 
att förvalta de värden som förknippas med 
dem. När således Reinfeldt får uppdraget 
att restaurera, förnya och utveckla partiet 
genom att vara självkritisk, noggrann och 
djärv, så går han varken till förenklade poli-
tiska kommentatorers språkbruk eller till 
politiska modeller hämtade från utlandet. 
Han går till partiet självt. 
 Lite senare i talet fortsätter Reinfeldt 
sin beskrivning av partiets förändrings-
arbete och berättar hur han under denna 
process ägnade mycket tid åt resor för att 
träff a så många medlemmar som möjligt. 
Detta syftar till att stärka bilden av att för-
ändringarna bottnade i medlemmarnas 
egna idéer. Han framstår som en resenär 
genom partidistrikten med särskilt ansvar 
för partiets ideologiska hälsa och hans rap-
port till stämman är att idéerna lever. Han 
konstaterar också att det inte är något fel 
på dessa idéer, möjligen är det fel på hur 
partiet »beskrivit våra värderingar och vår 
idégrund så att människor förstod den« (). 
Problemet är snarast av ett politiskt-peda-

gogiskt slag: hur kan man bäst tydliggöra 
och förmedla värden och idéer. 
 Vi antydde ovan att en av poängerna 
med att framställa sig som ett »idéparti« 
snarare än att låta sig inordnas på en höger-
vänsterskala är att man därmed tar kontrol-
len över självpresentationen. Att presentera 
sig som ett »idéparti« kan som en eff ekt 
ha att det fi nns andra partier som inte är 
idépartier. Eller också kan det fi nnas partier 
som en gång varit »idépartier« men inte 
längre är det. Reinfeldt avslutar mycket rik-
tigt sin berättelse om förändringsarbetet, 
där han likt en ideologisk hälsoinspektör 
reser runt och kontrollerar idéernas status 
och livskraftighet, med en sådan jämförelse. 
Som vi sett har han positiva rapporter att 
förmedla från dessa resor, men han drar 
också generella slutsatser om den ideolo-
giska livskraften i andra partier. Vi kan säga 
att han skördar frukten av att tidigare ha 
lagt beslag på benämningen »idéparti«: 
 

Lägg märke till att många andra partier har 
haft och har detta som ett grundproblem. 
Där har värdegrunden och idégrunden 
rämnat. Det gäller alltså inte för oss. (s )

Vilka dessa andra partier är anges inte expli-
cit, utan i sammanhanget (en moderat par-
tistämma) överlåter han åt dem som lyssnar 
att själva spekulera. Lika viktigt som att 
utpeka andra partier för ideologiskt sam-
manbrott är det dock att använda detta 
för att framställa moderaternas egen ideo-
logiska livskraft. 
 
Betoningen av moderaterna som ett »idé-
parti« kan ses i ljuset av en långvarig dis-
kussion som pågått sedan mitten av -
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talet om »ideologiernas död«. Uttrycket 
användes först av den amerikanske socio-
logen Daniel Bell men kom i Sverige att 
förknippas med Herbert Tingsten. Denna 
diskussion kan sägas ha påskyndats av 
utvecklingen efter  där det kalla kriget 
ebbar ut och lämnar efter sig endast en 
supermakt. Att i ljuset av sådana genom-
gripande förändringar med konsekvenser 
för politiska ideologier kunna hävda att 
man utgör ett »idéparti« är givetvis något 
önskvärt. Av Reinfeldts berättelse visar det 
sig att den »förnyelse« han talar om egent-
ligen är ett återvändande till det gamla. Det 
enda »nya« är i så fall att man lever i »en 
ny tid« och det är denna omvärldsbeskriv-
ning som fortsätter att legitimera de gamla 
värdena, men inte längre som gamla utan 
som »nya«. Betoningen på värden som 
grund för politiska ideologier är ett drag 
som moderaterna har gemensamt framför 
allt med republikanerna i USA. George 
Lakoff  beskriver hur republikanerna utgår 
från värden som det primära och hur det 
politiska språket sedan bär och framkallar 
dessa idéer. Eff ekten av »framing« är att 
man formar språket med utgångspunkt 
från värden som i sin tur frammanar en 
världsbild. Norman Fairclough beskriver 
också hur värden är viktiga för New Labour, 
men aldrig i den ekonomiska utan i den 
moraliska meningen. 
 I denna ideologiska utveckling ger sig 
Reinfeldt en privilegierad plats. När han 
parallelliserar sin egen prioritering av värden 
(»frihet under ansvar«) med partiets prio-
ritering framstår han som en exemplarisk 
medlem, på något sätt organiskt samman-
vuxen med partiet självt. Om han tidigare 

beskrivit partiets styrka att hämta idéerna 
från sitt förfl utna så blir denna episod en 
parallell som legitimerar att han hämtar 
idéerna från sig själv. 
 I detta sammanhang måste vi också kom-
mentera det som Reinfeldt benämner som 
ett politiskt-pedagogiskt problem, nämli-
gen hur värdena förmedlas. Detta är uttryck 
för hans återkommande anspelningar på 
vad vi kan kalla de beteendevetenskapliga 
dimensionerna av politiken: det handlar om 
att (psykologiskt) förstå människor för att 
mobilisera dem (jfr nedan); det handlar om 
att (pedagogiskt) kunna förmedla de värden 
man har identifi erat åt människor; och 
det handlar om att (managementmässigt) 
kunna analysera förändringar och planera 
för »genomförbara« (jfr nedan) reformer. 
Att tala om värdena som ett politiskt-peda-
gogiskt problem gör ju också gällande att 
det inte fi nns något fel hos värdena i sig, 
utan enbart i sättet på vilka dessa förmedlas, 
vilket bara är ett annat sätt att göra dessa 
värden ofelbara. 
 

Frihet och ansvar
Av alla idéer inom det moderata partiets 
historia är det idén om frihet (»frihet under 
ansvar«) som framstår som den mest cen-
trala i Reinfeldts historiska exposé. Att göra 
en sådan selektiv markering i ett betydel-
sefullt tal när de »nya moderaterna« pre-
senteras är naturligtvis mycket viktigt för 
den fortsatta framställningen. Att först fi n-
kamma historien på de bästa idéerna och 
sedan lyfta fram en eller ett par som de 
primära innebär att man sätter ramarna för 
det kommande resonemanget. Alla vidare 
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politiska förslag, åtgärder och tolkningar 
kan hädanefter härledas till denna grund. 
Vi bör återigen notera att Reinfeldt undvi-
kit att placera moderaterna på en politisk 
höger-vänsterskala och istället lanserat dem 
som ett idéparti som främst styrs av en idé 
som knappast någon människa, oavsett 
partifärg, motsätter sig, nämligen friheten. 
Därmed strävar han efter att undvika att 
bli utmålad som ett högerspöke eller som 
någon som lämnar högern och rör sig mot 
mitten. I någon mening kan man säga att 
Reinfeldt som uttolkare för moderaterna 
är i full rätt att använda vilka begrepp han 
vill, men att han väljer ett sådant allmänt 
omhuldat begrepp som »frihet« innebär att 
han presenterar moderaterna som ett parti 
som talar till fl er än vad den traditionella 
och begränsade höger-vänsterskalan kan 
visa. Men det innebär också att han i någon 
mening annekterar begreppet »frihet« som 
en unik moderat idétradition, det som defi -
nierar dem och särskiljer dem som parti 
från andra partier. Återigen smyger sig 
misstanken in hos lyssnaren att det kanske 
fi nns andra partier som därmed inte har 
»friheten« som sin främsta plattform. Hur 
beskriver man partier som inte har »frihe-
ten« som plattform om inte som »ofria« 
eller »frihetsbekämpande«? Det bör påpe-
kas att Reinfeldt inte säger detta rent ut, 
men hans resonemang förbereder för den 
typen av implicita slutsatser, de framstår 
nämligen som helt logiska implikationer 
givet de förutsättningar som ges. 
  
Det är från Gösta Bohman som Reinfeldt 
hämtar idéparet »frihet under ansvar«, det 
idépar som betytt mest för honom själv 

men även för hur partiet och dess idéer i 
helhet defi nieras. 

Detta idépar som handlar om hur frihet 
byggs på individuellt ansvartagande. Som 
så tydligt slår fast en tro på människors 
strävan efter frihet, men också människors 
strävan att ta ansvar för sig själva och sin 
nära omgivning. Det är med den grunden 
vi alltjämt vill skapa det goda samhället. 
(s ) 

 

Det är viktigt att tala om »frihet« i största 
allmänhet, utifrån vetskapen att de allra 
fl esta människor betraktar detta som ett 
mycket högt värde. På så sätt kan begrep-
pet användas utan att alltför noggrant defi -
nieras eftersom det i diskussioner där man 
hänsyftar på frihet alltid fi nns en potential 
att de man talar till lägger sin egen ideal-
betydelse av frihet i det sagda. Men det 
fi nns också skäl att defi niera mer precist vad 
Reinfeldt menar med frihet för att stärka 
de egna resonemangen. Av utdraget ovan 
ser vi således att Reinfeldt för det första 
kopplar frihet till ansvar och betraktar dem 
som ett sammanhängande »idépar«, inte 
som separata idéer. Att just tala om dem 
med en gemensam benämning innebär en 
stark styrning av hur friheten skall tolkas. 
Den ovanstående paragrafen gör just detta 
tydligt. Nämligen att det inte är frihet i all-
mänhet som värderas utan att friheten alltid 
»byggs på individuellt ansvarstagande«. Den 
»frihet« man värderar är alltså i första hand 
den som innebär ett »ansvarstagande« som 
är »individuellt«. Därmed utesluts andra 
möjliga alternativ till ansvarstagande, t ex 
gemensamt eller socialt ansvarstagande. 
 »Idéparet« slår fast den grundläggande 
tron på att människor har en strävan efter 
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»frihet« men också en strävan »att ta ansvar 
för sig själva och sin nära omgivning«. Strä-
van efter frihet och strävan efter ansvar ses 
som ömsesidiga processer. Den människo-
syn som denna idé bygger på gör alltså gäl-
lande att både frihet och ansvar är något 
som människor strävar efter. Friheten blir 
möjlig »under ansvar« och kanske gäller 
även det omvända: »under ansvaret« blir 
friheten möjlig. Det är en viktig nyansskill-
nad mellan dessa snarlika formuleringar, 
eftersom det kan leda till uppfattningen 
att friheten kan upplevas genom att man 
tar ansvar. 
 Ansvarstagandet gäller inte bara den 
egna personen utan också den »nära 
omgivning[en]«. Denna strävan ses som 
helt naturlig och i linje med människans 
förutsättningar. Drivkraften att vara ansva-
rig går utanför den egna personen, till den 
nära omgivningen (jfr det civila samhället 
nedan). Markeringen av ansvarets räckvidd 
är synnerligen viktig eftersom det lätt kan 
hävdas att det är naturligt att ta ansvar för 
sig själv och sin nära omgivning, men inte 
mer än så. Detta beror givetvis på hur räck-
vidden för vad som är »nära« defi nieras, 
men det råder inget tvivel om att det inte 
är ett allmänt ansvarstagande, utan det är 
knutet antingen till ett geografi skt närom-
råde eller till en närhet baserad på släkt- och 
vänskap. 
 Det är med detta som grund, säger 
Reinfeldt, som »vi alltjämt vill skapa det 
goda samhället«. Uttalandet understryker 
att förnyelsen av moderaterna till de »nya 
moderaterna« sker helt i linje med huvud-
linjerna i hävdvunnen moderat idétradi-
tion. Det som är »nytt« är således detsamma 

som det »gamla«. Samma grund som gällde 
för Gösta Bohman gäller för moderaterna 
år . 
 
Reinfeldt har mer att säga om friheten i 
detta tal. Han knyter an till installationsta-
let  då han också talade om begreppet 
»frihet«: »Ett begrepp som ofta väcker sym-
pati djupt inne i den svenska folksjälen; vår 
oböjliga kamp för friheten som värde« (). 
Återigen betonas hur »frihet« är viktigt för 
Reinfeldt som uttolkare av moderaternas 
politik, då han i installationstalet »valde 
att tala om det begrepp som kanske mer än 
något annat fått oss att välja moderaterna«. 
Vi ser framför oss hur andra begrepp och 
fokus var möjliga att bli valda som centrala, 
men hur han ändå fastnade för detta fram-
för andra. Friheten som värde kopplas också 
till ett nationellt arv (»den svenska folksjä-
len«) och till folkets envisa (»oböjlig[a]«) 
kamp för att upprätthålla detta värde. Om 
»frihet« tidigare sagts vara kännetecknande 
för moderaterna och för Reinfeldt person-
ligen blir det nu också kännetecknande 
för svenskarna i allmänhet. Detta utgör ett 
exempel på den förskjutning av subjektet 
som vi tidigare sett (från »jag« till »vi«) och 
som är ett viktigt strategiskt sätt att vidga ett 
resonemang från en person eller en grupp 
till ett kollektiv och en nation. En sådan för-
skjutning bygger på förutsättningen att om 
vi som lyssnare accepterar det första sam-
manhanget (t ex att moderaternas främsta 
värde är »frihet«) så har vi också lättare att 
acceptera den förskjutning som äger rum 
(t ex svenskarnas främsta värde är »frihet«). 
Om resonemanget är giltigt innebär det 
att friheten är det centrala värdet både för 
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moderaterna och för svenskarna i allmän-
het. Vidare innebär detta att svenskarna kan 
ses som en nation av krypto-moderater som 
ännu inte insett att moderaterna är det parti 
som bäst förvaltar deras gemensamma arv. 
I någon mening innebär denna förskjut-
ning att Reinfeldt och moderaterna gör 
sig till tolk för hela Sveriges gemensamma 
idétradition. Anspråken på att representera 
hela Sverige samspelar också med den his-
toriska översiktens betoning av fl era andra 
patriotiska värden: fosterlandskärleken; 
viljan att ta ansvar för Sverige och att vilja 
vara ett statsbärande parti; att bygga partiet 
på en folklig förankring; att »öppna upp« 
moderaterna; och, slutligen, att inse att det 
behövs en viss typ av politiska strukturer i 
en tid av globalisering och minskande roll 
för nationalstaten. 
 
Reinfeldt fortsätter att referera till sitt instal-
lationstal där han bland annat påpekade 
vad han anser att friheten betyder, nämligen 
människors makt över sina egna liv. Detta 
vill han benämna frihetens »mikroperspek-
tiv«, dvs friheten handlar inte så mycket om 
frihet i allmänhet och i andra länder (»frihet 
i världen, demokrati mot diktatur, väst mot 
öst eller marknadsekonomi mot planhus-
hållning« (s )), utan om friheten att ha 
makt över sitt eget liv. Man kan säga att 
Reinfeldt argumenterar för att upplevelsen 
av frihetens värde »i vår tid« har förskjutits 
från makro till mikro, från bortaplan till 
hemmaplan, från det kalla krigets låsningar 
och från polariserade politisk-ekonomiska 
valmöjligheter, till den vanliga vardagen. 
Denna förskjutning av frihetens arenor 
innebär en ökad fokusering på friheten hos 

varje människa, men det innebär samtidigt 
att frihetens traditionella arenor (jfr ovan) 
framställs som något mindre angelägna »i 
vår tid«. Det är just hänvisningen till »i 
vår tid« som legitimerar att en förskjut-
ning äger rum och att den därmed är giltig 
(jfr nedan). Reinfeldt säger inte rent ut att 
debatterna om demokrati och diktatur 
respektive den om marknadsekonomi och 
planhushållning är oviktiga, men eff ekten 
av hans förskjutning av det mest centrala 
värdet (»friheten«) blir just detta. I sin tur 
kan detta leda till att avdramatisera dessa 
debatter genom att betrakta dem som för-
legade, som hemmahörande inte »i vår 
tid« utan i en annan tid och på en annan 
plats. En sådan avdramatisering samspelar 
i viss mån med hans tidigare avfärdande 
av höger-vänsterskalan i politiken och till-
sammans ger detta bilden av ett parti som 
lämnat gamla distinktioner bakom sig men 
som fortsätter att förvalta sina traditionella 
värden. Avdramatiseringen bäddar också 
för ett allmänt accepterande av exempelvis 
en konsekvent marknadsekonomi, något 
som knappast överraskar en moderat väl-
jare, men som är en viktig markering för 
de nya väljare som partiet också vänder sig 
till. Något senare i talet säger han just detta: 
»Vår känsla och bestämda uppfattning är att 
marknadsekonomi är den bästa vägen för 
att skapa och fördela resurser« (s –). 
 En annan förutsättning för ett sådant 
påstående som Reinfeldt gör ovan om fri-
hetens »mikroperspektiv« måste då vara att 
människor idag inte har makt över sina egna 
liv, eller i alla fall inte i tillräcklig utsträck-
ning: »I vår tid, i vårt land, i vårt Sverige 
och nära människor så handlar frihet om 
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möjligheten att bestämma över det egna 
livet« (s ). I det följande stycket beskrivs 
detta med starka uttryck som »frihetstörst 
och frihetslängtan« vilket ytterligare under-
stryker att människor idag känner en brist. 
Törst och längtan känner man i relation till 
det som man inte har; man längtar efter 
det man inte har och man törstar efter att 
dricka. Tillsammans ger detta bilden av 
ett folk som lever i ett bristtillstånd, där 
frihetens »mikroperspektiv« är en konkret 
verklighet. Om detta är fallet, som antyd-
des ovan, så måste detta i sin tur betyda att 
människor idag inte i tillräcklig utsträck-
ning upplever att de kan bestämma över 
sina egna liv, dvs att de i någon mening 
lever i ett tillstånd av ofrihet. Ovan har 
vi påpekat den retoriska möjligheten som 
fi nns i att etablera friheten som gemensam 
grund, nämligen att en fortsatt beskrivning 
av detta kan göra gällande att människor 
just nu lever i ofrihet. Detta är ett resultat 
av att man kommit att acceptera den ideo-
logiska plattformen, den ram om frihet som 
främsta värde som erbjudits i talet. 
 I en kärnfull formulering befäster Rein-
feldt att moderaterna är ett parti i frihetens 
tjänst och att de som parti måste möta en 
»frihetstörst och frihetslängtan« hos alla 
människor »för att de ska känna att också 
deras frihet är vår uppgift«. Förskjutningen 
sker här från folket (»alla människor«) till 
moderaterna som parti. Detta innebär ett 
befästande av den tidigare förskjutningen 
från moderaterna till det svenska folket. 
När rörelsen går i omvänd riktning bidrar 
det till att besegla det förbund som tidi-
gare var någonting under prövning. Det 
bekräftar också giltigheten i den logik som 

tidigare presenterats, nämligen att som 
frihetsgrundande parti är moderaterna de 
rätta talesmännen för »alla människor« (i 
Sverige). Detta stärker ytterligare de värden 
som underordnas friheten men är starkt 
knutna till denna, t  ex fosterlandskärleken, 
viljan att ta ansvar och viljan att vara ett 
statsbärande parti. 
 Vidare resonerar Reinfeldt om frihetens 
olika betydelser med utgångspunkt från en 
undran om de som röstar på partiet är de 
som redan har frihet, snarare än de som 
»lever ett begränsat liv med mindre frihet«. 
Reinfeldt prövar tanken på vilka som hör 
till moderaternas valkrets och föreslår att 
partiets ansträngningar i högre grad borde 
riktas mot att ge ökad frihet just för dem 
som »lever med mindre frihet«, snarare än 
att enbart bekräfta dem som anser sig redan 
vara fria. De med frihet framstår som en 
pionjärgrupp som inte enbart vill försvara 
sina egna värden utan som nu också vill 
vinna andra till sina led med fagra löften 
om »ökad frihet«. 
 En viktig tanke om friheten som intro-
duceras i talet är den om den diff erentie-
rade friheten, dvs friheten, frihetslängtan 
och ofriheten är inte densamma för alla 
människor utan skiftar beroende på i vilken 
fas av livet man befi nner sig. Han nämner 
hur en ung och gammal människa förenas 
i sitt beroende av andra människor för sin 
överlevnad. Mellan barndom och ålderdom 
föreligger även skiktning av friheten med 
olika grader av ansvarstagande. Det är viktigt 
att notera att Reinfeldt talar om frihetens 
praktiker som »ansvarstagande« respektive 
»beroende«, i enlighet med det »idépar« han 
introducerat ovan. Detta förstärker synen 
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på frihet som en form av ansvarstagande 
under de skeden av en människans liv då 
detta är möjligt. Exemplen handlar om 
perioder av »egen styrka, kraft att stå på 
egna ben och vara behjälplig till andra« och 
å andra sidan om perioder av »beroende av 
andras beslut och andra [som] defi nierar 
hur vi ska få utrymme« (s ). Tanken att 
friheten och ansvarstagandet inte är ett och 
detsamma för alla människor öppnar för 
en acceptans av att människor har olika 
grader av frihet. De exempel Reinfeldt tar 
upp handlar om olikheter baserade på det 
han kallar »livsfaser«, men principiellt kan 
man tänka sig andra former av acceptans 
av frihetsgrader t  ex de som baseras på dif-
ferentieringen av ägandet: »När vi talar om 
friheten måste vi se alla dessa livets faser och 
se att frihet betyder olika saker för olika 
människor. Bejakar vi detta, då blir vi ett 
frihetsparti i vår tid, nära människor och 
med ett uppdrag som de känner igen sig i« 
(s ). 
 
Hur använder sig Reinfeldt av »frihet under 
ansvar« i detta tal? Vi har sett att friheten 
fyller fl era funktioner: att göra modera-
terna till bärare av hela det svenska folkets 
»frihetslängtan«; att friheten innebär en 
uppmaning till människor »att ta makten« 
över sina liv; att presentera tron på en fri 
marknad; att göra gällande att det fi nns 
olika slags friheter och att samma norm 
inte gäller för alla människor. Sammantaget 
ger också detta bilden av ett sammanhang 
där denna diskussion om frihet äger rum. 
Denna skuggeff ekt av frihetsdiskussionen 
är minst lika viktig som beskrivningarna 
av friheten som värde. Detta sker i ett land 

där människor »törstar« efter frihet, efter 
att få »ta makten« över sina liv och till-
sammans sträva efter en fri marknad där 
allt detta kan realiseras. Det förskönande 
talet om den diff erentierade friheten och 
dess olika grader är en legitimering av ett 
samhälle med stora klasskillnader i ekono-
misk och social mening. Friheten är såle-
des långt ifrån anarkistisk och öppen, inte 
heller solidarisk, utan den är styrd i en viss 
riktning. Anspelningen på friheten som 
grundläggande värde är således ett medel 
för att styra samhället i en viss riktning, 
nämligen till utvecklingen av ekonomiska 
och sociala skillnader som någonting helt 
»naturligt«.

Tilliten till politikerna
Reinfeldt vill framstå som ärlig gentemot 
väljarna genom att tala om skattekronornas 
fram- och baksida. Framsidan är löftet om 
sänkning men baksidan är fi nansieringen av 
sänkningen. Han är mån om att förmedla 
insikten att moderaterna känner till denna 
baksida och att de alltså inte kan lova för 
mycket:
 

Så har vi också försökt utforma vår eko-
nomiska politik. Med detta får inte allting 
plats, men det slutliga resultatet och eff ek-
ten av att föra politik på ett ansvarsfullt sätt 
är att väljarna börjar tro på oss som politiskt 
alternativ. De tror på politiker som säger att 
allting inte får plats, för det är ganska själv-
klart att det är så verkligheten ser ut. (s ) 

Det han talar för är ett slags obekväm 
politik som inte bara består av löften utan 
också av realistiska insikter om vad som 
rimligen kan lovas. Detta står i kontrast 
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till en allmän uppfattning av politiker som 
löftes makare som i allmänhet lovar mer än 
vad de kommer att kunna genomföra. Han 
presenterar en lite torr kamrersattityd som 
innebär en saklig bedömning av möjlighe-
ter i ekonomin. Detta sammanfaller med 
hans uppfattning av väljarna som redan 
genomskådat löftesmaskineriet i politi-
ken. Detta innebär i sig också ett slags löfte, 
men ett löfte som säger att vi skall aldrig 
utfärda andra löften än dem vi kan hålla. 
Samtidigt ger denna attityd grönt kort för 
att vidta ovälkomna åtgärder eftersom den 
realistiska insikten säger att »allting inte 
får plats«. Således fungerar detta strama 
besked som ett argument i syfte att stärka 
moderaternas trovärdighet som ett parti 
som bara lovar vad de kan hålla. Tidigare 
talade Reinfeldt också om »den genomför-
bara politik[en]« och det vi nu kan kalla 
certifi eringen av löftespolitiken ligger på 
samma linje som detta, dvs det represente-
rar en administrativ och förvaltningsmässig 
syn. Denna attityd har smittat av sig i den 
borgerliga alliansen och det är inte utan 
triumf som han deklarerar: »Nu sprider sig 
en känsla av att nu fi nns ett parti som får 
den ekonomiska politiken att hänga ihop 
och som kommer att kunna göra vad de 
säger« (s ). Som argument betraktat är det 
naturligtvis eff ektivt att kunna hävda att 
partiet får ekonomin att hänga ihop och 
att de är seriösa på ett sådant sätt att andra 
partier framstår som motsatsen, vare sig 
detta är giltigt eller ej. 
 Argument för tillit kan se ut på olika sätt. 
Det som moderaterna presenterar i Rein-
feldts tal är ett sådant argument. Det har 
karaktären av ett generellt trovärdighets-

argument, dvs det är genom att stärka sin 
egen allmänna trovärdighet som man kan 
vinna sympatier för sina reformer. Denna 
trovärdighet är i retorisk mening viktigare 
än åtgärderna och reformerna. De senare är 
enbart de konkreta implikationerna för en 
trovärdig inställning och, enligt Reinfeldt, 
är det trovärdigheten som räknas: 

Underskatta aldrig trovärdigheten i detta. 
Underskatta aldrig väljarnas insikt om att 
vi nu med trovärdighet kan bära regerings-
makten är något som har stor vikt för var de 
till sist väljer att lägga sin röst. (s ) 

Ovan har han sagt att människor tror på 
politiker som säger att inte allt får plats. 
Det intressanta med formuleringen i det 
ovanstående citatet är att trovärdigheten, 
presenterad först som en självdeklaration 
i ärlighet, nu på nytt kan användas som 
väljarnas kriterium på politikerna. Trovär-
diga politiker är vad väljarna förväntar sig 
och eftersom moderaterna har presenterat 
sig som i första hand trovärdiga är detta, 
enligt logiken i argumentationen, precis 
vad väljarna vill ha. Denna strategi är känd 
från andra populistiska sammanhang. 

»Vår bransch är en förtroendebransch«, 
skall Fredrik Reinfeldt ha sagt till de mode-
rata stämmoombuden , enligt en ledar-
artikel i Dagens Nyheter. I talet till samma 
stämma några år senare utvecklar han vad 
den »ansvarsfulla politiken« innebär. Om 
politiker tidigare har vunnit röster på att 
ge löften, så är det nu omvända förhållan-
den. De nuvarande trenderna i »förtroende-
branschen« säger att det är icke-löften som 
gäller. Dessa förklaringar är populistiska 
och utgår från att de nuvarande (social-
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demokratiska) politikerna är både makt-
hungriga och alltför löftesvilliga. Det är 
gentemot den politiska eliten (jfr ovan) 
som Reinfeldt positionerar de »nya mode-
raterna«. Löftet att inte lova för mycket 
innebär att vara obekväm som politiker. 
Att presentera sig själv som trovärdig och 
tillitsfull i politiska sammanhang är inte 
precis något nytt. Inom den klassiska reto-
riken talar man om ethos som sättet på vilket 
en talare vinner publikens och väljarnas 
förtroende. Att som Reinfeldt gör tala om 
dessa förtroenden som en »bransch« leder 
tankarna till populära trender, till köp och 
sälj och allehanda marknadsföringspåhitt 
snarare än till en seriös deliberativ dialog 
med medmänniskor i det gemensamma 
politiska rummet. 

Välfärden
Tidigare i talet har Reinfeldt utpekat 
tre områden som man behöver satsa på: 
skolan, vården och rättsväsendet. Genom 
att tona ner den för moderaterna tidigare 
så viktiga symbolfrågan om sänkningen av 
fastighetsskatten så innebär »den nya eko-
nomiska politiken« en prioritering av dessa 
tre områden. De områden där det skall ske 
»utgiftssatsningar« är alltså för ökad kvali-
tet i skolan, bättre vårdgaranti och bättre 
fungerande brottsbekämpning. Reinfeldt 
talar övergripande om dessa områden som 
»viktiga välfärdsverksamheter«. 

Moderaterna tror på att en skattefi nansie-
rad välfärd har stora fördelar, för att den 
utjämnar livschanser. Det här är vi inte 
ensamma om. Denna uppfattning fi nns i 

snart sagt hela den civiliserade världen. Hela 
vårt synsätt om att människan ska komma 
till sin rätt blir omvänt förfelad om det ska 
vara vilken familj du föds i som ska avgöra 
dina livschanser. 
 Vi kan därför tydligt och stolt slå fast att 
varje människas möjlighet att få komma 
till sin rätt, i en väl fungerande och skat-
tefi nansierad skola med bra kvalitet, lägger 
grunden till det vi gillar. Vi kan därför slå 
fast att behoven och aldrig plånboken ska 
styra rätten till sjukvård i Sverige. I vårt 
Sverige ska människor få prövas utifrån sin 
egen begåvning och ges möjlighet att växa. 
I vårt Sverige ska också fi nnas stöd och hjälp 
då den egna hälsan sviker. (s ) 

 
Reinfeldt bejakar den grundläggande 
tanken om skattefi nansierad välfärd, men 
avväpnar dess ideologiska betydelse genom 
att peka på detta som ett gemensamt arv för 
»hela den civiliserade världen«. Därmed vill 
han få uppslutningen bakom välfärden att 
framstå som en grundläggande och hävd-
vunnen form av politisk förvaltning, inte 
något som har delat upp politiken i dem 
som är för och emot välfärden. Att därmed 
använda »välfärden« som avgörande argu-
ment i en diskussion är något som försvåras 
genom ett sådant resonemang. 
 Hans sätt att motivera välfärdsstaten 
handlar om människors »livschanser«, dvs 
den strävar att »utjämna« det spel av tillfäl-
ligheter som gör att vi föds i olika samman-
hang. Utjämningen av livschanser är ett 
argument som man känner igen från den 
socialliberala och den socialdemokratiska 
traditionen, även om ordvalet skiljer, och 
man kan fundera på om det som Reinfeldt 
här föreslår är detsamma. Han menar att 
det grundläggande är att alla människor 
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ska komma till sin rätt och detta blir inte 
möjligt om det enbart är den determinerade 
födelsen in i en viss familj som ska avgöra. 
Detta låter ju bra men vad innebär det då 
att komma till sin rätt? I skolan skall barnen 
»prövas utifrån sin begåvning« och »ges 
möjlighet att växa«. I vården skall »beho-
ven och aldrig plånboken (…) styra«. Då 
den egna hälsan sviktar ska det fi nnas hjälp 
och stöd. Livschanser är således en fråga om 
begåvning och att växa efter de möjligheter 
som ges. Vården är en fråga om behov och 
hjälp när hälsan sviktar. Ordet »livschanser« 
pekar också på att människan inte är helt 
och hållet determinerad eftersom var och 
en har en »chans« att påverka sitt liv. 
 Reinfeldt argumenterar för att det som 
utgör skillnaden mellan moderaternas syn 
på välfärd och andra partiers, inte i första 
hand är viljan att utjämna livschanser eller 
de grundläggande målen med skolan och 
vården, utan sättet på vilket detta skall utfö-
ras och förvaltas. Då han tidigare »avpoliti-
serat« idén om en skattefi nansierad välfärd 
ligger vägen så att säga öppen för att pre-
sentera deras syn på förvaltning. Det man 
vänder sig emot är att det utförs av »mono-
polarbetsgivare« som toppstyrs av politi-
ker som inte heller medger infl ytande. De 
grundläggande tankarna med den mode-
rata välfärdspolitiken innebär således en 
avreglering av välfärdsmonopolen samt en 
förvaltning av »professionella utförare« som 
»lämnar infl ytande till patienter, elever, för-
äldrar och personal som utför arbetet« (s ). 
Kombinationen av professionalism och 
distributionen av makt över verksamheter 
ligger i linje med vad Reinfeldt tidigare sagt. 
Makten över välfärdsverksamheterna skall 

skjutas över till personal och professionella 
utförare som ges möjlighet att »testa olika 
sorters pedagogik«, »olika sätt att lära och ge 
vård i sjukvården« och överlag att utforma 
verksamheterna »för vilka verksamheten 
egentligen är till för«. Den underförstådda 
premiss som han här argumenterar emot, 
och som får stå helt oemotsagd i detta 
retoriska sammanhang, är att det i dagens 
skola inte fi nns möjlighet att testa olika 
sorters pedagogik, att det inte fi nns möjlig-
het att pröva olika sätt att lära och ge vård. 
Sammantaget ger det bilden av att dagens 
välfärdsverksamheter inte är utformade för 
dem som »verksamheten egentligen är till 
för«, något som också får stå helt oemot-
sagt. Att lämna något oemotsagt är givetvis 
ett privilegium för en talare i ett politiskt 
sammanhang där det gäller att övertyga. Att 
påstå saker och därmed ackumulera en stor 
samling motsatser av negativ karaktär som 
man överlämnar till lyssnaren att själv bear-
beta är givetvis ett mycket eff ektivt grepp. 
Det som här får stå oemotsagt riskerar att 
uppfattas som en korrekt beskrivning av 
begränsningarna i den rådande välfärds-
politiken, dvs att det saknas professionella 
utförare och att det saknas medinfl ytande 
(»[m]akt att välja bort det som inte fungerar 
och att välja till det som de tror på«). 
 En annan aspekt av förvaltningen av 
välfärden som Reinfeldt tar upp gäller dess 
administrativa hantering. Detta är en mer 
genomgripande strukturell förändring av 
sättet på vilket välfärden hanteras. Han 
ser detta som en vridning av politikens 
uppgift från att själv vara utförare till att 
bli beställare med ansvar för »resultat och 
kvalitet«. Administrationen av välfärden 
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innebär således att politiken skall ha ett 
övergripande ansvar för resultat och kvalitet 
som innebär att man premierar dem som 
lyckas bättre än andra: »… där vi också stäl-
ler krav på resultat och att det ska fi nnas en 
uppmuntran till den som gör bättre ifrån 
sig än den som presenterar sämre. Det är 
denna utveckling av välfärden vi vill stå 
för«. Den grundläggande styrningsprinci-
pen för välfärden skall alltså vara resultat 
och kvalitet. Verksamheter som skola, vård 
och omsorg skall huvudsakligen ses som 
produktionsenheter där det går att mäta 
prestationernas kvalitet. Eff ektiv förvalt-
ning enligt modellen beställare-utförare är 
alltså det bästa sättet på vilket välfärden 
kan byggas, enligt moderaterna. Samman-
taget ger detta intrycket av ett parti som vill 
prestera en eff ektiv förvaltning, något som 
Reinfeldt också återkommer till lite senare 
i talet: »Vi moderater kanske är mer måna 
än andra om att det då ska vara ordning 
och reda i regelverket (…) För det är väl det 
här partiets idé att det ska vara ordning och 
reda, att man ska veta vad som gäller och att 
man ska någon faktisk rätt att utgå ifrån?« 
Det han syftar på är »ordning och reda« när 
det gäller regelverket, men självpresentatio-
nen av denna redlighetsprincip har vidare 
implikationer än så. Det spelar tillbaka på 
idén om »den genomförbara politiken«, 
»tilliten« och »trovärdigheten« men pekar 
också framåt mot synen på brottsbekämp-
ning och rättsväsende. 
 
Skola, vård/omsorg och rättsväsendet är de 
områden som de »nya moderaterna« vill 
fi nansiera med sina »utgiftssatsningar«. 
Men det huvudsakliga sättet att hantera 

välfärden är med arbete, det som av de 
amerikanska konservativa uttrycks med 
begreppen från »welfare« till »workfare« 
(jfr nedan). Staten har ett visst ansvar för 
de unga och för de sjuka och svaga, men 
inte genom fördelningspolitik, utan genom 
att mobilisera människors egen föränd-
ringsmöjlighet. Visst fi nns det kvar något 
litet av välfärd i detta program, men det 
är en minimalistisk variant där statens roll 
egentligen endast innebär ett övergripande 
ansvar för upphandling, samt för kvalitets-
kontroll och resultatstyrning. Alla dessa 
förutsättningar gör att de »nya moderater-
nas« välfärdsstat är så liten och så »eff ektiv« 
som möjligt, något som ligger helt i linje 
med den såväl konservativa som nyliberala 
strävan att minimera statens roll. Reinfeldt 
säger visserligen att skattefi nanseringen av 
dessa delar av välfärden skall fi nnas kvar, 
men de skall inte förvaltas av staten utan 
av »professionella utförare« vilket ytterli-
gare minskar statens roll. Deras syn på den 
off entliga förvaltningen ligger helt i linje 
med det som samhällsforskare som bl  a 
John Clarke och Janet Newman kallar »new 
managerialism«: resultatstyrt budgetarbete; 
organisationer ses som lågkostnadskedjor; 
styrning genom kontrakt; upphandling av 
välfärdstjänster., etc.

Arbetet
Frågan om arbetet är central i Reinfeldts 
tal. I andra sammanhang har också frågan 
om arbetet lyfts fram som den särskiljande 
egenskapen hos de »nya moderaterna« med 
den kontroversiella benämningen »det nya 
arbetarpartiet«. Grunderna för hans resone-
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mang om arbetet har vi fått redan tidigare i 
talet där han pekat på människors naturliga 
vilja att arbeta och arbetet som ett sätt att ta 
makten över sitt liv för att bli självständig. 
Redan tidigare har han betonat betydel-
sen av arbetet för att ersätta bidrag och att 
arbetet har en positiv självläkande kraft i 
sig. I det avsnitt av talet där arbetets roll i 
den ekonomiska politiken på nytt lyfts upp 
inleder han med att tala om hur arbetet och 
människornas vilja att arbeta idag värderas 
på ett negativt sätt: »… vi insåg att vi lever 
i ett land där politiken är uppbyggd för 
att dölja arbetslöshet. Där det är många 
människor som inte kommer till sin rätt 
utan osynliggörs« (s  ) Denna negativa vär-
dering av människornas förmåga och vilja 
att arbeta har sitt systematiska stöd, menar 
Reinfeldt, i den rådande politiken och det 
leder till att man drar felaktiga slutsatser om 
människors vilja att arbeta: »Att kroppen 
inte lyder och orken tryter innebär inte att 
vi inte kan klara någon form av jobb«. 
 Det är denna negativa syn på arbetet 
som Reinfeldt vill ompröva. Bara för att 
man blivit sjuk och utsliten av arbete bety-
der det inte att man måste sluta arbeta, 
utan det är bara att söka en annan form av 
arbete. Kanske ser han USA som ett ideal 
där många människor har fl era jobb för 
att kunna överleva (Ehrenreich ). Den 
motsättning som tidigare har dragits upp 
mellan »arbete« (legitim försörjning för 
den fria människan) och »bidrag« (illegi-
tim försörjning för den ofrie) återkommer 
i detta sammanhang. Särskilt pekar han på 
hur politiken med statistikens möjligheter 
skapar kategorier av människor som varken 
arbetar eller är arbetslösa, utan de hamnar i 

en mellankategori där de »sedan får förbli, 
utan förväntan, krav och möjlighet att åter-
komma i eget arbete« (s  ). Han vänder 
sig emot detta förvandlingsnummer som 
döljer arbetslösheten samtidigt som det 
hindrar människor från att arbeta. 
 Reinfeldt ansluter sig till en allmän sys-
selsättningspolitik som sätter »jobben«, det 
ord för arbete som närmast förknippas med 
socialdemokraterna, i centrum. En tillväxt-
politik där strävan är att skapa fl er jobb. 
Denna politik består av tre områden: () det 
måste löna sig att arbeta; () det måste bli 
fl er jobb; () incitament för företagande. 
 Det första argumentet, att det måste 
löna sig att arbeta, har vi stött på tidigare 
i talet. När Reinfeldt diskuterade priorite-
ringen av skattesänkningar av inkomsten 
framför andra skattesänkningar (av t  ex 
fastighetsskatten) så var detta ett sätt att 
göra villkoren för arbete mer lönsamma 
för människorna. Bakom argumentet att 
»det ska löna sig« ligger också en önskan 
om att minska kostnaderna för det som 
framställs som arbetets motsats, nämli-
gen bidragen. Vi har tidigare antytt tolk-
ningen att kostnaderna för minskningen 
av inkomstskatten skall betalas av minsk-
ningen av bidragen. Sambandet mellan 
dessa två kostnader betonas på nytt: »Vi har 
utformat en ekonomisk politik som sänker 
skatten på förvärvsarbete, samtidigt som 
vi stramar åt bidragssystemen«. Reinfeldt 
menar att detta innebär en verklig (»drama-
tisk«) förbättring för människor, eftersom 
»möjligheterna att påverka det egna livet 
genom eget arbete« ökar. I sammanhanget 
betraktas »bidrag« i största allmänhet som 
ett felaktigt substitut för arbete, alldeles 
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oavsett vilken typ av bidrag vi här tänker på 
(och Reinfeldt tänker i detta sammanhang 
varken på de sjuka, svaga eller arbetsoför-
mögna – det fi nns inte i denna kalkyl). 
Omvänt ses alltid »arbete« som den enda 
självklara ersättningen för mer eller mindre 
konstgjorda ekonomiska överlevnadsvill-
kor av typen »bidrag«. Han betonar också 
arbetets läkande kraft, i det att arbetet gör 
människan myndig och ansvarig för sitt liv 
när hon får makten att påverka detta genom 
eget arbete. 
 Det andra argumentet handlar om att 
förbättra villkoren för anställningar. Även 
detta hänger samman med den föreslagna 
skattesänkningen, då denna sänkning kan 
leda till ökad efterfrågan för konsumtion. 
Konsumtionen hos dem som »har behov 
av eftersatt konsumtion« skall således se till 
att viljan att anställa personal ökar inom 
olika verksamheter. Reinfeldt pekar på 
att människor som inte fi nner det lönt att 
arbeta även lider av en konsumtionsbrist. 
Bägge dessa problem kan åtgärdas genom 
arbete. 
 Det tredje argumentet för hur arbetena 
skall bli fl er riktas mot företagaren och 
dennes villkor. Det gäller att skapa goda 
villkor för företagande och entreprenörskap. 
Mer konkret handlar det om att »förenkla 
regler, om att ta ned en del av företags- och 
ägarbeskattningen som i dag gör det mindre 
intressant att växa med sitt företag« (s ). 
Förenklingen av regler handlar troligen om 
en minskad reglering av företagandet vilket 
liksom elimineringen av ägarbeskattningen 
är ett traditionellt moderat förslag. Detta 
mer välbekanta förslag hamnar retoriskt 
sett helt i skymundan av Reinfeldts pläde-

ring för minskningen av inkomstskatterna 
för alla (jfr ovan), men det är troligen ett 
av de förslag som har starkast bäring inom 
den »gamla« moderata värdegemenskapen. 
Just de uttryck han här använder som »att 
ta ned en del av« och att »förenkla« fram-
står som relativt oskyldiga administrativa 
justeringar snarare än, vad de faktiskt är: en 
genomgripande förändring av villkoren för 
arbetsrätt, anställningsvillkor och förmö-
genhetsackumulation. Vi ser ett exempel 
på hur den sänkta inkomstskatten för alla, 
även för låginkomsttagare, blir det lock-
bete och den murbräcka som skall ge de 
»nya moderaterna« mandat att i grunden 
förändra villkoren för ägande. 
 Reinfeldt vill se ett nytt samhällsklimat 
och en attitydförändring till entreprenö-
rer så att vi hyllar dem på samma sätt som 
vi svenskar är beredda hylla hjältemodiga 
idrottsprestationer. Här återkommer Rein-
feldt till de grundläggande värdena – och 
som vi tidigare påpekat är värdegrundens 
funktion, när den en gång är etablerad, att 
alltid kunna utgöra en reservoar för legi-
timering av olika typer av åtgärder. Det 
grundläggande behovet av att självstän-
digt styra sitt liv regleras främst genom 
eget arbete och på makronivån motsvaras 
detta av det goda företagsklimatet, dvs 
ett tillstånd där det är enklare och friare 
att samla förmögenheter. Individens eget 
arbete motsvaras alltså av företagarens verk-
samhet och det som förenar dem är att de 
bägge är uttryck för en vilja att »synlig-
göras utifrån vad de kan« och att de »stolta 
kan berätta vad de har gjort, står för och i 
detta mötas av uppskattning från andra« 
(s ). Detta klimat gynnas av olikhet och 
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diff erentiering, inte av likhet och missunn-
samhet. Förändringen av samhällsklimatet 
handlar således om en ökad acceptans för 
företagare att göra vinster på sina verksam-
heter – detta är viktigare än sättet på vilket 
dessa vinster görs. Denna diff erentiering av 
»livschanser«, för att plocka upp ett uttryck 
som används i välfärdsdiskussionen, fram-
står som den naturliga mekanismen för att 
reglera eventuella initiala orättvisor. Sam-
tidigt uppmuntrar detta människor till att 
nå framgång genom sin begåvning, idéri-
kedom och sin förslagenhet. 
 Reinfeldt berör också frågan om hur till-
växten av arbete och tryggheten i jobben 
kan relateras till globaliseringen. På det hela 
taget är detta en fråga som tar relativt liten 
plats i talet vilket är förvånande med tanke 
på hur viktig den är för företagandet. Utan 
att direkt analysera dessa problem bekräftar 
han att denna problembild är sann och att 
vi inte ska »göra oss några illusioner om 
detta«. 
 På motsvarande sätt som han här har lyft 
fram de positiva incitamenten för arbete 
och tillväxt pekar han på dess motsatser. 
Han tror exempelvis inte på att bryta upp 
den svenska modellens sätt att styra arbets-
marknaden med argumentet att man inte 
kan lagstifta över marknaden. Reinfeldt ser 
en förebild i högerledaren Arvid Lindman 
som i slutet av -talet medverkade till att 
konsolidera ett samförstånd mellan fackför-
eningar och arbetsgivare. I ljuset av talets 
terminologi ser han detta som ett uttryck 
för en tilltro till det civila samhället, dvs 
att kunna lösa arbetsmarknadens problem 
utan statlig inblandning. Som politiker 
menar Reinfeldt att man måste ställa sig 

utanför denna typ av förhandlingar och 
tvister; man kan inte entydigt ställa upp på 
den ena eller andra partens sida. Samtidigt 
passar han på att fråga sig om det inte är 
just en sådan partiskhet som »våra politiska 
motståndare ägnar sig åt«. 

Moderaterna kallar sig »det nya arbetarpar-
tiet« (jfr nedan) och i likhet med de fl esta 
andra politiska partier ser man arbetet 
som det mest eff ektiva motmedlet mot det 
sociala »utanförskapet«, något som också 
Fairclough noterar utifrån sitt engelska 
material. Arbetet är en del av marknaden. 
Att strategiskt fokusera på arbetet, utan 
något annat konfl iktperspektiv än det som 
målar upp den skenbara motsättningen 
till »bidrag«, blir därmed ett sätt att peka 
på den makt som fi nns i den fria markna-
den och som man bör följa med så få inter-
ventioner som möjligt. Diskussionen om 
arbete blir så betydelsefull för att den utgör 
en väg till medborgarnas fulla acceptans av 
marknadens frihet. Och har man accepterat 
den grunden så har man också gått med på 
att det är helt i sin ordning med en marknad 
byggd på konkurrens, profi t och den »natur-
liga« förstärkningen av ett klassamhälle (jfr 
synen på den diff erentierade friheten ovan). 
Arbetet är också en fråga om empowerment 
och det är människans egen strävan (bättre 
lön, för att slippa ofriheten under bidragen, 
etc) som skall utgöra drivkraften. Det fi nns 
något av -talets puritanska arbetsmoral 
i ett nytt etiskt språkbruk i detta, som bl  a 
Nikolas Rose påpekat: »betalt arbete leder 
till stolthet och självrespekt, eller själv-
känsla, och länkar individen till respek-
tabilitet, identitet och gemenskap« (Rose 
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:: vår översättning). Välfärdsrefor-
mer som bygger på »workfare« (och »learn-
fare«) ser den etiska rekonstruktionen av 
medborgarna som sitt främsta problem. 
Precis som i England på - och USA på 
-talen är det en fråga om att visa hur 
demoraliserande det är att inte arbeta eller 
att bli placerad i »åtgärder«. Detta är vad 
man kallar »tough love« eller »compassion 
with a hard edge«. Moderaterna ser framför 
sig en moralisk upprustning av medbor-
garna som en lösning på utanförskapets 
problem. Fokus på individens moral stärker 
också intrycket att det inte är strukturella 
ekonomiska faktorer som skapar utanför-
skap, utan de personliga och moraliska 
förutsättningarna. Och när ett sådant 
tänkande går hand i hand med en allmän 
acceptans av marknaden och ett bejakande 
av de »olikheter« som uppstår som ett resul-
tat av marknadens dynamik fi nns det inte 
många hinder kvar för ett samhälle där det 
är helt acceptabelt med en dramatisk upp-
delning i fattiga och rika. Det är, som Rose 
säger vidare, »genom moralisk reformation 
och etisk rekonstruktion som medborgaren 
i utanförskap åter skall bli lockad till den 
dygdiga arbetsgemenskapen« (ibid). 

Nolltolerans i brottsbekämpningen
Förutom skola och vård är rättsväsendets 
funktion det tredje stora område som Rein-
feldt lyfter fram för »utgiftssatsningar«. 
Han tolkar det grundläggande problemet 
som att »det svenska rättsväsendet drar 
sig tillbaka«. Relationen mellan ideal och 
verklighet stämmer inte. Vad människor 
»upplever i verkligheten« i form av krimi-

nalitet, brott och droger motsvaras inte av 
samhällets åtgärder för att hindra detta. 
Reinfeldt vänder sig emot det som han upp-
lever som de lite förenklade slagorden om 
höjda straff  och fl er poliser när det istället 
handlar om en attitydfråga. Attityden är fel 
om ingenting görs åt brotten eller när den 
befi ntliga lagstiftningen och straff skalorna 
inte används. Hans förslag om detta, kallat 
»nolltolerans«, handlar således om att ändra 
inställningen till hur det befi ntliga rättsvä-
sendet praktiseras. 

Det är också därför vi har valt att kalla vår 
proposition om brottsbekämpning för 
»nolltolerans«. Tolerans är nämligen det 
som skiljer verkligheten då brott begås från 
hur lagboken förskriver att vi borde göra. 
Tolerans är det som människor i Sverige är 
påtvingade att leva med. I ett land där rätts-
väsendet har dragit sig tillbaka och där den 
enda privatisering vi moderater aldrig kan 
tänka oss, den har gett oss privatpersoner 
ansvar för brottsbekämpningen. (s ) 

 
Istället för att ropa på fl er poliser och 
höjda straff skalor påtalar Reinfeldt beho-
vet av att minska toleransen för hur de 
brott som begås hanteras av rätten, dvs i 
någon mening en ökad eff ektivisering av 
de regler som redan fi nns. Han vänder sig 
inte emot regelverket i sig, utan mot sättet 
på vilket detta tillämpas. Tidigare, ifråga 
om regler för företagandet, har han också 
etablerat en allmän princip om »ordning 
och reda« som han anser gäller moderaterna 
i allmänhet, nämligen: »För det är väl det 
här partiets idé att det ska vara ordning och 
reda, att man ska veta vad som gäller och att 
man ska någon faktisk rätt att utgå ifrån?« 
Samma princip om rätt utövning av lagen 
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och reglerna som gäller för företagandet 
ska alltså gälla för rättsväsendet. Liksom i 
tidigare sammanhang är detta en fråga om 
eff ektiv och metodisk förvaltning. »Noll-
toleransen« är ett uttryck för administrativ 
eff ektivitet.

I samband med »utgiftssatsningar« på det 
tredje stora välfärdsområdet, rättsväsen-
det, handlar det återigen om administrativ 
eff ektivitet och kontroll. Den moraliska 
diskursen som identifi erar individen som 
förändringsagent genom arbete, glider här 
över i en auktoritär form där den exekutiva 
hårdheten och konsekvensen blir den popu-
listiska normen för ledarskap. I allmänhet 
ansluter sig de »nya moderaterna« till den 
internationella spridningen av ett språk-
bruk för bestraff ning (»nolltolerans«) som 
har sina föregångare i bl  a USA och Eng-
land. I sin tur bidrar ett sådant språkbruk 
och sådan policy till ett stärkande av staten i 
dess bestraff ande roll snarare än staten i dess 
terapeutiska och vårdande roll. Bakom ett 
sådant resonemang ligger den människosyn 
som gör individen helt och hållet ansvarig 
för sitt liv och det fi nns ingenting i de »nya 
moderaternas« resonemang som pekar på 
att strukturella faktorer kan spela en roll för 
människors socialisering till kriminalitet 
och missbruk. Man kan säga att det är den 
fria marknadens principer om individens 
moral och förståelsen av sociala relationer 
som baserade på kontrakt, som gör att det 
blir enkelt att döma ut dem som inte följer 
marknadens moraliska regler. 

Det sociala utanförskapet
Det sociala utanförskapet skapas, enligt 
moderatledaren, av den rådande politi-
kens »osynliggörande« och diskvalifi cering 
av arbetsföra människor. Reinfeldt lägger 
alltså skulden på att detta utanförskap 
överhuvudtaget fi nns på den regim som 
manipulerar statistiken på så sätt att en stor 
grupp människor varken är arbetslösa eller 
i arbete, exempelvis genom att de placeras 
i »åtgärder« eller att de alltför lättvindigt 
bedöms arbetsoföra. Han menar alltså att 
detta utanförskap snarare produceras än 
motverkas av politiken. Den generella lös-
ningen på utanförskapets problem stavas 
a r b e t e. Människors skall arbeta sig bort 
från sina inkomstproblem (med minskade 
inkomstskatter), bort från utanförskapet 
(genom att inte »osynliggöras« i statisti-
kens kategorier) och bort från ofriheten 
(genom att ta makten över sitt eget arbete). 
Vad makten över detta arbete egentligen 
innebär preciseras inte på annat sätt än att 
de ekonomiska vinsterna av merarbete är 
det incitament som skall ge de arbetande 
människorna en känsla av kontroll. Man 
kan välja att arbeta mer, så lyder argumen-
tet, och då tjänar man också mer. Man 
kan välja att arbeta istället för att leva på 
bidrag, säger Reinfeldt med adress till de 
människor som av olika skäl förhindras att 
förvärvsarbeta. Om man istället väljer att 
arbeta mindre så får man ta konsekven-
serna av det. Det bör inte fi nnas några 
bidrag som täpper till luckan mellan den 
egna ansträngningen och de ekonomiska 
behoven. Utanförskapet skapas genom att 
människor »hindras« från att arbeta men 
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utanförskapet skapas också genom att män-
niskor hindras från att konsumera: »… den 
som har små marginaler i livet [har] ofta 
behov (…) av eftersatt konsumtion« (s ). 
Mer arbete och mer konsumtion är således 
den psykologiska och ekonomiska medi-
cin som människor behöver för att kunna 
förverkligas och befrias från det sociala 
utanförskapet.
 Mer direkt talar han om en form av 
»matchningsstöd« som skall underlätta för 
dem som förlorat kontakten med arbets-
marknaden »att faktiskt våga, orka och 
känna kraften att komma tillbaka« (s ). 
 

En sak har jag nämligen lärt mig och det 
närmre än ni tror. Det är hur vi känner 
det när omställningen och hotet mot det 
egna jobbet knackar på dörren, för det kan 
komma sådana stunder och jag vet hur det 
känns vid den stunden. Jag kan också tala 
om för er vad skillnaden mellan modera-
ter och andra människor då är. Ingenting 
(s )

 
Reinfeldt visar i citatet att han förstår hur 
man kan känna sig i en situation då man ris-
kerar att förlora sitt arbete. Han presenterar 
det moderata förslaget om »nystartsjobb« 
och antyder att det fi nns fl er förslag på lik-
nande »matchningsstöd«. I linje med den 
allmänna argumentationen för arbete som 
vägen till ekonomisk, social och personlig 
hälsa, blir det därför viktigt att stödja dem 
som hamnat utanför. Detta är inte enbart 
en fråga om utbud och efterfrågan utan 
det behövs psykologisk insikt och ekono-
miska incitament: »… vi vill ge alla som 
varit i utanförskap en chans att faktiskt få 
komma till en arbetsgivare, för att känna att 

de därmed kan få möjlighet att bli anställda 
och åter få ett riktigt jobb« (s ). 
 
Precis som »compassionate conservati-
ves« i USA och England, så tror de »nya 
moderaterna« på att en kombination av 
»skattesänkningar« på inkomst och ökad 
»eftersatt konsumtion« skall åtgärda utan-
förskapet. Den moraliska synen på arbete 
där arbete ses som förverkligandet av män-
niskans drivkrafter måste kombineras med 
att ge människor redskap för att ansluta sig 
till den sociala gemenskap som utgörs av 
marknaden. Frågan om inkludering och 
exkludering är en fråga som har kommit att 
ersätta ordet »fattig«, bl  a som ett resultat 
av språkbruket inom EU. Utanförskapet 
och marginaliseringen defi nieras som ett 
avstånd till samhällets moraliska ordning. 
Precis som i andra politiska sammanhang 
som präglas av ett nyliberalt språkbruk och 
ideologi så framstår utanförskapet som ett 
tillstånd som människor befi nner sig i, inte 
som resultatet av de olika processer som pla-
cerar dem där. Precis som i England under 
New Labour betonar de »nya moderaterna« 
re-integrationen av de socialt exkluderade 
genom att med ekonomiskt språkbruk 
stimulera deras möjlighet att ingå i den 
arbetande befolkningen. Som den brittiska 
sociologen Ruth Levitas påpekar används 
ofta uttrycken »socialt utanförskap« och 
»utanförskap på arbetsmarknaden« syno-
nymt så att arbete framstår som en generell 
problemlösning. Det språkbruk som bygger 
på innanförskap och utanförskap vilar på 
förutsättningen att det fi nns en majoritet 
av befolkningen som är innanför och som 
kan garantera sitt eget välbefi nnande och 
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säkerhet genom aktivitet. Den andra förut-
sättningen är att det fi nns en del av befolk-
ningen som är utanför och som tidigare i 
den politiska historien har utmålats som 
ett hot mot ordningen och har kallats för 
»the vagrant, the pauper, the degenerate, 
the unemployable, the residuum, the social 
problem group«. Moderaterna har en spe-
ciallösning för dessa exkluderade nämligen 
särskilda träningsprogram för arbetslösa 
som de kallar »nystartsjobb«. 

Politiska omvändelser
Vid partistämman presenterar Reinfeldt 
de »nya moderaterna«. I talet berättar han 
om sitt uppdrag att genomföra ett genom-
gripande förändringsarbete och hur detta 
lett till en del nya prioriteringar. Vi ifrå-
gasätter dock huruvida dessa förändringar 
verkligen innebär nyheter eller om de sna-
rare är att förstå som ett strategiskt utnytt-
jande av ett traditionellt valmanifest i syfte 
att vinna nya väljargrupper, oftast genom 
att låna begrepp från andra grupperingar 
inom politiken och genom att avdrama-
tisera konventionella skiljelinjer. I talet 
markeras dock en del tankar som »nya« 
(t ex den ekonomiska politiken och viljan 
att hellre sänka inkomstskatten än fastig-
hetskatten), samt att vissa förslag mött på 
motstånd inom partiet, vilket kan tyda på 
en förändring av rådande ideologi. Rein-
feldt strävar efter att upprätthålla en balans 
mellan att tillgodose väljare och medlem-
mar som vant sig vid moderaternas tradi-
tionella krav och de grupper som är i behov 
av ett nytt moderat tilltal. Balansgången 
sammanfattas i slutet av talet med några 

exempel på tänkta möten med olika väl-
jare, den vanlige moderaten och den »nye« 
moderaten. »Jag vet inte«, frågar sig Rein-
feldt, »om någon av er har mött en mode-
rat sympatisör på vägen hit?« Med denna 
fråga riktar han sig till medlemmarna för 
att försäkra dem om att de förändringar 
som moderaterna har genomgått har ett 
starkt stöd bland partiets medlemmar. 
Han presenterar den tvivlande moderata 
sympatisören som undrar var partiet är 
på väg som »en högst ovanlig och sällsynt 
person«. Det är naturligtvis viktigt för en 
politiker att kunna ingjuta en känsla av 
gemensamhet i de egna leden som innebär 
en uppslutning bakom förändringsarbe-
tet. Genom hans tidigare antydningar om 
förändringsarbetets egenskaper av förank-
ring och lyhördhet kan han nu påstå att 
»[d]et största stödet för det arbete vi har 
utfört fi nns just hos våra egna sympati-
sörer« (s ). Som nämndes inledningsvis 
kommer förändringsarbetet inte att kunna 
förklaras med en höger–vänsterskala, inte 
heller kommer det från utlandet utan det 
har sitt starkaste stöd i partiet självt. 
 Det andra av de exempel som Reinfeldt 
tar upp gäller det eventuella mötet på väg 
till partistämman med »någon tidigare 
vänstersympatisör«. Denne »tidigare vän-
stersympatisör« kan vara en socialdemokrat 
»som nu funderar på att rösta moderat«. 

Jag hoppas det. För då möter ni en män-
niska som öppnar för en väldigt intressant 
diskussion. Många av dem hör av sig till 
mig och jag kan berätta att deras resa inte 
är alldeles enkel. Den som lever i miljöer 
där alla röstar vänster, som harklar sig och 
berättar att nu har jag tänkt rösta på mode-
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raterna, möts inte spontant av applåder. De 
ifrågasätts. (s ) 

Den andra personen som man kan tänkas 
möta är alltså inte nuvarande vänstersym-
patisör utan en sådan som ändrat sig och 
nu tänker rösta med moderaterna, kanske 
en sådan som artisten Wille Crafoord som 
framträtt i moderaternas annonser. Rein-
feldt uppmuntrar till att visa förståelse för 
de svårigheter en sådan person kan ha att 
säga sin mening i en miljö som består av 
tidigare meningsfränder. Han frammanar 
bilden av en person som försöker ta sig ur 
ett åsiktstyranni och att man som mode-
rat bör förstå att »deras resa inte är alldeles 
enkel«. Av berättelsen framstår det också 
som om Reinfeldt själv har mött åtskilliga 
sådana personer. Han pekar också på hur 
man som moderat kan fi nna värdefulla vitt-
nesmål i sådana personers berättelser. 
 

Deras försvar för sitt ställningstagande är 
att de har sett någonting nytt. De tycker sig 
ha sett ett parti som förstår arbetets värde i 
en tid då andra inte gör det, som ser vikten 
av en skola som lägger grund för ett bra 
självständigt liv, som förstår att bekämpa 
brottsligheten och inte bara pratar runt 
eller försöker bortförklara, som ser ut att 
vara redo att bära regeringsmakten och som 
kommer väl förberedda till jobbet, för egen 
del och tillsammans med andra. De vet vad 
de vill bort ifrån. De vet vad de har sett. 
(s ) 

Den till moderaterna omvände socialde-
mokraten lever på sitt missnöje med det 
gamla partiet och på tron att det fi nns ett 
nytt parti som kan förstå och representera 
»arbetets värde i en tid då andra inte gör det« 
och som kan satsa på vård, omsorg, skola 

och rättsväsende på ett bra sätt. Missnöjet 
med det gamla och tron på det nya är vad 
som bär dem och Reinfeldt uppmuntrar till 
att betrakta dessa människor som viktiga 
resurser. I själva verket pekar han ut att ett 
försvar för dessa f  d vänstersympatisörer är 
det som kommer att avgöra valet. 
 
I sin bok om hur de konservativa vann 
Amerikas hjärta, What’s the Matter with 
Kansas?, berättar Th omas Frank en del av de 
omvändelseberättelser och »kvasi-religiösa 
uppenbarelser« som förekommer inom de 
konservativa kretsarna. Han citerar bl  a TV-
personligheten Sean Hannity som berättar 
om hur han såg »ljuset« under TV-sänd-
ningarna av Iran-Contras-förhören i mitten 
av -talet och hur dessa utfrågningar 
»hade en grundläggande eff ekt på mitt liv 
… ju mer jag såg och hörde, ju argare blev 
jag … och någonstans på vägen fann jag 
mitt kall i livet«. Reinfeldts referens till två 
möjliga möten på väg till partistämman 
sätter ramarna för en psykologisk förstå-
else av den politiska omvändelsen. De som 
har »sett någonting nytt« är de som är på 
väg att omvändas och dessa behöver stöd 
och uppmuntran och hjälp att »komma 
ut« från ett åsiktstyranni. Reinfeldts berät-
telse om politiska omvändelser är en del av 
den psykologiska valstrategin och den slår 
an samma ton av frivillig och nödvändig 
förändring som karaktäriserar hela hans tal 
och framställningen av de »nya modera-
terna«. »Nyhetens« diskurs är en benäm-
ning både på moderaterna som parti och 
på förutsättningarna hos de nya väljare man 
vänder sig till. 
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Avslutning
Frågan »Hur de nya moderaterna blev nya?« 
bevaras i denna artikel genom en analys av 
det tal som partiledaren Fredrik Reinfeldt 
höll vid moderatstämman i Örebro . 
Själva anspråket med benämningen »de 
nya moderaterna« innehåller en förväntan 
om att partiet verkligen har förändrats; att 
det är nytt och att gamla idéer och struk-
turer ersatts med nya. Vad vi visar i ana-
lysen är hur moderaterna blev »nya« inte 
genom att förändra sitt idéinnehåll, utan 
genom att strategiskt betona vissa politiska 
begrepp i syfte att framställa sig själva som 
ett nytt parti. Det korta svaret på frågan är 
alltså att moderaterna inte är något nytt 
parti i ideologisk mening, men att vissa av 
deras förslag presenteras på ett nytt sätt. 
Detta blev möjligt genom en omsorgsfull 
hantering av språk, kommunikation och 
»soundbites« med assistans av det nätverk 
och stödstruktur inom medie- och reklam-
branschen som sympatiserar med modera-
terna. Sådana tankar brukar ofta utmålas 
som uttryck för en ogrundad konspira-
tionsteori. Det är dock enkelt att påvisa 
hur det kommunikativa arbetet sker med 
stort stöd av branschen, hur nära banden 
är mellan partiet och reklamare och jour-
nalister och hur detta tillsammans har en 
mycket stor eff ekt. 

Kan man se förändringen av moderaterna 
som något nytt eller är det något gammalt? 
Kan man se det som ett utanpåverk eller 
som ett uttryck för en verklig förändring? 
Fredrik Reinfeldt ger själv i sitt tal tydligt 
svar på denna fråga genom att konsekvent 

avfärda att idéerna som ligger till grund 
för de »nya moderaterna« har hämtas från 
något annat håll än i den egna historien. 
Han ägnar mycket möda åt att visa hur de 
»nya moderaterna« helt och hållet befi n-
ner sig i ideologisk kontinuitet med partiet 
och dess tidigare partiledare. När det gäller 
ideologin så är detta särskilt tydligt när han 
återvänder till idéerna frihet och ansvar som 
helt fundamentala, men knappast i någon 
mening »nya«. De »nya« moderaterna inne-
bär en konsekvent förmedling av det som 
redan fi nns. 

Det enda verkligt nya är den tid som vi 
lever i, men det är väl inte vad uttrycket de 
»nya moderaterna« syftar på. Kanske kan 
man se den retoriska markeringen av att 
moderaterna inte hör hemma på en tradi-
tionell höger-vänsterskala som någonting 
nytt: antingen som ett undvikande av att 
identifi eras som »höger« för att därmed 
framkalla oönskade visioner av »högerspö-
ket« eller som ett sätt att slutligen avväpna 
den politiska analysens hävdvunna redskap 
sedan åtminstone  år tillbaka. Att de 
»nya moderaterna« precis som de gamla 
pläderar för framväxten av ett diff erentie-
rat klassamhälle kommer därför inte som 
en överraskning för den som genomskådat 
det retoriska utanpåverket. Visserligen talar 
man om att »utjämna livschanser« som i 
förstone kunde tyckas vara ett argument 
för en solidarisk politik, men det fungerar 
blott och bart som en bekräftelse på att det 
är individen själv och ingen annan som kan 
bidra till en förändring av dennes situa-
tion. 
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Tilliten till politikerna skall man lösa 
genom att skriva om kontraktet mellan 
väljare och politiker på så sätt att politiker 
inte längre lovar någonting (utom löftet 
att inte lova alls) med följden att politi-
ker inte heller kan ställas till svars för sina 
löften. I sträng mening kan man säga att 
detta är början till slutet för en representa-
tiv demokrati och begynnelsen på ett nytt 
slags politikervälde där dessa fungerar som 
controllers eller revisorer som har makt att 
bedöma kvalitet och resultat. Egendomligt 
framställer sig de »nya moderaterna« som 
en positiv motsats till det som de kallar den 
politiska eliten, dvs politikerna som vi idag 
känner dem. 

Kanske är det något av en nyhet att mode-
raterna använder ordet »välfärd« i en posi-
tiv mening, men när man ser vad deras 
förslag om välfärden innehåller så är det 
inga större förändringar gentemot tidigare 
handlingsprogram från partiet. Kanske är 
det just detta som är den avsedda eff ekten; 
att användningen av ordet »välfärd« skall få 
väljarna att tro att moderaterna vill satsa på 
detta område. Men förslagen handlar om 
samma minimala stat som tidigare och en 
total utförsäljning och ny förvaltning av det 
gemensamma. I själva verket skall välfärden 
rustas ner till förmån för »workfare« – arbe-
tet lanseras som en generell problemlösare 
som skall lyfta in människor från utanför-
skap till gemenskap på den fria marknaden. 
Vad är nytt i detta? 

Arbetet ses som människans enda sätt att 
ta makten över sitt liv. Detta leder till en 
allmän strävan (men inget löfte) om att 

skaff a fl era jobb. Den som skall skaff a 
jobben är människan själv, inte politikerna. 
Den skarpa betoningen på arbete fungerar 
som en väg till medborgarnas acceptans av 
den fria marknaden och utgör samtidigt en 
moralisk upprustning av medborgarna. 

Moderaterna blir således de »nya modera-
terna« genom att göra vissa retoriska efter-
gifter som ser ut att vara verkliga eftergifter, 
men som hela tiden pekar tillbaka mot den 
stadfästa ideologin med hemmahörighet i 
en konservativ samhälls- och människo-
syn. 
 
I valet  har moderaterna gjort kraf-
tiga framgångar i landets parlamentariska 
församlingar. Under den kommande man-
datperioden kan man anta att moderater-
nas kampanjgeneraler och deras allierade 
kommer att fortsätta den framgångsrika 
strategin att marknadsföra moderaterna 
som Sveriges »nya arbetarparti«. Med PR-
experten Per Schlingmann som nytillträdd 
partisekreterare och Timbrochefen Ceci-
lia Stegö Chilò som kulturminister, kan 
man konstatera att högern insett språkets 
och kulturens betydelse. Det ställer krav 
på folkbildning och mobilisering mot de 
nygamla moderaterna.
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Introduktion
Att förklara innebörden av ordet »bor-
garklass« på -talet är en långt ifrån 
enkel uppgift; traditionella tolkningar 
tycks i själva verket inte passa särskilt väl 
på den samtida verkligheten. Att hänvisa 
till ägandet som ett åtagande (så som det 
beskrivs i Weimarförfattningen som ett 
arv från Weber) tar inte hänsyn till de 
nutida härskande klassernas rovgirighet, 
vulgarisering och snabba omsättning. Å 
andra sidan kommer en tolkning som den 
marxistiska som endast tar hänsyn till ställ-
ningen i produktionssystemet att förbise 
den process av förborgerligande som hela 
västvärlden genomgått under de senaste 
årtiondena. Filosofen Massimo Cacciari 
hävdar provokativt att jämfört med sådana 
fasta defi nitioner tycks den antidemokra-
tiska högerns identikit för borgerligheten 
mycket mer suggestivt och komplext – ett 
identikit som tar fasta på borgerlighetens 
osäkra, ansvarslösa, rotlösa, tvärgående, 
opportunistiska natur.

Det är överhuvudtaget svårt idag att tala 
om sociala klasser (det är i sanning inte 
bara för borgerligheten som det brådskar 
med en omdefi nition). Ändå är det slående 
hur den italienska borgarklassen ständigt 
underkänts i historieskrivningen och i den 
politiska debatten. 

Den italienska borgarklassens 
moraliska och intellektuella misär

Det italienska problemet handlar inte om 
auktoritet, utan om autonomi: att det inte 
fanns ett fritt samhällsliv utgjorde under 
århundraden det främsta hindret för att 
skapa en härskande klass, för att skapa en 
modern ekonomi och en klass som bärs upp 
av de tekniska framstegen (…): det som 
borde vara villkoren och förutsättningarna 
för en modig politisk kamp, ett osvikligt 
instrument för att välja och förnya den härs-
kande klassen.³

Ett fåtal månader efter fascisternas marsch 
mot Rom  sammanfattar Piero Gobetti 

Italien: en omstörtande 
borgarklass?
Monica Quirico
Översättning: Maria Sundvall
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(-) – en enastående intellektuell 
personlighet från Turin och antifascistisk 
kulturorganisatör, som formulerade teorin 
om den »liberala revolutionen« – den ita-
lienska efterblivenheten som ett uttryck för 
att det saknas en borgarklass mogen att ta 
på sig elitens uppgifter. Den analysen är inte 
olik Antonio Gramscis (vars vän Gobetti 
var), när han i fängelsedagböckerna disku-
terar rörelsen som ledde fram till Italiens 
enande , Risorgimento, som en förlorad 
möjlighet och noterar:

Den italienska borgerligheten kunde inte 
ena folket kring sig och det blev orsaken 
till dess nederlag och dess avbrutna utveck-
ling.⁴

Tesen om borgarklassens historiska efter-
släpning, såväl ekonomiskt som politiskt, 
kommer också att få näring under efter-
krigstiden, då den kommer att omformu-
leras i ljuset av erfarenheterna av fascis-
men. Så skriver till exempel författaren 
och fi lmaren Pier Paolo Pasolini på sjut-
tiotalet:

Italien har aldrig förmått forma en stor 
Höger. Det är förmodligen det förhållande 
som bestämt hela dess samtidshistoria. Men 
det handlar inte om en orsak, utan snarare 
om en eff ekt. Italien har inte haft någon 
stor höger eftersom landet inte har haft en 
kultur som kunnat uttrycka en sådan höger. 
Den har bara kunnat uttryckas av den råa, 
löjliga, våldsamma höger som utgörs av 
fascismen.⁵

En fascism som till råga på allt inte begrav-
des med Mussolini; tvärtom, dess arv – den 
rutinmässiga opportunismen, översitteri på 
kompetensens bekostnad, den tvetydiga 
sammanblandningen av off entligt och 

privat – tycks varaktigt. Nyligen beskrevs 
Italien som 

ett land som har haft en liten borgarklass 
och ibland ett slags förskrämd medelklass 
som är benägen att stödja frihetsinskrän-
kande och äventyrliga politiska program.⁷

Det brännande temat om förhållandet 
mellan borgerligheten och fascismen har i 
debatten efter valen i april  åter aktua-
liserats av en intellektuell som absolut inte 
kan misstänkas för bolsjevism: Eugenio 
Scalfari, skyddsgud för den »upplysta« 
borgerligheten, alltid i färd med att bränn-
märka Berlusconis illdåd. I en artikel med 
den betecknande rubriken »De misstag som 
dagens borgerlighet riskerar att upprepa« 
påminner Scalfari om hur den »produktiva 
och moderata« borgarklassen (hela den ita-
lienska industriborgerligheten, till att börja 
med Agnellifamiljen, dynastin bakom Fiat-
koncernen) och till och med den »liberala 
och intellektuella« borgerligheten (ett 
namn bland alla andra: den liberale politi-
kern och fi losofen Benedetto Croce) stödde 
– och fi nansierade – fascismen. Några (fast 
inte industriägarna) insåg sitt misstag , 
det år då regimen utvecklades till diktatur, 
och anslöt sig till antifascisterna, men det 
var redan för sent och det pris hela landet 
fi ck betala blev blodigt. 

Scalfari menar att orsaken till detta tragiska 
misstag var »skräcken för de röda«: borger-
ligheten ville göra rent hus med fackfören-
ingar och folkliga partier, och den trodde 
sig kunna använda fascismen som sin väp-
nade gren, som den sedan, efter fullgjort 
uppdrag, skulle kunna göra sig av med. 
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Historien tog, som bekant, andra vägar. 
Det handlar inte om att jämföra Berlusconi 
med Mussolini; den jämförelsen skulle av 
olika skäl inte passa. Scalfari varnar dock:

inom den så kallade produktiva borgerlig-
heten fi nns det några likheter. Till exempel 
avvisandet av regleringar, den fördomsfulla 
antipatin inte bara mot »kommunisterna« 
(som inte fi nns längre) utan mot vänstern 
i allmänhet och center-vänstern i synner-
het. En kortsynt vision av den ekonomiska 
verkligheten. Besattheten av skatter. Och en 
oroande politisk ytlighet, förknippad med 
primitiva drag av antiparlamentarism och 
antipolitik.⁹

En framtid som i Argentina?
Att det inte går bra för Italien, är numera 
allmänt erkänt. Utan tvivel växer oron för 
risken av en epokgörande nedgång. Men 
det skulle vara alltför lätt att lasta hela skul-
den på Berlusconi, även om hans regering 
uppenbarligen fått krisen att accelerera. 
Om åren sedan Maastricht-avtalet  
varit nedkylande för hela den europeiska 
ekonomin, råder det inget tvivel om att 
det gått sämst för den italienska ekonomin, 
med en ökning av bruttonationalproduk-
ten BNP, absolut och pro capita, och en 
industriproduktion som inte når upp till  
procent respektive  procent av det euro-
peiska genomsnittet. De styrandes diagnos 
– om ekonomin går dåligt, ska man söka 
orsaken i alltför höga arbetskraftskostnader 
– håller inte för en empirisk granskning: 
Det är tvärtom så att man under de senaste 
åren sett en anslående ökning av vinsterna, 
och av vinsterna på arbetsfria inkomster, 
och en kraftig minskning av arbetskostna-

dernas andel av de totala kostnaderna.10 
Den italienska tillbakagångens rötter åter-
fi nns snarare i att den italienska industrin 
släpat efter teknologiskt och organisato-
riskt, särskilt från mitten av nittiotalet och 
framåt.11 Ur den synpunkten är nedgången 
för biltillverkaren Fiat betecknande. Sedan 
en tid har företaget fl yttat merparten av sin 
produktion till utlandet och man fruktar 
att det till slut kommer att stänga sina ita-
lienska anläggningar, efter att ha avskedat 
tusentals och åter tusentals arbetare, som 
blivit »överfl ödiga«. Luciano Gallino, en 
av de mest framstående arbetslivsforskarna, 
konstaterar bittert:

Hur en företagarklass och en politisk klass 
kan se allt detta gå förlorat – vilket man 
kunnat förutse och man också har förut-
sett sedan minst fem år – utan att i grund 
och botten ens verka bekymra sig särskilt 
mycket, är inte så mycket ett italienskt 
mysterium som ett förfärande drag i vår 
nutidshistoria.¹²

Samtidigt med krisen för Fiat har vi under 
dessa år varit med om förödande fi nans-
skandaler – förödande för tusentals arbetare 
och sparare – som drabbat till synes solida 
industrikomplex. Cirio och Parmalat är de 
mest kända fallen. Vi har sett de små och 
medelstora företagens svårigheter och indu-
stridistriktens borttynande (vars tidigare 
framgångar ledde till att man talade om ett 
ekonomiskt mirakel i nordöstra Italien). 

Till detta har i hög grad bidragit den »upp-
off ringarnas« politik med privatiseringar 
och försämringar av anställningsskydd 
som infördes av centervänsterregeringarna 
på nittiotalet, vilket stärkte en kapitalism 
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inriktad på kortsiktig avkastning.13 Det är 
ändå nödvändigt att gå ännu längre tillbaka i 
tiden för att i grunden förstå den nuvarande 
nedgången: den framstår i själva verket som 
resultatet av en långsiktig strategi, vars start 
skulle kunna dateras till mitten av sextio-
talet, då borgerligheten för att å ena sidan 
hålla stånd mot samhällskonfl ikterna och 
å andra sidan ta itu med de regionala och 
produktiva obalanser som hindrade utveck-
lingen, valde att avstå från en planering värd 
namnet.14 Därför investerade man så litet i 
forskning, utbildning, uppfi nningar.

Hur reagerar den »produktiva« borgerlighe-
ten på denna situation? Det är frågan som 
Scalfari ställer sig i artikeln »Vad vill den 
italienska borgerligheten?« Författarens 
nedslående svar är: Berlusconis återkomst. 
När den gamle liberale intellektuelle kom-
menterar det möte som företagarorganisa-
tionen Confi ndustria höll i slutet av maj 
, inför   delegater (representan-
ter för små, medelstora och stora företag, 
från norra, mellersta och södra Italien, kort 
sagt med Scalfaris sammanfattning »bor-
gerligheten, vilken betydelse man än vill 
ge ordet«), vänder han sig – efter att ha 
påmint om alla negativa rekord som sla-
gits av högerns ekonomiska politik – med 
följande ord till den produktiva borgerlig-
heten:

Centerhögerregeringen har varken varit 
liberal eller laissez-faire, om detta är alla 
överens (…). Men den har inte reglerat 
marknaden. Den har översett med alla 
slags undanfl ykter och skatte- och avgifts-
fl ykt. Den har stimulerat antiparlamen-
tarismen och antipolitiken, men därefter 

i ett enda slag sanktionerat en vallag som 
återförde partiapparaterna till systemets 
högsta toppar. Saknar ni allt detta? Eller är 
det dagens Berlusconi ni uppskattar (…)? 
Uppskattar ni den omstörtande Berlusconi 
som iscensätter ett slags marsch mot Rom 
för att återerövra Palatset? Är det vad ni 
vill ha?¹⁵

Berlusconismen
I ljuset av dessa refl ektioner blir det inte 
längre lika obegripligt att Berlusconi inte 
bara vann valet  utan också förmådde 
behålla makten i fem år, och  inte 
besegrades av centervänsterns styrka, utan 
snarare av ett abnormt valsystem (som 
konstruerats av högern för att användas av 
och gynna den själv, men som i en ödets 
ironi har vänt sig mot den). Som Fausto 
Berti notti, före detta ordförande för kom-
munistpartiet Rifondazione Comunista, 
numera talman i deputeradekammaren, 
har skrivit, utgjorde Berlusconi-eran (som 
inte säkert är avslutad, med tanke på hur 
bräcklig och heterogen Romano Prodis 
majoritet är)

ett försök som inte var banalt och inte alls 
främmande för de härskande klassernas his-
toria och kultur i det här landet: försöket 
till uppror, att satsa på ett klubbslag mot 
det system av klassförhållanden som ärvts 
från de stora demokratiska erfarenheterna 
efter andra världskriget, att systematiskt 
bryta ned all samhällelig sammanhållning, 
att fördomsfritt slita bort varje anständig-
hetsskynke från gynnandet av det parasitära 
berikandet och från mekanismerna för spe-
kulativt förvärvande och berikande.¹⁶

Det skulle vara naivt – och farligt – att 
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fastna för Berlusconis folkloristiska drag: 
hans repliker värdiga en fj ärdeklassens narr, 
det mekaniska pianobarsångarleendet, den 
vulgaritet han skryter med, hans uppvisade 
okunnighet och inkompetens; allt detta har 
funnits och fi nns, men det får inte dölja 
det strategiska elementet. Högerregeringen 
har under dessa år haft ett mycket specifi kt 
mål: inte längre sanering av ekonomin, som 
de föregående regeringarna strävat efter, 
utan snarare omedelbar tillfredsställelse av 
intressena hos hela den breda enhet av skat-
tesmitare och spekulanter, stora och små, 
som utgör basen för valalliansen kring Casa 
della Libertà. Där fi nns vitt skilda person-
ligheter, vad gäller kultur och profession, 
men likväl »förbrödras« de av övertygelsen 
om att den off entliga sfären utgör en fri-
hamn, lösgjord från alla slags etiska hinder, 
som kan användas för att gynna de egna 
egoistiska fördelarna. En parasitär sam-
hällsgrupp, till vilken såväl småborgaren 
som den högborgerlige räknas. Och i Ita-
lien har den en ovanlig och oroande bredd, 
som ett resultat av de familjecentrerade 
och patriarkala strukturer som präglar den 
italienska kapitalismen. Det var mötet 
mellan dessa arroganta särintressen, som 
av naturliga skäl lutade mot populism, och 
en ideologi som – med orätt, tror vi – man 
fortsätter att kalla »nyliberal« (som om de 
mäktiga idag inte utnyttjade staten och 
de off entliga resurserna!) som framfödde 
Berlusconis »systemskifte«. Och därför, år 
, sextio år efter nazifascismens fall, 
i ett av Europas folkrikaste länder, som 
beundras av hela världen för sin kultur, sin 
historia, sin konst, fi ck vi höra följande föga 
uppbyggliga dialog mellan den tidigare 

regeringschefen – som för övrigt fortsätter 
att vägra erkänna nederlaget – och hans 
publik, under upplösningen av kampanjen 
kring lokalvalet - maj:

– Är ni förbannade på regeringen?
– Ja!
– Är ni för att inte ha något att göra med de 
där människorna?
– Ja!
– Är ni beredda att protestera utan rädsla? 
Är ni redo att alla komma till Rom så snart 
jag ber om det?
– Ja!
– Jag hörde inte bra, upprepa än en gång!
– Ja, till Rom, utan rädsla!¹⁸

Centervänstern och borgerligheten
Men på samma sätt som inte hela arbetar-
klassen röstar till »vänster« (Berlusconi har 
dragit till sig inte så få arbetare, med sina 
skrävlande löften och sin självgoda framto-
ning som en self-made man), så röstar inte 
hela borgerligheten till höger.

Om det italienska kommunistpartiet, PCI, 
en gång i tiden samlade röster inte bara 
från arbetare, utan även från en ansenlig 
del av den »progressiva« borgerligheten, 
framträder dess arvtagare, vänsterdemo-
kraterna i DS, som utgör en del av Prodi-
regeringens majoritet – med hela den nit 
som kännetecknar avfällingar – idag som 
den ekonomiska utvecklingens predikan-
ter, inte längre i de underordnade klas-
sernas intresse, utan i »Landets«, det vill 
säga företagens, intresse. Man skulle kunna 
kalla det för en »genetisk mutation«, med 
tanke på att fröna till omvandlingen såddes 
redan inom den gamla organisationen 
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(PCI), och med tanke på att det är precis 
samma utvecklingsideologi – det vill säga, 
idén att socialismens framgångar är helt och 
hållet detsamma som produktivkrafternas 
utveckling, inom ramen för ett stärkande 
av arbetarpartiets politiska infl ytande – som 
idag bara har bytt förtecken.

 Det är följaktligen inte förvånande att 
Romano Prodis union (centervänsterkoa-
litionen) ända sedan bildandet genomsyras 
av ett neocentristiskt projekt, mot vilket 
betydande delar av den italienska borgerlig-
heten och de styrande syftar och som, av en 
del av den radikala vänstern, ofta polemiskt 
tolkas som ett »mjukt« sätt att övertrumfa 
Berlusconi, genom att låta de socialt oac-
ceptabla aspekterna falla men bevara den 
liberala karaktären.

 I själva verket tycks majoritetsstånd-
punkten bland ekonomerna hos den 
»moderata vänstern« inom regeringen 
i skrivande stund (det är nödvändigt att 
vara försiktig) vara den socialliberala: deras 
diagnos betonar att både marknaden och 
staten misslyckats; deras behandling består i 
ökad konkurrenskraft, men även mer statlig 
reglering och fördelning, samtidigt som de 
utesluter metoder som direkt statligt ingri-
pande, eller en plan för att skapa arbeten. 
Sådant avfärdas som föråldrad statsideo-
logi. Således återstår fl exibilitet, men också 
ett socialt skyddsnät.

Den modell som frammanas tycks vara den 
danska fl exicurity²², som förespråkats även 
av Anthony Giddens (som i själva verket 
talar om »skandinaviska modeller«, och 
behandlar de olika nationella modellerna 
som en enda enhet) som ett recept för eran 

efter Berlusconi. Man har medgivit att 
det fi nns misstankar om att ifall modellen 
tillämpades i Italien – ett land som aldrig 
lyckats bygga en genuin välfärdsstat – skulle 
den leda till större frihet att avskeda, punkt 
slut. 

Slutsatser
Den bakåtsträvande borgerligheten 
röstar för högern, den reformistiska för 
center(vänster)n. Och de underlydande 
arbetarna går fram i skilda led. Som slut-
sats erbjuder sig, tror vi, tre teman värda att 
diskutera, om än rent schematiskt.
 Framförallt aktualiseras än en gång 
framträdande intellektuellas klagan i det 
förfl utna över att det saknas en modern 
höger i Italien. Följande ord:

framtoningen som självsäker optimist, 
talarknepen, förkärleken för framgång och 
festligheter, förmågan att mystifi era och tala 
med emfas lyckas bli uppriktigt populära 
bland italienarna

skrevs av den tidigare nämnde Gobetti 
, men det passar väl in på de nutida 
framgångarna för den italienske »Herrens 
smorde«.
 För det andra är den »reformism« det 
talas om givetvis präglad av vår tid, vilket 
visas av dess stridsrop om ständigt ökad 
fl exibilitet på arbetsmarknaden. Dessutom 
är termen »reform« bland de ord som under 
senare år genomgått en språklig omvand-
ling värdig det uppochnervända samhälle 
som beskrivs av Orwell i .
 Slutligen leder splittringen, även i valen, 
av arbetskraften (som röstar lite till höger, 
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lite till vänster och lite inte alls) oss vidare 
till den svårighet vi startade med: hur ska 
man idag beteckna de sociala klasserna (för 
jo, vi tror att de fortfarande fi nns, och att 
klyftan mellan dem till och med fördjupas)? 
Det kan vara så att de brukliga termerna 
– borgarklass och arbetarklass – är föråld-
rade. Men eftersom det ofta är så att de som 
beklagar att den verkliga (?!?) borgarklassen 
försvunnit, sedan den förråtts av dagens 
rovdjurskapitalism, är samma personer som 
kungör att arbetarklassen försvunnit, för-
håller vi oss avvaktande i de diskussioner 
där man påstår att den traditionella klass-
uppdelningen blivit inaktuell.
 Det som tycks ovederläggligt är att det 
som inte försvunnit är de individer, och 
grupper, som är i stånd att bestämma över 
andra personers (ibland miljoner personers) 
arbetsvillkor och liv, i kraft av de resurser 
– antingen det rör sig om materiella och 
immateriella produktionsinstrument eller 
inkomster – de disponerar över. Och vi 
medger att vi står fast vid uttryck som härs-
kande klass, för att beteckna den minoritet 
som utövar sådan makt, och underordnad 
klass, för att påminna om den majoritet 
som lyder under den makten

Noter
  Det påpekas av A Zaniboni, »Introduzione« i 

A Bonomi, M Cacciari, G De Rita, Che fine 
ha fatto la borghesia? Dialogo sulla nuova classe 
dirigente in Italia, Turin, Einaudi , s.xiv. 
– Weimarförfattningen syftar på den författ-
ning för den nya tyska republiken efter första 
världskriget och kejsardömets fall, som antogs 
. Max Weber (-), tysk sociolog, 
filosof och nationalekonom. Har bland annat 
utvecklat teorier om sambandet mellan pro-

testantisk etik och kapitalismens uppkomst. 
Ö.a.

  Se M Cacciari, »Passato futuro del ’borghese’« 
i A Bonomi, M Cacciari, G De Rita, se ovan, 
ss.-.

  P Gobetti, »Problemi di libertà« () i P 
Gobetti, La rivoluzione liberale. Saggio sulla 
lotta politica in Italia, red. E Alessandrone 
Perona, Turin, Einaudi , s..

  A Gramsci, Quaderni del carcere (»Fängelsedag-
böcker«), volym III, Quaderni - (-
), kommenterad utgåva av Istituto Gram-
sci, red. V Gerratana, Turin, Einaudi  ( 
uppl), Quaderno  (). »Ai margini della 
storia (Storia dei gruppi sociali subalterni)« 
s.. – Antonio Gramsci (-), en 
av grundarna av italienska kommunistpartiet 
. Dömdes under Mussoliniregimen  
till  års fängelse och författade i fängelset 
sitt mest berömda verk, fängelsedagböckerna. 
Ö.a.

  P P Pasolini, »Gli Italiani non sono più quelli« 
(), publicerad i P P Pasolini, Scritti corsari, 
Milano, Garzanti , s..

  Se M Palla, »Per un profilo della classe dirigente 
fascista« i Le classe dirigenti nella storia d’Italia, 
red. B Bongiovanni och N Tranfaglia, Rom 
– Bari, Laterza , s..

  Zaniboni, se ovan, s.viii.
  Scalfari grundade  dagstidningen 

Repubblica,som idag är den mest sålda i lan-
det.

  E Scalfari, »Quegli errori che la borghesia oggi 
rischia di ripetere«, i »Il Venerdì di Repubb-
lica«, bilaga till Repubblica  juni , s..

 Se A Ricci, Dopo il liberismo. Proposte per una 
politica economica di sinistra, Rom, Fazio , 
ss.-.

 Se ovan, ss.-.
 L Gallino, »La tragedia dell’auto nazionale« 

(), i Gallino, Italia in frantumi, Rom – 
Bari, Laterza , s..

 Man diskuterar, särskilt inom vänstern, den 
bok av G Alvi, Una Repubblica fondata sulle 
rendite. Come sono cambiati il lavoro e la ric-
chezza degli Italiani, Milano, Mondadori , 
som visar på ökningen av skattefinansierade 
sysselsättningar (till vilka pensioner och stat-
liga anställningar räknas...) på bekostnad av 
det produktiva arbetet.
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 Se R Bellafiore, J Halevy, »Tendenze del capi-
talismo contemporaneo, destrutturazione del 
lavoro e limiti del ’keynesismo’« i Rive Gauche. 
Critica della politica economica, red. S Cesa-
ratto och R Realfonzo, Rom, Manifestolibri 
, s.-.

 Scalfari, »Che cosa vuole la borghesia italiana?«, 
Repubblica  maj , s.. 

 F Bertinotti, »Un progetto di liberazione«, 
Alternative, IV, , nr , ss.-.

 Se Ricci, »Fisco, finanza pubblica e crisi eco-
nomica: la necessità di una grande operazione 
riformatrice«, Alternative, IV, , nr , 
ss.-.

 Episoden som återutsänts flera gånger av televi-
sionen, återges av Scalfari i ovan citerad artikel, 
»Che cosa vuole…«

 Se M Porcaro, Metamorfosi del partito politico. 
Associarsi contra il capitale, Milano, Punto 
Rosso , ss.-.

 Se P Ferrero, »Il nostro programma: ricostruire 
l’efficacia del conflitto sociale«, Alternative, IV, 
, nr, ss.-. Författaren, medlem av 
Rifondazione Comunistas nationella sekreta-
riat, har posten som solidaritetsminister i Pro-
dis regering.

 Se Bellafiore och Halevi, ss.-. Författarna 
är mycket kritiska när de diskuterar denna 
inställning, som enligt dem bygger på en 
totalt felaktig tolkning av den samtida kapi-
talismen.

 Sammanfattas tydligast på italienska i T Braun, 
»La flexicurity danese«, i Welfare scandinavo. 
Storia e innovazione, red. P Borioni, Rom, 
Carocci , ss.-.

 Se A Giddens, »Il modello scandinavo per il 
dopo Berlusconi«, Repubblica  juni , s. 
och s..

 P Gobetti, »Mussolini«, La Rivoluzione Libe-
rale, I, , nr , s., utgiven i La rivolu-
zione liberale, se ovan, s..
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Läser en sommarrecension i en av kvälls-
tidningarna, om Anneli Jordahls nya bok 
om klasstillhörighet, och förvånas hur 
lättvindigt hon uppmanas av den mycket 
frejdiga skribenten att skippa det där med 
att bli kissnödig inför medelklassens diverse 
ritualer. 
 Hur ska någon som klivit in utifrån i det 
sammanhanget kunna strunta i allt sånt, 
när inte ens medelklassen – i synnerhet inte 
kvinnorna – förmår uppnå denna speciella 
form av nirvana? 
 Själv kommer jag från någon form av 
mellanskikt och tycker att Anneli Jordahl 
verkligen träff at en nerv, om hur osäkerhe-
ten och otryggheten i klassvandringen blir 
som en egen märklig och besvärlig utväxt 
som måste hanteras varsamt och hela tiden 
aktas för stötar. Men jag tycker det fi nns 
saker att tillägga. Visst kan vilsenheten vara 
som en dold plåga för dom som bytt social 
hemvist. Men även utan klassvandring kan 
det där med tillhörighet, och brist på till-
hörighet, skava illa. 
 Jag växte upp på en högborgerlig gata. 
När det var elevpolitiskt möte hemma 
hos mig, i köket, hände det att en del mer 

framfusiga killar åt upp allting i skaff eriet 
och sedan anklagade en för att vara bracka 
eftersom man drack te och bodde i ett mau-
soleum, det är faktiskt sant att några av 
dom sa så. Ovanför bodde ett kollektiv som 
antingen lagade linsgryta eller hade stora 
uppgörelser om saker och ting – gångarna 
var långa och trossbottnarna inte särskilt 
väl isolerade, så man kunde följa debattens 
vågor på nedre däck. Hemma hos oss rådde 
en slags halvkollektiv livsstil, även den med 
tendenser till kraftig sjögång emellanåt. I 
resten av huset bodde vanliga männi-
skor, trodde jag i alla fall. Dom som var 
någotsånär förnäma var den mycket äldre 
generationen som hade fl yttat in redan på 
-talet. Det där förändrades när husen 
på gatan omvandlades till bostadsrätter 
och det började krylla av minkpälsar nere 
i Fältöversten. Minkarna krympte på ett 
besynnerligt vis andra kvinnor till pygmé-
storlek, inklusive min mamma som fi ck 
en känsla av att träskor på Ica inte längre 
fungerade. Alltsammans var mycket mot-
sägelsefullt. Några tjejbekanta i proggen 
kunde få för sig att jag på grund av adres-
sen levde ett väsentligt mer spännande och 

Kvinnor och borgerlighet.
Klasskamp på gränsen till
sammanbrott
Anne Hedén
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välbärgat liv än vad som verkligen var fallet. 
Själv visste jag ju att jag inte alls var tillhö-
rig bland dom tillhöriga och självklara, en 
stark känsla som bara fanns där. Och det var 
mycket förbryllande att just mina vanor av 
jämnåriga killar bland vänsteristerna kunde 
stämplas som uttryck för klasstillhörighet; 
tedrickning, läxläsning, Beethoven. Bro-
deri, en annan grej jag höll på med ibland, 
i skymundan, genererade vilda fnysningar. 
Utom hos slöjdfröken som dessvärre var 
extremt moderat, gillade plisserade kjolar i 
klanrutigt och alltid var pigg på konfronta-
tion bland syrullarna. En lösning på själva 
identitetsproblemet blev att jag bestämde 
mig för att det riktiga livet, det levdes på 
andra platser och under några år som poli-
tiskt aktiv vårdade jag dessutom en dialekt 
i stockholmskt söderläge. Så småningom 
struntade jag i hemmahörigheten, gav upp. 
Fast jag lyssnar fortfarande intresserat på 
klassbundna läten omkring mig. Förr bru-
kade östermalmare trycka till iiina så att de 
surrade när de ville göra eftertryck, numera 
luftar man aaana. Jag avhöll mig alltid från 
iiina, men trillar numera av misstag in i 
aaaana ibland, fast vid varje sådant tillfälle 
kommer jag ihåg de upprörda vänster-
grabbarna – några av dem konstnärsbarn 
dessutom – som tog spjärn i köket: »du 
PRATAR konstigt«. 
 Innan jag övergav ämnet tog jag ibland 
upp tillhörighetsfrågan med en kompis. 
Jag hade kommit på en teori: bristande 
identitet i medelklassen handlade om att 
det tidigare i släkten funnits klassresenärer 
som fått slita, föreslog jag. Kompisen som 
var långt mindre intreresserad kom med 
en mot-analys värdig Olle Hedberg: i stort 

sett hela den svenska medelklassen kommer 
om man tittar några generationer tillbaka 
(och här är vi framme vid cirka ) från 
fattigbönder, statare eller arbetare. Det är 
typiskt svenskt helt enkelt.
 Det hade hon förmodligen helt rätt i. 
 Två fi lmer under -talet blev rädd-
ningen ur det borgerliga dilemmat. Jag 
gick och såg dom ensam, fl era gånger, och 
blev på riktigt upplivad. Truff auts Adèle H, 
(nyligen visad i SVT), om Victor Hugos 
dotter som blev mentalsjuk, och Volker 
Schlöndorff s Nådaskottet som slutade illa 
den också. 
 Det handlade om fi na fl ickor som gick 
i väggen på det mest oklädsamma vis, inga 
döende svanar alltså, utan ödesdramatik 
om skammen att vara kvinna och därmed 
en ickeperson. Trots att hjältinnorna i res-
pektive fi lm hörde till rätt klass, och utifrån 
sett betraktades som inkluderade, handlar 
fi lmerna om hur de trampar runt i varsin 
labyrint av utstötthet. Adèle H förälskar 
sig i en offi  cer som knappt lagt märke till 
henne, förföljer honom över havet till 
Kanada, gör bort honom inför regemen-
tet och sätter genom sin förtvivlan sprätt 
på hela omgivningen. I bakgrunden – den 
store Victor Hugo, människovännen som 
skrev Samhällets olycksbarn, stormade mot 
domen mot Dreyfus, men som också väg-
rade låta dottern publicera sig och ville att 
hon skulle gifta sig med en man han valt 
ut. När offi  ceren till slut försöker ta kontakt 
med Adèle för att få ett slut på situationen 
ser hon honom inte, märker inte att han 
fi nns, hon har gått in i sitt eget rum, nyck-
eln dit in var den vansinniga förälskelsen. I 
det barrikaderade inre rummet stannar hon 
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och skriver chiff rerad dagbok tills hon dör, 
i åttioårsåldern. 
 Schlöndorff s fi lm, som bygger på en 
roman av Marguerite Yourcenar, handlar 
också om olycklig kärlek, ett kammardrama 
där en adlig kvinna under kriget mellan vita 
och röda i Baltikum försöker välja sida, välja 
sig själv, i kärleken och i politiken, med kus-
ligt självförstörande resultat. (Nådaskottet 
var en av fl era fi lmer, inser jag nu, under det 
rättfärdiga -talet där fascisterna utrustas 
med otäcka egenskaper medan de som är 
röda är lite mer sympatiska och älskande 
mot alla odds.) 
 Men i både Adèle H och Nådaskottet 
gjorde hjältinnorna utsiktslösa uppror mot 
en ordning som säger att kvinnor fi nns bara 
om männen ser dom. 
 Nådaskottet var obetydligt muntrare 
än Hamlet, medan Adèle H kändes out-
grundlig. Var det ett lyckligt slut eller ett 
olyckligt? En manlig skribent i en av dags-
tidningarna hävdade att detta handlade nog 
om frigörelse. En kvinnlig recensent i en 
damtidning, Femina förstås, hävdade mot-
satsen, att detta var nog hemskt sorgligt på 
alla sätt; en tjej som tog sig rätten att först 
bli heltokig och sedan gå och gömma sig, 
vad var det för slags frihet?
 En fi lm från mitten av åttiotalet brot-
tades vidare med frågan om varför kvin-
nor formellt sett kan vara tillhöriga, men 
ändå utanför. I Denys Arcands Det ame-
rikanska imperiets fall från  förelä-
ser en kanadensisk kvinnlig akademiker, 
Louise Portal, under en middag om hur 
det känns att jobba mer för mindre belö-
ningar, att hamna i en särskild senfärdig 
kö vid befordringar och att överlag behöva 

stå ut med sexistiska manliga kollegor på 
jobbet. Därefter kastar hon sig i armarna 
på en extrem machokille med dominanta 
böjelser. Sensmoralen som jag uppfattade 
den då var att det är bättre med hederligt 
menat förtryck än den slingerbultiga vari-
ant som Portal kritiserar i sin monolog. Fast 
lösningen gjorde då ett teatraliskt intryck, 
om än något skräckinjagande. Och frågan 
om vad som är ett lyckligt slut i såna här 
berättelser förblev olöst. Louise Portal är 
förresten med i ännu en biroll i en alldeles 
ny skräckis om medelklasskvinnor, Laurent 
Cantets Mot Södern, om damer som köper 
sex på Haiti. Vitsen är förstås att låta två 
former av utsatthet mötas för att se vad som 
händer. Återigen får Portal spela kvinnan 
som lyckas vända motsägelserna till något 
meningsfullt, medan Charlotte Rampling 
och Karen Young gör två otäckt avskär-
made kärleksturister med feta plånböcker 
och ihålig längtan. Särskilt Ramplings kyl-
skåpssvala lärarinna vägrar på ett otäckt vis 
att ta ledigt från översitteriet. Fast hon visar 
också med vartenda skrymsle i sitt till synes 
förstelnade ansikte oron som växer när hon 
delar ut sina livslögner; att hon respekterar 
killen när hon betalar, att det inte är något 
mer än sex, att männen minsann också 
tycker det är så trevligt alltihop. En värdig 
efterföljare, i stormstyrka räknat, till Adèle 
H och adelsdamen i Nådasskottet. 
 Fast jag blir inte upprymd längre när 
jag ser såna här fi lmer med inbyggd svin-
del, har blivit allt blödigare med åren och 
mer nervös när det gäller fi lmkaraktärernas 
mentala överlevnad.
 Sedan slutet av -talet har det förmodli-
gen också ägt rum någon form av förskjut-
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ning när det gäller kvinnlig identitet, till 
det bättre skulle jag vilja säga, ju värre intig-
heter som skildras. Intresset för berättelser 
om (hög)borgerlig kvinnlig vantrivsel tycks 
vara i stort sett outslitligt, också för kvinnor 
från helt andra samhällsförhållanden. I bor-
gerligheten fi nns det en dramaturgiskt sett 
spännande fallhöjd mellan förväntningarna 
och utstötningsprocesserna, det går liksom 
inte att ta miste på vad som pågår, inbillar 
jag mig. 
 I somras följde till exempel en minipocket-
upplaga av Cecilia Hagens bok om prinses-
san Diana med som bonusbok när man 
köpte en damtidning. En annan tjejtidning 
hade med en liknande pocketversion av 
Cecilia von Krusenstjernas självbiografi ska 
roman En spricka i kristallen som sommar-
läsning. Alltså boken där PG Gyllenham-
mars dotter skriver om fi ktiva men för alla 
skvallerintresserade lätt identifi erade perso-
ner i överklassen. En mamma som är besatt 
av sin man, fast bara av hans framgångar, 
medan han är otrogen och aldrig hemma 
och barnen får klara sig bäst de kan.
 I Mina resor med Diana intervjuar 
Cecilia Hagen bland andra Julie Burchill 
– engelsk selfmade tyckare om populär-
kultur som alltid tar med sitt enkla klas-
sursprung i diverse beska kommentarer om 
samtiden, fast inte på något förväntat sätt 
– om hennes fascination inför den engelska 
kronprinsessan och hon säger något om 
att Diana var som en engelsk arbetartjej 
som naivt trodde att hon skulle leva lycklig 
resten av livet när hon blivit gift. Och att 
mannen var någon hon skulle se upp till, 
också det under resten av livet. Vilket hon, 
Julie Burchill från arbetarklassen, alltså 

kunde identifi era sig med utan problem.
 Böckerna är naturligtvis helt olika var-
andra, men perspektivet är fångenskap, 
självbilden som aldrig kan repareras, degra-
deringen. 
 Eller som Birgitta Svensson skrev i 
Expressen – det var inte främst för Leno-
ardo di Caprios skull som fl ickorna vall-
färdade till Titanic-fi lmen utan för Kate 
Winslets, som gestaltade tjejen som var 
tvungen att gifta sig till pengar, påhejad 
av sin hjärtlösa mamma, men som genom 
katastrofen glider ur familjens grepp och 
skapar sig sitt eget liv. Och, får man tillägga, 
det intressanta att det är hon som ser pojken 
som målar av henne. Det är hon som har 
Blicken. 
 Det jag själv, på senare år, hela tiden åter-
kommer till som referensram när det gäller 
kvinnlighet och klass är George Orwell 
och hans självupplevda missanpassning i 
den brittiska medelklassen. I den senaste 
biografi n, av D  J Taylor, Orwell Th e Life, 
handlar det mycket om hur Orwell defi -
nierade sig genom vad han inte var; han 
gick på Eton, men inte på universitetet, 
han var fördelaktigt positionerad i det 
extrema brittiska klassamhället men utan 
pengar, han var begåvad men hade inte 
särskilt höga tankar om sig själv. Det visar 
sig ju längre man kommer i boken att det 
bevingade begreppet upper lower middle 
som han myntade i sig bara var toppen på 
ett isberg. För det var ju inte bara klass han 
våndades över, utan kast; Orwell defi nie-
rade sig självklart som kastlös i den övre 
medelklass han tillhörde, på ett sätt som 
är helt tydbart för många medelklasskvin-
nor. 
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 I Sverige är positiv klasstillhörighet något 
som är förbehållet män. Negativ klasstillhö-
righet handlar nästan alltid om kvinnor. 
 Inga män blir någonsin avförda från dag-
ordningen i det off entliga rummet för att de 
kommer från fel klass, eller bytt social hem-
hörighet. Medan kvinnors klassresor räknas 
till fördel i stort sett endast i Amelia. 
 Kvinnor avfärdas fortfarande påfallande 
ofta i debatten som medelklassfeminister 
om dom öppnar mun och diskuterar jäm-
ställdhet. Även om Fi fått befogad kritik 

så är det ändå intressant i hur hög grad de 
avfärdats just som medelklasstanter. Trots 
att det som defi nierar vad som verkligen är 
kvinnlig medelklass är betydligt mer fl y-
tande än för män – eftersom kvinnor som 
grupp äger mindre, tjänar mindre och har 
mindre makt, och därmed äger en betydligt 
vagare klassidentitet än män. 
 Jo, det fi nns verkligen klasskillnader. 
Men för många kvinnor är den nivåskill-
nad som avkrävs dem i relation till män 
betydligt mer märkbar.
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Gilbert Achcar, undervisar i statskunskap och internationella relationer vid universitetet 
i Paris- VIII, skriver i Le Monde Diplomatique fr a om Mellanöstern, skrivit fl era böcker 
om samtidspolitik. På svenska fi nns Barbariernas kamp –  september och den nya världso-
ordningen ().

Daniel Bensaïd, undervisar i fi losofi  vid universitetet i Paris-VIII, medlem från grundandet 
av Ligue Communiste Révolutionnaire. Skrivit en rad böcker, bl a om Marx, franska revo-
lutionen, Jeanne d’Arc, Walter Benjamin. På svenska Maj , en generalrepetition (till-
sammans med Henri Weber, ) och bidrag i antologin Lenin: massmördare? ().

Susan Caldwell, undervisar i psykologi vid Dawson College i Montreal, Kanada. Skriver och 
föreläser om kvinnofrågor och globaliseringsteman. Medarbetare och tidigare en av före-
ståndarna för International Institute for Research and Education, IIRE, i Amsterdam.

James Cockcroft, medarbetare vid International Institute of Research and Education, 
IIRE, i Amsterdam. Aktivist för mänskliga rättigheter sedan många år och författare till 
trettiofem böcker, bl a om Mexikos historia, Latinamerika, Salvador Allende. Skriver för 
Rebelión och International Viewpoint.

Peter Drucker, en av föreståndarna för International Institute for Research and Education, 
IIRE, i Amsterdam. Redaktionsmedlem i den holländska socialistiska tidningen Gren-
zeloos. Redaktör för antologin Diff erent Rainbows om homo- och transsexuella rörelser 
i tredje världen.

Penelope Duggan, historiker, skriver för International Viewpoint, samarbetar med Interna-
tional Institute for Research and Education, IIRE, i Amsterdam. Föreläser och har skrivit 
om kvinnors organisering och villkor i globaliseringen.

Dianne Feeley, redaktör för Against the Current, socialistisk tidskrift i USA, medlem i 
ledningen för Solidarity, bilarbetare.

>
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 Michael Löwy, född i Brasilien, bor i Frankrike sedan . Undervisar vid Ecole 
des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. På svenska bl a Förtvivlan, förhoppning, 
försoning: tre faser i Georg Lukács’ utveckling som intellektuell (), Förlossning och utopi 
() Che Guevara – en revolutionär humanist (). Senaste bok Franz Kafka, Rebel 
and Dreamer ().

Pierre Rousset, medlem från grundandet i Ligue Communiste Révolutionnaire i Frankrike, 
tidigare rådgivare i Europaparlamentet. Skriver om framförallt Ostasien och ekologi, ord-
förande i franska Attacs ekologi-arbetsgrupp. Har deltagit mycket aktivt i World Social 
Forums och European Social Forums. 

Catherine Samary, undervisar i ekonomi vid unversitetet Paris-Dauphine och vid Institut 
d’études européennes, IEE, skriver i Le Monde Diplomatique, fr a om Balkan och Öst-
europa. Medlem i franska Attac:s vetenskapliga råd och skriver artiklar på dess hemsida. 
Senaste bok (tillsammans med J A Dérens) Les confl its yougoslaves de A à Z ().

Enzo Traverso, född i Italien, bor i Paris sedan . Undervisar i statskunskap vid universi-
tetet i Amiens. Skrivit bl a Understanding the Nazi Genocide: Marxism after Auschwitz () 
och Th e Origins of the Nazi Violence (). Medverkar i fl era tidskrifter, bl a Historical 
Materialism (London), Contretemps (Paris), Espill (Valencia), Novecento (Modena). På 
svenska Auschwitz, Marx och nittonhundratalet ().

Michel Warschawski, israelisk antikolonial aktivist. Grundare och medarbetare i ledningen 
för Alternative Information Center (Jerusalem/Betlehem). Skrivit bland annat Sur la 
Frontière ().
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