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förord

Konsumskräck, ja till kärnkraft och moderatmärke på attachéväskan. Tja, det fanns nog goda skäl att kalla mig för konservativ i mina yngre tonår. Här skulle jag kunna skriva: Och sedan
växte jag upp. Men det ska jag inte göra. Och det av två anledningar, dels för att denna bok inte handlar om mina personliga
åsikter och hur dessa har förändrats över tid, dels – och det är
ett tyngre vägande skäl – för att alla försök att föraktfullt och
nedlåtande avfärda andra människors ideologiska ställningstaganden som korkade, barnsliga och ogenomtänkta bara kan leda
till en fördummande debatt. Mitt syfte med följande bok är snarare att försöka förstå karaktären av det skifte som har ägt rum
inom svensk politik och vilka övertygelser som ligger bakom det
nya politiska landskap som breder ut sig framför oss. Kunskap
är grundläggande för ett informerat demokratiskt samtal.
Varför har jag då intresserat mig för detta ämne just nu? Den
mest uppenbara anledningen är de genomgripande förändringar
som sker i vårt samhälle och som väcker en hel del frågor om
framtiden. Hur ska jag som samhällsmedborgare bedöma dessa
förändringar? Vad är det för värderingar och övertygelser som
7

driver dem? Vart är Sverige på väg? En annan mer personlig anledning som har väckt min nyfikenhet är att jag under några år
arbetade på en numera avsomnad lokaltidning som täckte de två
kommunerna Täby och Danderyd norr om Stockholm. I båda
dessa kommuner hade Moderaterna egen majoritet och kunde
därför driva igenom sin egen politik relativt obehindrat. Jag
fick därmed som reporter se moderat politik från första parkett.
Men det som utspelade sig på det lokala planet verkade i ökande
utsträckning få genomslag även på riksplanet, i synnerhet efter
det att Alliansen under ledning av den moderate statsministern
Fredrik Reinfeldt, från just Täby, tog över 2006. Kanske fanns
här en grund för att förstå de ideologiska krafter som hade satts
i rörelse.
Min tid som lokalreporter gav mig också andra politiska
insikter. Bland annat en tidig vink om hur Centerpartiet under
Maud Olofsson hade påbörjat en resa högerut som numera har
förvandlat det från ett tynande bondeförbund till ett lika marginaliserat parti för en radikal sekt av marknadsliberaler. Den
första indikationen kom när den nyliberale debattören Mattias
Svensson, då på Timbro, euforiskt berättade för mig att unga
centerpartister var ytterst mottagliga för den av Timbro nyutgivna författarinnan Ayn Rands tegelstenar om kapitalismens
förträfflighet. Den andra när det moderata kommunalrådet i
Danderyd, Gunnar Oom, under en intervju lutade sig fram mot
mig och sänkte rösten: “Det ska du veta, Joakim, att Centerpartiet står längre ut till höger än vi inom Moderaterna.”
Samtidigt hade hans eget parti några år tidigare påbörjat en
marsch mot mitten. De nya Moderaterna hade kastat ut en del
gammal politisk barlast och lagt sig till med en ny folkligare attityd som gjorde dem till ett potentiellt ”statsbärande” parti, och
därmed värdiga utmanare till Socialdemokraterna om reger8

ingsmakten. Åtminstone var det så de porträtterades i de flesta
medier.
Det som gjorde mig fundersam – och som fram till nu har
legat och gnagt i bakhuvudet – var en episod som utspelade sig
på en privat fest några veckor före valet 2006. Mitt klara intryck
var att de flesta festdeltagarna var borgerliga sympatisörer. Vid
ett tillfälle under kvällen frågade en av dem en kommunpolitiker för Moderaterna som råkade sitta bredvid mig i soffan vad
som hade hänt med partiet. Var de på väg att bli vänster? Hade
man som borgerlig anledning till oro över Moderaternas utveckling? Kommunpolitikern tog till orda och höll en lång utläggning som manade till förtröstan. Enligt honom var svenskarna
efter år av indoktrinering i grund och botten socialdemokrater
varför det var omöjligt att genomföra alla önskvärda förändringar av det svenska samhället i ett enda svep. Gick politikerna
för bryskt fram skulle folket sparka bakut. Därför var det inledningsvis nödvändigt att förändra långsamt, men tids nog skulle
svenskarna lära sig att älska sin nya frihet. Det han beskrev var
inget mindre än omprogrammeringen av en nation. Summa
summarum kunde de församlade känna tillförsikt eftersom Moderaterna varken hade bytt ideologi eller kärnvärden i och med
sin nya framtoning, utan strategi. Jag höll för en gångs skull tyst
och lyssnade.
Nästan två mandatperioder senare instämmer jag i kommunpolitikerns bedömning av sitt partis politiska utveckling som i
första hand strategisk.
Den grundläggande tes jag driver i denna bok är att Alliansen under de två senaste mandatperioderna i väsentliga avseenden har fört Sverige i konservativ riktning. Pådrivande bakom
denna utveckling är de nya Moderaterna. Även om många
av deras företrädare identifierar sig som liberala, eller liberal9

konservativa, hävdar jag att deras politik alltjämt hör hemma
i en konservativ tradition. I bokens första kapitel kommer jag
därför att presentera en användbar definition av konservatismen som inte fokuserar på dess retoriska yta utan på dess
politiska innehåll. Därefter följer en genomgång av vad ledande
politiker och opinionsbildare inom det borgerliga lägret har
skrivit som placerar dem inom ramarna för konservativ ideologi (kapitel 2–5). De följande två kapitlen tittar närmare på
hur liberala hjärtefrågor som frihet och äganderätt också utgör
viktiga byggstenar i konservatismen och hur en ensidig betoning av just privategendom och individuell frihet på bekostnad
av andra värden gynnar en konservativ agenda. Kapitel 8 och 9
tar upp språkbruk och framtoning, samt hur stora delar av medierna slukade lanseringen av ”nya” Moderaterna med hull och
hår. I de nästföljande fem kapitlen (10–14) försöker jag visa hur
konservativa idéer har fått genomslag i svensk politik under de
senaste två mandatperioderna sedan Alliansen kom till makten.
Tyngdpunkten ligger på de valfrihetsreformer och privatiseringar inom offentlig sektor som har genomförts. I kapitel 15
sammanfattar jag bokens slutsatser samt reflekterar över hur
konservatismens samhällssyn i centrala avseenden är motsägelsefull, men hur den likväl har varit en drivande kraft i svensk
politik under de senaste decennierna. Jag vill därför lyfta fram
begreppet och slå ett slag för att vi i debatten bör erkänna att
konservatismen alltjämt är en kraftfull och levande tradition,
inte ett politiskt fossil.
Boken avser däremot inte på något sätt vara en omfattande
genomgång av svensk konservatism i teori och praktik. Det
finns åtskilligt mer att säga i det ämnet. Denna bok är mitt
försök att förstå de nu pågående samhällsförändringarna ur ett
ideologiskt perspektiv.
10

Utöver genomgripande reformer på det nationella planet
kommer bokens konkreta exemplen huvudsakligen från Stockholm och de moderata ”mönsterkommunerna” Täby och
Danderyd som jag bevakade under min tid på Täby Danderyd
Tidning. Den förda politiken i dessa båda kommuner under
mandatperioden 2006–2010 belyser de mer visionära aspekterna
av det konservativa projektet då Moderaterna i båda fallen hade
egen majoritet (även om de valde att samarbeta med KD i Danderyd) och därmed kunde genomföra tämligen radikala projekt
ohämmade av kompromisser med andra Allianspartier eller
samarbete över blockgränsen. Men de radikala inslagen hade sin
klangbotten i en väletablerad konservativ tradition vars kärna
alltjämt förefaller vara intakt.

***
Konsumskräcken då, vad innebar den? Det var min egen personliga version av rädsla för likriktning och nivellering; fruktan
att dåtidens enhetliga blåvita sortiment på butikshyllorna skulle
utplåna alla skillnader människor emellan.
Joakim Bröms
Stockholm, juni 2014
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kapitel

En

1

föränderlig lära

Hösten 2006, i svallvågorna efter den borgerliga valsegern, skrev
undertecknad en artikel med rubriken Konservativ comeback1 i
Täby Danderyd Tidning, en lokaltidning som mellan 2006 och
2009 bevakade utvecklingen i två av landets mest välmående
kommuner. I artikeln fick Mattias Svensson, då på näringslivets
tankesmedja Timbro och numera redaktör på magasinet Neo,
och professorn i filosofi Torbjörn Tännsjö reflektera över de nya
Moderaterna och deras politiska pånyttfödelse. Var stod egentligen Moderaterna anno 2006 på den politiska skalan? Vad definierade deras politik? Var de egentligen ”nya”? Mattias Svensson
framhöll partiledaren Fredrik Reinfeldts ställningstagande för
homosexuella partnerskap och för en liberalare invandringspolitik som exempel på områden där partiet hade brutit med dess
konservativa tradition. Torbjörn Tännsjö, som i slutet av nittiotalet satt med i Vänsterpartiets programkommitté, såg snarare
Moderaternas förändring som en återgång till konservatismen.
Numera fanns det enligt honom två stora konservativa partier i
Sverige: Socialdemokraterna och Moderaterna (som båda gjorde
anspråk på epitetet arbetar(e)parti, dock utan ”e” mellan leden
13
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i det senare fallet). För såväl Mattias Svensson som Torbjörn
Tännsjö var det emellertid just de nya Moderaternas uppslutning
bakom välfärdsstatens arrangemang som utgjorde grunden för
etiketten konservativ, i den mån den kunde anses vara lämplig.
Mattias Svensson ville dock inte betona det konservativa draget
i deras politik lika hårt som Torbjörn Tännsjö, eller för den del
lika hårt som artikelns rubriksättning antydde.
Men vad betyder då begreppet och vad är det som gör att vissa
politiska åtgärder och program kan betraktas som konservativa?
I detta inledande kapitel ska vi utforska olika aspekter av ideologin, dess mål och medel, för att avslutningsvis presentera en tolkning av begreppet som därefter kommer att ligga till grund för
bokens fortsatta resonemang. Låt oss emellertid börja med hur
termen vanligtvis används.
Den gängse definitionen av konservatism som en ideologi som
strävar efter att vårda och bevara det existerande får den paradoxala konsekvensen, som vi såg här ovan i det inledande stycket, att
klassiskt progressiv politik som försvarar den generella välfärdsstaten förlänas beteckningen konservativ. Således är nostalgi över
det svenska folkhemsbygget ett uttryck för konservatism, och de
som önskar bevara dess institutionella arrangemang betraktas
som konservativa. När nu de nya Moderaterna också hävdade att
de ville värna välfärdsstaten spelade plötsligt de två motpolerna i
svensk politik i viss mån på samma planhalva enligt både Tännsjö
och Svensson. Samma sätt att se på konservatism gav exempelvis
marknadsliberalen Johan Norberg uttryck för då han i Expressen
recenserade författaren Nina Björks bok Lyckliga i alla sina dagar.
”[J]ag har sällan läst en mer välformulerad och uppfinningsrik
konservativ kritik av det urbana, kommersiella, moderna”, skrev
han och inordnade därmed Nina Björks tämligen radikala kritik
av konsumtion, marknad och kapitalism i den konservativa tra14
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ditionen.2 Återigen blev beteckningen konservativ – här använd
som ett skällsord – blott ett sammanfattande begrepp för vad
Norberg betraktade som en nostalgisk kritik av modernitet och
framsteg. På liknande vis har den borgerlige debattören Dick
Erixon kallat Socialdemokraterna för gammelkonservativa.3
Idén att konservatismen i grund och botten kan reduceras till
ett försvar för det traditionella och en skepsis mot förändringar
är stark och återfinns som vi har sett här ovan både till höger och
vänster på den politiska skalan. Tännsjö har utvecklat detta synsätt i sin bok Konservatism från 2001. Hans uppsåt är sympatiskt,
han vill ”försöka finna så attraktiva och tankeväckande konservativa ståndpunkter som möjligt”, men därmed blir han också
tvungen att bortse från en hel del av det konservativa tankegodset, vilket han villigt medger.4 I sammanhanget är det värt att
notera hur kontroversiell Tännsjös tolkning av konservatismen
är. Webbsajten konservatism.se varnar för hans bok och skriver:
Denna bok handlar inte, trots titeln, om den politiska idétradition
som kallas konservatism. Tännsjö missförstår helt, medvetet eller
omedvetet, vad konservatism egentligen är. Istället för att skriva en
introduktion till konservatismen klipper han av och blandar bland
konservativa idéer (och tänkare) fritt efter egen smak, och skapar på
så sätt en ren fantasiprodukt som han väljer att kalla “konservatism”.
Denna tännsjöianska fantasi-konservatism har inget att göra med
den idétradition som räknar Edmund Burke till sin grundare. För
den som är intresserad av vad konservatism är kommer denna bok
bara att förvirra.5

Det framgår tydligt att Tännsjö avser behandla vad han kallar
för ”den konservativa attityden”, vilket innebär viljan att bevara
det existerande och väletablerade just för att det existerar och är
väletablerat. Dess essens är motståndet mot varje form av radika15
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lism, oavsett om denna är revolutionär eller reaktionär.6 Följande
stycke ur Konservatism förklarar varför Tännsjö i intervjun betraktade de nya Moderaternas uppslutning bakom välfärdsstaten
som ett uttryck för konservatism:
Då existerande och väl etablerade institutioner utmanas från en radikal vänsterrörelse, tenderar den konservative att befinna sig till
höger i politiken. Och då existerande och väl etablerade institutioner utmanas från en radikal högerrörelse tenderar den konservative
att befinna sig till vänster i politiken.7

Detta synsätt leder emellertid också Torbjörn Tännsjö till slutsatsen att Ronald Reagan och Margaret Thatcher innebar radikala brott med den konservativa traditionen, samtidigt som de
gammelkommunister som motsatte sig marknadsliberaliseringar
i de forna öststaterna troligtvis var konservativa.8
Synen på konservatismen som en trolös hållning inom politisk
filosofi får uppenbarligen besynnerliga, men begripliga, konsekvenser eftersom viljan att bevara det som existerar blott för att
det existerar inte nödvändigtvis har någon bestämd hemvist i det
politiska spektrumet. Den marxistiske filosofen Gerald Cohen
kallade viljan att bevara för ”konservatism med ett litet k”. Han
drog därmed upp en skiljelinje mellan två former av konservatism, dels den som uttrycker en önskan att bevara det existerande
som har värde just för att det existerar, alldeles oavsett vad denna
hållning får för konsekvenser, dels en politisk konservatism som
han betraktade som ett specifikt sätt att resonera kring frågor om
rättvisa. Enligt den förstnämnda definitionen bör vi värna existerande institutioner, arrangemang och föremål just för att de på
grund av sin blotta existens har ett värde i sig, inte för att de är
nyttiga eller funktionella. Vi skulle i linje med detta synsätt ex16
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empelvis kunna betona värdet av en gammal Chevrolet Impala av
1958-års modell, vikten av en unik kulturinstitution eller bevarandet av en säregen svensk tradition som Kalle Ankas julafton;
inte för att den gamla bilen skulle vara bränslesnålare, bättre eller
snabbare, den gamla institutionen skulle vara effektivare eller julfirandet med Kalle Anka skulle vara mer rationellt än andra sätt
att fira jul, utan just för att de alla är uttryck för något som inte
är utbytbart. De har alla sin egen unika karaktär som gör dem
värda att bevara oavsett deras nytta. Konservatism med stort K
var för Cohen däremot ett politiskt försvar för ojämlikhet och
de rikas privilegier. Lika mycket som han bejakade konservatism
med litet k, tog han avstånd från konservatism med stort K.9
Inom historisk och samhällsvetenskaplig forskning framstår
viljan att bevara det hävdvunna ofta som konservatismens kärna.
När statsvetaren Stig-Björn Ljunggren tar sig an Moderaternas
programutveckling efter andra världskriget i sin doktorsavhandling Folkhemskapitalismen återkommer idén om konservatismen
som i första hand ett förhållningssätt till förändring. Även om
han sätter dess praktiska politik i relationen till kampen mot Socialdemokraterna är det väsentligen frågan om bevarande kontra
utveckling som står i centrum.10 Ljunggren noterar en kritik från
höger av såväl statlig makt som en framväxande ”bidragsmentalitet” hos medborgarna under 1950- och 1960-tal.11 Men trots det
handlar konservatismen, enligt honom, i grund och botten om
hur snabba och genomgripande förändringar bör tillåtas vara för
att inte slita sönder de goda seder i form av disciplin och hänsyn
som utgör samhällets fundament.
Historikern Torbjörn Nilsson lägger också tyngdpunkten vid
detta sätt att betrakta konservatismen då han i boken Mellan arv
och utopi från 2004 sammanfattar och analyserar Moderaternas
100-åriga historia som politiskt parti. I den mån han betecknar
17
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partiet och dess föregångare – Allmänna valmansförbundet och
Högerpartiet – som konservativa är just bevarandeaspekten central. Trots att han uppmärksammar att såväl konservatism som
liberalism betonar människors personliga ansvar för sin försörjning, och vikten av ett oberoende näringsliv, är ett särskiljande
drag mellan de två
konservatismens framhävande av olika institutionella gemenskaper
(nation, rättsväsen, militär, kyrka, familj) som ett samhälle måste
upprätthålla för att inte ordning ska övergå kaos […]12

Dessa etablerade institutioner har således ett värde för stabiliteten i samhället. Även om Nilsson avfärdar föreställningen att
konservatismen enbart skulle vara en attityd som främjar bevarande och motsätter sig förändring är det ändå till syvende og
sidst däri dess kärna ligger; ett försvar av etablerade institutioner. För trots att Nilsson i sin bok flera gånger återkommer till
hur partiets politik även under dess mer progressiva perioder har
syftat till att upprätthålla ”naturliga” hierarkier och vissa grundläggande värden i samhället13 i konflikt med egalitära strävanden,
förefaller dessa aspekter vara av underordnad karaktär när det
kommer till definitionen av konservatismen. Inte ens det kompakta motståndet mot den allmänna rösträttens införande under
1900-talets första decennier verkar spilla över på begreppets politiska innehåll.14 I stället använder Nilsson en trefaldig karaktäristik av Moderaternas historiska utveckling utifrån tre distinkta
ideologiska motsatspar: vänster–höger, liberalism–konservatism
och modern–traditionell, som enligt honom bör hållas åtskilda.
Motsatsparet höger–vänster avser i detta sammanhang relationen
mellan individen och kollektivet respektive statens roll. Men inte
heller utifrån denna centrala politiska dimension finner den kon18
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servativa ideologin någon bestämd hemvist eftersom den i någon
mån är fristående från höger–vänster-skalan enligt Nilsson. Han
skriver exempelvis att socialkonservatismen är mer benägen till
sociala reformer än liberalismen och därför kan anses ”ligga till
vänster” om denna.
Längre fram i texten skriver han emellertid:
Konservativa betonar […] helhetens intresse, det må vara nationens,
statens eller västerlandets, och undviker att formulera särgruppers
intressen – även om man i realiteten gärna har försvarat det bestående och dess maktelit.15

Det faktum att konservativa, enligt Nilsson, tämligen konsekvent har försvarat samhällets etablerade ”maktelit” verkar besynnerligt nog utgöra ett mer eller mindre oberoende förhållande
som visserligen har existerat ”i realiteten”, men som likväl inte
ingår i ideologins grundläggande drivkrafter. Historien förefaller snarast vara en kedja av nyckfulla utfall som alla sällsamt nog
råkar peka i samma riktning. I efterföljande kapitel förtydligar
dock Nilsson sin analys med följande klargörande passage:
Konservatismen har sitt historiska ursprung i bevarandet av ett traditionalistiskt och fördemokratiskt samhälle. Även om det traditionella inte förhindrar reformer av både politisk och social art uttrycks ändå här konservatismens dilemma i det moderna samhället:
Att bevara strukturer som gynnar samhällets väletablerade grupper
samtidigt som ett betydande folkligt stöd krävs för att det politiska
inflytandet ska säkras.16

Här framstår essensen av det konservativa projektet som en
vilja att bevara etablerade hierarkiska strukturer och hävdvunna
19
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privilegier i strid med flertalets intressen, vilket leder till att rörelsen ställs inför ett ”dilemma” i moderna och demokratiska samhällen. Utifrån detta synsätt förefaller konservatismen handla
mindre om bevarande och mer om makt. En analys som vi skall
se stämmer överens med ideologins historiska roll.

***
För att förstå konservatismen är dess ursprung i kölvattnet av
den franska revolutionen 1789 en god utgångspunkt. Från första
början var den en reaktion på de demokratiska och egalitära idéer
– sammanfattade i triaden ”frihet, jämlikhet, broderskap” – som
den revolutionära folkmassan tog ställning för. De radikala ambitionerna stack i ögonen på dem som försvarade den rådande
ordningen. Konservatismens anfader, Edmund Burke (1729–
1797), hävdade att revolutionens egentliga målsättning var att:
rasera alla dessa institutioner, och att bryta alla dessa förbindelser,
naturliga och juridiska, som reglerar och håller samman samhället
via en kedja av underordning: att förmå soldaterna att resa sig mot
sina officerare, tjänare mot deras herrar, handlare mot deras kunder,
yrkesmän mot deras arbetsgivare, arrendatorer mot deras godsägare,
kyrkoadjunkter mot deras biskopar, och barn mot deras föräldrar.
Denna deras sak som de kämpar för är inte en fiende till träldom,
utan till samhället*.17

Han konstaterade senare att en konstitution som bygger på
människans rättigheter hade öppnat ”Pandoras box” och lett till
en fullkomlig upplösning av hävdvunna relationer av över- och un* Samtliga översättningar från engelskspråkig litteratur är författarens
egna. Se slutnoter för engelsk originaltext.

20
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derordning. Idétraditionen var således en kontrarörelse i respons
på en utmaning från samhällshierarkins lägre klasser. Konservatismen strävade efter att återupprätta ordningen där kaos hotade.18
Men Edmund Burke lade inte bara grunden till den konservativa rörelsen, han var också en förespråkare för de klassiska liberala idéer om frihet och äganderätt som liberalen John Locke
(1632–1704) formulerade i Two Treatises on Government. Som
opponent till den franska revolutionens rop på ”frihet, jämlikhet och broderskap” var Burke därför inte mot frihet per se, men
hans definition av frihet var av en annan karaktär än den som
människorna på Paris gator önskade. Han förespråkade en frihet
som överensstämde med ett hierarkiskt inrättat samhälle där var
och en visste sin plats.19 En frihet som var intimt förknippad med
förmågan att ta ansvar och därmed avhängig en god personlig
karaktär. Utifrån denna kravspecifikation avfärdade Burke den
franska Nationalförsamlingen, som representerade det tredje
ståndet vid sidan av adel och präster, med orden:
Deras frihet är inte liberal. Deras vetenskap är förmäten okunnighet. Deras humanitet är rå och brutal.20

Massornas revolutionära impulser hotade den civiliserade ordningen. Deras önskan att avskaffa adelns privilegier och underminera religionens anda riskerade att störta samhället ner i en
malström av kaos där varken handel och tillverkning eller konst
hade några goda utsikter att överleva. Ett tillstånd som endast
främjade människans lägsta impulser. Burke frågade sig:
Vad blir då en nation av simpla, dumma, vildsinta och samtidigt fattiga och eländiga barbarer, utan tro, ära eller manlig stolthet, utan
timliga ägodelar och utan hopp om något efter detta livet? 21
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Frihet, jämlikhet och broderskap var således dömda till undergång när populasen gav sig in på den historiska scenen eftersom
de, till skillnad från sina överordnade, saknade förutsättningar
för att kunna styra nationen på ett förnuftigt sätt. I deras händer
skulle friheten korrumperas till förtryck.
De för friheten nödvändiga karaktärsdragen var däremot synnerligen väl utvecklade hos de välsituerade i samhället enligt
Burke. Han drog detta resonemang till sin spets då han hävdade
att inte ens slaveriet i de nordamerikanska kolonierna försvagade
de rika slavägarnas frihetsanda, tvärtom gjorde det dem än mer
frihetliga eftersom frihetens blod flöt i deras ådror och de var
söner till det utvalda folket (engelsmännen). Långt ifrån att göra
dem råa och brutala var innehavet av egendom, inklusive människor, i själva verket något som förhöjde deras känsla för frihet.
Burke var således visserligen en förespråkare för frihet och rent av
demokrati, men frihet och demokrati för härskarklassen, inte för
de råbarkade massorna i Frankrike och annorstädes. I synnerhet
var slavar exkluderade från de rättigheter som med rätta tillkom
besuttna människor.22
På andra sidan Atlanten, redan några år före franska revolutionen, hade James Madison (1751–1836) – en av USA:s grundlagsfäder – formulerat vad vi skulle kunna betrakta som en konservativ argumentation för varför samhällets elit borde akta sig för att
låta demokratiska principer och strävan efter jämlikhet härja fritt.
Hans resonemang tog avstamp i en analys av de olika fraktioner
(klasser) som samhället bestod av.23 Då egendom och välstånd var
ojämnt fördelat mellan klasserna hade de olika intressen, vilket
potentiellt kunde leda till konflikt dem emellan. Men att utjämna
skillnader i materiellt välstånd var emellertid inte något alternativ. I stället var det nödvändigt att värna minoritetens äganderätt
och privilegier mot flertalet eftersom en ”övermodig majoritet” i
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kraft av sin numerära styrka kunde använda makten för att fatta
beslut som gynnade deras egna intressen. (Ursprungsbefolkningen och de afrikanska slavarna var exkluderade från all delaktighet i landets styre).24 Minoriteten var den aristokrati av jordägare,
köpmän och bankirer som kände sig hotad. En begränsad representativ demokrati designad för att hämma majoritetens förmåga
att ta politiska initiativ kunde emellertid drastiskt minska risken
för att absurda folkliga krav på ”omfördelning av egendom, skuldavskrivning och papperspengar[!]” skulle få genomslag.25 James
Madison insåg att jordägarnas egendom skulle vara i fara om alla
samhällsklasser fick rätt att delta i landets styre. Därför var det
viktigt att inrätta maktens institutioner för att ”skydda den välmående minoriteten från majoriteten”.26
Detta verkar för en nutida betraktare bestickande, men det
är inte korrekt att uppfatta det som blott ett uttryck för flagrant
ekonomiskt egenintresse. I själva verket betraktade grundlagsfäderna sig själva som en förnuftig och ansvarsfull elit; som osjälviska beskyddare av det allmännas väl. De ansåg däremot att
de övriga klasserna var deras raka motsats. Om de lägre stående klasserna fick möjligheten skulle de använda makten till att
kränka de andra gruppernas rättigheter, eller åtminstone agera
i strid med nationens intresse, varpå gemenskapen mellan människor skulle slitas sönder och samhället ofelbart sjunka ner i våld
och kaos.27 Madisons språkbruk är avslöjande. Eliten är hänsynsfull, omtänksam och rättskaffens medan massan är förvirrad och
orättfärdig. Demokratin i sig är ett spektakel.
Gemensamt för Burke och Madison är att de reagerar på ett
reellt respektive potentiellt hot underifrån. Det är under belägring som de vässar sina argument för den rådande ordningen.
Reaktion är emellertid inte samma sak som reflex. Statsvetaren
Corey Robin har fördjupat sig i den konservativa traditionens
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skrifter och framhåller i boken The Reactionary Mind hur oerhört mycket tankekraft som ligger bakom konservatismens försvar för hierarkiska maktregimer. Han hävdar att försvaret för
den rådande ordningen varken hos Burke eller senare konservativa tänkare ska betraktas som uttryck för oreflekterade impulser,
utan snarare som synnerligen genomtänkta och välformulerade
variationer på ett och samma tema: den principiella ståndpunkten att somliga är lämpade att styra över andra och att de därför
också bör göra det. Denna position är mer än ett simpelt uttryck
för egenintresset hos dem som har en position att försvara. Det
är den politiska manifestationen av en stark övertygelse om att
en värld utan hierarkier skulle vara en usel och färglös plats.28
En ojämn fördelning av makt är enligt detta synsätt grunden
för distinktioner mellan högt och lågt; förutsättningen för det
utsökta och sublima; den existentiella grunden för stil och finess
om man så vill.
Inte minst har hov och mecenater genom historien gett upphov
till en rik flora av kulturell förfining i vilken de styrande klasserna
har kunnat odla den goda smaken i en näringsrik mylla gödslad av de lägre klassernas blod, svett och tårar. Vad hade blivit av
Beethoven utan greve Waldstein eller Mozart utan den upplyste
kejsaren Josef II? Tack vare ett överflöd av rikedomar koncentrerade i händerna på några få har kulturen utvecklats och förfinats,
vilket har lett till att överhetens sofistikerade livsstil i förlängningen kommit betydligt större kretsar till del än de ursprungliga förmånstagarna vid Europas kungahus och gods. Elitens lyx har således varit till allas fromma. Dominans och kontroll är därmed ur
konservativ synvinkel nödvändiga element i en civiliserad värld.
Utan dem skulle världen sjunka ner i färglös sörja av inte blott
jämlikhet, utan likhet, en värld där allt det som skiljer människor
åt har offrats på det egalitära altaret. I denna dystra farhåga om
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nivellering finns det ett mått av kastrationsångest; en fruktan för
att berövas sin potens. För att undvika denna likriktning är auktoritära maktregimer värda att bevara. Eller som nestorn inom
svensk konservatism Hans L Zetterberg, professor i sociologi och
en viktig inspiratör till de senaste decenniernas borgerliga idédebatt i Sverige, uttrycker saken: ”Hierarki är kärnan i konservatismens samhällsordning".29
Viljan att bevara är, som vi har sett ovan, förankrad i farhågan
om ett nära förestående eller pågående hot. Det som skiljer en
person som oreflekterat föredrar att saker och ting förblir som
de alltid har varit från en genuint konservativ person är att den
senare reagerar på en pågående eller nyss genomförd förändring i
egalitär riktning.30 Den förstnämnde är mer lik den vegeterande
The Dude i filmen The Big Lebowski, som helst av allt vill vara
i fred utan att för den skull ha en politiskt motiverad ambition
att slå vakt om det förevarande, medan den sistnämnde står för
en genomtänkt och medveten ansträngning att bevara eller återuppväcka det som är på väg att försvinna. Därför är det just vid
tillfället av förlust som den konservative blir som mest aktiv. Eftersom konservatismen således till sin karaktär är en reaktionär
rörelse i bemärkelsen att den reagerar på förändringstryck underifrån – insubordination för att parafrasera Burke – är den också
en ideologi med väl kalibrerade spröt för att känna av rörelser i
samtiden som hotar de institutioner och relationer som den söker
bevara. Den är intensivt medveten om egalitära utmaningar från
vänster. Fanatism och envishet kan mycket väl utmärka dess reaktion, men bara så länge det är meningsfullt. Att halsstarrigt
dröja kvar vid redan förlorade slag är bara frosseri i nederlagets
bitterhet, inte att försvara det som bör försvaras. I stället behöver konservatismen vara förändringsbar och skicklig på att anpassa sig till ständigt nya förhållanden för att vara framgångsrik,
25
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annars skulle den aldrig ha överlevt år efter år, decennium efter
decennium, sekel efter sekel.31 Den har visserligen sitt ursprung i
en samhällselit och har därefter under lång tid främst lockat dem
som har innehaft någon form av maktposition – exempelvis näringslivsföreträdare32 – men samtidigt har den också visat sig förmögen att smälta in i nya sociala sammanhang och därmed locka
nya anhängare. Konservatismen har, sitt namn till trots, visat en
imponerande förmåga att överleva i de mest fientliga miljöer och
ständigt uppfinna sig själv på nytt utan att för den skull förändra
sig till döds. Kärnan är alltjämt intakt.
Men för att kunna vara trogen sina ideal har den paradoxalt
nog varit tvungen att radikalt ändra ståndpunkt i olika sakfrågor,
exempelvis i fråga om statens roll. Statsvetaren Stefan Olsson,
som själv identifierar sig som konservativ, förklarar hur synen på
staten har förändrats:
Före socialismens intåg i idéhistorien var liberaler och konservativa
i konflikt med varandra. De konservativa var starka och hade inga
betänkligheter mot att använda statsmakten för att slå vakt om traditioner och sedvänjor. Exempelvis rådde inte religionsfrihet i vårt
land. […] Den här entusiasmen för att utnyttja statsmakten som ett
medel att försvara traditioner dog ganska snabbt efter det att allmän
rösträtt införts och Socialdemokraterna tågat in i riksdagen. I och
med att Socialdemokraterna etablerade sig som Sveriges största
parti framstod inte staten längre som Det godas självklara försvarare. […] Vad som hände var att högern under 1900-talet blev
ett oppositionsparti och har så varit ända till idag. Högern har vid
olika tillfällen suttit i regeringsställning, men i grund och botten är
man numera ständigt misstänksam mot all statlig inblandning. Och
skälet är uppenbart. Staten är mycket ofta detsamma som Socialdemokraterna.33 [fetning tillagd]
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Den konservativa rörelsens förändrade inställning till staten
berodde inte på något principiellt motstånd mot statlig maktutövning per se – som en modern betraktare lätt kan tro – utan på
demokratins införande. Majoritetsstyret äventyrade vad Olsson
i ovanstående citat kallar ”Det goda”. Demokratiska framstötar
från liberaler och socialister kring förra sekelskiftet väckte således
samma aversion inom svensk konservatism som liknande ambitioner från majoriteten hade gjort drygt 100 år tidigare i samband med revolutionära förändringar på ömse sidor av Atlanten.
Sedan dess har emellertid konservatismen accepterat den liberala parlamentariska demokratin med allmän och lika rösträtt.34
Samtidigt har det just på grund av att staten i någon mening är
den demokratiska viljans förlängda arm också blivit viktigare för
konservativa att minska dess makt i syfte att freda kvarvarande
sfärer av hierarkisk och auktoritär maktutövning – privata institutioner som familjen och företaget – från det offentliga. Ett
privat företag är exempelvis till sin karaktär en antidemokratisk institution där makten utgår från toppen och strålar ner via
nivåer av underordning. Denna analys är giltig oavsett om chefen
eller ledningsgruppen är trevlig och omtänksam eller inte.35 Men
de hierarkiska regimer som förtjänar att bevaras behöver inte
nödvändigtvis tillhöra den privata sfären, de kan mycket väl vara
offentliga institutioner som exempelvis militären, poängen är
snarare att de utgör etablerade vertikala strukturer där den överordnade har rätt att kommendera och kräva lydnad av de underställda. Det vill säga motsatsen till den demokratiska tanken där
makten utgår från folket och de i maktposition är beroende av
dem för sin auktoritet.
I och med de genomgripande förändringar som demokratins
genombrott har inneburit har konservatismen blivit tvungen att
bredda sig och försöka nå fler människor än de besuttna och sam27
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hällets eliter för att kunna försvara sina intressen effektivt. Corey
Robin har apropå denna strukturella förändring av politikens
spelregler identifierat två historiska strategier inom konservatismen för att möta den demokratiska utmaningen:
Massan måste antingen symboliskt kunna placera sig själva i den
härskande klassen eller förses med reella möjligheter att själva bli
låtsasaristokrater [faux aristocrats] i familjen, fabriken, och på fältet.

Det första tillvägagångssättet för att appellera till de potentiella väljare som utvecklingen kastade in på spelplanen var omvänd
populism, det vill säga att låta dem ingå i ett ärorikt sammanhang
där de kunde identifiera sig med sina överordnade. Nationalism
och rasism var två metoder för att odla gemenskap mellan skilda
klasser utan att för den skull göra avkall på samhällets vertikala
skiktning. Det andra var ”demokratisk feodalism”, genom vilken
förmannen på arbetsplatsen och maken i hemmet lockades med
möjligheten att uppträda som herrar inom sina egna avgränsade
sfärer.36 I det första fallet är det sammansmältningen av olika
motstridiga intressen till en enda stor gemenskap som fungerade
som ett skydd för de privilegierade gentemot missnöjesyttringar
från de mindre lyckligt lottade. En yttre fiende – i dagens värld
den globala konkurrensen, migration eller etniska konflikter –
svetsar samman nationen eller folket till en enhet inom vilket det
i någon mån råder harmoni och gruppsolidaritet så länge som
hotet utifrån uppfattas som påtagligt. I det senare fallet handlar
det snarare om att uppmuntra en form av relativ dominans. Även
för en person tämligen långt ner på samhällsstegen finns det ofta
någon som befinner sig på en än lägre position, någon som den
förstnämnde potentiellt sett har makt över. Genom att möjliggöra och stimulera auktoritär maktutövning i dessa sammanhang
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– de miniatyrversioner av hierarkiska strukturer på samhällsnivå som förekommer inom familjesfären där maken utövar makt
över fru och barn, eller inom arbetslivet där en person på en relativt låg nivå i företagsstrukturen tilldelas vissa begränsade befogenheter över sina närmaste medarbetare – skapas en identifikation hos objektet med den ojämlikt fördelade maktens princip.
Detta genererar i sin tur en lojalitet med liknande institutionella
arrangemang i andra (och större) sammanhang. Historiskt sett
har de två strategierna ibland förenats i exempelvis koloniala och
imperialistiska projekt. I dessa särfall får den underordnade dels
känna sig som en del av en stormakt, dels utöva makt över de
koloniserade folken.
Det finns ytterligare ett par förhållanden som kan förklara konservatismens dragningskraft på breda befolkningsgrupper – borgerliga regeringar sitter vid makten i flertalet europeiska länder
– som varken vädjar till människors behov av samhörighet eller
önskan att vara ”herre i sitt eget hus”. Den första är dess jordnära
och okomplicerade retorik. Inte för inte var det en tory som kal�lade sitt eget parti för det ”korkade” partiet (The Stupid Party).
Det finns således en tendens inom konservatismen av att ställa sig
själv i kontrast till det akademiska och snobbiga språkbruket hos
en intellektuell liberalism eller en teoretisk socialism; en attityd
som medvetet bortser från den konservativa traditionens imponerande intellektuella skörd med tänkare från Burke och Joseph de
Maistre till Friedrich von Hayek och Roger Scruton. Vissa nutida
konservativa inriktningar som de svenska Kristdemokraterna har
exempelvis gjort sig till företrädare för ”verklighetens folk” som,
till skillnad från en förment maniererad intellektuell kultur, inte
vill krångla till allting. Stefan Olsson kallar rent av konservatismen för ”en mycket folklig ideologi”37. Denna aspekt ska ses
i relation till den utbredda uppfattningen bland konservativa
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sympatisörer att en vänstervriden kulturelit dels sår split människor emellan, dels har tagit över all offentlig debatt sedan decennier tillbaka.38 Kulturskribenten och tidigare chefredaktören
för Axess Magasin Johan Lundbergs stridsrop mot alla former
av vänsteråsikter i Ljusets fiender och Timbromedarbetaren Erik
Szigas Popvänstern är goda exempel på denna självpåtagna offerroll där den offentliga samtalet ter sig som ett fientligt territorium
där de ståndaktiga försvararna av konservativa värden befinner
sig i en ständig spärreld från påstådda ”marxister”.
Utöver denna retoriska underdog-position kan vi tänka oss att
en rent känslomässig önskan om att världen i grund och botten
ska vara begriplig spelar konservatismen i händerna. Tankegången lyder som följer: Eftersom det finns över- och underordnade i samhället måste det också finnas en rimlig förklaring till
detta förhållande i form av förtjänst och duglighet, om så inte är
fallet blir världen obegriplig och orättvis. Konservatismen blir ur
denna synvinkel det politiska uttrycket för en form av kollektiv
rationalisering av existerande ojämlikheter i makt och resurser.
Den med konservativa böjelser kan då tänka: ”Jag vill hellre att
världen hänger ihop än att kämpa för att ändra den.”
I stället för att betrakta konservatismen som ett generellt motstånd mot radikala och snabba förändringar kan vi se den som
viljan att bevara somliga relationer, normer och förhållanden i
samhället, men samtidigt motarbeta andra. I praktiken innebär
det att ”konservativ politik måste i vår tid i många länder innebära krav på genomgripande förändringar i det bestående”.39 Anledningen är helt enkelt att många av de institutioner och arrangemang som numera är etablerade i västerländska samhällen, det
vill säga förhållanden som utgör ”det hävdvunna”, historiskt sett
har införts mot de konservativas uttryckliga vilja. Listan över reformer som de har motsatt sig kan göras lång. Men samtidigt kan
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de sammanfattas i ett enda exempel: I princip har stora delar av
den rättskatalog som numera finns kodifierad i FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna – konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, samt konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter – under två sekler av politisk
kamp initialt stött på intensivt motstånd från konservativt håll.40
Den gemensamma nämnaren bakom dessa ihärdiga ansträngningar är kampen mot jämlikhet.
Den italienske rättsfilosofen Norberto Bobbio har argumenterat för att den centrala dimensionen som motiverar en uppdelning
mellan höger och vänster på den politiska skalan är inställningen
till just jämlikhet. Vänstern är generellt sett positiv till jämlikhet
medan högern är avgjort mer kritisk eller rent av fientlig. Utifrån
detta synsätt är konservatismen alltjämt stadigt förankrad långt
till höger på det politiska spektrumet i det att rörelsen i möjligaste mån motsätter sig reformer och radikala förslag som underminerar existerande hierarkier och relationer av dominans och
underordning i samhället. Ofta med utgångspunkt i att dylika
förändringar skulle rubba en ”naturlig” ordning.41 Däremot är
de sällan motståndare till förändringar i sig, vilket kommer att
framgå med önskvärd tydlighet i kommande kapitel.
Samtidigt som de konservativa således tronar på en lång tradition av opposition mot progressiva förändringar har de efter hand
i praktiken kommit att acceptera och rent av försvara många av de
reformer som de inledningsvis bekämpade med näbbar och klor.
Konservatismen är av nödvändighet flexibel och anpassningsbar.
Den är därför långt ifrån någon otidsenlig kvarleva som biter sig
fast vid tidigare förluster, utan en kreativ och levande tradition
som väljer sina strider efter vad som är möjligt vid varje enskilt
historiskt skeende. I så motto har den ingen utopi, ingen utförligt beskriven dröm om ett paradisiskt tillstånd och därmed inte
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heller några dogmer som till varje pris ska upprätthållas, försvaras
eller införas oavsett vilka förhållanden som råder i samhället vid
ett givet tillfälle. Tvärtom förhåller den sig skeptisk till storslagna
politiska projekt och social ingenjörskonst. Den är en pragmatisk
lära.42 Men det är inte samma sak som att konservatismen skulle
vara ett tomt skal, en politisk pose utan visioner eller principer.
Som vi har sett förhåller det sig precis tvärtom. Målet är att behålla makt och privilegier koncentrerade i rätt händer.

***
Denna presentation är en av många möjliga tolkningar av den
konservativa ideologin, men det är en rimligt konsekvent redogörelse som ger stadga åt en i sina uttrycksformer spretig tradition
och gör dess historia och utveckling begriplig genom att betrakta
den som en lång kedja av reflektioner kring centrala frågor om
makt, hierarki och samhällets organisering. Till skillnad från det
gängse sättet att betrakta konservatism som blott en attityd till
förändring, som vi har sett hos Torbjörn Tännsjö, Mattias Svensson, Johan Norberg med flera, tvingar detta synsätt inte fram
godtyckliga bedömningar av vilka förlopp som har varit respektive inte har varit ”snabba”, ”gradvisa” eller dylikt. I stället riktas
uppmärksamheten mot det tema som lyriska variationer och
yviga improvisationer till trots klingar klart genom seklerna: En
klagosång över de underordnades olydnad.
Däremot har vi inte gått in på frågor om vilken roll nation
och familj; lag och ordning; skepticism och antiutopism; frihet
och ansvar; marknad och kapitalism spelar i konservativ ideologi, eller om försiktighet, värnande om traditioner och sedvänjor,
samt idén om eviga värden43 bör ingå i rörelsens grundläggande
principer. Alla de värden och grundsatser som räknats upp här
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ovan kan mycket väl, i olika kombinationer, ingå som byggstenar i konservativ politik, men det är inte de som väcker stridslusten; det är inte de som motiverar den konservative ideologen
till handling.44 Konservatismen har trots allt genom sin historia
berett utrymme för en mängd olika ståndpunkter i sakfrågor.
Inom dess hägn återfinns såväl de som värnar staten som de som
avskyr den; de som vurmar för kapitalismen och de som kritiserar
den. Likväl finns det en beständig stomme som gör att ideologin
alltjämt existerar och lever i högönsklig välmåga. Återigen, essensen i det konservativa projektet är ett principiellt motstånd riktat
mot politiska initiativ underifrån; mot kollektiva lösningar som
hotar etablerade relationer i samhället.
Det övergripande målet för vad Corey Robin kallar ”det reaktionära intellektet” är att förhindra genomförandet av en radikal politik som syftar till att frigöra människor från deras under
ordning, och, i den mån radikala landvinningar redan har slagit
igenom, att rulla tillbaka dem och åter etablera ett system som genomsyras av auktoritet och hierarki. I grund och botten är därför
konservatismen en historisk kamp om rätten att utöva makt. Den
är en
förmedling – och teoretisk tolkning – av den upplevda erfarenheten
av att ha makt, se den utmanas, och försöka återvinna den.45

Med andra ord ett principiellt försvar för den överordnades rätt
att behålla sin överordning. Samtidigt är det också en sorgesång
över förlorade privilegier och en fientlig omgivning. Trots att begreppet ”offerkofta” ofta appliceras på förtryckta och marginaliserade människor som har mage att vädra sitt missnöje i den svenska
nutida debatten är det påfallande ofta ett klädesplagg som skrudar
just konservativa företrädare.
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Däremot kan ideologin inte reduceras till ett envetet motstånd
mot snabba förändringar eller, för den delen, ett försvar för gradvisa reformer. Som vi ska se har det genomgripande och skyndsamma sällan varit främmande för konservatismens förkämpar.
Som Timbros Håkan Tribell uttrycker det:
I kontrast till den revolutionära socialismen framstår borgerligheten
som måttfull, men det är att underskatta idéernas radikalitet. Ingenstans pågår revolutionerande förändringsprocesser så ofta som i det
borgerliga samhället, både kulturellt och kommersiellt.46
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Få strider under det senaste halvseklet har animerat det konservativa intellektet som kampen mot den generella välfärdsstaten.
Sedan demokratins genombrott har den moderna staten successivt expanderat, långt utöver sitt ursprungliga uppdrag som
garant för lag och ordning, till att försöka jämna ut maktförhållanden och omfördela resurser i samhället. Välfärdsstaten tar från
de rika och produktiva och ger till de fattiga och improduktiva.
Genom socialförsäkringar, bidrag, lagstiftning och regleringar
upplöser den traditionella band, underminerar naturlig auktoritet och försvagar etablerade hierarkier. I stället för att stå för ”Det
goda” har dess ansenliga maktapparat i och med demokratins
genombrott hamnat i klorna på folket. Majoritetens tyranni har
sedan dess lurat i faggorna.
Allt detta har gjort välfärdsstaten i dess socialdemokratiska skepnad till konservatismens svurna fiende. Eftersom den offentliga
makten således har glidit de dugliga ur händerna har upprättandet av
en sann aristokrati inom den offentliga sfären – där de bästa styr över
de mindre lämpade – allt mer kommit att framstå som en fjärran
utopi. Under stora delar av 1900-talet har de konservativa i Sverige
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därför fått finna sig i att spela en biroll på den demokratiska scenen
medan rampljuset har flödat över den socialdemokratiska huvudrollsinnehavaren vars populära, eller populistiska, anslag år ut och år
in har vunnit den breda publikens hjärta. I denna fientliga offentliga
miljö har de konservativa tytt sig till den privata sfären och blivit
dess främsta försvarare gentemot den politiska maktens ambitioner.
I denna kamp har de funnit naturliga allierade inom företagens ledarskikt. För inom det privata näringslivets direktionsvåningar råder
alltjämt privilegier och hierarkiska regimer ofördärvade av de demokratiska principer och den egalitära nivellering som har förvandlat
den offentliga makten till den konturlösa massans främsta vapen.
Från konservatismens ursprung som den jordägande adelns ideologi
har den förvandlats till näringslivets ideologi par préférence.1
Föga förvånande har stora delar av de senaste decenniernas
mest välformulerade och genomtänkta samhällskritik av konservativ karaktär funnit livgivande värme i näringslivets famn.
Dess tankesmedjor och organisationer har utgjort en tillflyktsort
för den konservativa gemenskapen under dess tid i den offentliga
maktens kulisser.
Professor Hans L Zetterberg, tidigare chefredaktör på Svenska
Dagbladet, pekade i ett ledarstick 1987 på just näringslivets betydelse för utvecklingen av alternativ till det socialdemokratiska
samhällsbygget:
Utan SAFs opinionsbildande verksamhet på 70- och 80-talet hade
Sverige varit ett annat land, fattigare på företag, fientligare mot privata initiativ, och ett land med färre borgerliga livsstilar.2

Även om kritiken av välfärdsstatens bidragssystem, dess omfördelningspolitik och regleringar har varit legio genom åren var det
inte dessa aspekter som väckte stridslusten på högerflanken och
38

kapitel

2 — Upp

till kamp

gav upphov till de senaste decenniernas massiva kraftsamling. I
stället kom startskottet från vänster. Studentrevolterna som härjade över västvärlden 1968 gav upphov till många radikala krav
som direkt utmanade kapitalism och marknadsekonomi, och
det var denna hotbild som fick Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF) att lansera sin kontrarevolution. För hur förhatligt det socialdemokratiska folkhemmet än var för många inom högern
hade det inte utgjort något direkt hot mot näringslivets intressen
så länge som den svenska modellen i princip innebar att Socialdemokraterna lämnade företagen i händerna på kapitalisterna i
utbyte mot en stadig tillväxt som de kunde plöja ner i offentlig
välfärd.3 De förslag som seglade upp i svallvågorna efter 68-rörelsen var däremot hot av existentiell karaktär. Plötsligt talade Socialdemokraternas nytillträdde partiordförande Olof Palme om
ekonomisk demokrati, fackföreningsrörelsen presenterade förslag
om löntagarfonder, anställningsskydd och medbestämmande
på arbetsplatsen. Idéer som slog direkt mot den för näringslivet
heliga äganderätten och därmed riskerade att slå sönder själva
fundamentet för kapitalets makt i samhället. Dessutom poppade
kommunistiska partier och organisationer upp här och var. Den
här gången dög det inte, som så många gånger tidigare, att förhandla. Drygt tre decennier av samförståndspolitik i Saltsjöbadsanda var över och näringslivet rustade sig för strid.4
Sture Eskilsson, nytillträdd chef för SAF:s avdelning för samhällskontakt, formulerade tidigt en strategi för att på sikt förmå
de kraftiga vänstervindarna att mojna. På våren 1971 presenterade han sitt förslag för organisationens styrelse. Tidskriften
Folket i Bild fick tag på den interna promemorian och kunde
publicera näringslivets hemliga planer i sitt första provnummer
sensommaren samma år. I Eskilsson strategi ingick inte minst en
omfattande satsning på landets skolor för att redan i skolbänken
39

K o n s e r vat i v

r e va n s c h

kunna ge kommande generationer en positivare syn på marknadsekonomi och kapitalism. Här hade de lokala företagen en
viktig roll för att förklara näringslivets betydelse. I förstone var
huvudsyftet dock att motverka en pågående ”vänsterindoktrinering” av eleverna.
Om möjligt än viktigare för opinionsbildningen än skolan var
enligt Eskilsson den kvalificerade och teoretiska debatt som ägde
rum inom de högre lärosätena. Det var här som alternativ till ”den
marxistiska socialismen” skulle formuleras som i sin tur skulle
kunna locka ”ideologiskt intresserade” ungdomar och bana väg
för ett samhällsklimat som var mer vänligt inställt till närings
livets intressen. Genom en omfattande produktion av debattböcker och tidskriftsartiklar – inte minst via översättning av internationell ”antimarxistisk” litteratur – skulle vänsterns dominans
bland de intellektuella brytas. Detta arbete var när promemorian
skrevs redan inlett, under ”stor diskretion”. Sture Eskilssons förhoppning var ändå att det i längden skulle visa sig finnas en kommersiell marknad för högerlitteratur vilket skulle sporra förlagen
att självmant ge ut dylika alster. Andra viktiga målgrupper värda
att bearbeta var journalister och politiker på olika nivåer. Det
var således genom att påverka de intellektuella klasserna i samhället som inställningen till näringslivet hos de breda folklagren
skulle kunna förändras i det långa loppet. Men en vänligt inställd
opinion hade, vilket Eskilsson underströk, inget egenvärde i sig,
utan det var dess betydelse för den faktiskt genomförda politiken som motiverade satsningarna på att förändra åsiktsklimatet
i samhället.5
Intressant nog var de opinionsbildande ansträngningarna
som han föreslog i sin promemoria också inriktade mot de egna
leden. För att företagare och personer på ledande positioner inom
de stora bolagen skulle kunna föra vidare vikten av ett fritt och
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starkt näringsliv till andra på ett övertygande sätt var det naturligtvis av yttersta vikt att de själva verkligen trodde på budskapet.
De enskilda företagarna måste ha en övertygelse om den egna insatsens samhällsnytta och chefer i storföretagen, även på några leds
avstånd från den högsta företagsledningen, måste ha en otvetydig
känsla för det privata näringslivets fördelar och möjligheter.6

Eskilsson vände sig därefter mot föreställningen att det redan
skulle finnas en ”näringslivets ideologi”, i stället betonar han
behovet av att ”skapa” en sådan ideologi. Denna skulle därefter
sprida sig ner genom företagens organisationer för att därefter,
inte minst via samtal på arbetsplatserna, nå ut i samhället på bred
front. Ett viktigt inslag i denna ideologi i vardande var betoningen på individens intressen kontra kollektivet. Samtidigt som han
medgav att denna position inte var något nytt eftersom näringslivet alltid hade tagit ställning för individen gentemot kollektivet
ansåg han att näringslivet hade allt att vinna på att hävda individens rätt som en central princip för samhället i stort7. Denna
”individens rätt” innebar bland annat enskilda medarbetares rätt
gentemot det fackliga kollektivet i form av strejkbryteri. Något
som även Moderaternas föregångare, Allmänna Valmansförbundet, uttryckligen tog ställning för i sitt första partiprogram.8
Summa summarum var de förslag som Eskilsson presenterade 1971 synnerligen framsynta. Han insåg att det endast var via
långsiktig opinionsbildning för att i grunden förändra människors syn på näringslivet som SAF:s medlemmar skulle kunna försvara för dem grundläggande principer som äganderätt och privat
makt, inte bara mot den dåvarande vågen av radikal stridsrop,
utan även mot framtida utmaningar. Som ordföranden för SAF,
Curt Nicolin, konstaterade ett drygt decennium senare:
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Näringslivet i sig kan aldrig påräkna en majoritet vid rösturnorna.
Därför måste vi arbeta via den allmänna opinionen för att nå en politisk inriktning som gagnar näringslivet.9

Liknande tankegångar förekom inom affärsvärlden på flera
håll världen över. I sammanhanget är det värt att notera att Eskilsson faktiskt formulerade sina idéer nästan ett halvår innan
en annan bekymrad man drog liknande slutsatser på andra
sidan Atlanten. I slutet av augusti 1971 författade bolagsjuristen
Lewis Powell ett 34 sidor långt memorandum till ordföranden
för USA:s handelskammare om den pågående attacken på den
fria företagsamheten som hade sitt ursprung bland radikala akademiker vid landets universitet. Precis som Eskilsson drog han
slutsatsen att näringslivet var tvunget att gå till motattack för att
försvara sina intressen. Några citat ur Powells text belyser den
stridslystnad, men också fruktan, som existerade i näringslivets
kretsar i USA vid denna tid:
Detta att ställa de ”rika” mot de ”fattiga”, affärsliv mot folket, är den
billigaste och farligaste sortens politik.
Det bör inte finnas ens den ringaste tvekan att kraftfullt driva på
inom alla politiska arenor till stöd för kapitalismen. Inte heller bör
det finnas någon ovillighet att politiskt straffa dem som motarbetar
den.
Hotet mot kapitalismen är inte bara en fråga om ekonomi. Det är
också ett hot mot individens frihet.10

Själva tanken att det fanns motstridiga intressen i samhället
var farlig och kritiken mot kapitalismen var inte bara ett hot mot
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kapitalisterna själva utan rent av mot alla människors frihet. Vänsterns radikala systemkritik hängde som ett damoklessvärd över
det etablerade samhället. Inför denna överhängande fara var det
därför försvarligt med extraordinära åtgärder som att ”politiskt
straffa” dem som var fientligt inställda till kapitalismen. I det
tredje citatet här ovan finner vi för övrigt en kärnfull formulering av den centrala tankefigur som har blivit en stapelvara i de
konservativa attackerna mot välfärdsstaten: likställandet av kapitalism och fritt företagande med frihet. Statliga ingrepp på marknaden via skatter, regleringar och lagstiftning för att erbjuda enskilda arbetssäljare ett mått av trygghet, rättsskydd och säkerhet
gentemot arbetsköparna var enligt denna logik en inskränkning
av friheten. Likaså var en demokratisering av arbetsplatserna ett
angrepp på individens frihet. För att värna detta centrala värde
var det således avgörande att begränsa den politiska sfären och
därmed också statens makt. Liknande tankegångar, om än inte
lika explicita förekom som vi såg här ovan hos Eskilsson, men då
uttryckta som en omsorg om individens rätt. Allt detta sammantaget innebar att de konservativa krigarna således var tvungna att
få skit under naglarna och engagera större delar av befolkningen
för sina idéer för att kunna försvara sina intressen på längre sikt.
Lösningen på utmaningen från vänster i såväl den gamla som
den nya världen blev en omfattande och ihållande kampanj för
att främja de värden som enligt förespråkarna fanns förborgade
i den fria företagsamheten. Då Eskilsson var tidigt ute dröjde
det några år innan hans förslag fick genomslag och bar frukt.
Men när Curt Nicolin tog över rodret för SAF 1976 höjdes medlemsavgiften för att finansiera en uppsjö nya organisationer som
skulle sprida en näringslivsvänlig bild av verkligheten till svenska
folket. Tankesmedjan Timbro och forskningsinstitutet Ratio såg
dagens ljus under sent 1970-tal.11
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Likväl var det fortfarande stora delar av näringslivet som ville
kompromissa med socialdemokratin och fackföreningsrörelsen
snarare än att söka konfrontation. Det som till slut enade de konservativa till motattack var striden om löntagarfonderna. Även
om det inledningsvis var långt ifrån alla inom företagarvärlden
som förstod hur kritisk denna fråga var för deras överlevnad som
en självständig sektor i samhället lyckades till slut Moderaternas
dåvarande partiledare Gösta Bohman och just SAF:s ordförande
Curt Nicolin övertyga sina klasskamrater om allvaret i situationen. 1980 var de övriga näringslivstopparna ombord och kraftmätningen kunde börja.12
Kampen mot ”fondsocialismen” presenterades som en fråga
om makten över företagen. Genom fonderna skulle löntagarna
successivt kunna kontrollera över hälften av aktierna i de svenska bolagen och därmed i praktiken peta bort kapitalägarna från
deras dominerande position i ekonomin. Till råga på allt skulle
näringslivets representanter själva hosta upp pengarna för detta
maktövertagande genom att avstå från delar av företagens vinster. Underförstått var det enligt denna logik arbetsgivarsidans
representanter som skapade vinsterna i bolagen. Nu hotade en
girig fackföreningsrörelse att ta ifrån dem deras beskärda del av
välståndet och beröva dem deras makt, vilket naturligt nog gav
upphov till en kraftfull reaktion. Innehållet i den slutgiltiga proposition som Socialdemokraterna lade fram i riksdagen var emellertid inte i närheten av så radikalt som LO-ekonomen Rudolf
Meidners ursprungliga förslag, utan i stället rörde det sig om ett
tämligen beskedligt arrangemang som skulle tillföra näringslivet
riskvilligt kapital. De fem fonderna fick inte äga mer än högst 8
procent av aktierna i ett företag. Något socialistiskt övertagande
av samhällets produktionsmedel var det således inte frågan om.
Men som symbolfråga var det en storslagen seger för SAF och
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borgerligheten som samtidigt innebar ett förkrossande nederlag
för såväl de radikala strömningar som hade gett upphov till idén
om löntagarfonder, som för Socialdemokraterna. Den 4 oktober
1983 samlades tiotusentals människor, kanske så många som
75 000, till en enorm manifestation som utgick från Humlegården i Stockholm. Många av dem ditresta i bussar, tåg och flygplan
för att tillsammans med borgerliga partiledare och företagsledare
som Jens Spendrup och Antonia Ax:son-Johnson demonstrera i
ett skickligt orkestrerat evenemang.13 Spiken i kistan för fondförsvararna kom ett par månader senare när Socialdemokraternas
finansminister Kjell-Olof Feldt skaldade i sin riksdagsbänk:
Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.
Sen ska de fyllas med varenda pamp,
som stött oss så starkt i våran kamp.
Nu behöver vi inte gå flera ronder,
förrän hela Sverige är fullt av fonder.14

4 oktober-rörelsen, som näringslivets kampanj mot löntagarfonderna kallades, fortsatte i flera år med påkostade arrangemang. Men efter hand med breddat fokus: ”För envar: Personligt
ägande; Ökat ansvar; Lägre skatter; Ökad frihet”.15 För de konservativa krafterna i Sverige kunde kampen mot socialistiska tendenser och välfärdsstat fortsätta oförtrutet, en kampanj som inte
bara hade näringslivets miljoner i ryggen utan som i avgörande
avseenden var orkestrerad och dirigerad via dess opinionsbildande organisationer. Intressegemenskapen mellan den politiska ideologin och företagarvärlden som kom till uttryck under striden
mot löntagarfonderna var mer än en tillfällig allians, det var ett
utslag av en djup samsyn kring frågor om makt och frihet. Nu
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när Socialdemokraternas vänsterflygel var på defensiven kunde
detta samförstånd blomma ut.
De täta banden mellan politik och näringsliv framgår tydligt
av hur framför allt ledande moderater är eller har varit knutna
till tankesmedjan Timbro. För att nämna några exempel: EUparlamentarikern Gunnar Hökmark (M) var under andra halvan
av 1980-talet chef på tankesmedjan; den kortlivade kulturministern Cecilia Stegö Chilò (M) som fick avgå efter licensskolk kom
direkt från posten som chef över Timbro och även landstingspolitikern Filippa Reinfeldt (M), före detta fru till statsminister
Fredrik Reinfeldt, började sin karriär där.16 Konservatismen och
kapitalet sitter i flera avseenden i samma båt.

***
Men är inte Timbros agenda liberal snarare än konservativ?
Tankesmedjans nuvarande vd, Markus Uvell – som även han har
kopplingar till Moderaterna17 – skriver på hemsidan att tanke
smedjans uppdrag är att: ”utveckla idéer och långsiktigt bilda
opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell
frihet och ett öppet samhälle”.18 Cecilia Stegö Chilò kallar sig
för klassiskt liberal.19 En framträdande tidigare medarbetare som
författaren och debattören Johan Norberg identifierar sig med
en liberal traditionen sprungen ur John Locke och Adam Smith
(1723–1790), och han framhåller även den högerradikala författarinnan Ayn Rand som en inspirationskälla.20 Andra, framför
allt skribenter som är kritiska till det övergripande budskapet,
brukar tillskriva Timbro och dylika organisationer epitetet ”nyliberal”. Flera av de författare som i olika sammanhang har skrivit
om högervågen som avlöste det tidiga 1970-talets vänsterdominans använder begreppet nyliberalism i sina texter för att be46
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skriva den åsiktsriktning som kombinerar en förkärlek för fria
marknader med en stark skepsis gentemot offentlig byråkrati och
politisk inblandning i det ekonomiska livet.21 Här kan det vara
på sin plats med en utvikning i ämnet.
Nyliberalismen har gett upphov till mycken förvirring i det
offentliga samtalet. Själva begreppet är problematiskt22 eftersom dess innebörd varierar beroende på vem som använder det, i
vilket historiskt sammanhang och i vilket syfte. Kulturgeografen
David Harvey förknippar det i huvudsak med ett politiskt projekt som syftar till att återupprätta makten hos samhällets ekonomiska elit via ett program för avregleringar och privatiseringar
som fick genomslag i USA och Storbritannien under president
Ronald Reagan respektive premiärminister Margaret Thatcher
under 1980-talet.23 Andra kallar all ekonomisk politik som går
på tvärs mot nationalekonomen John Maynard Keynes idéer om
statliga ingrepp för att lindra konjunktursvängningar för nyliberal.24 Åter andra använder beteckningen som synonym med
libertarianism, en politisk inriktning som ser sig själv som arvtagare till den klassiska liberalismens betoning av individens rätt
till liv, frihet och egendom.25 Den sistnämnda användningen
av begreppet lägger till ytterligare ett lager av förvirring eftersom termen libertarianism ursprungligen var en benämning som
anarkister under 1800-talet använde om sig själva, och därmed
namnet på en form av socialism. Den säregna anti-socialistiska
användningen av uttrycket är ett långt senare påfund som spred
sig från USA under andra halvan av 1900-talet och sedermera
fick fotfäste i Sverige via många av nutidens flitiga marknadsliberala debattörer.26
Både beteckningen nyliberalism och libertarianism har på
grund av ordens klang bidragit till att upprätthålla föreställningen att denna genomgripande kritik av välfärdsstat och offentliga
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trygghetssystem kommer från ett liberalt och inte konservativt
håll.
För att undvika fortsatt förvirring kring tvillingarna nyliberalism och libertarianism kommer vi i resterande delar av denna
bok att göra en uppdelning mellan dem utifrån deras respektive
ursprung. 1938 myntade tysken Alexander Rüstow begreppet nyliberalism för att beteckna en tredje väg mellan socialism och
liberalism där en stark och oberoende statsmakt skulle garantera
rättvis konkurrens mellan marknadens olika aktörer. Begreppet
stod därför ursprungligen för ett helt annat program än dagens
oreglerade marknadsliberalism, som kritiker gärna avfärdar som
nyliberalism.27 Libertarianism har däremot, som vi såg här ovan,
sitt ursprung i en radikal socialistisk kritik av statlig makt. Men
i dess nuvarande tappning har begreppet i stället blivit liktydig
med lika radikala idéer, fast med omvända politiska förtecken,
som innebär ett kompromisslöst försvar av oreglerade marknader
och kapitalism samt en djup skepsis mot alla former av politisk
inblandning i samhället. En hållning som hämtar inspiration
från 1800-talets oreglerade laissez faire-ekonomi. Av detta skäl
förefaller också beteckningen ”klassisk liberal” vara en återkommande synonym som anhängare till libertarianismen gärna använder för att beskriva sig själva. Utan att gå djupare in på den
snåriga relationen mellan nyliberalism och libertarianism – en
uppgift som ligger bortom syftet med denna bok – kan vi konstatera att nyliberalism i förstone är ett ekonomiskt program för
att skapa en välfungerande marknadskapitalism, medan libertarianismen snarare är en politisk ideologi långt ut till höger på
det politiska spektrumet. I följande kapitel kommer vi därför reservera nyliberalism för att beteckna konkreta politiska program
för avregleringar och marknadslösningar, samt epitetet nyliberal
för dem som förespråkar dylika program. Libertarianism får där
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emot beteckna ett modernt ideologiskt försvar för ekonomisk
frihet utifrån en distinkt konservativ position, vilket kommer att
framgå här nedan. Ofta kan libertarianer stödja nyliberala program, men deras samhällsvision går bortom rent teknokratiska
åtgärder för att främja marknadslösningar.
Betoningen av individens frihet har förknippat förespråkarna
för radikala marknadsreformer med en extrem form av individualism.28 En föreställning som lever kvar inte minst då en företrädare för nyliberal politik som Margaret Thatcher i en tidningsintervju på 1980-talet deklarerade: ”[…] vem är samhället? Något
sådant finns inte!” Det är därför lätt att uppfatta henne som en
radikal motståndare till alla former av kollektiv och därmed potentiellt i konflikt med konservatismen som åtminstone brukar
betona familj och nation. Men det är inte en rimlig tolkning.
För det första var Thatcher en konservativ politiker i det brittiska Torypartiet och för det andra lyder följande mening i citatet
här ovan: ”Det finns enskilda män och kvinnor och det finns
familjer”.29 Det Thatcher förespråkade var inte en utopi modellerad efter den neoklassiska ekonomiska teorins modellmänniska – den nyttomaximerande individen homo economicus – som
i ensamt majestät konkurrerar på marknaden, utan snarare en
nation där familjen är den centrala enheten ur vilken alla andra
relationer hämtar sin näring. Även tongivande företrädare för libertarianismen som Milton Friedman – tillika förknippad med
nyliberal ekonomisk politik – har också betonat att samhällets
minsta enhet är just familjen, inte individen.30
Ett aktuellt svenskt exempel där den marknadsliberala högerns
komplicerade, och ytligt sett paradoxala, hållning till individen
visar sig är i frågan om hur föräldraförsäkringen bör utformas.
Skiljelinjen går mellan dem som anser att det offentliga bidraget
till föräldrar ska delas lika (individualiserad föräldraförsäkring),
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och dem som anser att hela summan bör gå till familjen som en
enhet, varefter det är upp till föräldrarna att dela på det offentliga stödet efter eget gottfinnande. I huvudsak följer ståndpunkterna vänster och höger på den politiska skalan, där vänstern är
positiva till individualisering och högern är emot.31 Timbrochefen Markus Uvell kritiserar, likt många konservativa företrädare,
förslaget att individualisera föräldraförsäkringen just för att det
inkräktar på familjens suveränitet. Han kallar det för ”tvångsdelad” föräldraförsäkring. Här är det uppenbarligen inte individen som har rättigheter, utan familjen.32 Ryktet om den radikala
marknadsförespråkarnas förmenta individualism förefaller vara
betydligt överdrivet.
Statsvetaren Corey Robin skriver apropå den påstådda kopplingen mellan individualism och libertarianism:
När libertarianen blickar ut över samhället ser han inte isolerade
individer; han ser privata, ofta hierarkiska grupper, där fadern styr
över sin familj och en ägare över sina anställda.33

Den politiska hemvisten för anhängarna till denna form av
familje- och företagscentrerad ”liberalism” är också i huvudsak
konservativa partier som Tories i Storbritannien, Republikanerna
i USA och Moderaterna i Sverige.34
Precis som vi har sett apropå konservatismens förment amorösa förhållande till traditioner upplöses slagordens okomplicerade verklighet i en komplext system av betydelseförskjutningar
när vi väl börjar fylla de tomma fraserna om individualism och
frihet med innehåll. Frihet är likt många andra abstrakta värden
ett centralt begrepp inom alla de stora ideologierna såväl konservatism och liberalism, som socialism och kommunism. De avgörande skillnaderna dem emellan framträder först när vi frågar
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vad vi menar med frihet, för vem och i vilka avseenden (se vidare
kapitel 6 & 7). Som vi såg i kapitel 1 betonade konservatismens
fader Edmund Burke själv både vikten av individens frihet och
privat äganderätt – två av liberalismens centrala värden – vilket
för den delen inte definierar bort honom ur den konservativa traditionen. Libertarianer står visserligen för en radikal marknads
liberalism, men det innebär inte nödvändigtvis att de befinner sig
i en oförsonlig konflikt med konservatismen.
Ronald Reagan gav 1975, fem år innan han valdes till USA:s
president, en beskrivning av hur han såg på relationen mellan
konservatism och libertarianism:
Om du analyserar det tror jag att konservatismens själva själ och
hjärta är libertarianism […] Konservatismens grund är en önskan
efter mindre statlig inblandning eller färre centraliserade maktbefogenheter eller mer individuell frihet och det är också en rätt generell
beskrivning av vad libertarianism är.35

När statens inflytande över samhället hotar privata maktregimer blir det viktigt att begränsa staten för att värna den privata
sfären. Något som är ett genomgående tema för konservatismen.
Den konservative filosofen John Kekes framhåller exempelvis hur
samhället bör främja en mångfald av traditioner och institutioner
som skyddar individerna från offentlig maktutövning. För säkerhets skull bör regeringsmakten vara begränsad och i händerna på
en bildad elit. Han tar också direkt avstånd från vad han kallar
för farlig egalitarism, som han betraktar som ett hot mot individens frihet och, inte minst, äganderätten.36
Konservatism och libertarianism har i själva verket många
gemensamma målsättningar när det kommer till hur ett gott
samhälle bör vara organiserat. I detta ljus kan vi betrakta liber51
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tarianismen som ett av många sinsemellan stridiga svar på konservatismens ursprungliga fråga: Hur bevara hierarkiska maktstrukturer och auktoritära relationer i samhället? Det är därför
som ett konservativt parti som Moderaterna kan härbärgera både
mer traditionella konservativa och libertarianer (även om de ofta
beskrivs med epitetet ”nyliberaler”). De två är inte som hund och
katt, snarare som en lugn sankt bernhard och en ettrig terrier;
det är en fråga om skillnad i temperament, inte art. Relationen
mellan liberala och konservativa ideal och principer har varit ytterligt komplicerad genom historien, men den form av dogmatisk
marknadsliberalism och betoning av individuell frihet visavi demokratisk politik som libertarianism och liknande läror predikar
är inte oförenlig med konservatismens målsättning – att bevara
hierarkiska, ofta privata, maktregimer – utan tvärtom en variation inom dess ramverk.
Även om begrepp som anarkokapitalism, libertarianism, nyliberalism, värdekonservatism och socialkonservatism kan ge
intryck av en vid klyfta rakt igenom borgerlighetens centrum
mellan en liberal och en konservativ falang, kretsar alla dessa
olika inriktningar kring en gemensam ideologisk kärna. Libertarianism och liknande inriktningar visar om något på traditionens
flexibilitet och förmåga till föryngring. I vidare mening ingår intellektuella från Ayn Rand, Friedrich von Hayek, Johan Norberg
och Mattias Svensson till Wilhelm Röpke, Hans L Zetterberg,
Roland Poirier Martinsson och PJ Anders Linder (alla namn som
vi kommer att möta i följande kapitel) sina meningsskiljaktigheter till trots i en konservativ idétradition. Vi kan betrakta mångfalden som högerns motsvarighet till de fraktioner som under
1970-talet gav upphov till ett sammelsurium av bokstavskombinationer inom den radikala vänstern. Det faktum att olika fraktioner kan vara bittra fiender i viktiga sakfrågor förnekar inte
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deras många beröringspunkter. Libertarianism representerar inte
någon radikal avvikelse från konservatismens ursprungliga tema;
den utgör snarare en ny röst i den flerstämmiga fuga som under
drygt två sekler har förfört ständigt nya lyssnare.

***
Under 1900-talets två sista decennier växte oppositionen mot den
svällande offentliga sektorn till ett konservativt crescendo. Rörelsen var internationell med Reagan och Thatcher som lysande
banérförare. I sin dominerande form hämtade den konservativa
revolten näring ur de marknadsliberala ekonomiska teorier som
förklarade att privatisering, avreglering och kraftiga skatte
sänkningar var nödvändiga åtgärder för fortsatt högt välstånd
i samhället. Naturligt nog skulle en dylik kur kräva en hel del
uppoffringar, inte minst för dem som var mest beroende av de
offentliga trygghetssystemens socialförsäkringar och bidrag. Det
var därför en besk medicin som de nyliberala doktorerna ordinerade patienten. Men det var för dennes eget bästa. Den andra
sidan av myntet var att nya möjligheter skulle öppna sig för de
kapitalstarka, men även dessa konsekvenser skulle enligt teorin i
förlängningen gynna samhället som helhet via ökad tillväxt.
Även om det främst var borgerliga företrädare och opinionsbildare som framförde detta budskap på svensk mark var det paradoxalt nog Socialdemokraterna som genomförde stora delar av
det nyliberala programmet. 1970-talet hade nämligen inte bara
varit en tid av radikala vänsteridéer och löntagarfonder, det var
också en period av oljechocker, industrikriser, konflikter på arbetsmarknaden, inflation och begynnande budgetunderskott.
Efter två borgerliga regeringar mellan 1976 och 1982 tog Social
demokraterna över igen och skulle försöka reda ut alla de ekono53
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miska problem som hade hopat sig sedan lång tid tillbaka. De
keynesianska åtgärder som tidigare hade varit en del av deras
ekonomisk-politiska verktygslåda framstod som fullkomligt impotenta efter det föregående decenniets stagflation, då en stagnerande ekonomisk utveckling parad med både hög arbetslöshet
och hög inflation lamslog landet. Samtidigt utlovade de nya ekonomiska idéerna underverk på längre sikt om staten bara genomförde marknadsliberala reformer. Socialdemokraterna och många
av deras systerpartier i Europa slog in på den nyliberala vägen.
Under deras överinseende avskaffade land efter land kapital- och
kreditreglering och öppnade upp den offentliga sektorn för privata alternativ och konkurrenstänkande.37
Även om det således faktiskt var vänstern i Sverige som tog
bort flera regleringar och släppte lös kapitalet var det ändå en
omvändning under galgen vars, måhända missriktade, ambition var att rädda folkhemmet undan ekonomisk sotdöd. För de
konservativa var dylika åtgärder däremot vapen i en ideologisk
strid. Ytligt sett handlade det om krigföring mot statens makt
över människor och ekonomi; på djupet var det en kamp mot
politikens inflytande över samhället. Den offentliga sfärens utvidgning hotade den privata sfärens vitalitet och självständighet.
Även sedan vänsterns grepp över opinionen slutgiltigt var avvärjt
i och med de forna öststaterna sammanbrott efter murens fall
1989, kvarstod alltjämt den struktur som förhindrade en konservativ omdaning av samhället: den generella välfärdsstaten. Ärke
skurken i den konservativa sagan om Sverige hamnade nu åter i
skottgluggen.

54

kapitel

En

3

hjärtlös farsot

1983 gav Timbro ut en skrift som kraftfullt argumenterade
mot välfärdsstaten. Författaren, moderaten Staffan Burenstam
Linder (1931–2000), var professor vid Handelshögskolan i
Stockholm när han skrev Den hjärtlösa välfärdsstaten. I boken
förklarade han att den då rådande välfärdsstaten dels var ekonomiskt ohållbar, dels moraliskt förkastlig, varför vi för allas vårt
bästa behövde förpassa den till historiens skräphög och ersätta
den med personligt ansvar, familj och välgörenhet. I förordet till
nyutgåvan 2010 beskriver Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt
Näringsliv, Burenstam Linder som en profet som nära trettio
år tidigare hade förutspått ”välfärdsstatens gradvisa reträtt till
förmån för ett välfärdssamhälle”.1 Ett par år in på 1990-talet
framförde två unga moderater liknande resonemang i varsin
bok. Blivande finansminister Anders Borg skrev Generell Välfärdspolitik – bara magiska ord? 1992 då han var rådgivare i Carl
Bildts regering, och blivande statsminister Fredrik Reinfeldt författade Det sovande folket som 28-årig ordförande för Moderata
ungdomsförbundet (Muf). Tillsammans ringar de tre författarna in kärnan i den borgerliga kritiken av välfärdsstaten, vilket
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gör deras alster värda en närmare analys. De två sistnämnda
böckerna ger också en inblick i hur Reinfeldt och Borg, två tongivande namn i den Alliansregering som tog över 2006, tidigt i
sina karriärer fördömde välfärdsstaten i radikala ordalag. I stället för att avfärda deras respektive skrifter som ungdomliga försyndelser eller aparta avvikelser i deras politiska gärningar kan
vi snarare betrakta dem som riktningsvisare för många senare
utspel och, inte minst, genomförd politik. Nutiden blir härvidlag begriplig i ljuset av det förflutna.
Burenstam Linders skrift är resonerande och lågmäld. Han tes
är att välfärdsstaten i praktiken inte kan fungera eftersom den
dels lovar mer än den kan leverera, dels med sina höga skatter och
bidrag hotar själva det välstånd som den vill fördela mellan medborgarna. I slutänden slår politikernas välmenande ambitioner
över i sin raka motsats och välfärdsstaten stjälper mer än hjälper.
När välfärdsstaten utvidgas förbi en viss gräns, blir på dessa sätt skadorna större än fördelarna. I ett sent stadium ägnar sig så välfärdsstaten åt att utan framgång försöka rätta till sociala störningar, som
den själv förorsakat.2

Ett återkommande tema för Burenstam Linder är den i ekonomisk teori grundade föreställningen att bidrag och socialförsäkringar i grund och botten snedvrider incitamenten och ger felaktiga signaler till medborgarna. De riskerar därför att ta felaktiga
beslut vilket leder till försämringar för dem själva, men också för
samhällsekonomin som helhet. Systemet är i grunden irrationellt.
De höga skatterna straffar dem som är strävsamma och ärliga
medan det enligt Burenstam Linder är oklart vem de omfattande
transfereringarna egentligen gynnar. I förlängningen ”passiviserar” denna ”måfåfördelning” människor. För att rädda svenska
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folket ur denna håglöshetens misär vill han minska välfärdsstatens omfång och främja alternativa strukturer för social trygghet
som tar sin utgångspunkt i familjen och de känslor av medmänsklighet som omsorgen om nära och kära fostrar hos människor.
Han kallar sin alternativa ordning för ”välfärdssamhället”.3
Fördelarna med välfärdssamhället är många eftersom det ”låter en
större social harmoni förenas med en starkare ekonomi”. Inom dess
hägn råder en ”äkta och frivillig solidaritet” som kommer till uttryck
i ansvar om sitt eget liv, omsorg om familjemedlemmarnas väl, och
välgörenhet riktad till de svaga i samhället. Stat och kommun har
i Burenstam Linders vision alltjämt en funktion som komplement
om alla andra metoder för att hjälpa de som behöver hjälp fallerar.
Men i huvudsak ska välfärden bygga på en mångfald av samverkande skyddsnät inom samhällets privata sfär. Allt från familjens trygga
famn till företag och fackföreningar; enskilt sparande och privata
försäkringar; tillväxt och god utbildning; frivilligt socialt arbete och
välgörenhet spinner den täta väv av trygghet som ska ta över när de
offentliga åtagandena minskar.4
För att uppmuntra framväxten av detta alternativ till den rådande ordningen behöver politiken förändras. Genom sänkta
skatter och fler marknadsekonomiska lösningar ökar inte bara
tillväxten utan även människors möjligheter att ta hand om sig
själva och påverka sin egen livssituation. Via valfriheten på marknaden ökar också friheten i samhället. Burenstam Linder lutar
sig mot den skottske 1700-tals filosofen Adam Smiths berömda
tes att egenintresse och allmänintresse sammanfaller på marknaden när han skriver:
Incitamenten, drivkrafterna, måste vara så riktade att egenintresse
sammanfaller med andras intressen och med totalintresset. Inom
det ekonomiska livet fyller marknadsekonomin dessa krav.
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Marknaden är således en central del i Burenstam Linders vision
eftersom det är där som de enskilda människorna påverkar samhället i rätt riktning. Dessutom är den en grundläggande förutsättning för människors frihet. I kontrast till marknaden beskriver
han den politiska sfären som trögrörlig och hierarkisk.5 Föreställningen om demokratins impotens är en underförstådd tankegång
som likt ett svagt återsken från en stadig glödbädd illuminerar
texten och tränger fram mellan raderna.
Inom de områden av det sociala livet där marknaden emellertid inte kan erbjuda rimliga lösningar lutar sig Burenstam Linder
mot ”styrning genom normer”. Det är via familjen och religionen
som vi exempelvis lär oss medmänsklighet. Därför är familjesammanhållning och kristen etik viktiga pelare för ett välfungerande
välfärdssamhälle där frivilligt socialt arbete och välgörenhet är
stående inslag. För välgörenhet, förklarar han, är inte ”förödmjukande” i ett samhälle där ”generositet är naturlig”. Likväl är filantropin hotad av dem som föraktar detta utslag av humanism och
solidaritet. Dessa normupplösande tendenser kommer inte minst
från ”socialistiska” företrädare för handikapporganisationer som
kräver statligt garanterade rättigheter i stället för stöd och omsorg
från andra medmänniskor. ”Vi är alla handikappade i den bemärkelsen att vi alla behöver varandras stöd”, förklarar Burenstam Linder. Vi är därför under olika skeenden i våra liv beroende av hjälp och stöd från varandra. Men om vi låter staten ta över
allt för stor del av dessa åtaganden kommer den samhälleliga solidariteten successivt att urholkas, vilket i förlängningen kommer
att leda till att inte heller det grundläggande skydd som staten ska
tillhandahålla kommer att fungera. Vi som samhällsmedborgare
”behöver ett samvete för att staten skall ha ett samvete”.6
Här blir tankegången en smula oklar. Om vi som privatpersoner visar medmänsklighet genom att ge ekonomiskt stöd till
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behövande eller arbetar ideellt med välgörenhet är allt gott och
väl, men om vi skulle gå ett steg längre och försöka omvandla
uttrycket för vår privata filantropi till lagstadgade rättigheter har
vi genast passerat en osynlig gräns och börjat den långsamma
färden längs ett slutande plan vars slutpunkt är solidaritetens
totala upplösning. Starta gärna en stiftelse som ombesörjer tak
över huvudet för bostadslösa, men ställ inte politiska krav på att
alla ska ha rätt till en bostad. I det första fallet stärks normer som
medmänsklighet och omsorg om andras väl och ve, i det andra
fallet är vi på väg att lämna det civiliserade samhället bakom oss.
Resonemanget verkar landa i slutsatsen att samhällelig solidaritet
är omvänt proportionell till de offentliga trygghetssystemen storlek eftersom dessa – till skillnad från välgörenhet – inte främjar
humanism och solidaritet utan undergräver dem. I takt med att
välfärdsstaten växer minskar således människors benägenhet att
ägna sig åt välgörenhet och därmed minskar också solidariteten
i samhället. En obefintlig välfärdsstat är därför en förutsättning
för att medborgarna ska odla sin medmänsklighet, medan en
omfattande välfärdsstat på motsvarande sätt hämmar människors förmåga till omtanke om andra. Solidariteten är i Burenstam Linders tappning ett bångstyrigt djur som behöver hållas
i herrans tukt och förmaning för sitt eget välbefinnandes skull.
I sin skrift återkommer han upprepade gånger till att välfärdsstaten har misslyckats och snarare skapar ofärd än välfärd. Han
ägnar ett helt kapitel åt att grafiskt visa hur statens överdrivna
ambitioner på det sociala området snarare producerar misär och
elände än välfärd. Med en kurva åskådliggör han hur marginalnyttan av statens sociala insatser stadigt minskar. Diagrammet
visar i all sin enkelhet hur alla försök att bygga ut den offentliga
sektorn för att åtgärda brister och täppa till luckor i skyddsnäten i en redan omfattande välfärdsstat av svensk modell i för61
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längningen är kontraproduktiva. Vid en viss punkt producerar
välfärdsstaten rent av mer elände än vad som skulle existera i ett
samhälle som fullständigt saknar offentliga skyddsnät och insatser, vi talar nu om ett värre tillstånd än tiden före sekelskiftet
1900. Den välvda linje som visar denna olycksaliga bana kallar
han för ”Linderkurvan”.7
Givet Burenstam Linders förödande kritik av välfärdsstaten är
det därför en rimlig slutsats att det välfärdssamhälle som han vill
se i dess ställe skulle lyckas bättre än sin statliga kusin. Tyvärr
får vi inte reda på hur detta är tänkt att fungera i praktiken, eller
om det finns några goda exempel bland historiskt existerande
samhällen att ta efter. Klart är emellertid att det knappast finns
utrymme för sociala och ekonomiska rättigheter i ett så intrikat
system av kompletterande skyddsnät som det Burenstam Linder
förespråkar. För vart ska en individ vända sig med sina krav om
den sociala tryggheten på måndagen kommer från en privat försäkring, på tisdagen från företaget, på onsdagen från fackföreningen, på torsdagen från en ideell förening, på fredagen från en
upplyst filantrop, på lördagen från familjen och på söndagen från
kyrkan? Utan någon att ställa till svars förvandlas rättigheten
snabbt till en from förhoppning. Allas ansvar är ingens ansvar
brukar det heta när det förnuftiga med allmänningar och kollektiv egendom ifrågasätts, men i fråga om välfärden verkar detta dilemma inte försätta författaren i beråd. Kanske ska det offentliga
ändå stå som garant i sista hand? Burenstam Linder är trots allt
tydlig med att såväl stat som kommun alltjämt har viktiga roller
även i den vision om ett välfärdssamhälle som han målar upp.
En som däremot tydligt gör klart i sin bok att garanterade
sociala rättigheter är något som hör det förflutna till är Fredrik
Reinfeldt. Han deklarerar krasst: ”Vi vill inte se ett samhälle där
människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skatte
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finansieras.”8 I Det sovande folket pläderar han för en radikal
vision där politiken har slagit till reträtt och lämnat över näst
intill allt ansvar för medborgarnas sociala välfärd till olika lösningar inom den privata sfären. De oklarheter som Burenstam
Linder lämnar angående hur grundläggande mänskliga rättigheter ska säkerställas i hans välfärdssamhälle är här som bortblåsta.
Förutom rätten att slippa dö av svält avfärdar Reinfeldt betydande delar av FN:s rättskatalog. I detta avseende är hans hållning
reaktionär i ordets bokstavliga bemärkelse då han inte blott vill
bevara den rådande ordningen utan rent av återvända till ett tidigare tillstånd, till en tid före 19679 då Sveriges undertecknade
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ESK), eller åtminstone före 1971 då riksdagen ratificerade sagda
konvention (tillsammans med konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter vann den laga kraft 1976). I konventionens artiklar ingår bland annat rätten till social trygghet, inklusive socialförsäkring (artikel 9), en tillfredsställande levnadsstandard med tillräckligt med kläder och en lämplig bostad (artikel
11), bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa (artikel 12), utbildning (artikel 13) där det uttryckligen står att: ”Grundskoleutbildning skall vara obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla”,
och att högre utbildning, i de fall den inte redan är gratis (som i
Sverige) gradvis ska göras kostnadsfri.
Innebär det att Reinfeldt i sin bok faktiskt vill avskaffa dessa
rättigheter? Ska exempelvis skolan avgiftsfinansieras? Han skriver
inte uttryckligen om rättigheter, i själva verket finns ordet inte
ens med i texten, men det är svårt att tolka citatet här ovan på
annat sätt än att han faktiskt vill avskaffa de ekonomiska och
sociala rättigheter som ingår i svensk lagstiftning. För om staten
inte via skattsedeln kan upprätthålla och garantera dem återstår
i sådana fall möjligheten att riksdagen lagstiftningsvägen tvingar
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privata aktörer att uppfylla dessa krav, men det förefaller osannolikt att Reinfeldt skulle förorda ett dylikt ingrepp i privat äganderätt och frihet som snarare skulle förvandla staten till en totalitär
despot som med tvångsmedel tvingar medborgarna att ta hand
om varandra utan att ersätta dem ekonomiskt för deras insatser.
Därför är det rimligt att tolka resonemanget i Det sovande folket
som att han vill att Sverige lämnar sina åtaganden enligt ESKkonventionen och stryka dem ur svensk lagstiftning. Därmed
skulle de tillsammans med åtskilliga andra rättigheter i praktiken
förpassas till historien. Men det betyder emellertid inte att alla de
uppgifter som den offentliga sektorn utför skulle försvinna i det
samhälle som Reinfeldt tänker sig. Tvärtom skriver han:
Flertalet av de tjänster som idag utförs inom den offentliga sektorn
kommer att behöva uträttas även i framtiden. Det blir förmodligen
med andra arbetsgivare eller som egna företagare, men att tjänsterna
behöver utföras är det ingen som ifrågasätter.10

Men förekomsten av service och tjänster säger ingenting om
fördelningen av dessa nyttigheter i det framtida samhället. Om
inga ”standardkrav” ska gå via skattsedeln är det rimligtvis de
enskilda individerna själva som via den egna plånboken eller privata försäkringar ska betala för vård, skola och omsorg. För dem
som saknar dessa möjligheter återstår familjen, eller i sista hand
välgörenhetsinrättningar och allmosor.
För att förstå den aversion mot välfärdsstaten som dessa tanke
gångar bottnar i behöver vi uppmärksamma bokens inledande
kapitel. I dystopin ”Sovhjärnorna”11 får vi reda på att det är politiker från rosen och blåklintens partier (en omskrivning för Social
demokraterna och Folkpartiet) som, innan de gick samman och
bildade landets enda parti, påbörjade en resa längs den väg av
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goda föresatser som i slutänden har lett samhället rakt ner i välfärdens eget inferno. Deras ambition att förse människor med
livets goda och skapa trygghet för dem har slagit slint och skapat
en totalitär stat där osjälvständiga och passiva medborgare vegeterar framför jättelika teveskärmar till den dag de dör. Ingen
orkar ta sig utomhus, ingen orkar umgås med andra, ingen orkar
engagera sig överhuvudtaget. Som sig bör i dylika skildringar av
dystra framtidsvisioner är såväl känslor som historisk kunskap ett
hot mot statens makt. Livet ter sig som en enda lång mardröm.
Vi kan se ”Sovhjärnorna” som en sedelärande berättelse om
hur välmenande politiska intentioner via oavsiktliga konsekvenser leder till fruktansvärda resultat. Men ovan återgivna sammanfattning gör inte rättvisa åt det hisnande språkbruk som
Reinfeldt begagnar sig av i sin beskrivning av vad som väntar i en
framtida välfärdsstat. Några citat får illustrera tonfallet:
Han dog precis som en lång rad andra unga människor började göra
den sommaren i vad som snart skulle komma att kallas 2000- talets
farligaste och dödligaste epidemi. Fullt jämförbar med pest, smittkoppor eller AIDS [sic]. Han dog välfärdsdöden.12
Passiviteten i välfärdsstaten skulle ha lett till att människorna
skulle ha blivit enormt feta om inte läkarvetenskapen hade utvecklat mycket effektiva och enkla ingrepp för att ta bort slaggprodukter och fett. De lämnade mycket små spår efter sig och gjorde att
människorna trots en kraftig överkonsumtion kunde vara ständigt
slanka.13
Värre var det med risken att stöta på en drogstimulerad psykohuligan. […] Droganvändningen var ett stort problem i välfärdsstaten. I
brist på annan stimulans och för att komma bort från det vanligtvis
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mycket innehållslösa liv som de flesta levde användes mycket droger
av främst hallucinogen karaktär.14

Efter dessa och liknande passager förstår läsaren snabbt att
detta knappast är något eftersträvansvärt tillstånd. Budskapet
är tydligt: Välfärdsstaten är ett rent helvete. Även de som gillar
tanken på generell välfärd torde dra öronen åt sig om konsekvensen blir att de samtidigt måste ge upp demokrati och frihet för att
försmäkta i en totalitär enpartistat. Men det är detta som väntar
oss såvida vi inte tar vårt förnuft till fånga, sätter stopp för utbyggnaden av den offentliga välfärden och resolut monterar ner
detta potentiella monster.
Eftersom Reinfeldt tämligen oförsonligt attackerar offentligt
finansierade välfärdstjänster i statlig regi är det frestande att dra
slutsatsen att han förespråkar libertarianism, eller en radikalt
egoistisk agenda. Men om vi med detta menar föreställningen att
var och en får klara sig bäst hen kan, blir det dubbelfel. Som vi såg
i föregående kapitel är libertarianismen dels långt ifrån så individualistisk och frihetlig som många föreställer sig – i stället utgör
den snarare en förgrening på det konservativa trädet – dels är det
tveksamt om vi bör koppla ihop Reinfeldt med radikal marknadsliberalism som vissa debattörer och skribenter gör.15 Visserligen har näringsliv och marknad en central roll för att i framtiden
producera och fördela service och tjänster inom välfärdens kärnområden i Reinfeldts vision. Likaså är ekonomiska incitament
viktiga. Men det primära målet för hans kritik är inte att vidga
fältet för kapitalism och marknadsmekanismer utan att montera
ner välfärdsstaten, eftersom den är ”en omöjlig konstruktion”16
som gör människor passiva och förslappade. I dess ställe ser han,
i likhet med Burenstam Linder, behovet av ett normstyrt samhälle där personligt ansvarstagande, familj och välgörenhet utgör
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grunden för människors sociala trygghet. Det är inom civilsamhället som den moderna människan huvudsakligen ska söka stöd
och hjälp. Reinfeldt har senare just betonat de värdekonservativa
inslagen i boken och hävdat att han, som dåvarande ordförande
för Moderata ungdomsförbundet, delvis polemiserade mot den
marknadsliberala falangen inom förbundet ledd av Ulf Kristersson. Skillnaden mellan de två skulle, enligt Reinfeldt, i huvudsak
bestå i synen på människan. Reinfeldt ville med sin bok betona
den enskilda individens bräcklighet: ”Jag frågade: Om man tar
bort all politik, väcker det människan? Finns det inte negativa
inslag hos människan som gör att det inte stämmer för alla?” För
till skillnad från sin förbundskollega och de mer hårdföra kritikerna av statlig verksamhet var han inte en principiell motståndare till statsapparaten som sådan. Han såg alltjämt behovet av politiska institutioner och politiskt ledarskap, vilket utsatte honom
för hård intern kritik eftersom, som han uttryckte det: ”jag ville
inte något fint, jag ville ju inte avveckla staten.”17
Bortom marknaden och de ekonomiska incitamenten finns,
enligt Reinfeldt, behovet av moralisk uppryckning och politisk
ledning. För utöver den onda sagan i novellen ”Sovhjärnorna”
är Det sovande folket i allt väsentligt en uppfordrande moralpredikning om hur människor bör leva sina liv; en plädering för
sparsamhet, flit och nit. Det är dessa normer som bör genomsyra
ett sunt och välfungerande samhälle. Något som även framgick
när Reinfeldt 1993 gästade SVT:s Gomorron Sverige i samband
med utgivningen av boken. Då upprepade han dess centrala teser
att välfärdsstaten dels var omöjlig, dels vaggade in människor i
en falsk trygghet. Programledaren Lennart Persson konstaterade
torrt: ”Det är lite av Luthers katekes över det här, man ska inte må
så bra för det är bättre om man jobbar och sliter, och är orolig för
morgondagen”, varpå Reinfeldt replikerade: ”Ja, det är definitivt
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en signal om att vi måste arbeta mer. Som ung politiker måste jag
ge ärliga svar, jag måste ge en tydlig signal till det svenska folket,
tro inte på bidrag i framtiden, tro inte på politikerna.”18
Reinfeldts framtida regeringskollega Anders Borg anlägger i
Generell välfärd – bara magiska ord?, ett vetenskapligt perspektiv på kritiken av välfärdsstaten. I boken försöker han visa att
argumentationen bakom heltäckande trygghetssystem är bristfällig eller bygger på felaktiga premisser. Till sin hjälp tar han i
huvudsak nationalekonomiska resonemang från skolor med en
tydlig aversion mot såväl stat som politik i allmänhet. Exempelvis
finner vi Friedrich Hayek och Ludwig von Mises (företrädare för
den österrikiska skolan), samt public choice-teoretikern Gordon
Tullock bland inspirationskällorna. Borg identifierar två principer bakom idén om generell välfärd som han kallar för solidaritetsprincipen och jämlikhetsmaximen. Dessa två innebär att
staten i ett generellt välfärdssystem ska garantera medborgarna
vissa universella rättigheter och förse dem med en rimlig levnadsstandard oavsett deras egna insatser eller förmågor. Enligt Borg
är solidaritet och broderskap viktiga värden inom såväl liberalism
och konservatism som inom socialism och socialdemokrati, men
med den skillnaden att de sistnämnda vill stöpa om samhället för
att främja solidariteten människor emellan och därmed skapa en
form av politiskt initierad kommandosolidaritet. Viljan att använda politiska styrmedel i stället för frivillighet är således vad
som skiljer de olika ideologierna åt, enligt Borg.
Jämlikhet är i sin tur ett mångtydigt begrepp och han skjuter in sig på skillnaden mellan vad han kallar ”lika möjligheter”,
”lika behandling” och ”lika resultat”. I det svenska välfärdsbygget har de två sistnämnda definitionerna dominerat. Följaktligen
har staten omfördelat resurser mellan människor för att främja
ett långt gående jämlikhetsideal, vilket har lett till att rättvisa i
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form av ”lika möjligheter” har satts på undantag till förmån för
politiskt motiverade ambitioner att jämna ut klyftor i samhället
till varje pris.19
Hela det generella välfärdssystemet har dock, tvärtemot sina
goda intentioner20, snarare främjat en välmående medelklass
och i många fall lämnat de sämst ställda i sticket. I själva verket
blir det vare sig mycket bevänt med solidaritet eller hjälp till de
verkligt behövande i politiska system som bygger på en omfattande offentlig sektor; de som tjänar på förändringarna är i stället en försigkommen och inflytelserik över- och medelklass. De
skor sig medan såväl jämlikhet som demokrati rent av förtvinar i
skuggan av den omfattande välfärdens alla centralstyrda system.
I kontrast till detta haveri vill Borg slå ett slag för privata försäkringslösningar och öppen konkurrens om resurser på den fria
marknaden eftersom människor där, enligt honom, har bättre
förutsättningar att få sin vilja igenom än i det politiska livet.21
Föreställningen att företagare och rika personer skulle ha
större makt att få sin vilja igenom i en ”fri och öppen ekonomi”
avfärdar han som en myt. Konkurrensen gör nämligen att även
ägare av stora företag har ”ett tämligen litet handlingsutrymme”.
Visserligen, medger Borg, kan inte enskilda individer göra vad de
vill på marknaden, men denna anpassning
implicerar inte att ”någon” påtvingat den. Inte heller implicerar
den att företagaren/ägaren utövar någon illegitim och godtycklig
makt.22

Saker och ting sker, men det saknas ledande aktörer. Marknaden blir i denna berättelse snarare en värdeneutral och därmed
rättvis mekanism som likt en naturkraft leder till krav på anpassning för enskilda individer, men utan några politiska förtecken
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eller implikationer. Politiska lösningar leder däremot till korruption och gynnar de starka i samhället.
Samtidigt som Borg i boken intar en resonerande ton och
avstår från att presentera tvärsäkra lösningar på den generella
välfärdens tillkortakommanden, råder det inga tvivel om inriktningen på hans argumentation. Målet är att reducera ”medborgarnas beroende av den offentliga sektorn” och minska behovet
av höga skatter. Han sammanfattar vad som är nödvändigt:
Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att
vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift åtminstone under de närmaste tre- fyra decennierna. Arbetet
kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på
samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.23

***
Det är värt att poängtera att ingen av de tre författarna – Burenstam Linder, Reinfeldt och Borg – går till direkt angrepp på välfärden i sig eller ens välfärdsstatens ambitioner som sådana, utan
dess konsekvenser. I sina böcker tar de mer eller mindre explicit
avstamp i att idéerna bakom offentliga trygghetssystem och solidarisk finansiering av socialförsäkringar och bidrag bär de goda
intentionernas signum. Välfärdsstaten har således sitt ursprung
i välvilja. Som Burenstam Linder skriver: ”Avsikterna har varit
goda, men medlen har varit dåliga”24. Det är inte i första hand
illvilliga avsikter som har försatt Sverige i en prekär situation,
utan en giftig blandning av naiv tro på social ingenjörskonst,
bakvända incitament och oavsiktliga konsekvenser. De politiker
som har varit ansvariga för att bygga upp det svenska folkhem70
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met ville förvisso inte skapa ofärd; de ville inte riskera demokrati
och frihet, men det är i praktiken just vad de genom sin obetänksamhet har gjort. De har varken insett hur ohållbar eller i
grunden kontraproduktiv välfärdsstatens själva konstruktion är.
Viljan att göra gott har resulterat i ett tillstånd av grymhet där
välfärdsstaten har förvandlat svenskarna till håglösa offer för politiskt storhetsvansinne.
Ekonomen Albert O. Hirschman konstaterar i The Rhetoric
of Reaction att tesen om välfärdsstatens fördärvlighet25 ofta har
sitt ursprung i den nationalekonomiska föreställningen om den
självreglerande marknaden. I sammanhanget är det värt att konstatera att de tre författarna, förutom sin partitillhörighet, har ett
nationalekonomiskt synsätt gemensamt som möjligen kan förklara deras förkärlek för denna argumentationslinje. Två av dem
var skolade ekonomer när de författade sina texter och den tredje
skulle sedermera bli finansminister. Idén om fördärvlighet går
ut på att marknaden av sig själv skulle se till att samhällets resurser fördelas på ett effektivt och rättvist sätt om det inte vore
för socialförsäkringar och bidrag. Det vill säga pengar och materiella fördelar skulle gå dit där de gör mest nytta samtidigt som
människor skulle få tydliga signaler om vilka beteenden som är
önskade respektive oönskade. I längden leder detta till ett effektivt samhälle. Välmenande bidrag och alltför fördelaktiga försäkringslösningar i statlig regi snedvrider däremot incitamenten och
uppmuntrar till slarv, lättja och ansvarslöshet.
Denna argumentation är emellertid inte något modernt fenomen. Redan under första halvan av 1800-talet tog kritik mot fattiglagarna i England avstamp i föreställningen om den oreglerade
marknadens överlägsna förmåga att ge korrekta signaler. Understöd till samhällets utblottade perverterade utbud och efterfrågan
vilket uppmuntrade dem till ett fortsatt tiggarliv i stället för att
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premiera produktiva initiativ.26 Med modernt språkbruk skulle vi
kunna säga att bidrag leder till ”utanförskap” och låser fast folk i
en ”fattigdomsfälla”.
Idén att välfärdsstaten, trots goda avsikter, är fördärvlig återkommer i flera olika skepnader i de tre moderaternas skrifter.
Den variant av detta klassiska argument som måhända tydligast
avslöjar den underliggande människosynen hämtar sin styrka ur
resonemang om ”moral hazard”, det vill säga hypotesen att försäkringar uppmuntrar till riskfyllt beteende. Burenstam Linder
formulerar denna kritik på följande sätt:
Sjukförsäkringen kan medföra att man är mindre intresserad av före
byggande hälsovård och oftare blir sjuk. En arbetslöshetsförsäkring
kan öka arbetslösheten. Reglerna om förtidspensionering kan locka
till enkla vägar ut. Skatte- och bidragsvillkoren för gifta respektive
ensamstående har lett till en familjesplittring utöver vad som annars
skulle råda.27

Denna tankegång har en anrik historia av misstänkliggörande av utsatta människor. När exempelvis olycksfallsförsäkringar
inom industrin infördes i slutet på 1800-talet hävdade många
arbetsgivare och experter att arbetarna medvetet skulle börja
stympa sig själva eftersom de på detta vis kunde få ut försäkringspengar. Dessa farhågor visade sig i efterhand dock vara kraftigt
överdrivna.28 Likväl var dylika insinuationer ett försök att ifrågasätta lämpligheten i ekonomisk trygghet för arbetare. Samtidigt
som Burenstam Linder oroar sig för moralisk risk i samband med
generella socialförsäkringar argumenterar han för att privata försäkringslösningar kan erbjuda människor trygghet när välfärdsstatens åtaganden krymper till ett minimum. Även Reinfeldt och
Borg ser privata försäkringar som en lösning. Men samma pro72
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blem med moralisk risk torde kvarstå även i ett sådant system.
Möjligtvis tänker sig de tre att privata försäkringsbolag håller
hårdare i plånboken, alternativt att självrisken är avskräckande
hög, eller att premier för ett heltäckande skydd är tillräckligt dyrbara för att signifikant minska mängden potentiella missbrukare
av försäkringssystemet.
De fördärvliga effekterna av välfärdsstaten är som vi har sett
här ovan en följd av konsekvenser som dess arkitekter inte har
kunnat förutse. Det finns en underförstådd premiss i detta resonemang som är värd att uppmärksamma. De oavsiktliga konsekvenserna av trygghetssystem som kritikerna lyfter fram är
alltid av negativ art, det vill säga, i stället för att introducera en
genuin osäkerhet i ekvationen om vilka effekter som en given
åtgärd kommer att få hävdar de som framför tesen om fördärv
envist att det föreligger en förutsägbarhet i politiska projekt, men
med negativa förtecken: utfallet blir alltid sämre än förväntat.
Oförutsedda effekter av en viss åtgärd är således, paradoxalt nog,
möjliga att förutspå, men inte för åtgärdens naiva förespråkare
utan blott för de klarsynta kritikerna som förmår se där andra
famlar i mörker. Det finns ett mått av arrogans i föreställningen
att oavsiktliga konsekvenser är dolda för alla utom en liten konservativ elit, som därför måste upplysa övriga politiker om vilken
återvändsgränd de har gett sig in i. Men trots kritikernas djupa
skepsis gentemot generell välfärd på grund av dess oavsiktliga
konsekvenser har de en betydande tilltro till marknadens ”osynliga hand”. Vilket är besynnerligt, för vad är denna omhuldade
föreställning annat än beskrivningen av ett socialt arrangemang
där de enskilda aktörernas egenintresse via oavsiktliga konsekvenser ger upphov till största möjliga välstånd för alla? Således
ett klassiskt exempel på när resultatet av människors handlingar
blir ett helt annat än avsett. Oavsiktliga konsekvenser är därmed,
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enligt den logik som de som förfäktar tesen om fördärv gör sig
till talesmän för, i huvudsak positiva när de följer av marknadens
mekanismer, medan de så gott som alltid är negativa när de följer
av politiska ambitioner, i synnerhet på välfärdens område.29
Kanske ligger skillnaden mellan marknad och generell välfärdsstat, i detta avseende, i föreställningen om att marknaden är en
naturlig institution som i en eller annan form alltid har existerat
genom mänsklighetens historia30, medan välfärdsstaten snarare är
ett uttryck för människans övermodiga försöka att bryta mot den
naturliga (gudomliga) ordningen. Övermod som leder till fördärv är
trots allt en tankefigur med djupa och religiöst färgade rötter i västerländsk tradition, dels i grekisk mytologi där gudinnan Nemesis
bestraffar människans hybris, dels inom katolicismen där högmod
är en av de sju dödssynderna.

***
När Burenstam Linder, Borg och Reinfeldt under 1980- och
1990-tal framförde sina farhågor för den svenska välfärdsstaten
utveckling upprepade de i allt väsentligt vad som visar sig vara
etablerade retoriska figurer i den konservativa traditionen. Argumenten angriper inte de politiska intentionerna bakom omfördelning och offentliga trygghetssystem, utan ifrågasätter i stället deras förmåga att leva upp till sin utfästelser. Det faktum att
samma tankefigurer återkommer gång på gång genom historien i
syfte att misstänkliggöra och protestera mot progressiva reformer
visar dels på deras användbarhet, dels hur olika former av generell välfärd sedan länge har varit ett rött skynke för konservativa
ideologer.
Mellan raderna har det också framkommit att de tre långt ifrån
begränsar sig till negativ kritik av välfärdsstaten, de presenterar
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också ett positivt alternativ. Det kallas antingen för välfärdssamhället (Burenstam Linder) eller det civila samhället (Reinfeldt).
Denna borgerliga samhällsvision är själva antitesen till det anonyma välfärdsbygget i statlig regi där enskilda människor ur offentlighetens perspektiv inte i första hand är varelser av kött och
blod, utan anonyma entiteter. Det konservativa alternativet är en
vision om en organisk gemenskap; en enhet bortom klasser och
intressegrupper. En värld där livet utspelar sig bortom politiken.
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Det är något otvunget och naturgivet över det borgerliga idealsamhället. Likt ett majestätiskt träd reser det sig ur traditionernas mylla, och under ytan knyter ett enormt rotsystem samman
människorna via släktband, vänskap och kollegiala nätverk till en
organisk helhet. Lämnad i fred från omstörtande interventioner
är det en stabil och livskraftig konstruktion som representerar ett
aggregat av seklernas samlade visdom. Måhända är det därför som
konservativa förespråkare påfallande ofta låter utflykter till svunna
tider illustrera det goda samhället. Det förflutna tillhandahåller
råmaterialet för romantiskt idealiserande kring tillstånd som faktiskt har existerat i tid och rum. Ofta platser obefläckade av den
politiska radikalismens svärmerier.
När författaren och krönikören Johan Hakelius, dubbad av en
likasinnad till ”en modern Edmund Burke”,1 skriver om den tyske
nationalekonomen Wilhelm Röpke (1899–1966) svävar inte bara
ekonomens uppväxt i ett romantiskt skimmer, utan förvandlas
till en fond varpå Hakelius nogsamt projicerar små illustrationer av borgerliga ideal och föreställningar. Sålunda dominerades
Röpkes släkt av lutherska präster som var bärare av ”bildning och
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kultur, vid sidan av religion och moral”, han föddes i en lantlig
by som numera är en liten stad med 3 000 till 4 000 invånare,
”även om det organiska samhället också fått låna sitt namn till en
administrativ stor-kommun”. Röpke glömde aldrig denna idyll:
Ibland kan barndomen i Schwarmstedt framstå som den antiutopiska Röpkes egen utopi. Världen var begriplig. Den hängde samman
genom historien, religionen och närheten till naturen.

Denna gripbara värld, detta lilla lokalsamhälle, var inte bara en
historiskt framvuxen helhet präglad av traditionens tyngd, det var
också en plats där flitens lampa lös över vardagen och ”invånarna
drev små affärsrörelser”. Via sina ekonomiska förehavanden var de
länkade till varandra, men samtidigt självständiga. Här fanns en
form av gemeinschaft, ett tätt nätverk av personliga relationer och
”[s]olidariteten inom byn var självklar” eftersom invånarna vid
behov lånade ut verktyg till varandra. Det var en värld som präglades mer av den medeltida Hansans ideal än den preussiska disciplin som frodades längre österut i den tyska nationen. ”Öppenhet, tolerans och självständighet låg närmare till hands än lydnad,
aggressivitet och hierarki.”2 Med detta harmoniska samhälle för
sin inre blick spinner Hakelius en lockande väv vars otvungna
gemenskap och långsamma tempo framstår som ett paradisiskt
tillstånd i förhållande till det moderna livets larm och tumult.3
Hos Johan Lundberg, kulturskribent och tidigare chefredaktör för konservativa Axess Magasin, är det den andra halvan
av 1800-talet som får stå modell för en eftersträvansvärd epok.
Under ledning av den bildade borgerligheten var det under denna
tidsperiod som individualismen klev in på historiens scen i form
av tre gestalter: ”Industrialisten, vetenskapsmannen och konstnären”. Upplysningsideal, kreativitet och kapitalism lade grunden
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till västerlandets välstånd. Visserligen nämner Lundberg i förbigående kolonialismen – något ”som ställvis hade bedrivits” – men
denna spelade inte någon avgörande roll i historien, i vilket fall
inte på något sätt som överhuvudtaget färgade av sig på dåtidens
borgerlighet. Lundbergs historieskrivning minner om historikern
John Robert Seeley, som apropå det brittiska imperiet anmärkte:
”Det verkar som om vi har erövrat och befolkat halva världen
under ett anfall av tankspriddhet”. Varken krig och plundring,
eller industrialismens baksidor med fattigdom, misär och utnyttjande av människor i fabriker och gruvor över den europeiska
kontinenten har någon plats i denna berättelse. Det är som om
seklets alla fasor pågick i en parallell värld medan borgerligheten i all stillhet odlade sin kulturella bildning, uppträdde måttfullt och övade pianostycken av Schubert i salongen. Denna harmoniska värld brakade dock samman i samband med det första
världskriget. I stället för fortsatt välstånd och förnuftstro förbyttes ”det liberala projektet” i sin motsats i och med modernismens
intåg på scenen.
Det som förenade alla dessa revolutionära rörelser på olika områden
– alla dessa banbrytande sociala, konstnärliga, arkitektoniska, politiska, litterära, ideologiska och allmänkulturella strömningar – var
att de hade en och samma fiende: Den borgerliga kultur som hade
vuxit fram under 1800-talets senare hälft.

Därmed blev borgerligheten offer när 1900-talets kulturella
och politiska revolutionärer smed ränker bakom dess rygg och
slutligen, enligt Lundberg, släppte lös sitt oförsonliga hat mot den
rådande ordningen i samband med den ryska revolutionen, och
senare i form av de totalitära rörelser med fascismen i Italien och
nazismen i Tyskland som växte fram under mellankrigstiden.4
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Författaren till Handbok i konservatism, Stefan Olsson, finner
också inspiration och förtröstan i det förgångna. Återigen är det
1800-talet som hägrar.
Det fanns ett fungerande samhälle även före 1900-talets väldiga expansion av den offentliga sektorn. Detta samhälle var i huvudsak
spontant framväxt. Det var inte planerat, utan resultatet av många
generationers gemensamma arbete. Genom trial and error byggdes
en spontan ordning upp som organiserade samhället på ett effektivt
sätt.

Senare i samma bok konstaterar Olsson dock att livet var hårt
och orättvist för arbetarklassen under den aktuella perioden i
Sveriges historia. Trots att han således medger existensen av långt
ifrån önskvärda förhållanden för stora delar av befolkningen låter
han likväl 1800-talet illustrera ”ett fungerande samhälle”; en
positiv motbild till 1900-talets välfärdsstat. Samtidigt med denna
besynnerliga nostalgi betonar han med emfas att konservatismen
inte är en reaktionär ideologi. Även om historiska tillbakablickar
får de konservativas hjärtan att slå litet hårdare ogillar de beteckningen reaktionär, i bemärkelsen någon som idealiserar ett tidigare tillstånd och vill återupprätta en svunnen samhällsordning.
För till skillnad från konservativa kan, enligt Olsson, reaktionärer inte tänka sig att ompröva sina ståndpunkter. Som exempel
anger han religiösa fundamentalister.
De vill visserligen återinföra ett gammalt system. De vill skapa ett
samhälle uppbyggt på Gamla Testamentets eller Koranens lagar.
Men de vill inte att detta samhälle ska förändras. […] De vill inte ha
någon förändring alls, när de väl har skapat sitt idealsamhälle. De är
utopister på samma vis som kommunisterna […]5
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Frågan är emellertid hur rimlig denna karakteristik av reaktionärer är. Till och med Al-Qaida använder internet och spelar in
videofilmer för att rekrytera religiösa krigare till sin kamp, vilket
antyder att de inte fullt ut har anammat ett fullständigt konserverande av den teknikutveckling som rådde under kalifatets
era. Den wahhabitiskt influerade monarkin i Saudiarabien verkar
också ha en förmåga att förena reaktionär och kvinnofientlig politik med ett tämligen luxuöst leverne och moderna bekvämligheter för kungahusets medlemmar.
Paradoxalt nog skulle Olssons tolkning av begreppen leda till
slutsatsen att reaktionär politik har ett innehåll (exempelvis en
strävan efter en ordning baserad på religiösa urkunder), medan
konservatismen i allt väsentligt är en formsak, ett förändringskritiskt förhållningssätt. Precis den definition som vi inledningsvis
konstaterade inte är hållbar. Det är dessutom tveksamt om konservativa verkligen saknar en utopi. Däremot är deras idealsamhälle varken någonting som uppkommer via röstsedeln eller en
spridning av makt och inflytande i samhället. En rimligare tolkning är att konservatismen faktiskt är en reaktionär ideologi eftersom den motsätter sig (reagerar mot) förändringar som syftar
till en mer jämlik fördelning av makt och privilegier i samhället,
samtidigt som den ofta finner sina ideal i historiska erfarenheter
bortom det demokratiska massamhällets förmenta likriktning.
Oavsett dess många skepnader är reaktionen konservatismens gemensamma nämnare, dess modus operandi.
Även libertarianen Johan Norberg blickar tillbaka mot tidigare epoker för inspiration när han i essän ”Frihetens författare”
apropå den svenska efterkrigstiden skriver:
Medan organisationerna och de politiska partierna i brett samförstånd byggde den stora välfärdsstaten var det en krets skönlitterära
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författare som ropade i betongöknen om allt det som höll på att gå
förlorat.

Bland andra Wilhelm Moberg och Sven Delblanc får i Norbergs tolkning representera detta skri. Återigen var det i samband
med det demokratiska genombrottet och de samhälleliga reformer som det gav upphov till som friheten blev hotad på allvar.
Uppenbarligen hade den funnits tidigare, men höll nu på att försmäkta i välfärdsstatens famn. De idéer som Norberg vill återuppväcka kom också bäst till uttryck under 1800-talets mitt då
den marknadsliberala vågen svepte över jorden och då fröet till
folkhemmet alltjämt låg djupt nedbäddat i framtidens sköte.
Sällan har laissez-faire-idén fått ett starkare uttryck än i Carl Jonas
Love Almqvists Smaragdbruden (1845) […] Och nog är det svårt att
hitta någon ekonom som kunde beskriva den nya harmoniekonomiska läran lika väl som Erik Gustaf Geijer i hans ”En ekonomisk
dröm” (1847)

Dagens svenska författarskap har han emellertid inte mycket
till övers för. I allt väsentligt är samtida svensk litteratur renons
på tankeväckande insikter om vår samtid och de stora frågorna,
bortsett från en längtan tillbaka till ”en tänkt guldålder” för välfärdsstaten.6 Huruvida längtansfulla blickar mot fornstora dagar
är nostalgiska eller inte beror således på vad som åsyftas.
När Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson tar
sig an svensk film identifierar han två perioder då svensk filmkonst gjorde avtryck i världen, dels under stumfilmstiden med
regissörer som Victor Sjöström, dels i och med Ingemar Bergmans genombrott på 1950-talet. Den första epoken karakteriserades av ekonomiska förhållanden som ”både socialdemokrater
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och DN-skribenter närmast skulle beskriva som rovkapitalism”
och huvudpersonen i den andra guldåldern ”var en produkt av en
stenhårt mallad kommersiell underhållningsindustri”. Men i och
med den statliga filmpolitiken har konstformen sakta med säkert
chanserat och är numera mest ett föremål för ett ”integrationsoch jämställdhetspolitiskt projekt”.7 Återigen är det politiken
som har lett snett och återigen faller blicken mot ett idealiserat
förflutet där livet visserligen inte var någon dans på socialdemokratiska rosor, men där duglighet premierades och de skickliga
filmmakarna tog sig fram för egen maskin genom de kommersiella krafternas snårskog. En värld som var hård men rättvis.
Ovan refererade brottstycken skulle kunna tolkas som exempel på den klassiska föreställningen om konservatismen som en
vurm för svunna tider, men det är att missförstå dem. Poängen
är snarare att historien förser skribenterna med material för att
dels kunna belysa förhållanden och relationer som är värda att
återupprätta, dels kunna varna samtiden för tidigare misstag. Det
förflutna blir i dessa texter ett skafferi av såväl goda förebilder,
värda att emulera, som dystra erfarenheter, androm till varnagel. Naturligtvis använder samtliga ideologier historien för sina
syften. Det intressanta i detta sammanhang är att de specifika
teman som konservatismen lyfter fram i sina historiska referenser
rör hur demokratiska ambitioner, oavsett de politiska rörelsernas
goda föresatser, har varit missriktade och misslyckade, eller hur
det moderna samhällets anonyma massor har hotat den lilla världens intima relationer och ideal.8
Inom det privata livet har däremot människor kunnat utveckla sina talanger och förtjäna sin position i samhällsstrukturen i
ärlig tävlan varefter en ”naturlig” hierarki har uppstått, utan att
för den delen inskränka de enskilda individernas frihet. Underförstått är civilsamhället och marknaden överlägsna så länge de
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står fria från den politiserade statens regleringar och ingrepp. Det
är i detta ljus som Hakelius ovan citerade kontrast mellan ”Öppenhet, tolerans och självständighet” i Schwarmstedt, respektive
”lydnad, aggressivitet och hierarki” i preussisk anda, blir begriplig i en konservativ kontext. Hierarki är här negativt laddat i ett
sammanhang där de auktoritära sociala strukturer som var utmärkande för preussisk militarism jämförs med det förtroliga lokalsamhälle där Röpke växte upp. Inom den första traditionen
hade hierarkierna inte vuxit fram naturligt – som de förmodas
göra i det civila samhället – utan indelningen i hög och låg var
frukten av en artificiell och formaliserad ordning som hade pådyvlats medborgarna ovanifrån.
Auktoritära relationer där under- respektive överordning har
vuxit fram organiskt över tid; där den mer duglige dominerar den
mindre duglige, behöver emellertid inte vara förkastliga. I själva
verket är dylika hierarkier rent av nödvändiga för civilisation.
Den europeiska kulturtraditionen förutsätter, med Röpkes
ord:
”en intellektuell hierarki av människor som är förmögna och villiga att göra en målmedveten ansträngning för att skaffa sig den,
utveckla den och delta i den”

Men till skillnad från den intima värld av ”naturlig” ordning
som Röpke – och Hakelius – ömmar för är det moderna masssamhället en plats där individer:
”[…] blir till kringirrande nomader, som inte längre riktigt vet var
de hör hemma och var deras rätta plats i samhället är, mer och mer
lösryckta från familjens, yrkets, grannskapets, naturens och gemenskapernas band.”

84

kapitel

4 — Apolitisk

politik

Värnande av det europeiska kulturarvet råkar därför, enligt
Hakelius, i konflikt med ”massamhällets krav på jämlikhet och
enhetlighet”. I modernitetens värld härskar den grå karaktärslösa
massan och ”kollektivismen”.9 Vilket bör vara en källa till vaksamhet då massamhällets ”kringirrande nomader” lättare låter
sig duperas av demagogers falska ledarskap – och förirrar sig bort
längs den totalitära vägen – än människor som vet sin position i
ett socialt sammanhang. Småskaligheten och den täta väven av
intima relationer som råder i lokalsamhället är således ett skydd
mot såväl diktatur som demokratiska excesser. Decentralisering
är därför en hörnsten i den konservativa synen på hur politiken
bör organiseras i massamhällets epok. Detta innebär förvisso inte
att en stark centralmakt nödvändigtvis är ett problem – åtminstone inte så länge som den står för ”Det goda” som vi såg i kapitel 1 – men en stark stat i kombination med ett demokratiskt
styrelseskick leder däremot nästintill oundvikligen till att majoritetens politiska vilja eroderar civilsamhällets finmaskiga nät av
ömsesidiga beroenden. Inte ens människor med ”civilkurage”, de
som självständigt ”står upp för sanningen”, förmår bromsa denna
utveckling, enligt Hakelius, om massamhällets ”proletarisering”
av medborgarna, dess ”centralisering” och ”den rationalistiska
ideologin”, som utgör navet i modernitetens samhällsyttringar,
får möjlighet att sprida sig i samhällskroppen.10

***
Kärnan i den konservativa samhällskritiken är synen på politikens legitima roll. I ”det borgerliga samhället”11 ska den offentliga makten begränsa sig till att upprätthålla lag och ordning samt
underlätta för privata initiativ, inte förändra samhället utifrån
abstrakta principer. Timbrochefen Markus Uvell prisar Allians85
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regeringen för att den, enligt honom, består av en samling ”politiska hantverkare”, inte visionärer. Politikens syfte är helt enkelt
att underhålla och reparera det befintliga samhällsmaskineriet,
inte att bygga nytt, varför ”hantverkaren” bör akta sig noga för
att falla för frestelsen att ikläda sig den sociala ingenjörens roll.12
Statsminister Reinfeldt gav uttryck för samma inställning till
politiken på Moderaternas partistämma i Örebro 2011:
Det finns de som säger att det behövs visioner. Jag vill varna för
det. De menar ofta att vi ska göra det som var förr, när Domus
var Domus. Eller andra som ropar på stora visioner, men egentligen
säger att: Låt oss göra Sverige till något annat. Riv ned! Revolutionsromantikerna som svenska folket inte vill ha.13

Uvell förtydligar:
Samhällsutopier är alltid farliga, och en politik som strävar efter att
förverkliga en sådan utopi är, vill jag hävda, inte borgerlig.14

I botten finns en kritik av demokratin som styrelseskick eftersom folkstyre, ur konservativ synvinkel, alltid balanserar otäckt
nära gränsen till ”pöbelvälde” 15 eller ”majoritetens tyranni”. Det
finns en latent risk för att politiken ska svämma över alla breddar, tränga in i varje por i samhällskroppen och därmed inkräkta
på de områden som människor bör styra över i sitt privatliv eller
göra upp om på marknaden.
Mattias Svensson, tidigare medarbetare på Timbro och numera
redaktör på Neo Magasin, varnar i boken Mer demokrati – Mindre
politik för hur en ”totalitär demokratisyn” äventyrar de mänskliga
rättigheterna.16 Han går till storms mot hur den politiska makten
i demokratiska stater i realiteten, via skatteuttaget, inkräktar på
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individens makt över sin egendom på ett vis som i praktiken
välter själva fundamentet för människors frihet över ända. Demokrati blir med andra ord liktydigt med majoritetens övergrepp
på den enskilde individen (”Den minsta minoriteten på jorden”).
Svensson anar en vittomfattande konspiration där förespråkarna
för ”den totalitära demokratisynen” egentligen struntar i folkviljan och bara vill värna den ”stora staten”. I slutänden kommer
denna perverterade syn på demokrati att uppmuntra majoritetsbefolkningen till ”allmänna plundringstankar” riktade mot de
mer driftiga och lyckade medborgarna i samhället. Politiken gör
plundringen ”legal” medan den allmänna rösträtten gör den ”universell”17 [kursiv i original]. Svensson ger flera exempel på hur han
menar att majoritetsstyre de facto öppnar för hämningslösa övergrepp på dem som tillhör den politiska minoriteten och deras ägodelar. Inte minst skulle avundsjuka människor kunna stjäla sin
grannes bil och ”spöa upp honom” med statens goda minne. Och
en kärlekskrank man, Nisse, med en stor släkt skulle kunna gifta
sig med en kvinna, Anna, mot hennes vilja i kraft av att hans stora
släkt är positiv till äktenskapet. Återigen skulle detta övergrepp
vara sanktionerat av staten i namn av den ”totalitära demokratisynen”. Demokrati i bemärkelsen majoritetsstyre blir därmed liktydigt med offentligt godkänd våldsanvändning och terror mot
enskilda.18 Baserat på ett resonemang om rationellt egenintresse
framfört av författarinnan Ayn Rand skriver Svensson:
När andra tvingas, ersätts handel av stöld på samma sätt som
kunskapsutbyte ersätts av censur och diktat, och kärlek ersätts av
våldtäkt.19

För att hejda färden ner i ett demokratiskt inferno av legala
stölder, censur och våldtäkter förespråkar Svensson att vi ersätter
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demokrati som det moderna samhällets ”överideologi” med liberalismen. Med liberalism avses i detta sammanhang i första hand
ett villkorslöst värnande av den privata äganderätten. Sättet att
uppnå ”mer demokrati”, som bokens titel utlovar, är således att
kraftigt begränsa politikens inflytande i samhället och avgränsa
statens makt till att skydda invånarna från yttre angripare, upprätthålla lag och ordning, och se till att människor uppfyller ingångna kontrakt, om nödvändigt med tvångsmedel.20 Idealet är
därmed, även om begreppet inte nämns i texten, en form av nattväktarstat som endast sysslar med rättsväsende och försvar. Dessa
statliga uppgifter verkar vara naturgivna – utifrån den liberala
1600-talsfilosofen John Lockes resonemang om människans naturliga rätt till frihet och ägande21 – och därför inte föremål för
demokratiska beslut.
En eventuell expansion av statens uppgifter till andra områden skulle däremot i praktiken kräva konsensus bland den vuxna
röstberättigade delen av befolkningen eftersom dylika beslut i
varje annat fall skulle innebära majoritetens förtryck av minoriteten (minns att den minsta minoriteten är individen). Det vill
säga, möjligheten att gemensamt finansiera allmänna nyttigheter
som vägar eller offentlig sjukvård förutsätter att samtliga medborgare frivilligt går med på att avsätta en viss summa pengar
(skatt) för dessa syften. Det räcker således med en aldrig så liten
minoritet för att blockera politiska beslut.
Svenssons resonemang utgör en renodlad form av den skepsis
gentemot det demokratiska styrelseskicket som löper likt en röd
tråd genom den konservativa historien, från James Madisons och
Edmund Burkes fruktan för massornas krav, via motståndet mot
allmän och lika rösträtt, och efterkrigstidens kritik av en oregerlig folkvilja till dagens försök att begränsa utrymmet för demokratiskt inflytande.22
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Idéhistorikern Jan Olof Bengtsson menar att en genuin konservatism bör slå vakt om det aristokratiska, och om nödvändigt
sätta andliga värden över demokratin. I själva verket behöver folkstyret strama tyglar som sållar bort ”de tillfälliga opinionerna”
och destillerar fram det som står i samklang med samhällets gemensamma högre etik. Utan begränsningar uppmuntrar folkstyre
de omättliga sinnligt-vegetativa behoven av ”välfärd” och ”trygghet” och frihet från det högre etiska och andliga livets krav, och som
sanktionerat den andliga omognad och det rent regressiva blundande för det verkliga livets begränsningar, som alstrar en sant vidskeplig, folklig övertro på naturvetenskapens, teknikens och inte minst
medicinens företrädare.23

Med andra ord kommer ett demokratiskt samhälle som kastat
loss från historiens och kulturens förtöjningar – som endast en
bildad elit kan tillhandahålla – med ens att hänge sig åt folkliga
villfarelser om alla de (falska) lösningar som den sociala ingenjörskonsten lockar med. Majoriteten av befolkningen är därför
likt barn som behöver en vuxen auktoritet vid sin sida för lära sig
att kontrollera sina infantila passioner.
Fredrik Haage, talskrivare åt socialminister Göran Hägglund
(KD), har å sin sida tidigare lyft fram den kritik av det demokratiska styrelseskicket som högerpolitikern Ernst Trygger formulerade under tidigt 1900-tal som relevant för vår tid. Trygger
förespråkade bland annat ekonomiskt graderad rösträtt – en idé
som Haage emellertid varken finner praktisk eller moralisk i vår
tid – men också tydligare gränser för den demokratiska maktutövningen. Den senare kritiken har dock, enligt Haage, en klangbotten i vår samtid då dagens Sverige lider av en allt för långt
gången demokrati vilket har lett till ”demokratism”, med vilket
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avses en överdriven tro på demokratiska principer. Demokratismen är ett hot mot en sann – och begränsad – demokrati. För
utan tydliga ramar för den offentliga makten ligger det återigen
i farans riktning att tillfälliga majoriteter fattar ogenomtänkta
beslut som leder till radikala ingrepp i samhället, vilka i sin tur
hotar allas vårt välstånd och välmående. Återigen riskerar folket
att gå vilse om ingen leder deras vilja in på den smala vägen. Den
konservativa lösningen är konstitutionella förändringar som begränsar den politiska makten och värnar samhällets ”icke-egalitära sfärer”, inte minst förändringar i grundlagen för att explicit
värna privat äganderätt, samt en konstitutionell domstol som har
rätt att överpröva demokratiskt fattade beslut.24
Kritiken av majoritetsstyret är emellertid inte enbart teoretiska
resonemang som förekommer i polemiska skrifter, utan en politisk
praktik. Exempelvis blir det från och med 1980-talet ett uttryckligt mål för Moderaterna att minska den demokratiska maktens
inflytande i kommunerna. I inledningen till partiets kommunprogram från 1984 finns följande formulering:
Den viktigaste demokratireformen är att minska politikernas inflytande och därmed stärka den enskildes makt och frihet att själv utforma sitt liv.25

I syfte att stärka enskilda människors makt behöver samhället
i möjligaste mån befrias från politik. Stärkt demokrati är enligt
detta synsätt inte ökade möjligheter för alla medborgare att
kunna påverka gemensamma angelägenheter, utan avsaknaden
av gemensamma angelägenheter. De icke-borgerliga politikerna
– de som önskar förändra samhället och genomföra ”storslagna”
idéer – är därför inte i första hand medborgarnas folkvalda representanter i de politiska församlingarna, utan en privilegierad
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elit som svävar uppe bland molnen och tid efter annan sänker sig
ner de till vanliga människorna för att påtvinga dem sina högtflygande planer. Om deras makt minskar kommer de enskilda
individernas makt öka i motsvarande grad. I denna vision är
det underförstått den politiska sfären som kringskär människors
kontroll över sina egna liv. Däremot är stora skillnader i ekonomiska resurser mellan människor, eller den makt som exempelvis
stora aktiebolag utövar i samhället, inte något som tarvar uppmärksamhet ur demokratiskt hänseende. Hotet mot demokratin
kommer främst från politiker med visioner som riskerar att rubba
den delikata balans som, får vi förmoda, normalt råder mellan
olika intressen i samhället.
Liknande tankegångar fanns också i de tidiga partiprogrammen hos Moderaternas föregångare, Allmänna valmansförbundet, där de varnar för politiska partier på vänsterkanten som,
enligt förbundet, önskade så split mellan människor. I partiets
första partiprogram från 1904 står det:
Sedan åtskilliga år tillbaka bedriven sinom vårt land omfattande
och ivriga agitationer, vilka även om ledarna synes närmast vilja
främja det obemedlade flertalets intressen, huvudsakligen gå i den
riktningen, att de framkalla split och tvedräkt mellan samhällets
olika folklager. […] Förbundets huvuduppgift skall bliva att allvarligt motsätta sig de socialistiska och radikala strävanden, som gå i
strid emot samhällets väl och berättigade intressen […]

1919 återkom samma tankegång, men då betonades den nationella sammanhållningen:
Den svenska högern är ett nationellt parti. Den sätter fosterlandet
främst, dess väl över individers och klassers särintressen. […] Refor-
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merna böra syfta till hela folkets bästa. Den svenska högern är ett
folkligt parti.

I följande program 1934 underströk partiet behovet av en ”av
klassintressen oberoende statsmakt”.
Nära ett sekel senare är farhågorna för hur särintressen utgör
ett potentiellt hot mot en föregiven samhällelig (nationell) enighet fortfarande levande hos konservativa företrädare. I ett inlägg
med rubriken ”Moderaterna övertar rollen som samhällsbärande
parti” på DN Debatt i juli 2010 skriver Fredrik Reinfeldt:
I särintressets idé ligger att ställa sina egna intressen mot andra, att
aldrig vara nöjd och aldrig behöva ta ansvar för vare sig ekonomin
eller helheten i samhället. Detta problem ställs på sin spets när särintresset söker sig in i politiken. Då ställs människor mot varandra,
löften ställs ut om att lova allt till alla eller att företräda vissa på
andras bekostnad.

Mot dessa tendenser vill Moderatledaren återigen betona
vikten av sammanhållning. Den goda politikens roll är att före
träda alla människor och förvalta våra gemensamma resurser på
bästa sätt, inte att främja somliga intressen på andras bekostnad.
De partier som företräder särintressen tar inte ansvar för helheten,
utan ställer olika människor mot varandra. Visserligen beskriver
han ambitionen att ”lova allt till alla” i samma veva som särintressen, men ”alla” kan möjligtvis uppfattas som ett särintresse i
detta sammanhang eftersom en radikal omfördelning av resurser
skulle beröva de relativt sett välmående deras försprång gentemot
resten. I vilket fall påminner tongångarna om de anklagelser om
att ”framkalla split och tvedräkt” som Allmänna valmansförbundet riktade mot sina politiska motståndare i partiprogrammet
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från 1904. Mot dessa tendenser till konflikt och upplösning av
nationell enhet ställer Reinfeldt sin egen politik:
En bärande del i Moderaternas förnyelse var att göra upp med parti
politikens ofta förhärskande tanke om att vara ett parti enbart till
för några få eller särskilt utvalda grupper. […] I valet 2010 söker
Moderaterna stöd för att vara denna allmänintressets företrädare i
svensk politik.26

Tidigare hade Moderaterna (de gamla) eventuellt deltagit i
detta smutsiga spel av att så split mellan människor, men inte
längre. Nu skulle de, precis som sina föregångare under 1900talet första decennier, företräda ”samhällets väl”, ”fosterlandet”,
”hela folket” eller med Reinfeldts språkbruk: ”allmänintresset”.
Just begreppet ”allmänintresse” är apart i sammanhanget eftersom det vanligtvis används av journalister då de vill försvara kontroversiella publiceringar med hänvisning till att det är av vikt
för medborgarna får ta del av känslig information. Men allmänintresse kan också vara något som berör många människor. Exempelvis skulle ett naturreservat kunna vara av allmänintresse
eftersom dess vara eller icke vara påverkar många människor för
lång tid framöver. I denna bemärkelse är naturreservatets vara
eller icke-vara som företeelse i sig av allmänintresse, vilket emellertid inte innebär att en specifik politisk hållning – för eller emot
naturreservatet – skulle vara gemensam för alla berörda parter. I
den bemärkelse som Reinfeldt använder ordet handlar det dock
snarare om föreställningen att Moderaterna skulle företräda vad
som på det stora hela är bäst för alla människor, det vill säga att
partiet skulle föra en politik som ligger i alla medborgares intresse. I kontrast härtill företräder andra partier blott olika särintressen, det vill säga samhällsklasser, organiserade intressegemen93
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skaper eller enskilda institutioner. Han medger visserligen att
det finns konflikter och motstridiga intressen i samhället, men
samtidigt antyder han att dessa motsättningar bara är ytfenomen
som mindre storsinta partier önskar exploatera för sin egen snöda
vinnings skull.
I Reinfeldts vision, precis som hos Allmänna valmansförbundet, har alla människor i samhället oavsett position eller klasstillhörighet egentligen ett överordnat intresse av enighet och fredlig
samverkan. För att uppnå denna fredliga samverkan vill Moderaterna emellertid inte minska eller avlägsna de underliggande
orsakerna till spänningar mellan olika grupper genom att utjämna fördelningen av makt och resurser i samhället, eller medla
mellan motstridiga ståndpunkter som var och en kan vara legitima, utan i stället är metoden att förneka att dylika konflikter
överhuvudtaget skulle vara relevanta. Människor är förvisso olika
och har olika intressen, men som partiets slogan under valåret
2014 säger: ”Alla behövs”.27 Det innebär att varje människa har
en uppgift att fylla i samhällsgemenskapen. Somliga är företagsledare, andra skurar toaletter; somliga investerar, andra utgör en
arbetskraftsreserv; somliga tar beslut, andra utför order. Om var
och en i första hand utgår från sina egna intressen och försöker
främja dem leder det oundvikligen till slitningar och konflikter
mellan såväl individer som grupper i samhället. Därför bör ansvarsfulla politiker underlätta en harmonisk gemenskap mellan
människor och ta ansvar för den helhet som anses gynna samtliga
medborgare.
Reinfeldts utspel pekar ut en riktning bortom politiken eftersom det utgår från att det finns en gyllene medelväg bortom
intressekonflikternas trassliga avvägningar och kompromisser.
Besvärliga frågor om framtidens sjukvård, bostadsbyggande och
fördelningspolitik har olika svar inom skilda ideologiska traditio94
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ner och ibland olika svar inom en och samma tradition. Men alla
dessa kniviga ställningstaganden är som bortblåsta i Reinfeldt
vision. Här finns ett enda intresse, ”allmänintresset”, som ett
upplyst parti – i detta fall Moderaterna – kan göra sig till uttolkare av. En inställning som partiets idéprogram 2011, Ansvar för
hela Sverige, bekräftar.28 Eftersom få förnuftiga människor beredvilligt skulle gå emot det som är bäst för dem, eller åtminstone
inte organisera sig till sitt eget förfång, blir slutsatsen rimligen att
det inte finns något behov av andra partier. Varför försämra för
sig själv och andra om det finns en lösning som är bäst för alla?
Samtidigt är drömmen om en politik för alla en antipolitisk
dröm eftersom den är fientligt inställd till politik som ett medel
för att förändra samhället. I stället reduceras politiken till en
administrativ syssla vars uppgift är att tillhandahålla en jämn
spelplan och rättvisa spelregler för samhällets övriga sfärer. Den
påstådda aversionen mot utopier och visioner är också ett sätt att
avpolitisera den egna politiken. För även ett bevarande av status
quo har naturligtvis ett politiskt innehåll – och bygger i grund
och botten på en vision – eftersom inget samhällstillstånd någonsin är helt neutralt avseende alla medborgare och intressen. Men
i själva verket är målsättningen för de konservativa inte att bevara
status quo, utan en radikal förändring av samhället eftersom den
existerande ordningen är alltför präglad av egalitära ideal och
social ingenjörskonst.

***
För Timbrochefen Markus Uvell bör politiken vara pragmatisk
och syfta till att ”underlätta medborgarnas liv”. Något som låter
anspråkslöst och neutralt. Men hans till synes opartiska hållning
hindrar honom emellertid inte från att förespråka kraftfulla och
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genomgripande reformer som ”sänkt skatt, minskad offentlig
sektor, ökad privatfinansiering av välfärdstjänster, större individuell frihet etc”, vilka han anger som exempel på fullt legitima
politiska målsättningar. Enligt Uvell ska människor genom dessa
förändringar kunna ta kontrollen över sina egna liv.29 Gemensamt för de politiska förslag han räknar upp är att de antingen
syftar till, eller är förenliga med ambitionen, att krympa utrymmet för demokratiskt beslutsfattande i samhället. Verksamheter
som tidigare stått under politisk kontroll hänförs genom dylika
reformer till den privata sfären där medborgarna, beroende på
förmögenhet och status, har olika stora möjligheter att påverka
hur dessa verksamheter ska organiseras, för vem och till vilken
kostnad. Sänkt skatt och minskad offentlig sektor är blott två
sidor av samma mynt. Syftet är detsamma: Att minska politikens
inflytande. I det första fallet minskar politikernas resurser; i det
andra minskar den domän över vilken politiken är satt att styra.
Dylika åtgärder innebär emellertid inte att behovet av att fatta
beslut kring gemensamma angelägenheter minskar i samma takt,
bara att makten över besluten flyttas från de offentliga demokratiska församlingarna till den privata maktutövningens domäner. Där, bortom den politiska horisonten, tornar ”det borgerliga
samhället” upp sig.
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I det konservativa alternativet till den existerande svenska välfärdsstaten spelar den privata sfärens institutioner och organisationer en avgörande roll. Helt centralt i denna vision är civilsamhället. Den konservative nestorn Hans L Zetterberg kallar
civilsamhället för ”en dygdernas republik av idealitet och moralitet”. Här råder de intima sammanhang och personliga relationer
som tillåter den goda medborgaren att odla sin karaktär i fritt
samspel med sina medmänniskor.
Det civila samhället har en broderskapsmoral som inte finns i marknadens sfär och en frivillighet som inte finns i statsmaktens sfär.1

Här återfinner vi det privata livets institutioner som familjen,
föreningen och församlingen. De tre F:en utgör tillsammans med
stat och näringsliv den ”trebenta pall” på vilken välfärden bör
vila.2 Men den frodiga vegetation av civila sammanslutningar i
samhället har, enligt Zetterberg, förtvinat i skuggan av det täta
lövverket som omger de båda andra benen. Staten och kapitalet
har från var sitt håll hotat att krossa civilsamhällets bräckliga far99
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kost mot antingen lagstiftningens eller kommersialismens hårda
klippor. Exempelvis gjorde de två en gemensam framstöt under
1970- och 1980-tal när
kvinnor med små barn lockades ut på arbetsmarknaden också under
de år de hade småbarn, och kommunala barnstugor tog över omsorgen om småbarnen under arbetstiden.3

Kvinnors frigörelse innebar ett grundskott mot den privata sfärens arrangemang. Men även om således både statens och marknadens logik riskerar att urholka ”dygdernas republik” är det
ändå statens förmåga att ”kolonisera” privata verksamheter och
knyta till sig det civila samhällets organisationer som har utgjort
det största hotet mot deras integritet. I Sverige har denna utveckling förvandlat många föreningar till ”socialfall” som skulle gå
under utan skattemedel. Än värre är emellertid hur den statliga
byråkratin via lagar, bidrag och försäkringar indirekt styr över
människors beslut i den privata sfären.4 I slutändan leder statens
kolonialism till att det civila samhället blir orkeslöst och att medborgarna förväntar sig att staten ska utföra välfärden åt dem, i
stället för att organisera den själva.
Det finns, enligt Zetterberg, tre skäl för att återföra dessa verksamheter till den privata sfären: ekonomiska, moraliska och medborgerliga. För det första skulle det bli mer kostnadseffektivt om
vi människor direkt hjälper varandra i vardagen, hellre än att
överlåta ansvaret på statlig och kommunal byråkrati. Inte minst
eftersom vad ”nära och kära gör av omsorg är billigt, men vad de
offentliga institutionerna gör är dyrt”. För det andra skulle det
ligga i linje med våra moraliska traditioner, såsom de kommer till
uttryck i kärleksbudet (att älska sin nästa som sig själv). För det
tredje skulle det främja den medborgaranda som genomsyrade de
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tidiga folkrörelserna.5 Staten i form av den offentliga sektorn bör
således dra sig tillbaka från att syssla med välfärd. I stället argumenterar Zetterberg för att familjer och föreningar tillsammans
med marknaden bör svara för utförandet av ett brett spektrum
av välfärdstjänster, allt från utbildning och barnomsorg till sjukvård och socialförsäkringar. En modell som han vill hämta från
det kristdemokratiskt präglade Tyskland.6 Det offentliga har via
staten emellertid kvar ett ansvar för att via skattsedeln garantera
sådan verksamhet som varken familj, välgörenhet eller marknad
förmår finansiera. Det vill säga, när allt annat fallerar kan det
vara aktuellt med någon form av statligt administrerad fattighjälp i form av behovsprövade bidrag.
Ett gemensamt drag för visionerna om ett borgerligt samhälle är målsättningen att återupprätta de relationer av beroende
mellan människor som existerade före välfärdsstatens framväxt.
Familjen, grannskapet, kyrkan och föreningslivet ska komma
till heder igen. Som Zetterbergs reflektioner kring småbarn och
daghem här ovan antyder vilar visionen om det civila samhället
återkomst tungt på i huvudsak oavlönat kvinnligt arbete. Men
även annan omsorg inom den privata sfären – inte minst vård av
anhöriga i hemmet – sköts påfallande ofta av kvinnor.7 Zetter
berg nämner i sammanhanget inte överhuvudtaget detta förhållande som något värdigt uppmärksamhet, än mindre föremål
för förändring. Dessutom skulle jämställdhetspolitik i detta avseende onekligen dels strida mot en hävdvunnen arbetsdelning
mellan könen, dels inkräkta på människors rätt till frihet från
statliga pekpinnar.
Men det är emellertid inte bara familjer och privata organisationer som ska dra ett tyngre lass, även marknaden ska få en
större betydelse i den borgerliga visionen. Via privata försäkringslösningar kan de som har råd köpa sig trygghet på marknaden,
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men företag skulle dessutom i större utsträckning kunna erbjuda
sina anställda mer eller mindre omfattande välfärd som en form
av löneförmån. Zetterberg menar exempelvis att företag borde
tillhandahålla arbetslöshetsförsäkring för sina anställda eftersom
arbetslöshet i en modern marknadsekonomi är en frukt av kapitalismens dynamiska funktionssätt där företagen för sin överlevnad fritt måste kunna anställa och avskeda folk. Avslutningsvis
har staten alltjämt en roll att spela i produktionen av välfärd.
Exempelvis påpekar han att den har ett ansvar för krigsveteraner
och deras familjer eftersom det är stater och inte civila sammanslutningar eller företag som går i krig.8
Oavsett vilket av de tre benen – civilsamhälle, marknad och stat
– som tillhandahåller en specifik välfärdstjänst är det uppenbart att
initiativen bör komma från ansvarstagande individer, från enskilda
privatpersoner, inte från politiken. För det är i ”dygdernas republik”
och inom marknadsekonomins hägn, som människor kan komma
till sin rätt. Där kan de odla sina talanger och skapa sig ett värdigt liv
ohämmade av inblandning från klåfingriga politiker.
Just för att värna dessa ”icke-politiska” sektorer är privat ägande
centralt. Chefredaktören för den konservativa tidskriften Axess magasin, PJ Anders Linder (tidigare politisk chefredaktör på Svenska
Dagbladet), förklarar:
Borgerligheten gillar det civila samhällets föreningar, församlingar,
familjer och företag, eftersom dessa erbjuder miljöer där de borgerliga dygderna kan mogna och frodas, och man vill slå vakt om deras
resurser och arbetsuppgifter. Därför får inte skatterna bli alltför
höga och beslutsfattandet inte alltför centraliserat.
Därför är också skyddet av den enskilda äganderätten så viktigt.
Man eftersträvar en politik som främjar sparande i stället för lån och
ger människor möjlighet att bygga upp egna förmögenheter.9
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Underförstått är det borgerliga samhällets antites – välfärdsstaten – lik en betongöken som kväver alla individuella initiativ i sin
linda och hindrar den personliga karaktären från att slå ut i full
blom, än mindre låter dess frukter mogna. Här ser vi hur synen
på politik, privat ägande och dygder är intimt sammankopplade.
Om ”dygdernas republik” ska kunna växa sig livskraftig måste
utrymmet för demokratiskt beslutsfattande krympa och den privata sfären växa i motsvarande utsträckning. Eftersom egendom
är den främsta källan till makt och inflytande inom den privata
sfären blir det i sin tur nödvändigt att främja privat ägande för att
de enskilda medborgarna ska ha möjlighet att påverka sin situation och få utlopp för sina borgerliga dygder. Denna tankegång
är inget nytt påfund. Moderaternas föregångare, Högerpartiet,
lanserade redan i mitten av 1950-talet begreppet ”ägardemokrati” som ett konservativt alternativ till det socialdemokratiska
folkhemsbygget. Dåvarande partiledaren Jarl Hjalmarson såg
framför sig ”ett samhälle av småkapitalister”. Genom eget ägande
skulle människor få makten över sina egna liv och kunna utöva
den valfrihet som enligt företrädare för Högerpartiet var nödvändig för en livskraftig demokrati. Privategendom i form av en
egen villa och delägarskap i företag via aktier skulle även integrera breda folklager i kapitalismens logik och därmed få dem sympatiskt inställda till marknadsekonomins funktionssätt. Ägandet
hade därmed en dubbel funktion, dels skulle det immunisera befolkningen mot socialism genom att förvandla var och en till kapitalist, dels utöka den privata sfären där jordmånen var god för
flit, sparsamhet, ansvarstagande och kristna värderingar.10
I samma anda lyfter nutida konservativa gärna fram att målet
för deras idealsamhälle alltjämt är att skapa svängrum för ”den
dygdiga människan”. Uppsättningen borgerliga dygder varierar
från hederlighet, plikt och ansvar till mer omfattade kataloger
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där alltifrån framtidstro och entreprenörskap till kärlek, rättvisa,
mod, måttfullhet och klokhet ingår. PJ Anders Linder vill dock
mejsla fram det som verkligen särskiljer just de borgerliga dygderna från övriga och ger följande beskrivning av dem:
Genom att förkovra sig, göra sitt bästa, vara företagsam, hjälpsam
och trofast, kan man förädla sin personlighet, förvärva en förmögenhet och förstärka det bredare samhället. Mer gnistrande dygder
som höviskhet, dödsförakt och storslagenhet har inte varit borgerlighetens kopp te, inte heller entusiasm och utlevelse.11

Han beskriver således en tämligen puritansk vision där måttfullhet, bildning och flit står högt i kurs. Men dess milda framtoning innebär emellertid inte att den är blodfattig eller saknar
kamplust. Var och en som söker ”förvärva en förmögenhet” på
marknaden inser snart nog att affärslivet inte är någon barnlek
som lämpar sig för den mesige och försagde. Tvärtom är marknaden snarare arenan där de dugliga demonstrerar sin överlägsenhet. Vi återkommer till detta tema senare. För tillfället kan vi
konstatera att den gemensamma nämnaren för uppsättningen eftersträvansvärda dygder är att de alla passar väl in i den konservativa parollen om ”frihet under ansvar”.12 Individen bör i stor utsträckning vara fri att styra över sitt eget liv, men friheten för den
enskilda är emellertid inte kravlös utan med den följer ansvar,
dels för sig själv och sina närmaste, dels för samhället som helhet.
En god medborgare förvaltar sitt pund till nytta för alla. Privat
förmögenhet framstår i detta sammanhang som en bieffekt av
ett strävsamt leverne som faktiskt inte bara berikar den enskilde,
utan också stärker samhället i stort. Det är sammanfattningsvis
en vision där alla människor genom egna ansträngningar kan
lyckas. Men det är däremot inte något självändamål att alla ska
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lyckas. Tvärtom underströk exempelvis Högerpartiets företrädare
på 1950-talet nogsamt att deras alternativ till folkhemmet inte
fick leda till nivellering eller sammanbrott av samhällets etablerade hierarkier. Däremot skulle hierarkierna vara öppna för avancemang för de dugliga.13 Ståndscirkulation, eller med ett modernare begrepp klassresor, förutsätter emellertid att samhällets
vertikala struktur i huvudsak är intakt, varför dylika visioner på
intet vis avser att uppnå ökad social utjämning. Varken dåtidens
”ägardemokrati” eller dagens vision om ett borgerligt samhälle har något till övers för egalitära ideal. I stället hämtar de sin
näring ur föreställningen att endast den egna dugligheten och
den egna fliten är vara avgörande för vad en person kan uppnå.
En svensk version av ”The American Dream”.
I kontrast till detta samhälle, där de dugliga får sin rättmätiga
belöning, anses den generella välfärdsstaten främja rakt motsatta
ideal. Tidigare moderata riksdagsledamoten Helena Rivière beskriver i sin bok Bidragskulturen hur alltför generösa socialförsäkringar och bidrag, enligt henne, motverkar de dygder som utgör
det borgerliga samhällets själva fundament:
Socialtjänstlagen och socialbidraget kan i själva verket ses som en
veritabel loggbok på den undergrävande effekt som en anonym centralstyrd välfärd har på samhällsgemenskapen. […]
Tar vi ansvar för vårt liv och leverne så är det bra, gör vi det inte
är det också bra, det är egalt vilket, allt är lika bra som allt annat
i normlöshetens land, automatiken spottar helt enkelt ut det jämlikheten föreskriver att vi ska ha. Hela vår kultur mumlar formeln
”samma rätt som alla andra” oberoende av insatser.14

Om strävan efter jämlikhet får råda kommer således normlösheten sprida sig till allt fler människor och i förlängningen riskera
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att fräta sönder samhället inifrån eftersom det nuvarande systemet straffar de ambitiösa och belönar de lättjefulla. Motgiftet
till denna dystra utveckling är ett ståndaktigt försvar för privat
ägande, radikalt sänkt skattenivå och minskad politisk makt.
Men också avskaffandet av de mentala spärrar som hämmar individuell driftighet. Det sistnämnda tog sig 2011 uttryck i form
av en riksdagsmotion, signerad moderaten Finn Bengtsson och
tre av hans partikollegor, som syftade till att lagstifta bort jantelagen.15 Genom dylika åtgärder frigörs såväl marknadens som
civilsamhällets goda krafter.

***
I Det sovande folket ger Fredrik Reinfeldt ett konkret exempel på
civilsamhällets kapacitet att lösa problem när han beskriver hur
han under sin militärtjänstgöring var med och organiserade en
insamling av pengar till ”Afrika”. Reinfeldt var vice ordförande
i Sveriges centrala värnpliktsråd när han tillsammans med sina
kollegor i rådet hösten 1985 bestämde sig för att genomföra en
insamling bland de värnpliktiga till förmån för svältens offer i
Etiopien. Rådet beslutade sig för att uppmana de värnpliktiga
att avstå från en dagsersättning och i stället skänka pengarna
till Röda korset. De skapade en kampanjvideo där ”bilder från
Afrika” ackompanjerades av låten ”We are the World”. Resan till
kampanjmålet var dock inte utan motgångar. Reinfeldts ”mörkaste stund” under projektet var när en biografmaskinist spolade
förbi hela reklamfilmen vid en filmvisning på Bodens garnison.
Men detta bakslag till trots kunde han åtskilliga månader senare
personligen överlämna en check om 250 000 kronor till dåvarande generalsekreteraren för Röda korset, Anders Wijkman,
vid värnpliktskonferensen 1986. Omkring 10 000 värnpliktiga
106

kapitel

5 — ”D y g d e r n a s

republik”

hade skänkt sin dagersättning om 25 kronor till insamlingen.16
Men i boken är insamlingen varken en berättelse om ett lovvärt
initiativ eller ett lumparminne om hur några unga killar ror ett
begränsat projekt i hamn. I stället förvandlar Reinfeldt hela episoden till en sedelärande historia med civilisatoriska övertoner
om hur enskilda individers driftighet förebådar ett nytt samhälle
där privata initiativ ersätter välfärdsstaten. Insamlingar, ideellt
arbete och välgörenhet är bärande element i Reinfeldts vision.
Underrubriken på kapitlet är för tydlighets skull ”Exemplet från
verkligheten”. Insamlingen är således tänkt att stå som förebild
för hur enskilda initiativ inom ramen för det civila samhället har
potential att spela en avsevärt mycket större roll i samhällslivet
som helhet.
Samtidigt står det efter denna erfarenhet klart för Reinfeldt att
hans samhällsvision kräver ledarskap i dubbel bemärkelse. För det
första hade värnpliktsrådet redan antagit både verksamhetsplan och
budget när idén om en insamling kom upp, varför var de blev tvungna att göra avsteg från tidigare fattade beslut. De frångick därför
protokollet och bestämde sig mot alla odds för att försöka ändå. För
det andra behövdes det ledarskap för att överhuvudtaget genomföra
insamlingen.
Det civila samhället fungerar kanske inte alltid spontant som vi
tänkt oss, men går några före som förstår att anpassa sig till rådande
förutsättningar och att lyssna till invändningar då kan det civila
samhället på bred front utföra handlingar och göra uppoffringar.17

Tillsammans med värnpliktsrådets ordförande, en SSU:are, framstår Reinfeldt i sin egen bok som just en av dessa rådiga ledargestalter
som likt en katalysator förmår väcka den slumrande förmåga till
goda insatser som gömmer sig hos det sovande folket.
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För att liknande former av välgörenhet på allvar skulle kunna
utmana, och i förlängningen ersätta, statliga insatser – vilket är
det explicita syftet – skulle det civila samhällets andel av samhällsekonomin behöva växa betydligt i omfattning. I det aktuella fallet gick pengarna, 250 000 kronor, till ett katastrofområde i ett annat land. För att ersätta 1986-års biståndsbudget
skulle det civila samhället ha behövt genomföra väl över 30 000
projekt av samma omfattning inom loppet av tolv månader, för
att sedan upprepa bedriften varje år, oavsett om det förekommer massmedialt uppmärksammade katastrofer och konflikter
eller inte.18 Därtill skulle medborgarna behöva engagera sig i ytterligare insamlingar och välgörenhetsgalor för att på hemma
plan täcka in alla kostnader för socialbidrag, bostadsbidrag och
barnbidrag, etcetera. Åtminstone om ambitionen är att behålla en fortsatt hög och jämnt fördelad levnadsstandard för hela
befolkningen. Frågan är emellertid i hur stor utsträckning som
privata initiativ ska kompensera för den offentligt finansierade
välfärden, som antingen försämras eller försvinner helt då staten
drar sig tillbaka? Det skulle onekligen vara en smula besynnerligt
att sänka skattenivån och montera ner statens åtaganden för att
omedelbart ställa moraliska krav på att medborgarna alltjämt ska
betala motsvarande summa till andra människors välfärd ur egen
ficka. Detta är rimligtvis inte tanken. Målsättningen är snarare
att låta klyftan mellan fattig och rik växa för att därigenom skapa
ett samhälle där skillnader i förmögenhet tydligare speglar hur
framgångsrika enskilda individer är.
Syftet med välgörenhetsprojekt, oavsett om det rör sig om insamling till svältande barn i främmande länder eller gåvor till
Stadsmissionens julklappsutdelning, är snarare att lindra den
allra värsta nöden. Frivilliga resurser är inte, och ska inte vara,
någon permanent källa till trygghet för de som saknar egna
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pengar. Men de konkreta effekterna av olika välgörenhetsinsatser
verkar inte heller vara det primära för dem som förespråkar välgörenhet som ett icke-politiskt alternativ till bidrag och bistånd via
skattsedeln. Detta förhållande framgår tydligt då Reinfeldt i sin
beskrivning av Afrikainsamlingen avsätter exakt en mening till
den hjälpinsats som Röda korset faktiskt kunde genomföra tack
vare insamlingen.
Pengarna gick dels i [sic] katastrofhjälp till svältande afrikaner men
också till tradplanteringar [sic] för att motverka jorderrosionen [sic]
och ökenutbredningen.19

Vi får således inte veta huruvida pengarna kom till nytta eller
vad resultatet blev när Röda korset utvärderade sin insats. Var
den framgångsrik? Vilka blev de långsiktiga effekterna av katastrofhjälpen? De konkreta effekterna, vilka mycket väl kan ha
varit lyckade, är uppenbarligen inte det centrala. Desto mer utrymme ägnar Reinfeldt åt sina upplevelser av projektledning.
Huvuddelen av kapitlet beskriver hur han och hans kollegor i
värnpliktsrådet löste praktiska problem; kommunicerade kampanjens budskap; besegrade omgivningens skepsis och utnyttjade
sitt kontaktnät för att genomföra idén. Den frivilliga insatsen
verkar i första hand ha varit en karaktärsdanande erfarenhet för
Reinfeldt, ett sätt att odla borgerliga dygder som att ”förkovra
sig, göra sitt bästa, vara företagsam” för att därigenom ”förädla
sin personlighet”. Det är en berättelse mindre om ”Afrika” – eller
samhälle och politik – än om personlig utveckling.
De onda frukterna av skriande ojämlikhet – oavsett om det
rör sig om en svältkatastrof på Afrikas horn eller inhemsk svensk
misär – är för konservativa tänkare inte i första hand ett politiskt
problem som tarvar politiska lösningar, utan en fråga om moral,
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ansvar och egna initiativ både hos de drabbade och hos det omgivande samhället. Det är därför som Burenstam Linder, Reinfeldt, Zetterberg, Uvell och Rivière med flera hellre förespråkar
privata lösningar än statliga system. I sista hand föredrar de välgörenhet och ideellt arbete som lindring för social misär, framför
mer bistånd, höjda bidragsnivåer och mer heltäckande offentliga
skyddsnät, eller för den delen politiska åtgärder för att komma
till rätta med strukturella missförhållanden. De ogillar politiska
initiativ, men inte enbart för att de misstänker att dessa över lag
misslyckas med att uppnå sina uttalade målsättningar, utan för
att politiskt beslutade lagar och regler skulle hämma eller rent av
omintetgöra möjligheterna för dem som privatpersoner att ta det
egna ansvar och, inte minst, odla den personliga omtanke som vi
alla bör känna inombords.20 De eftersträvar helt enkelt utökade
möjligheter för människor att personligen och konkret demonstrera sin godhet inom den privata sfären. Politiska åtgärder som
utjämnar klyftor och minskar fattigdom; som säkerställer rättigheter; som förser människor med reella möjligheter att påverka
sin situation, inkräktar, utifrån detta synsätt, på privatpersonens
privilegium att demonstrera omtanke på ett iögonfallande sätt
(välgörenhet kan i allra högsta grad vara en form av ”iögonfallande konsumtion” för att använda Torstein Veblens begrepp)21.
För osjälvisk godhet och magnifik givmildhet kräver ett objekt
för att bli meningsfull. Utan mottagare, inga givare.
Ur detta perspektiv framstår konservatismen som en specifik
form av paternalism, som – i kontrast till socialdemokratisk och
socialliberal paternalism som använder sig av välfärdsstaten för
att genomföra program i syfte att höja de enskilda medborgarnas
välmående – betonar de personliga relationerna inom det civila
samhället. Den konservative medborgaren betraktar sig själv
som en klassisk familjefader, någon som personifierar suveränitet
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och oväld i sitt sociala sammanhang. Med denna maktposition
följer ansvar och förpliktelser. I stället för den socialdemokratiska
staten, eller politisk organisering för att med demokratiska medel
påverka statsapparaten, är det enskilda medborgare som ska ta
hand om sina medmänniskor. Denna självpåtagna roll i samhället i form av potentiellt ”familjeöverhuvud” riskerar dock att
hamna på kollisionskurs med en strävan mot ökad jämlikhet, i
form av krav på sociala rättigheter, inflytande och makt från dem
i underordnad position. Lagstiftade rättigheter berövar dessutom
dem som via skattsedeln bidrar till att upprätthålla systemet all
rätt att kräva tacksamhet i gengäld för tak över huvudet, mat på
bordet, kläder eller en skolresa för barnet till en medellös förälder.
Än värre: Detta sätt att betrakta grundläggande behov som en
form av sociala och ekonomiska rättigheter kan rent av sippra in
i den privata sfären och få förödande konsekvenser för välgörenhetsinsatser. Det är åtminstone vad skribenten och debattören
Dick Erixon hävdar i boken Svaghetens moral:
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 att andra människor offrat fritid eller pengar för att
göra en insats.

Vi bör notera att Erixon här talar om hur ”svaghetens moral”
drabbar ideella insatser. Hans poäng är att själva tanken på en
generell välfärd gör att till och med dem som tar del av privatpersoners välgörenhet börjar se denna hjälp som en rättighet och
inte som en personlig uppoffring från enskilda medmänniskor.
Svaghetens moral resulterar därför, enligt honom, i ”otacksamhetens kyliga samhälle”. Konsekvensen blir att det civila samhällets
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utbud av omsorg och stöd förtvinar i välfärdsstatens skugga, eftersom ideella krafter aldrig kan leva upp till de formella krav som
vi rimligtvis kan ställa på rättigheter.22 Helena Rivière var inne
på ett besläktat spår när hon några månader efter att hon hade
lämnat Sveriges riksdag hösten 2010, under rubriken Arbetslösa
borde vara tacksamma för hjälpen, skrev ett inlägg på debattsajten
Newsmill om arbetsmarknadspolitik. Där undrade hon:
Är det så otänkbart att begära lite positiv respons av människor som
fått all den hjälp och fått del av alla de insatser som fas 1 och 2
erbjuder?”23

Bristen på tacksamhet var här ett problem även när det kom
till offentliga insatser. Frågan som hon ställde i detta sammanhang var inte huruvida det är rimligt för dem som får hjälp att
vara tacksamma, utan om det är rimligt att det övriga samhället
begär tacksamhet från utsatta människor som en motprestation
för att de ska få ta del av de statliga trygghetssystemen. Hennes
svar var till synes jakande.
Om tacksamhet framstår som ett apart inslag i samband med
statliga åtaganden är det däremot en naturlig komponent i arrangemang av välgörenhetskaraktär. För som Erixon skriver: ”Den
som lägger ned många timmar av sin fritid på att förbättra villkoren för andra, vill åtminstone bli respekterad för sin insats.”24
Tacksamhet är en integrerad del i själva upplägget eftersom välgörenhet grundar sig i en personlig uppoffring. Den som tar del
av insatsen får en gåva direkt från en annan person eller grupp av
personer vilket innebär att denne står i tacksamhetsskuld till dem
som därigenom har givit av sina privata resurser. Mottagaren har
vidare ingen oavvislig rätt att ställa krav på gåvans kvalitet eller
beskaffenhet – lika litet som ett födelsedagsbarn kan ställa krav
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på vilka presenter hen ska få – och kan inte heller kräva fler gåvor
i framtiden. Välgöraren har all rätt i världen att när som helst
upphöra med sina insatser och står, till skillnad från sitt objekt,
mottagaren, inte i beroendeställning till de enskilda individer
som hen hjälper. Där politiskt beslutade rättigheter är ett anonymt kontrakt mellan individ och stat eller kommun, är välgörenhet en personlig relation mellan två människor, varav den ena
befinner sig i en underordnad position och således är beroende
av den andres välvilja. Välgörenhet uttrycker därmed en privat
makthierarki. För oavsett gåvans storlek eller givarens avsikter
kvarstår det faktum att relationens två sidor på intet sätt är jämbördiga parter; ojämlikheten består som vore den huggen i sten.
En privat föresats att göra gott kan, till skillnad från en politisk
ambition, aldrig – såvida den inte upphäver sin privata karaktär
och därmed transformeras till en politisk avsikt – ge uttryck för
ett egalitärt mål. Välgörenhet avser förvisso lindra de umbäranden och den misär som uppstår till följd av stora klyftor i samhället, men den är inte en metod för att undanröja orsakerna, det vill
säga just de klyftor som ger upphov till dessa effekter. Filantropi
är följaktligen konsonant med social och ekonomisk ojämlikhet.
På motsvarande sätt är en hög grad av jämlikhet inom en nation
ett hinder för framväxten av en välmående ideell sektor som sysslar med välgörenhet. Ett hot mot ”dygdernas republik”.

***
I civilsamhället råder den äkthet som välfärdsstaten förvägrar medborgarna. Där, bortom politiken, står var och en fri att finna den
trygghet som hon eller han finner adekvat för sina behov. Måhända knyter de ängsliga många sociala band och investerar betydande
belopp i försäkringslösningar i syfte att gardera sig mot en osäker
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framtid, medan de djärva eventuellt väljer att lita till sin egen förmåga. Men alla dessa val sker av individer som agerar fritt och utan
tvång. För dem som saknar resurser eller välvilliga släktingar återstår
det överflöd av givmildhet och medkänsla som utmärker ”dygdernas
republik”. Men det borgerliga samhället lovar inte bara att värna det
lokala, decentraliserade och intima livet inom familj och föreningar,
utan också större ekonomisk frihet. Med individuell frihet, äganderätt och marknadsekonomi som ledstjärnor hägrar en ordning där
alla människor får nyttja sina tillgångar efter eget skön, ohämmade
av politiska pekpinnar och regleringar. Innan vi stiger in i detta frihetens rike behöver vi dock göra en exkursion till den liberala traditionen och betrakta hur skilda frihetsbegrepp kan påverka vår syn
på samhället.
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Frihet förknippas ofta med liberalism i vardagligt tal. Oavsett
om det rör sig om individens frihet kontra staten eller valfrihet
på marknaden handlar friheten i grund och botten om att vi bör
vara fria att göra som vi själva vill så länge vi inte medvetet skadar
andra människor.1 Denna form av frihet har också, som vi noterade i det inledande kapitlet, varit en tanketråd inom konservatismen ända sedan Edmund Burkes dagar.2 Under 1900-talet
har konservatismen i ökande grad – inte minst till följd av det
demokratiska genombrottet – betonat äganderätt och individuell
ekonomisk frihet som grundläggande förutsättningar för ett fritt
samhälle. I libertarianismens skepnad har rörelsen explicit hämtat
näring ur liberalismens föreställningsvärld i sina ambitioner att
försvara hierarkier och privat maktutövning. Sammansmältningen av konservatism och liberala frihetsideal har föranlett en del
att tala om att högern har blivit liberal på gamla dagar.3 Men den
slutsatsen är måhända förhastad. Det rör sig trots allt inte om
en ideologisk vindkantring där de konservativa har övergett sin
lära om ett skiktat samhälle där makt, privilegier och rikedom
går, och bör gå, hand i hand till förmån för liberalismen. Snarare
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handlar det om att det har stått alltmer klart för de konservativa
hur en neutral stat i liberal anda – som värnar privat äganderätt
och marknadsekonomi – är en gynnsam försvarsbastion för konservativa värden i ett modernt demokratiskt massamhälle. Liberala ideal har därför blivit en reträttposition när utsikterna om en
genuint aristokratisk och paternalistisk statsapparat verkar tona
bort i ett fjärran historiskt dis.4
Den klassiskt konservativa parollen ”frihet under ansvar” och
det moderna mantrat om valfrihet bygger alla på en föreställning
om individuell frihet som har sina rötter i 1600-talets England,
och som numera dominerar samhällsdebatten.5 Filosofen Isaiah
Berlin kallade i en berömd essä detta frihetsbegrepp för negativ frihet.6 Detta begrepp likställer frihet med frånvaron av yttre
hinder eller tvång, och innebär ett principiellt försvar av individens rätt att använda sina förmågor och resurser till att handla
efter sin egen vilja. Enligt detta synsätt är vi som medborgare fria
om ingen stoppar oss från att följa de handlingsalternativ som det
står i vår makt att följa. Om vi däremot skulle bli berövade makt
eller förmåga att handla i enligt med vår vilja är vi ofria. Yttre inskränkningar som minskar vår frihet kan vara en låst fängelsecell
som rent konkret begränsar vår rörelsefrihet, eller en beväpnad
rånare som hotar att döda oss om vi inte lämnar över vår plånbok
fylld med pengar (i det senare fallet har vi i praktiken inte något
val och är därmed ofria). Dessa exempel belyser hur grundläggande denna definition av frihet är. Få skulle säga att en fängslad person är fri eller att ett rånoffer kan göra ett genuint fritt
val.7 Diskussioner som tar sin utgångspunkt i föreställningen att
lagstiftning som begränsar individens handlingsfrihet i grunden inskränker medborgerliga friheter utgår från detta synsätt
där frihet är liktydigt med avsaknaden av hot eller hinder. Ett
alternativt synsätt är positiv frihet. Vilket är ett betydligt kne118
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pigare begrepp som likställer friheten med tillgången till någonting, eller vår förmåga att i praktiken kunna utföra handlingar vi
finner önskvärda.8
Skillnaden mellan negativ och positiv frihet kommer tydligt
till uttryck i FN:s katalog över mänskliga rättigheter. Medborgerliga fri- och rättigheter som rätten till liv, yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet är alla negativa friheter,
eftersom frånvaron av yttre inblandning i individens angelägenheter är tillräckligt för att de ska vara säkerställda. Ekonomiska,
sociala och kulturella fri- och rättigheter är däremot positiva eftersom de för att vara uppfyllda kräver aktiva politiska åtgärder. I
denna rättskatalog ingår bland annat, vilket vi uppmärksammade i kapitel tre, rätten till social trygghet, arbete, fritid, sjukvård
och utbildning. Enligt den positiva tolkningen betraktas friheten
som ofullständig om den enskilde individen faktiskt saknar förmågan eller resurserna för att fullt ut nyttja sina friheter. Därför
behöver samhället garantera ett minimum av utbildning och ekonomisk trygghet. Men då alla dessa rättigheter kostar pengar är
det omöjligt för stater att leva upp till dessa åtaganden gentemot sina medborgare utan en samhällelig omfördelning av resurser mellan individer. Här finns källan till en potentiell konflikt
mellan positiva rättigheter och individens frihet. I synnerhet individens rätt att fritt disponera över sin privata egendom. I FN:s
allmänna förklaring om mänskliga rättigheter står det visserligen
uttryckligen att ”Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom”,9
men samtidigt ger inte denna skrivning något starkt skydd för
äganderätten eftersom statens lagligt reglerade rätt att ta ut skatt
inte faller inom ramen för godtycklig expropriation.
Ur konservativ synvinkel är detta högst otillfredsställande eftersom privategendom är en grundläggande del i vad det innebär
att vara människa. Som Johan Hakelius skriver:
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Det är inte egendomens ekonomiska värde, utan dess sociala, karaktärsdanande och självständighetsfrämjande värde som är det
centrala.10

De som önskar värna privat egendom måste därför sätta tydliga gränser för politikens mål och medel.
Konflikten mellan positiva och negativa friheter har förenklat beskrivits som en strid mellan vänster och höger. Historiskt
sett var också de medborgerliga fri- och rättigheterna i FN:s katalog västvärldens hjärtebarn, medan östblocket och deras allierade, eftersom de inte tillät politiska friheter, hellre framhöll de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.11 Detta sätt att
betrakta fri- och rättigheter är alltjämt förhärskande och kommer
inte minst till uttryck i politiska debatter då högern gärna framhåller individens valfrihet och frihet från politisk styrning medan
vänstern hellre talar om minskade klyftor och social utjämning
av livschanser. Målsättningen att tillhandahålla likvärdig sjukvård, utbildning och sociala förmåner till alla medborgare leder
ofelbart till ett visst mått av ofrihet i den negativa bemärkelsen
för enskilda individer eftersom de tvingas betala mer i skatt än
de annars skulle behöva göra. Omfördelning innebär att de rika
”bestraffas” för att gynna de fattiga.
Men konservativa av olika schatteringar – kulturkonservativa,
socialkonservativa och libertarianer – har också en gemensam
fiende i vad den brittiske idéhistorikern Quentin Skinner kallar
”republikansk frihet”,12 det vill säga tanken att frihet i grund och
botten inte handlar om vår möjlighet att agera ohindrade av yttre
restriktioner, utan om makten över våra egna liv. Enligt det republikanska frihetsidealet är det endast när vi deltar i det offentliga
livet som vi i någon mån är herrar över vår egen situation, och
därmed fria. Slaven representerar i detta avseende den mest ex120
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trema formen av ofrihet eftersom hen är helt i händerna på sin
ägares vilja, men alla former av servilitet och underkastelse är
frihetens fiender. Även en anställd utan inflytande över sin arbetssituation är att betrakta som ofri, en löneslav. Republikansk
frihet visar sig därför i själva verket vara en tämligen radikal lära
eftersom endast ett egalitärt och demokratiskt samhälle till fullo
uppfyller de höga kraven på oberoende och självständighet.13 Ur
detta perspektiv kan vi betrakta uppsättningen positiva fri- och
rättigheter i FN:s katalog över mänskliga rättigheter som ett steg
på vägen mot utjämnade maktförhållanden i samhället.
Thomas Mores (1478–1535) klassiska Utopia beskriver en
extrem republikansk vision av ett harmoniskt och egalitärt samhälle där alla är jämlikar i ekonomiskt, socialt och politiskt hänseende.14 Ingen dominerar över någon annan. Kollisionen med
konservatismens ideal om ett hierarkiskt inrättat samhälle som
önskar bevara traditionella maktrelationer och beroendeförhållanden mellan människor torde vara uppenbar. Republikansk
frihet kan emellertid kombineras med vad den italienske politiska filosofen Domenico Losurdo kallar för ”liberala exklusionsklausuler” och därmed vara egalitär inom ett begränsat segment
av samhället. Ett tydligt exempel på detta är när de amerikanska kolonierna krävde oberoende från England och gjorde revolt
(Independence Day 4 juli 1776), samtidigt som de behöll slaveriet. Oberoende och därmed frihet gällde således endast en exklusiv elit, inkluderande de slavägare som själva aktivt berövade andra människor samma frihet som de krävde för egen del.
Samma uppdelning har följt de universella liberala principerna
genom den koloniala historien. Frihet och likhet inför lagen har
ofta varit giltiga principer för en exklusiv vit elit, samtidigt som
de koloniserade folken har berövats sina grundläggande fri- och
rättigheter.15
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Men även mindre radikala former av republikansk frihet än
den som beskrivs i Utopia går på tvärs med den negativa frihet
visavi staten som förenar många moderna konservativa och liberaler.16 Enkelt uttryckt härstammar konflikten i synen på lagstiftning och frihet. Den republikanska friheten ser inte lagar
som frihetsbegränsande i sig, utan lägger tonvikten på hur de har
uppstått; vem som har stiftat dem. Om jag som enskild medborgare är delaktig i lagstiftningsprocessen och därmed kan påverka
de lagar som jag lyder under är jag enligt detta synsätt också fri
– även när lagarna de facto begränsar vad jag kan göra och hur
jag får bete mig som samhällsmedborgare – eftersom jag själv har
varit delaktig i deras tillkomst. Om däremot en despot, oavsett
hur upplyst denne despot än må vara, godtyckligt har stiftat landets lagar är jag som undersåte ofri. Lagarnas innehåll är således
inte det väsentliga, utan hur de har stiftats.
Förespråkarna av den liberala traditionens negativa frihetbegrepp tar avstånd från detta synsätt. Enligt dem kringskär lagar
och regler alltid friheten per definition. Den engelske 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes (1588–1679) skrev: ”Lagen är alltid en
boja, även om den skyddar en från att fjättras i bojor som är
tyngre än lagens[…]”. Berlin följer i samma anda och inskärper
att frågan om frihet i sig är logiskt skild från frågan om vem som
styr.17 Dessa invändningar får emellertid stora konsekvenser för
synen på relationen mellan demokrati och frihet. För en konsekvent försvarare av negativ ”liberal” frihet är frågor om styrelseskick och vem som styr egentligen oväsentliga eftersom det
avgörande är att den offentliga maktutövningen hålls till ett minimum. Följaktligen kan, som Berlin medger, en ”liberalt sinnad
despot” låta sina undersåtar åtnjuta ett stort mått av personlig
frihet och därmed uppfylla det liberala frihetskravet långt bättre
än en demokrati som detaljreglerar vad medborgarna får och inte
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får göra. ”Sambandet mellan demokrati och individuell frihet
är åtskilligt svagare än det föreföll för många som förespråkade
bägge delarna”18, som Berlin formulerar saken.
I själva verket bör en liberal ordning skydda grundläggande individuella friheter alldeles oavsett vad detta får för konsekvenser
för andra människor och för samhället som helhet (bortsett från
förbudet att medvetet skada andra människor), vilket antingen
innebär att den demokratiska makten i praktiken kan behöva
begränsas, eller rent av att en oligarki eller en upplyst despot
kan vara ett bättre skydd för denna form av frihet än demokrati.
Berlin är visserligen en liberal tänkare, men hans text ger en inblick i hur liberala och konservativa ideal och mål faktiskt kan
sammanfalla med utgångspunkt i försvaret för medborgerlig
frihet kontra offentlig maktutövning i demokratins tidsålder.
När han försöker konkretisera exakt vilka individuella friheter
som är okränkbara hänvisar han till människans natur och traditioner, det vill säga han faller tillbaka på en distinkt konservativ
argumentation om det naturliga och det hävdvunna. Det framgår
också att han betraktade deltagarna i de koloniala frihetsrörelser
som pågick inom det brittiska imperiet då han formulerade sina
tankegångar under 1950-talet som förvirrade och omogna barn.
De var människor som föredrog att behandlas illa av ”sin egen ras
eller nation” än att styras av en ”försiktig, rättvis, mild, välmenande, utifrån kommande administratör”, vilket underförstått är
en beskrivning av dåtidens brittiska koloniala administration.
Dessutom skriver Berlin apropå liberal frihet att det är
osannolikt att detta extrema frihetskrav någonsin har framställts av
några andra än en liten minoritet av högt civiliserade och självmedvetna människor.19
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Det finns således en hierarki av människor där de mest högtstående är de som förespråkar negativ frihet och de lägre ner i
rangordningen är de revoltörer under 1950- och 1960-talen i
Afrika och Asien som egentligen inte förstod hur bra de hade det
under sina forna koloniala herrar. Den illa dolda elitismen och
en del av de slutsatser Berlin drar angående det demokratiska
styrelseskickets förmenta tillkortakommanden passar också som
hand i handske för de konservativa som önskar försvara auktoritära styren med explicit hänvisning till att dessa förmodas värna
centrala värden som äganderätt och individuell frihet.20

***
Nationalekonomen Fredrich A. Hayek (1899–1992) – en framträdande figur inom den libertarianska högern – är ett gott exempel på hur en ”liberal” logik som tar sin utgångspunkt i negativ
frihet inte nödvändigtvis leder till liberala slutsatser, utan tvärtom utgör en lämplig utgångspunkt för ett konservativt program.
Hayek må vara måttligt känd för en bredare allmänhet, men han
har under lång tid varit flitigt spridd av Timbro som har översatt och gett ut hans inflytelserika verk Vägen till träldom och
Frihetens grundvalar på svenska, och han återkommer även som
inspirationskälla till en kritisk rapport från tankesmedjan om radikalfeminism.21 Tidigare Timbromedarbetaren Johan Norberg
har belönats med guldmedalj av tyska Hayeksällskapet och är
sedan 2012 styrelsemedlem22 i den internationella organisation,
Mont Pelerin sällskapet, som Hayek grundade för att sprida sitt
evangelium till försvar för kapitalism och otyglade marknader.
Men Hayek är inte bara en uppskattad tänkare för konservativa världen över – även om han själv uttryckligen tog avstånd
från beteckningen i essän Why I Am Not A Conservative 23 där han
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utifrån en ytlig analys likställde konservatismen med ett halsstarrigt motstånd mot all form av utveckling och förändring – han
har också vid upprepade tillfällen kombinerat ett principiellt försvar för liberala friheter med moraliskt stöd och uppmuntran till
hårdföra odemokratiska regimer. Inte minst Augusto Pinochets
diktatur i Chile. Hayek var exempelvis själv aktiv i planeringen när hans Mont Pelerin sällskap anordnade ett internationellt
möte i den chilenska kuststaden Viña del Mar 1981, samma plats
där militärjuntans generaler ett knappt decennium tidigare hade
planerat statskuppen mot Salvador Allende. Bevarad brevväxling
indikerar att idén att överhuvudtaget hålla ett möte i Viña del
Mar växte fram flera år tidigare i samspel mellan Hayek och ekonomen Carlos Cáceres som ingick i Pinochets regim samt dennes
kollega vid affärshögskolan i Valparaíso. Med på deltagarlistan
fanns en diger samling marknadsliberala tänkare från hela världen med bland andra Milton Friedman (mottagaren av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne 1976) samt Gordon Tullock och den framtida pristagaren James Buchanan. Från Sverige
deltog den konservativa journalisten och författaren Arvid Fredborg. Arrangemanget blev en enorm propagandaseger för militärjuntan24 och visar samtidigt hur auktoritära regimer mycket
väl kan vara förenliga med ett principiellt försvar för liberal nega
tiv frihet.
I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet uttryckte Hayek
även i andra sammanhang vid ett flertal tillfällen sitt stöd för
juntan i Chile. Han menade att den ekonomiska politiken under
Pinochets styre var en framgångssaga och ansåg överlag att omvärldens fördömanden av regimen var orättvisa.25 Dessutom
framförde han skarp kritik mot konservativ europeisk press, som
exempelvis Frankfurter Allgemeine Zeitung i Västtyskland då
han menade att de hade fallit offer för den internationella kam125
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panjen mot Chile och omdömeslöst nog köpt vänsterns agenda
när de dristade sig till att framföra kritik mot diktaturen utan att
samtidigt markera mot andra förtryckande stater med vänsterprägel.26 Men bortsett från det faktum att han ansåg att kritiken
var obalanserad behövde diktaturer inte nödvändigtvis vara av
ondo enligt Hayek. I en intervju med den chilenska dagstidningen El Mercurio 1981 förklarade han sin hållning för reportern:
Som långsiktiga företeelser är jag helt och hållet emot diktaturer.
Men diktatur kan vara ett nödvändigt system för en övergångsperiod. […] Som du kommer att förstå är det möjligt för en diktator att
regera på ett liberalt sätt. Och det är också möjligt för en demokrati
att regera med en total avsaknad av liberalism. Personligen föredrar
jag en liberal diktator framför en demokratisk regering som saknar
liberalism. Mitt personliga intryck […] är att i Chile […] kommer
vi att bevittna en övergång från en diktatorisk regering till en liberal
regering […]27

Hayek gjorde en tydlig uppdelning mellan vad han kallade
för auktoritära regimer och de som förtjänade epitetet totalitära
regimer. Till den förstnämnda kategorin räknade han de förmodat tillfälliga övergångsdiktaturer som enligt honom kunde vara
förenliga med liberala ideal och därför var lättare att fördraga än
de sistnämnda som han snarare förknippade med demokratiska
excesser av olika slag. Ur Hayeks perspektiv var problemet med
obegränsade demokratier deras tendens att blanda sig i marknadens funktionssätt genom att ägna sig åt omfördelning av resurser, priskontroller och andra former av ingrepp. Därifrån var
steget kort till ett totalitärt system som åsidosätter andra grundläggande liberala friheter. Eftersom statlig interventionism i sig
skapade en rigid ekonomisk struktur var det endast en (liberal)
diktatur som kunde bryta sönder denna och återigen upprätta
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de nödvändiga förutsättningarna för frihet. (Diktaturer kunde
utifrån detta synsätt rent av ses som den förutsebara konsekvensen av allt för långt gången demokratisk politik, en tolkning som
Hayek hade antytt när han i princip anklagade Weimarrepubliken för Hitlers maktövertagande.)28
Redan vid sitt besök i Chile 1977 utvecklade Hayek denna
tankegång när han personligen träffade Augusto Pinochet och
förklarade för honom hur en demokrati utan begränsningar faktiskt innebar ett hot mot själva det demokratiska systemet. Diktatorn var intresserad av Hayeks skrifter på detta tema och Hayek
prisade i sin tur juntan för att den hade befriat marknaden.29 I en
tidningsintervju från 1981 svarade Hayek att han inte kände till
förekomsten av några totalitära regimer i Latinamerika bortsett
från Chiles regering under den demokratiskt valde Salvador Allende som Pinochet störtade i militärkuppen den 11 september
1973.30
Detta var inte några olyckliga uttalanden av en förvirrad
gammal man – Hayek var i 80-års åldern när hans chilenska
äventyr ägde rum – utan yttranden av en klartänkt äldre herre
som 1979 publicerade den sista delen i sitt stora verk Law, Legislation and Liberty, en triologi om rättvisa och politisk ekonomi.
Hans agerande var också helt i linje med hans tidigare inställning i liknande spörsmål. Redan 1962 hade Hayek skickat ett
exemplar av hans då nyligen utgivna bok Frihetens grundvalar till
den portugisiske diktatorn António de Oliviera Salazar tillsammans med en personlig hälsning där Hayek hoppades att hans
skrift ska kunna bistå Salazar i ”hans strävan att skapa en konstitution som är motståndskraftig mot missbruk av demokratin”.31
Hayek såg i både Salazars och Pinochets regimer ett bålverk mot
socialism och därmed ett potentiellt försvar av privat äganderätt
och näringsfrihet, vilket transformerade dem från diktatorer med
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blod på händerna till frihetens temporära väktare.32 Som statsvetaren Corey Robin har noterat var Hayeks ställningstaganden
för fascistiska diktaturer långt ifrån någon personlig karaktärsbrist utan snarare en logisk följd av hans försvar av kapitalism
och fria marknader. Givet hans teoretiska argument kunde han
knappast ha handlat annorlunda. I praktiken hade nämligen Pinochets regim skapat nya marknader med våld där Allendes demokratiska regering tvärtom hade utgjort ett potentiellt hot mot
centrala ekonomiska friheter med sina planer på att förstatliga
viktiga basindustrier.33
I valet mellan demokrati och marknad valde Hayek utan
tvekan det senare. Hans konservativa samhällssyn och kritiska
förhållningssätt till demokrati hämtade dock näring ur en tolkning av frihetsbegreppet med rötter i den liberala traditionen.
En annan av den moderna frihetstörstande högerns ikoner,
den ryskamerikanska författaren Ayn Rand (1905–1982), passar
också bättre in i den konservativa traditionen även om hon
också hänvisar till liberala principer, och då i synnerhet oinskränkt äganderätt, till stöd för sin samhällsvision. Återigen är
det Timbro som målmedvetet har arbetat för att lansera hennes
böcker för en svensk publik. Inte utan framgång. Inför arbetarrörelsens dag, 1 maj 2013, bestämde sig Timbro för att ge ut några
av hennes titlar i nyutgåva eftersom hon enligt tankesmedjan var
en av deras ”absolut mest kommersiella framgångar”.34
Inte minst hade den yngre generationen centerpartister i kretsen kring Fredrik Federley och den så kallade Stureplanscentern
visat sig vara mottagliga för hennes budskap.35 Den nuvarande
centerledaren Annie Lööf beskrev på sin blogg sommaren 2006
hur djupt påverkad hon hade blivit av Rands magnum opus Och
världen skälvde och hur inspirerad hon blev av romanens kvinnliga huvudperson.
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Jag skulle kunna skriva en bok om min beundran av Dagny Taggart.
Fler Dagny Taggarts skulle behövas. Fler starka kvinnor som vågar
tro på sin övertygelse och på sitt innersta kall. Vågar försvara sig
och sin egendom gentemot klåfringriga och visionslösa socialister.36

Ur randianskt perspektiv är tillvaron en kamp på liv och död
där varje handling antingen främjar överlevnad eller förintelse.
Människans mål är att använda sitt förnuft för att överleva. Varje
enskild individ har emellertid endast ansvar för sitt eget väl och
ve, och har därför inga moraliska förpliktelser att bistå sina medmänniskor när de befinner sig i trångmål. Mänsklig samvaro
syftar endast till att uppnå ömsesidigt fördelaktiga byten. Detta
gäller alla tänkbara mellanmänskliga relationer, oavsett om de
sker inom den privata eller offentliga sfären; är av andlig eller
materiell karaktär. Eftersom människans hela sociala existens således kan reduceras till en livslång räcka transaktioner på kommersiell basis mellan formellt jämlika individer faller sig Rands
dyrkan av marknaden som en logisk konsekvens av hennes livsfilosofi. Marknadens arena är dessutom rättvis i så motto att ingen
enskild individ åtnjuter särskilda privilegier, utan var och en får
det som tillkommer dem. Den som blir utan har inte förtjänat
bättre och den som kan njuta av rikedomens sötma har enbart sin
egen duglighet att tacka för sin framgång.
Rand hävdade dessutom att en dylik ordning var ett synnerligen fördelaktigt sätt att organisera samhället på eftersom det
främjade en fredlig samvaro mellan människor då det enligt
henne inte fanns några konflikter mellan rationella individer. Utmärkande för förnuftiga människor är nämligen att de inte åtrår
sådant som de inte har gjort sig förtjänta av.37 Likheterna mellan
denna aspekt av hennes vision – som målar upp en värld utan
motstridiga intressen – och den konservativa strävan efter att
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upprätta en okonstlad ordning där harmoni råder mellan olika
grupper är slående. Båda tar sin utgångspunkt i föreställningen
att sociala konflikter i grund och botten är ett uttryck för irrationella människors ovilja att acceptera sin plats i samhällets naturliga hierarki. Rand gick dock ett par steg längre eftersom blotta
existensen av en tydlig rangordning inte var tillräcklig. Det var
nödvändigt att en gång för alla göra upp med de moraliska föreställningar som uppmuntrade individer att osjälviskt visa omtanke om andra människor. Altruism var förhatligt. För henne
var denna etiska princip inget mindre än grunden för en dödens
moral eftersom den i praktiken främjade överlevnaden av parasiter och snyltare; individer som inte själva skapade något av värde.
Utifrån sina resonemang drog Rand slutsatsen att den enda
försvarbara samhällsordningen var kapitalismen.
När jag säger ”kapitalism” menar jag ett fullständig, ren, okontrollerad, oreglerad laissez-faire kapitalism – med separation av stat och
ekonomi, på samma vis och av samma skäl som separationen mellan
kyrka och stat. Ett rent kapitalistiskt system har hittills aldrig existerat, inte ens i Amerika; varierande grader av statlig kontroll har underminerat och förvrängt det från första början. Kapitalism är inte
det förflutnas system, det är framtidens system – om mänskligheten
ska ha en framtid.38

Som framgår av citatet är det en obefläckad kapitalism som
skall frälsa världen. Rands texter är på liknande vis ymnigt tryfferade med högtravande retorik och civilisatoriska övertoner om
hur människosläktets överlevnad står och faller med människors
förmåga att inse nödvändigheten av det evangelium som hon predikar. De innehåller även återkommande referenser till hennes
egna romankaraktärer som hon låter framföra argumenten för
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hennes vision. Inte minst citerar hon flitigt ur de långa tal som
romanfiguren John Galt håller i Och världen skälvde.39 Även om
denna metod ger hennes ideologiska skrifter ett sällsamt solipsistiskt drag är budskapet otvetydigt: Egoism är något gott och omgivningen, inklusive våra medmänniskor, är blott verktyg för vårt
självförverkligande, även om vi måste betala för deras tjänster –
och deras lydnad – på marknaden. Ur detta resonemang följer en
explicit dyrkan av styrka och ett motsvarande förakt för svaghet;
en svartvit tolkning av världen där hjältar och ideala människor
ställs mot mindervärdiga exemplar och parasiter.40 Rands filosofi
tillåter inte gråskalor i värdefrågor.41
Kärnan i det budskap som lockar till sig en entusiastisk läsekrets av unga borgerliga politiker och sympatisörer i vår tid är således i grund och botten en lovsång till kapitalism och individuell
styrka parat med ett oförblommerat förakt, eller rent av hat, mot
alla läror som inte sätter egoismen på piedestal. Även om Rand
betraktade sig själv som en av världshistoriens mest betydelsefulla
tänkare42 kokar hennes ideologi ner till en primitiv romantisk
hjältedyrkan. Hennes frihetliga ideal och vurm för marknaden
lägger en tunn fernissa av anständighet över en samhällsvision
vars idealtillstånd är en ordning där de starka i kraft av sin ekonomiska makt härskar oinskränkt över de svaga. Men trots en
kompromisslös individualism, som skiljer hennes politiska vision
från de fascistiska ideologiernas betoning av nationen som kollektiv, finns det ändå klara beröringspunkter mellan hennes
hyllningar till heroiska individer och de övermänniskoideal som
växte sig starka i Europa under 1920- och 1930-talen.
Betrakta följande fyra citat:
1. Allt det positiva, goda och värdefulla som har uppnåtts i världen
inom ekonomi eller kultur kan uteslutande tillskrivas personlighe-
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tens betydelse […] Alla de världsliga ägodelar vi besitter har vi de få
utvaldas kamp att tacka för.
2. De skapande och de nedbrytande krafterna hos ett folk kämpar
alltid mot varandra.
3. De exceptionella männen, innovatörerna, de intellektuella giganterna […] Det är medlemmarna av denna exceptionella minoritet
som lyfter hela det fria samhället till nivån för deras bedrifter.
4. Mannen på botten som, lämnad åt sig själv, skulle svälta i sin
hopplösa oduglighet, bidrar inte med någonting till dem ovanför
honom, men får ta emot frukterna av deras intelligens. Sålunda är
”konkurrensen” mellan starka och svaga begåvningar beskaffad.43

De två sista citaten kommer från Ayn Rand, de två första från
Adolf Hitler. En gemensam nämnare för dem är betoningen
av hur samhället är indelat i starka och svaga individer där de
förstnämnda driver utvecklingen framåt, medan de senare snarare utgör ett improduktivt för att inte säga destruktivt inslag.
Detta innebär givetvis inte att Rand var nazist, långt därifrån
eftersom hon explicit tog avstånd från rasism44. Hon motiverade
detta avståndstagande med att rasism är en form av kollektivism
som gynnar svaga och oförtjänta element inom den dominerande
rasen. Men jämförelsen visar hur hennes livsfilosofi delar nazismens förakt för svaghet och hyllning av övermänniskor. Båda
närde föreställningen om tillvaron som en kamp på liv och död;
en kamp mellan dugliga och odugliga.
Ytterligare en ”liberal” som brukar åberopas av dem som
önskar förena en hierarkisk ordning med ett principiellt försvar
för frihet är den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises (1881–
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1973). En man som i ett uppskattande brev till just Ayn Rand,
apropå en av hennes romaner, skrev:
Du har modet att tala om för massorna vad ingen politiker sagt till
dem: ni är underlägsna och alla de förbättringar i era livsvillkor som
ni helt enkelt tar för givet har ni andras ansträngningar att tacka för,
människor som är bättre än ni.45

Samme man lyfte också fram vikten av en liberal ekonomisk
ordning både nationellt och internationellt som en nödvändig
förutsättning för frihet och civilisation. Samtidigt fann han försonande drag hos fascismen. Detta innebar inte att han förespråkade fascism som någon långsiktig lösning på frågan hur samhället bör organiseras, men väl som ett nödvändigt ont för att avstyra
socialism och kommunism. I boken Liberalism skriver von Mises:
Det kan inte förnekas att fascism och liknande rörelser som strävar
efter att upprätta diktatur är fulla av de bästa avsikter och att deras
ingripande, för tillfället, har räddat den europeiska civilisationen.
Den uppskattning som fascismen därigenom har gjort sig förtjänt
av kommer för evigt leva kvar i historien. Men även om dess handlingsprogram har varit en tillfällig räddning är det inte av det slag
som skulle erbjuda fortsatt framgång. Fascismen var en nödlösning.
Att betrakta den som någonting mer än det skulle vara ett ödesdigert misstag.46

När hotet mot den rådande ordningen kommer från egalitära rörelser underifrån framstår fascismens auktoritära styre inte
bara som det minst onda av två alternativ, utan som en räddare
i nöden för den ”europeiska civilisationen”. En rörelse full av de
”bästa avsikter”. Benägenheten att sätta sitt hopp till fascismen
när ”liberala” värden är hotade förenar von Mises och Hayek.
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I allt väsentligt är just Hayek, Rand och von Mises den trio
som tillsammans med ensidiga läsningar av 1600-talsfilosofen
John Locke och frihandelsförespråkaren Adam Smith på 1700talet som får en del libertarianer att kalla sig för liberaler, eller
ännu hellre ”klassiska liberaler”.47 Liberalismen blir i deras tolkning reducerad till ett snävt försvar av näringsfrihet, privat äganderätt och individens frihet från yttre hot eller tvång, det vill säga
negativ frihet. Den reellt existerande liberalismen, som periodvis
i Sveriges historia faktiskt har samarbetat med bland andra Socialdemokraterna för att bygga välfärdsstaten, vill inte dessa ”liberaler” kännas vid.
Tänkare som själva definierar sig som konservativa brukar
däremot ofta framhålla hur den liberala traditionen faktiskt är
öppen för andra tolkningar än som enbart ett försvar av radikal
marknadsliberalism och individualism. Både den konservative
filosofen och debattören Roland Poirier Martinsson och tidigare
MUF-ordföranden Thomas Idergard har framhållit hur liberala
principer och resonemang har använts, och kan användas, för
att försvara såväl välfärdsstat som politiska ingrepp för att främja
alla människors lika förutsättningar.48 Laissez-faire (eller låt gåpolitik) är långt ifrån liberalismens enda modus operandi. Men
alla former av liberalism som faktiskt lägger sig i människors liv,
inkräktar på äganderätten och försöker uppnå en högre grad av
jämlikhet människor emellan och strävar efter andra sociala mål
än maximal negativ frihet, avfärdar libertarianer föraktfullt som
”socialliberalism”.49
I själva verket förenas ofta libertarianer och konservativa i sin
kritik av exempelvis socialliberalismens positiva inställning till
social ingenjörskonst, även om de förstnämnda insisterar på att
de själva är de äkta liberalerna, medan de sistnämnda inser att
deras kritik hämtar sin styrka ur en distinkt konservativ tradition.
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***
Ovanstående torde ha klargjort att det är fullt möjligt att hänvisa
till liberala principer i syfte att försvara en konservativ samhällsordning. I själva verket kommer moderna konservativa och libertarianer ofta förvånansvärt väl överens i praktiken eftersom båda
parter ser privat äganderätt och marknadsekonomi som centrala
värden i ett gott samhälle, samtidigt som de förenas i sitt motstånd mot statliga ingrepp och regleringar. Som vi såg i kapitel 2
är det i konservativa partier som libertarianer finner sin hemvist.
Givet konservatismens ursprung i en välmående jordägande överklass vid förra sekelskiftet, och hur den därefter successivt fann
nya allierade inom näringslivets toppskikt och därefter bland
akademiker och tjänstemän,50 finns det både historiska och ideologiska skäl för konservativa att vaka över den privata äganderätten likt en värdefull släktklenod och sky varje politisk inskränkning av individens rätt att disponera sin egendom efter eget skön.
För de relativt mäktiga och privilegierade blir paradoxalt nog
frågor om makt underordnade – makt är ju något man redan
besitter, inte något man strävar efter – medan däremot varje yttre
hot mot förmågan att oinskränkt utöva denna makt antar existentiella proportioner.
Historikern Arno Mayer har i ett europeiskt perspektiv beskrivit hur den jordägande aristokratin under decennierna före
det första världskriget inkorporerade den ursprungligen liberala
borgarklassen inom handel och industri inom sina egna led och
säkrade återväxten för sin traditionella maktposition, detta långt
efter det att parlamentarism och kapitalism formellt sett hade fått
sitt genombrott i Europa och kastat det feodala privilegiesamhället över ända. I synnerhet de mest burgna medlemmarna av
det framväxande näringslivet lät sig gärna förföras av överhetens
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sublima ideal och förfining. Men de fann också värdefulla idéer
hos den gamla eliten. Åtskilliga medlemmar av borgarklassen,
som ursprungligen hade varit en progressiv och rent av radikal
kraft i förhållande till monarki och aristokrati, hade nu uppnått
framstående samhällspositioner värda att slå vakt om och de var
därför inte längre lika antagonistiskt inställda till gamla konservativa ideal om att bevara rådande maktförhållanden, privilegier
och en skev fördelning av ekonomiska medel. De hade också betydande egendom i form av stora markområden, naturresurser
och produktionsmedel (fabriker, kontorslokaler, fastigheter, maskiner och liknande utrustning) att försvara.51 Kort sagt egendom som på grund av sin karaktär eller sin omfattning faktiskt
rent konkret påverkar andra människors utkomstmöjligheter och
liv. Därför var deras nyvunna position hotad av de sociala rörelser underifrån som önskade förändra fördelningen av makt och
resurser i samhället. Detta gjorde äganderätten till en fråga värd
att ta strid för i såväl ekonomiskt som politiskt avseende för den
borgarklass som tack vare sitt sociala avancemang numera hade
något att förlora på ändrade förhållanden.
Den historiska utvecklingen har således påverkat innehållet i de
politiska ideologierna och fört dem närmare varandra i vissa avseenden. Konservatismen har i sin praktik blivit mer liberal, framför
allt i ekonomiskt hänseende, samtidigt som liberalismen har odlat
en del konservativa drag.
I ett svenskt sammanhang illustrerar Folkpartiets partiledare
Jan Björklund och riksdagsledamoten Carl B Hamilton en glidning från socialliberalismen mot en mer konservativ uttolkning av
den liberala traditionen. Både Björklunds betoning av auktoritära
relationer på skolans område och Hamiltons ihärdiga försvar av
ökade löneklyftor som någonting i sig nödvändigt och gott pekar
i denna riktning.52
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I ljuset av ovanstående kan det vara värt att betona att konservatismen har sina egna distinkta idéer om frihet och därmed
sina egna ideal i detta avseende, vilket, som vi har sett tidigare,
kommer till uttryck i betoningen av samhället som en intrikat
väv av ömsesidiga beroenden där individens personliga karaktär
spelar en avgörande roll för hennes position och vilka möjligheter som står henne till buds. Men utflykten in i den liberala traditionen tjänar som en bakgrund till nästa kapitel där vi ska se
hur konservativa ideal och liberala principer kan stråla samman
till ett kraftfullt försvar för just äganderätt, marknadsekonomi
och näringsfrihet. Ett samhälle inrättat enligt dessa principer
skulle öka friheten (i dess negativa bemärkelse) för alla människor samtidigt som det skulle innebära en radikal snedfördelning
av makt mellan samhällets medlemmar. Men detta förhållande
är inte motsägelsefullt om vi, precis som Berlin, inser att ”frihet
är frihet, varken jämlikhet eller rättvisa eller kultur, eller mänsklig lycka eller ett lugnt samvete.”53
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På marknaden råder frihet. Var och en av oss har valfrihet att botanisera bland de produkter som står uppställda på butikshyllan
och köpa dem vi önskar. Vi kan välja och vraka bland de frisörer,
massörer, restauranger och barer som står till buds. När bostaden
blivit för trång eller trist kan vi flytta till en större lägenhet eller
en villa i ett område där vi känner oss väl mods, vi kan åka till
möbelvaruhuset och inreda vårt hem efter behag och införskaffa
nya plankor av valfritt virke på byggmarknaden för att i godan ro
snickra vår egen altan, eller om vi föredrar att spendera vår fritid
på annat vis, anlita en hantverkare som utför arbetet åt oss. Om
vi är missnöjda med vårt arbetsliv kan vi ge oss ut på arbetsmarknaden för att söka efter en ny anställning hos en arbetsgivare där
vi kommer till vår rätt och får möjligheten till en utvecklande
och lukrativ karriär. Alla dessa möjligheter står oss till buds som
fria aktörer på marknaden.
Den form av ekonomisk frihet som en kapitalistisk marknadsekonomi erbjuder ligger den nutida konservatismen varmt om
hjärtat, även om relationen mellan de två historiskt sett har varit
konfliktfylld. Något som ibland tar sig uttryck i förbehåll och re139
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servationer. Som exempelvis hos den perifera skara som likt Rolf
K Nilsson – tidningsman, tidigare moderat riksdagsledamot och
ordförande i Svenska Ronald Reagan-sällskapet – kallar sig för
antikapitalister. Detta innebär emellertid inte att han gör samma
analys som den socialistiska vänstern. Nej, Nilsson förklarar sig
vara ”motståndare till kapitalismen, men en ivrig anhängare av
marknadsekonomin”. För att förklara denna till synes paradoxala
hållning refererar han till ekonomen Wilhelm Röpke – som vi
mötte i kapitel 4 – när han skriver:
Kapitalism är […] marknadsekonomi när den har spårat ur. När
jakten på vinst har ersatt alla andra värden, världsliga och andliga.

För Nilsson är det obegränsad profitlust som förvandlar kapitalismen till marknadsekonomins egen gossen Ruda som genom sin
respektlöshet gentemot traditionella värden ställer till med otyg i
samhällets moraliska universum. I kontrast till kapitalismen ställer han ”den socialt ansvarstagande marknadsekonomin”.1
En liknande tolkning, fast med rakt motsatt språkbruk, gör
Roland Poirier Martinsson. Han hävdar i stället att det är just kapitalismen, inte marknadsekonomin, som innehåller alla de goda
moraliska värden och principer som Nilsson efterlyser.
När man pratar om den goda kapitalismen pratar man om någonting mycket mer än teori, man pratar om en livsstil som innehåller
storheter som: värden, moral, dygder, plikt, rätt, fel. De där finns
det inte plats för i begreppet marknadsekonomi. För att kapitalismen ska fungera kräver den allt detta, marknadsekonomi är en del
av kapitalismen.2

En konservativ som Hans L Zetterberg framhäver i sin tur att
samhället som helhet bör genomsyras av idén om ”värdighet” för
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att människors strävan efter rikedom och makt ska bli ”uthärdlig”. Måttfullhet och hänsynstagande gör det möjligt att fördra
den individualism och de hierarkier som följer i det liberala marknadssamhällets spår. Moraliska personer gör inte heller avkall på
sin moral, menar Zetterberg, bara för att de råkar vara kapitalister.
Den bisarra föreställningen att personer som älskar att tjäna pengar
inte kan älska barn, sjuka, arbetslösa och gamla är djupt rotad i
Sverige.3

Det är således trots allt fullt möjligt att kombinera kapitalism
och långtgående ekonomisk frihet med konservativa ideal. Förutsatt att kärleken till pengarna inte överröstar alla andra motiv.
Samma betoning av moral, dygder och personlig karaktär som
vi tidigare såg vara intimt förknippade med ett väl fungerande
civilsamhälle gäller även inom marknadens hägn.
Finns här en genuin splittring mellan konservativa av den
gamla stammen som betonar vikten av andliga värden på alla
områden för att främja ett drägligt samhälle, och de libertarianer
som hävdar äganderättens och den kapitalistiska marknadsekonomins överhöghet i varje enskilt fall, oavsett konsekvenserna?
En av de mest uttalade exponenterna för den senare skolan är
Johan Norberg som i sin bok Till världskapitalismens försvar har
presenterat ett ideologiskt försvar för kapitalism och fria marknader med utgångspunkt i liberala principer om äganderätt och
individuell frihet. Några stycken ur bokens förord får illustrera
hans position:
Med kapitalism syftar jag inte specifikt på ett ekonomiskt system
med kapitalägande och investeringsmöjligheter. [...] Jag avser den
liberala marknadsekonomin, med dess fria konkurrens som baseras
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på rätten att använda sin egendom, friheten att handla, sluta avtal
och starta affärsverksamhet. Det är alltså den individuella friheten i
ekonomin jag försvarar.

I följande stycke skriver han ”Att tro på kapitalismen är i grunden att tro på människan”, för att ytterligare några rader längre
ner förtydliga syftet med sitt försvarstal:
Mitt mål är inte att ekonomiska transaktioner ska tränga ut alla
andra mänskliga relationer. Mitt mål är frihet och frivilliga relationer på alla olika områden.

Norbergs principfasta försvar för kapitalism och marknad visar
sig i praktiken komma med en del förbehåll. Åtminstone i teorin.
Utöver att han inte vill att marknaden ”ska tränga ut alla mänskliga relationer” (det finns således gränser för den fria marknaden)
visar det sig att hans definition av kapitalism är en smula excentrisk. Utöver att kapitalism inte nödvändigtvis innebär privat
kapitalägande och privata investeringar försöker nämligen inte
riktiga kapitalister, enligt honom, utnyttja staten i syfte att uppnå
fördelar gentemot sina konkurrenter; de springer inte i ”politikernas korridorer för att få förmåner och privilegier”4. De faller aldrig
för frestelsen att utnyttja sin maktposition för att uppnå fördelar
på marknaden, inte heller försöker de påverka staten till att agera
på ett för dem gynnsamt sätt. Deras drivkraft är i stället en nästintill självutplånande lust att konkurrera med låga priser och hög
kvalitet till kundernas fromma, snarare än att försöka maximera
företagens vinster. Kapitalisterna i den kapitalism som Norberg
vill dra sin lans för agerar märkvärdigt antikapitalistiskt.
Denna paradox har dock sin förklaring. Enligt Norbergs meningsfrände, Mattias Svensson, är korruption, monopol och pri142
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vilegier konsekvenser av statlig makt. Om det inte hade funnits
någon omfattande statsapparat hade det heller inte funnits någon
anledning för företag att försöka påverka politiker och tjänstemän för att få ta del av statliga privilegier och förmåner. Eventuell
manipulation av marknadens mekanismer är således en frukt av
en alltför stor stat, inte kapitalismen. Enligt både Norberg och
Svensson minskar en minimal stat risken för maktmissbruk eftersom staten då inte har några privilegier att dela ut. Makt öppnar
alltid för maktmissbruk. Ett samhälle genomsyrat av total jämlikhet skulle emellertid onekligen eliminiera alla former av maktmissbruk – offentliga såväl som privata – i ett enda slag eftersom
man inte gärna kan missbruka vad man inte har. Men det är inte
en sådan egalitär vision de argumenterar för, utan kraftigt reducerad offentlig maktutövning kombinerat med lika formella rättigheter för alla på marknaden. Med Svenssons ord ”en begränsad
statsmakt och en fri, oreglerad ekonomi”5.
Här finns möjligen en konkret skillnad mellan libertarianer
och andra konservativa. Den marknadsekonomi som den självutnämnde antikapitalisten Nilsson föredrar är inte helt fri och oreglerad eftersom den har tydliga gränser. Han beskriver sitt ideal
som en marknad där olika aktörer konkurrerar med ”kvalitet, pris
och möjligheten att välja” utan ”hänsynslöst utnyttjande av den
mänskliga arbetskraften, av natur och naturtillgångar”.6 Således
en begränsad ekonomisk frihet. Det är emellertid oklart i vilken
utsträckning som Norberg och Svenssons förment fria och därmed
oreglerade ekonomi tillåter ”hänsynslöst utnyttjande”, eller hur
Nilsson, eller för den delen Poirier Martinsson, vill förhindra vad
de betraktar som omoraliskt eller skadligt beteende på marknaden.
Den politiska vägen torde vara stängd, då denna som vi har sett
tidigare med stor sannolikhet leder till majoritetens förtryck och
i slutänden en totalitär stat. Återstår då den personliga moralen,
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samt de sociala krav och moraliska koder som springer ur det civila
samhället, som ekonomins regulator. För när konservativa kritiserar konsekvenserna av massproduktion och maktkoncentration
landar det alltsom oftast i en frustrerad klagosång, inte i konkreta
politiska åtgärder. Samma sak hände när Högerpartiet under tidigt
1960-tal kritiserade såväl ”storkapitalism” som ”statssocialism”. I
slutänden resulterade det i förslag på privatisering av statliga bolag,
men blott ett vagt fördömande av privat ägarkoncentration utan
några praktiskt genomförbara förslag för att komma till rätta med
oligopol och monopol inom näringslivet.7 Den privata äganderätten förefaller ligga konservatismen alltför varmt om hjärtat för att
reella ingrepp ska vara önskvärda.
Men oavsett om konservativa kallar sin vision för kapitalism
eller marknadsekonomi verkar de vara eniga om att konkurrens
på en fri marknad mellan formellt fria individer är det enda välfungerande och moraliskt försvarbara ekonomiska ordningen.
När dessa förutsättningar råder betonar de därefter i varierande
grad vikten av en moralisk hållning hos enskilda aktörer. Det
ska påpekas att det även finns konservativa som konkret beskriver hur de faktiskt delvis önskar justera marknadens utfall med
politiska medel för att undvika alltför stora klyftor – som riskerar äventyra samhällets stabilitet – mellan fattig och rik. Stefan
Olsson menar att det faktum att marknaden pengamässigt premierar bankchefer i högre utsträckning än exempelvis sopåkare
tarvar en offentlig omfördelning.8 En betydligt vanligare hållning verkar dock vara beklaganden, men utan aktiva ingrepp i
den fria marknaden.9 Kritik av den senare arten framhåller att
personliga karaktärsbrister som girighet eller hänsynslöshet visserligen är förkastliga, men att statlig inblandning i ekonomin är
etter värre. Avarter och maktmissbruk blir således en fråga om
självreglering och självsanering; en fråga om goda exempel och
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en from förhoppning om att enskilda aktörer ska leva upp till
en moraliskt otadlig hållning. Denna form av fördömanden är
således fullt i linje med konservatismens skepsis mot att försöka
påverka och reglera människors beteende med politiska verktyg,
exempelvis via lagstiftning och andra åtgärder som i praktiken
inkräktar på enskildas äganderätt och ekonomiska frihet.

***
Ägande är förutsättningen för individens självständighet i en
marknadsekonomi. Utan egendom är vi som individer prisgivna
till omgivningens godtycke, oavsett om det rör sig om statens förmynderi, arbetsköparens makt eller allmosor från bättre bemedlade personer i vår närhet. Eftersom materiellt välstånd ger oss
möjlighet att agera och förverkliga våra drömmar – oavsett om de
är av materiell eller andlig karaktär – samt bygga upp en buffert
inför oförutsedda händelser är det själva grundvalen för vår självständighet som individer. Om vi däremot saknar privata medel
känner vi oss fjättrade av vår oförmåga att handla som vi vill.
Åtskilliga uttryck inom både politik och populärkultur refererar
också till denna grundläggande insikt. Tidigare finansministern
Ann Wibbles (FP) uttalande om att alla svenskar borde ha ”en
årslön på banken”, det amerikanska uttrycket ”Fuck you-money”
– eller ”Fuck off-pengar”10 – och före detta statsminister Göran
Perssons (S) devis ”den som är satt i skuld är icke fri” refererar
alla direkt eller indirekt till den självständighet och det oberoende i förhållande till omgivningen som pengar kan ge. Med en
årslön på banken har vi möjlighet att lämna ett fysiskt slitsamt
jobb eller en psykiskt tärande arbetsplats bakom oss, åtminstone
för en kortare period, medan vi letar efter en annan försörjning.
Pengar köper i detta avseende en form av frihetskänsla, en tillfäl145
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lig respit från omgivningens krav. När Arne Mårtensson, tidigare
vd och styrelseordförande för Handelsbanken, tog tillfället i akt
2006 och lämnade sina uppdrag, gott och väl ett decennium före
normal pensionsålder, för att segla jorden runt under tre års tid
tillsammans med sin hustru fick det mycket uppmärksamhet i
medierna eftersom det var ett brott mot förväntningarna på en
högt uppsatt person inom näringslivet. ”Det är ofta svårt att ta
steget och förverkliga sina drömmar. Och om man väntar tills
man blir 70 är det inte säkert att det blir av”, förklarade Mårtensson i Svenska Dagbladet.11 Friheten ute till sjöss var i sig en
frukt av ekonomiskt oberoende. Som tidigare vd och styrelseordförande hade Mårtensson under sin tid på Handelsbanken
haft tillräckligt hög inkomst för att kunna kliva av arbetslivet
under flera års tid för en världsomspännande seglats. Han hade
haft ”fuck off-pengar”. Andra som saknar resurser, eller rent av är
satta i skuld, lever i stället i ofrihet. Thailändska bärplockare eller
skogsplanterare från Kamerun som efter en säsong som gästarbetare i Sverige inte har pengar att betala av sina lån för resan hit,
än mindre har råd med en ny flygbiljett för att återvända hem befinner sig i andra änden av frihetens spektrum; de är i praktiken
moderna slavar.12 Mellan Mårtensson och migrantarbetarna återfinner vi den stora majoritet av människor som varken kommenderar en stor förmögenhet eller lider av direkt armod. Men även
inom denna majoritet råder en mångfald av socioekonomiska positioner där uppsättningen konkreta möjligheter på marknaden
varierar i relation till inkomst och förmögenhet.
Av ovanstående är det frestande att dra slutsatsen att jämlikhet torde vara en bra målsättning för dem som vill maximera
friheten för största möjliga antal människor eftersom ekonomisk
trygghet minskar risken för att enskilda individer hamnar i beroendeställning till andra, och därmed förlorar sin självständig146
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het. Med en utjämning av materiella resurser skulle dessutom fler
människor få möjlighet att – likt Arne Mårtensson – förverkliga
sina drömmar. Men trots det är jämlikhet snarare ett hot mot
den form av negativ frihet i förhållande till politisk maktutövning som de konservativa slår vakt om. Ekonomiskt oberoende
som ger var och en makt över sitt eget liv och sin egen kropp
må visserligen vara önskvärt, men det är – vilket vi såg i föregående kapitel – inte en fråga om frihet i den liberala bemärkelsen.
I själva verket skulle varje försök att på politisk väg uppnå ett
sådant oberoende för det stora flertalet människor, exempelvis via
skattsedeln, tvärtom vara ett hot mot friheten. Statens rätt att
kräva medborgarna på skatt är en kränkning av friheten eftersom
staten därigenom tvingar individen att skiljas från en del av sina
rättmätiga tillgångar mot sin vilja. Staten är i detta avseende föga
bättre än en beväpnad rånare.13 Poirier Martinsson beskriver det
på följande vis:
Staten är ett glupskt monster som hela tiden vill växa, den föda den
kräver är medborgarnas frihet.14

Samma resonemang om statens makt som hotet framför alla
andra mot individuell frihet finner vi i en text från Ludwig von
Mises-institutet i Sverige med den talande titeln Skatt är stöld.15
Författaren till denna text hävdar rent av att skatter inkräktar på
rätten till liv. Dessa och liknande analyser bygger på premissen
att alla medborgare alltid motsätter sig skatter och därför endast
betalar under hot om bestraffning, antingen böter eller fängelse.
Förekomsten av tvång gör i sin tur att skatteuttaget begränsar vår
frihet som individer.
Andra omständigheter som i praktiken begränsar vårt handlingsutrymme – exempelvis avsaknad av pengar – har däremot
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inte med frihet att göra. Bristande förmåga eller otillräckliga förutsättningar för att tillgodose behov eller förverkliga drömmar är
inte en fråga om ofrihet, utan en fråga om maktlöshet. Om vi går
in i en butik med 100 kronor på fickan och vill köpa något som
kostar 200 kronor är vi förvisso oförmögna att betala för varan,
men vi är inte ofria. Konkret innebär det att en person som är bostadslös på grund av fattigdom inte nödvändigtvis saknar frihet.
Avsaknad av pengar för att köpa ett hus eller betala hyra för en
lägenhet innebär visserligen brist på makt över sitt eget liv, men
det är inte ofrihet i den bemärkelse vi talar om här. Förmågan
att kunna utföra en handling är en nödvändig förutsättning för
att frågan om frihet ens ska bli aktuell. Inom marknadens verksamhetsfält, där pengar är alltings mått, kan valfriheten för den
medellöse i realiteten vara lika med noll utan att detta för den
skull innebär minskad frihet. Skulle vi däremot äga en strandtomt samt förfoga över tillräckligt med pengar för att låta uppföra ett hus vid vattenbrynet och ändå förvägras rätten att bebygga marken på grund av reglerna för strandskydd har lagen de
facto begränsat vår frihet att utnyttja vår privata egendom som vi
önskar. Av just detta skäl argumenterar den borgerlige debattören
Dick Erixon, tillika organisationen Medborgarrättsrörelsens ordförande, i medlemstidningen Medborgarrätt för att strandskyddet kränker de mänskliga rättigheterna.16
Av ovanstående resonemang framgår tydligt att formell frihet
utan förmåga är ett tomt skal (för den bostadslöse), samtidigt
som förmåga utan frihet är fjättrad makt och således ofrihet (för
tomtägaren). Människor är beroende av både makt och frihet för
att kunna agera självständigt.
Liberal frihet i dess grundläggande negativa form har ett par
egenskaper som gör den till en attraktiv utgångspunkt för dem
som vill försvara konservativa värden. För det första innebär den
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ett kraftfullt försvar för privat äganderätt eftersom varje kränkning av vår egendom, oavsett om det rör sig om skatter, allemansrätt, strandskydd eller annan lagstiftning, innebär ett ingrepp i
vår frihet. För det andra är den likgiltig – om än inte direkt fientlig – till alla försök att lyfta upp frågor om privat makt och dominans på dagordningen. En enskild persons ställning i samhället,
och de maktmedel som står denne till buds, har ingen bäring på
personens frihet. Det är därför fullt möjligt att helt och hållet
sakna förmåga och ekonomisk makt för att kunna agera självständigt (som i exemplet med den bostadslöse här ovan), eller att
vara fullkomligt i händerna på andra människors vilja och ändå
vara fri. Det faktum att vi saknar förmåga eller befinner oss i beroendeställning till någon annan är paradoxalt nog inte en form
av ofrihet, eftersom det är först när våra överordnade hotar oss till
underkastelse eller fysiskt tvingar oss till lydnad som vi blir ofria.
Så länge vi ”frivilligt” har ingått ett avtal där vi underkastar oss
andra människors maktutövning, eller helt enkelt väljer att gör
vad som förväntas av oss, behåller vi emellertid vår individuella
frihet intakt. En hund känner inte av kopplet så länge den självmant följer sin husse.
Visserligen kan vi, likt Berlin, hävda att varje individ har ”en
absolut rätt att vägra handla inhumant” oavsett vilken makt de
än är underställda,17 men samtidigt kan vi konstatera att det rimligtvis är svårt att hävda denna abstrakta ”rätt” i praktiken om vi
samtidigt står i ett beroendeförhållande till en annan människas
politiska, ekonomiska eller sociala makt. Vem vägrar lyda order
om olydnaden samtidigt innebär politisk bestraffning, ekonomiska trångmål eller social uteslutning?
Inom ett segment av marknaden framstår det paradoxala förhållandet att ökad personlig frihet samtidigt kan innebära ett
ökat beroende av andra människors vilja i tydlig belysning. Indi149
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videns rätt att fritt disponera över sin egendom är grundläggande
för marknadsrelationer, men också rätten att använda sin egen
kropp efter eget gottfinnande. Anställningskontraktet sätter i det
sistnämnda fallet gränserna för vilka friheter som köpare respektive säljare av arbetskraft har efter att de båda parterna har slutit
avtal på arbetsmarknaden. På arbetsplatsen realiseras relationen
som innebär att arbetaren avsäger sig sin frihet under en viss tidsperiod mot betalning. A köper arbetskraft av B, vilket ökar A:s
frihet i så motto att A inte bara har friheten att bestämma över
sitt eget liv, utan dessutom disponerar över B:s förmågor, kunskaper och fysiska styrka under avtalad tid. I motsvarande grad
är B ofri att fritt styra över sitt eget liv så länge kontraktet gäller.
Situationen har karaktären av ett nollsummespel. I den mån vi
ökar B:s frihet minskar vi i motsvarande grad både möjligheten
och rätten för A att kommendera och styra över vad B gör. Ett
exempel får illustrera.
Journalister har enligt kollektivavtal rätt att slippa utföra
”uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med hans
eller hennes övertygelse”,18 en skrivning som åtminstone i teorin
begränsar medieföretagens frihet att styra över arbetsplatsen. Friheten för journalister att leva efter sina egna övertygelser även
på arbetsplatsen är således en frihet de har på arbetsgivarens bekostnad. Ur denna synvinkel urholkar exempelvis starka fackföreningar och kollektivavtal kapitalistens frihet att styra över sitt
företag efter eget gottfinnande. Med andra ord inkräktar den anställdes frihet att styra över sitt eget liv, och eventuellt vägra lyda
order, på arbetsgivarens frihet att ge order och bli åtlydd. Men,
och detta är den centrala paradoxen, kollektivavtalet begränsar
också den enskilde journalistens frihet att avtala bort sin rätt att
vägra förödmjukande uppdrag. I dessa och liknande fall har konservativa genom historien principfast tagit strid för ”individens
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frihet”, eller med andra ord: Friheten att lyda order. Redan Allmänna valmansförbundets (Moderaternas föregångare) partiprogram från 1934 anger exempelvis ”Frihet att arbeta” som en egen
punkt.19 Skrivningen var riktad mot just de stridsåtgärder som
dåtidens fackföreningsrörelse använde sig av, men indirekt presenterad som en fråga om den enskilda arbetstagarens frihet att
bryta mot de kollektiva aktionerna och återgå till arbetet. Samma
tankegång återkom som vi har sett hos Sture Eskilsson (se kapitel
2) när han i sin SAF-promemoria menade att arbetsgivarsidan
alltid hade tagit ställning för individen gentemot kollektivet, och
hos nutida debattörer som hänvisar till just individens frihet i sin
kritik av fackföreningar. Numera har främst Centerpartiet burit
den liberala frihetens mantel på arbetsmarknaden, inte minst via
partimedlemmen och riksdagsledamoten Fredrick Federley som i
demonstrativt syfte startade en salladsbar utan kollektivavtal vid
Stureplan i Stockholm. Tillsammans med PR-konsulten Dominika Peczynski drev han den i några månader innan den gick i
konkurs och skattebetalarna fick plocka upp notan för uteblivna
löner.20
I en ojämlik maktrelation – som mellan de som köper arbetskraft och de som säljer sin arbetskraft – kan ökad individuell
frihet, som rätten för en enskild journalist att frångå kollektivavtalet och tacka ja till förödmjukande uppdrag, samtidigt innebära att den anställde hamnar i beroendeställning i förhållande
till arbetsgivarens vilja. Visserligen utgår försvaret för individens
frihet i detta fall från uttalat liberala principer, men exakt samma
argument är lika användbart för att försvara ojämlika maktrelationer i enlighet med konservativa värderingar. En arbetsplats
med svagt skydd för de anställda är en modern återspegling av
en i grunden feodal relation mellan herre och undersåte; den anställde är helt i händerna på sin arbetsgivare. Försvaret för frihe151
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ten blir ur detta perspektiv främst ett försvar för individens rätt
att frivilligt underkasta sig en överordnad vilja.
Det liberala skyddet för individuell frihet i dess klassiska utformning är därmed fullt kompatibelt med bevarandet av privata
maktregimer och de privilegier som följer av ekonomisk ställning
i en hierarkisk samhällsstruktur. Det är däremot tydligt fientligt
till såväl förutsättningarna (höga skatter) som konsekvenserna
(regleringar) av en stark välfärdsstat med omfattande offentlig
verksamhet. Det verksamhetsfält som den liberala frihetssynen
däremot ger sin välsignelse är den plats där vi inledde kapitlet:
marknaden. En fri marknad är en bastion av frihet eftersom vi
som konsumenter varken blir tvingade att köpa det vi inte vill ha
eller förhindrade att köpa det vi vill ha. Det är emellertid viktigt
att understryka ett grundläggande förhållanden i en marknadsekonomi: På marknaden råder principen en krona, en röst. Om
tio personer jämnt fördelar 100 röster mellan sig och därmed har
tio röster var blir utfallet givetvis ett annat än om tio personer
fördelar 100 röster efter respektive persons förmögenhet. I det
senare fallet är det full möjligt att en av de tio förfogar över två
tredjedelar av rösterna – samma proportion som fördelningen av
förmögenhet mellan individer i Sverige 2007, det sista året statistik finns tillgänglig21 – vilket innebär att denna individ ensam har
makt över hur marknadens ”demokratiska” församling röstar. På
marknaden trumfar pengarnas makt folkets makt och där marknadens logik härskar har vi i praktiken ersatt demokrati med plutokrati, det vill säga ett system där makten i samhället tillkommer de rika. Nu består givetvis samhället av betydligt fler än tio
personer, som i exemplet här ovan, men i varje instans där de rika
har ett gemensamt intresse är marknaden en effektiv mekanism
för att främja deras vilja. I så motto befäster den samhällets rådande maktstrukturer. Oavsett vilka andra fördelar marknaden
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må ha när det gäller produktion och fördelningen av varor och
tjänster bör vi inte glömma bort att när den fäller sin dom, i form
av att reagera positivt eller negativt på olika politiska åtgärder, är
det i allt väsentligt ett veto från de penningstarka, eller annorlunda uttryckt: ojämlikhet i praktiken. På marknaden härskar
de rika oinskränkt på ett sätt som de aldrig kan göra inom ett
demokratiskt system. Den är med andra ord en central ekonomisk institution för dem som vill försvara privilegier och privata
maktregimer. Detta förhållande förklarar varför just marknaden
har blivit ett förenande slagord för konservativa tänkare, oavsett
om de är odelat positiva till kapitalismen eller om de förhåller sig
kritiskt avvaktande till hur systemet fungerar i praktiken.
Men det finns ytterligare en aspekt som gör den kapitalistiska marknadsekonomin dubbelt attraktiv. Utöver att den bevarar
makt hos eliten har den samtidigt en förmåga att ständigt återskapa och vitalisera en hierarkisk samhällsstruktur. Marknadens
mekanism skiljer agnarna från vetet och får därmed fram det – ur
kapitalistisk synvinkel – värdefulla och sållar bort det värdelösa.
Marknaden är helt enkelt det moderna slagfält där den konservativa kombattanten får möjlighet att demonstrera sin duglighet och
därmed bevisa sin lämplighet som innehavare av en privilegierad
position.22 Det är med andra ord inom dess hägn som samhällets
relationer av över- och underordning oupphörligen återskapas och
förstärks. Samtidigt är den en dynamisk institution. Ständiga förändringar äger rum; nya aktörer tillkommer och gamla förpassas
ut i kylan, vilket gör att den säkerställer att kapitalismen, till skillnad från forna tiders feodala strukturer, inte riskerar att stelna till
en kall grimas. I stället återuppfinner den ständigt sig själv, utan
att för den skull rucka på samhällets underliggande ekonomiska
strukturer. Marknaden är kort sagt ett effektivt arrangemang för
att se till att de privilegierade inte vilar på sina lagrar, förlorar sin
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livskraft och därmed blir lätta offer för radikala samhällsförändringar. Forna tiders aristokratiska ideal med hjältemod och dådkraft har fått en modern och mindre blodig motsvarighet i flit,
förslagenhet och finansiell finess.

***
Det råder inget tvivel om att ett starkt skydd för privat äganderätt i syfte att skydda privategendom från yttre angrepp – inte
minst från staten – är central i den konservativa uppfattningen
om vilka förutsättningar som är nödvändiga för människors möjlighet att vara fria. Självfallet innebär inte det att värnande av
privategendom är en exklusiv angelägenhet för anhängare av den
konservativa traditionen, men sedan demokratins genombrott är
det påfallande hur ovilliga de har varit att kompromissa med eller
rent av frångå denna princip. Liberaler, socialdemokrater och socialister har däremot i varierande grad underställt privat ägande
andra samhälleliga målsättningar som rättvisa och jämlikhet, ofta
i form av åtgärder finansierade via skattsedeln eller genom kollektivt ägande. Konservativa har däremot i högre grad försvarat
privat äganderätt och har i synnerhet i samband med välfärdsstatens framväxt förespråkat återhållsamhet när det gäller skatteuttag
på såväl statlig som kommunal nivå. Däremot undviker konservativa helst frågor om makt, inte för att de saknar makt utan just för
att de ofta är intensivt medvetna om betydelsen av makt och dess
innebörd. Förmågan att utöva makt bör till skillnad från friheten
vara förbehållet en exklusiv elit.
Ur detta följer också att ekonomisk ojämlikhet – oavsett hur
olyckliga dess konsekvenser må vara – faktiskt är det minst dåliga
av flera oönskade tillstånd. Exempelvis beskriver Johan Hakelius i sin bok om Wilhelm Röpke hur denne inledningsvis flörtar
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med tanken på att en progressiv arvsskatt och statliga ingripanden mot monopol skulle kunna vara delar av lösningen på en
ojämn fördelning av resurser. Men till slut inser han att välfärdsstaten är en tvivelaktig bundsförvant eftersom den är i händerna på väljarnas gunst. Rätten till egendom riskerar därför att bli
gisslan hos dem som ingenting har, vilket i slutänden innebär
ett hot mot just friheten. Ett framtidsscenario som fyller honom
med fruktan:
”[O]m egendom, tillsammans med sin oskiljaktiga beledsagare,
arvslagen, upphör att vara en av de naturliga och grundläggande
rättigheter som inte behöver något annat rättfärdigande än lagen
självt – då är slutet på det fria samhället inom synhåll.”23

Försök att jämna ut klyftor riskerar således att leda samhället
i fördärvet. Ägarkoncentration är därmed ett olösligt dilemma,
som vi visserligen kan beklaga, men som vi i praktiken bör lämna
därhän i syfte att skydda friheten.
En som däremot inte ser något moraliskt dilemma med ojämlikhet – och som faktiskt inte heller ser något egenvärde i frihet
– är Friedrich A Hayek. För honom är friheten av instrumentell karaktär, medan äganderätten är helig. Förvisso bör friheten
gälla för alla människor eftersom det är omöjligt att avgöra på
förhand vem av oss som kommer att främja samhällets utveckling
och uppfinna ny teknik till mänsklighetens fromma. Samtidigt
är Hayek på det klara med att arbetarklassens män och kvinnor,
likväl som det stora flertalet människor i den ansiktslösa massan
inte har något att bidra med annat än sin arbetskraft. Deras mentala horisont är alltför begränsad för att de ens ska kunna odla
andra ambitioner än lydnad och underordning. I själva verket
förverkligar de sig själva genom att vara verktyg åt de driftiga och
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kreativa inom samhällets förmögna toppskikt. Frihet är därför
egentligen av ringa värde för dem. Följaktligen är individens
frihet inte betydelsefull i sig, utan endast en förutsättning för att
en talangfull elit ska ha möjlighet att blomstra.24
Men Hayeks huvudpoäng är inte begränsad till den ekonomiska sfärens produktion. I stället betonar han just hur en begränsad elit formar såväl politiska och religiösa föreställningar som
kultur och värderingar för samhället som helhet. Denna kreativa
förmåga har, enligt honom, en benägenhet att frodas bland samhällets besuttna.
Oavsett hur viktig den oberoende egendomsinnehavaren må vara
för den ekonomiska ordningen i ett fritt samhälle, är hans betydelse måhända än större för tankesätt och omdömen, intressen och
föreställningar.25

Just av detta skäl, att de rika är utgör samhällets moraliska,
kulturella och intellektuella avantgarde är det nödvändigt att
värna den privata äganderätten. Endast om rikedom får gå i arv
kan eliten odla sin förfining i fred utan att varje generation måste
börja om på ny kula. Av detta skäl ligger det därför i allas intresse,
fattig som rik, att de välsituerade får behålla sina rikedomar oavkortat för att de även fortsättningsvis ska kunna leda oss andra
mot ständigt nya höjder.26 Den frihet som Hayek och de som
följer i hans spår förespråkar är således i första hand en frihet för
de extraordinära begåvningar som förmår skapa nya värden. Här
finns en särpräglad konservativ tolkning av frihet som i första
hand ett exklusivt privilegium för begåvade och framgångsrika
människor; ett synsätt som rimmar väl med en uppdelning av
människor i termer av högre och lägre stående. Däremot rimmar
den illa med såväl demokrati som jämlikhet.
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Elitismen är en integrerad del i den konservativa föreställningsvärlden. Även om såväl Hayek själv – som många inom den
marknadsliberala högern – undviker beteckningen konservativ
och snarast vill framställa sig som liberal är det svårt att se hans
fäbless för hierarki och ojämlikhet som någonting annat än ett
uttryck för en klassiskt konservativ hållning. Ställda inför valet
att antingen försvara de fri- och rättigheter som gynnar egendomsinnehavare eller de som gynnar medellösa väljer de konservativa, som vore de guidade av en osynlig hand, de förstnämnda.
Frihetens värde är alltid villkorat till den ägande klassens intressen. Och i ett modernt samhälle är marknaden den arena där
denna exklusiva frihet får sitt uttryck, det är i transaktionen som
duglighet, uttryckt i privat förmögenhet, ändrar karaktär från
att vara generell till att bli specifik; på marknaden transformeras
egendom till makt.
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Det är slående hur konservativa ideologer genomgående använder begrepp som de har hämtat från de rörelser till vänster som de
vill bekämpa.1 Professor Hans L Zetterberg återkommer exempelvis ständigt i sina texter till civilsamhällets ”broderskap”, och
samtliga författare av de författare som vi har bekantat oss med
betonar vikten av ”frihet”, det vill säga just det centrala begrepp
som progressiva och radikala rörelser har använt genom seklerna
för att beskriva målsättningarna för deras kamp mot förtryck och
underordning. Även ett begrepp som jämlikhet – som egentligen
går stick i stäv med hela det konservativa projektet – har de i viss
mån återerövrat genom att försöka begränsa innebörden till att
enbart gälla lika formella rättigheter.2 Således råder jämlikhet om
alla människor åtnjuter den formella rätten att delta i det politiska livet fullt ut och om alla åtminstone i teorin har möjlighet att
förverkliga sina projekt. Huruvida det ens är sannolikt, givet de
faktiska förhållanden, att en enskild individ har möjlighet i praktiken att göra sin röst hörd eller om personen i fråga har någon
rimlig chans att uppnå sina målsättningar är därmed inte bara
sekundärt, det är en icke-fråga. Alla de tre slagorden från franska
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revolutionen – frihet, jämlikhet, broderskap – som ursprungligen
väckte den konservativa vreden till liv har därmed införlivats i
rörelsens egen vokabulär som positiva begrepp.
Även termer och ord som beskriver historiska företeelser från
en fördemokratisk era där den offentliga makten var i händerna
på kungahus och adel får nya innebörder i den konservativa retoriken. Sålunda benämner Reinfeldt välfärdsstatens byråkrater
som ”härskare”. Hakelius varnar för att den demokratiska staten
kan degenerera till en ”överhetsstat” som i det närmaste är ”att
jämföra med feodalismen, där undersåtarna exploateras och de
styrande med sin byråkrati skiljs från medborgarna i övrigt av
en allt vidare klyfta.” Zetterberg talar i sin tur om hur välfärdsstaten ”koloniserar” andra verksamheter och hur socialförsäkringar skapar ett ”marknadsfrälse” av sjuka och arbetslösa som
under kortare eller längre perioder kan stå utanför marknadsekonomin.3 Genomgående används begrepp som feodalism, kolonialism och härskare på detta vis i överförd bemärkelse om de
demokratiska arrangemang som de konservativa riktar sin kritik
emot. Däremot lyser exempelvis historiskt existerande kolonialism och förtryck med sin frånvaro i deras resonemang. I de sammanhang där konservativa skribenter faktiskt omnämner dem är
det snarare i urskuldande ordalag eller försök att förminska hur
dess arv än i dag återspeglas i rådande styrkeförhållanden mellan
nationer och kulturer jorden över. Sålunda kan en skribent som
Mattias Svensson prisa 1700-talets England utan en enda referens
till nationens koloniala erövringar, till yttermera visso får läsaren
veta att det snarare var ”stor social rörlighet” och ett ”enande över
klassgränserna” som präglade denna period, trots den expropriation av allmän mark, den repression och de våldsamheter som
gav upphov till det proletariat som var nödvändigt för industrialismens genombrott.4 Som vi har sett tidigare framhäver Johan
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Lundberg det sena 1800-talets borgerliga livsstil som en ljus och
upplyst epok obefläckad av den koloniala expansionens smutsiga
verklighet.
Genom detta språkbruk draperar konservativa tänkare ofta sitt
försvar för privilegier och privata makthierarkier i en radikal och
ibland rent av revolutionär retorik. Ordvalen gör det politiska
samtalet förvirrat och motsägelsefullt eftersom exempelvis politik för att minska ekonomiska klyftor beskrivs som ett ingrepp
av en despotisk överhöghet i den lilla människans privata sfär. I
praktiken innebär det att en demokratiskt vald regering som vill
reglera eller begränsa pengarnas makt i samhället framstår som
förtryckets apostlar. Samtidigt som en oreglerad marknadsekonomi får representera den högsta formen av frihet.
Utmärkande för visionen om det borgerliga samhället är mindre
politik, mer privat ägande och en betoning av personliga dygder.
Men just viljan att minska utrymmet för demokratiskt beslutsfattande har måhända även en mer pragmatisk förklaring. Stefan
Olsson konstaterar:
När människor tvingas ta ansvar för sina egna liv blir de påfallande
ofta konservativa.5

***
Konservatismens förmenta försvar av status quo kan i förstone
ge intryck av bevarande för bevarandets egen skull; ett vaktslående om det hävdvunna, men vid närmare anblick finns det ett
mönster i de förhållanden som har åtnjutit dess beskydd genom
historien. Med osviklig blick för existerande relationer av överoch underordning har den tagit strid för dem i maktposition.
Dess sena ankomst till kampen för demokrati, kvinnors frigörel161
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se, antirasism, avkolonialisering och sexuellt likaberättigande är
inte ett slumpmässigt utfall, utan konservatismens själva essens.6
De rörelser som har väckt motstånd har alla varit uttryck för intressen underifrån som inte bara har pockat på uppmärksamhet,
utan resolut har krävt frigörelse, jämlikhet och lika rättigheter.
Konservatismen har stretat emot, men inte utan finess. Den har
som regel formulerat sitt motstånd som ett principiellt försvar av
traditioner – en respekt för den visdom som samhällets evolution
sakta men säkert har mejslat fram genom seklerna – eller som
de långsamma och gradvisa reformernas förespråkare. Först när
kraven på förändring har nått stormstyrka och brutit igenom det
hävdvunnas skyddsvallar har de gett efter och successivt förvandlat sitt tidigare fördömande till ett skeptiskt erkännande. I vissa
fall har de slutligen kommit att omfamna det tidigare motarbetade, dock med egna förbehåll och modifieringar. Demokrati i dess
liberala parlamentariska form har exempelvis blivit ett objekt värdigt beskydd från att ha varit blott avskydd. Dock varnar konservativa alltjämt för ”majoritetens tyranni”. Överprövning av politiska beslut av en konstitutionell domstol är ett återkommande
förslag för att skydda demokratin från sina egna potentiella excesser.7 Varje koncession till emancipatoriska projekt har emellertid alltid i möjligaste mån sökt bevara åtminstone något av de
relationer av dominans och ojämlikhet som har utmanats i syfte
att upprätthålla en föregivet naturlig ordning.
Men även när det kommer till praktisk politik tar sig de konservativa förslagen ibland rent revolutionära uttryck. I Det sovande folket beskriver Reinfeldt hur målet om en framtida ordning
där civilsamhällets institutioner och marknaden tar ett betydligt
större ansvar för medborgarnas välfärd kräver politiskt ledarskap.
Han utgår i sitt resonemang från den analys som Moderaternas
framtidsgrupp, under ledning av Hans L Zetterberg, formulerade
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till partistämman 1990. Uppdraget är omfattande eftersom det
handlar om att väcka det svenska folket ur ”årtionden av inlärd
hjälplöshet”.8 Men de metoder som en konservativ attityd föreskriver: småskaliga reformer och försiktiga förändringar som
sakta men säkert bidrar till samhällsorganismens evolution med
bibehållen respekt för hävdvunna traditioner, är inte dem som
Reinfeldt förespråkar. Tvärtom. I stället skriver han:
Politik, eller mer korrekt ideologier, är till för att påverka vårt tänkande och att förändra människors beteende.

Uppgiften är ”formerandet av ett nytt samhälle” men ”förändringen kommer dock inte att infinna sig smärtfritt.”9 Sålunda
talar en sann revolutionär. Dessa uttalanden kan ställas i kontrast
till de varningar för visioner och den antiutopism som Reinfeldt
senare, när han själv befunnit sig i maktställning, har gett uttryck för (se kapitel 4). Det är ånyo värt att betona att konservativa inte har någonting emot genomgripande, smärtsamma och
snabba förändringar i sig, utan just mot förändringar som riskerar att ställa etablerade hierarkier på huvudet eller demokratisera
existerande relationer. När målet å andra sidan är att upprätta
privata maktregimer inom områden där dessa har lyst med sin
frånvaro och främja framväxten av ett vertikalt skiktat samhälle
kan tvärtom radikala lösningar vara nödvändiga. Konservatismens uttalade skepsis mot politiska medel för att påverka människors beteenden och föreställningar har uppenbarligen sina undantag. 1995, två år efter Det sovande folket publicerade Reinfeldt
och hans vapendragare Per Schlingmann, mannen bakom de nya
Moderaternas förvandling, tillsammans med två andra moderater en ny bok, Stenen i handen på den starke, där kvartetten bland
annat skriver:
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Vår vision om hur demokratin bör fungera kräver […] ett ökat ansvarstagande av medborgarna. Vi måste vara beredda att ta på oss ett
större ansvar för de gemensamma angelägenheterna, samtidigt som
vi måste vara beredda att lösa de uppgifter på frivillig väg som tidigare låg på kommunen eller staten […] Problemen att få medborgarna
att ta ett större ansvar, att väcka det sovande folket, hänger samman
med att allt fler vant sig vid att politikerna löser problemen.10

Men ett handfast politiskt ledarskap behöver inte vänta på att
folket vaknar till insikt om vad som egentligen ligger i deras intresse. En visionär måste vara beredd att genomföra det rätta, om
nödvändigt utan befolkningens samtycke:
Det finns ingen patentmedicin för att väcka det sovande folket men
genom att rulla tillbaka staten och införa mindre politiska enheter
ställer vi medborgarna inför fullbordat faktum.11

Här är det inte fråga om att ärligt och uppriktigt presentera ett
politiskt program för att därefter försöka vinna folkets bifall i ett
demokratiskt val. I stället vill Reinfeldt montera ner välfärdsstaten i det fördolda. Medborgarna blir därefter tvungna att förhålla
sig till detta ”faktum” vare sig de vill eller inte. Metoden för tankarna till en revolutionär förtrupp som i leninistisk anda anser
att de vet vad folket behöver bättre än folket självt. Det Reinfeldt
föreskriver är ett tämligen bryskt uppvaknande för dem som alltjämt inte har gnuggat stjärngruset ur ögonen; för dem som har
blivit bekväma och bortklemade av välfärdsstaten. Moralisk fostran – inte minst administrerad av folkvalda politiker som aktivt
uppmanar anställda inom offentlig sektor att starta eget – och
ekonomiska incitament ska dock förmå svenskarna att förändra sitt beteende och bli aktiva och ansvarstagande medborgare;
folk som klarar sig utan socialförsäkringar och bidrag. Endast
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på detta vis kan också de bli en del av den nya gemenskapen. En
besk men nödvändig medicin för allas bästa. Som Reinfeldt formulerar det: ”De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än
den falska tryggheten”.12
Paradoxalt nog varnar samma Reinfeldt ett drygt decennium
senare för just visioner. Poängen är inte att han skulle ha övergivit
sin egen samhällsvision, snarare insinuerar han att de konservativa idéer han önskar genomföra är en tillbakagång till en förment
naturlig ordning, en återgång till det hävdvunna. Däremot vill
han varna det svenska folket för andra, förment skadliga, visioner
som riskerar att omintetgöra det konservativa projektet.

***
Sedan flera år tillbaka befinner vi oss mitt uppe i en radikal omdaning av det svenska samhället. Förvandlingen har långt ifrån
enbart ombesörjts av konservativa politiker, men riktningen på
det politiska projektet har en tydlig konservativ resonansbotten.
Vi ska nu vända blicken mot de två senaste mandatperioderna
sedan Alliansens historiska valseger 2006. Förhoppningsvis ska
det framgå hur konservativa föreställningar och idéer har genomsyrat den konkreta politik som i avgörande avseenden har
förvandlat det svenska samhället i en ny riktning. Även om det
alltjämt är Moderaterna och Kristdemokraterna som är de tydligaste exponenterna för konservativt tankegods i svensk politik
har liknande strömningar även vunnit genklang hos folkpartister
och centerpartister. Socialdemokraternas roderlösa seglats under
det senaste decenniet och Miljöpartiets stadiga vandring bort
från sina ursprungliga och i stora stycken radikala hjärtefrågor13
lämnar vi i stora delar därhän, även om dessa båda partier också
aktivt bidragit till den svenska politikens tydliga högersväng.
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Betecknande för många av de förändringar som har ägt rum
är hur de till stora delar har gynnat privat makt på den offentliga
politiska maktens bekostnad och hur ett ensidigt fokus på valfrihet har blivit ett mantra inom etablissemanget. Politikernas mål
har i viss mån blivit att minska sin egen makt. I dess ställe har,
precis som Reinfeldt såg framför sig, civilsamhälle och marknad
trätt in. Följderna av denna förändring har, vilket vi ska se, tydligt gynnat de förmögna och högutbildade. Dessa samhällssegment tillhör segrarna när konservativa krafter har enats till ett
frontalangrepp på den generella välfärdsstaten och därefter har
sjösatt de reformer som i förlängningen kommer att underminera
grunden för den relativt sett höga nivån av jämlikhet som har
rått i Sverige. Samtidigt har samhällsomvandlingen också varit
en seger för en skicklig politisk retorik. ”Demokratisk feodalism”
och omvänd populism (se kapitel 1) har spelat en avgörande roll
i det lyckade försöket att vinna befolkningens gehör för denna
agenda. Resultatet har blivit ett förändrat samtalsklimat där
det dels råder en fundamental osäkerhet om vem som företräder vem och därmed vems intressen en specifik politik är avsedd
att främja, dels ett politiskt klimat där alternativen framstår som
mer och mer fjärran från det praktiskt genomförbara.
I vad mån de genomförda och pågående förändringarna i
praktiken är irreversibla får framtiden utvisa, men den aktuella
politiken innebär till stora delar ett radikalt brott med det förflutna. En revolution, men det är en revolution med konservativa
förtecken: En kontrarevolution.
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För ett politiskt parti med en radikal vision, som Fredrik Reinfeldts Moderater, är arbetsro en avgörande faktor. Det går inte att
genomföra omfattande samhällsförändringar om partiapparaten
samtidigt måste offra energi på att hantera potentiella konflikter
och ständigt försöka övertyga en eventuellt motsträvig opinion
om den förda politikens förtjänster. Följaktligen var Moderatledaren ytterst medveten om behovet av att i realtid kontrollera mediebilden av regeringens politik för att i möjligaste mån
undvika ofördelaktig publicitet. Just denna besatthet av hur de
konkreta förslagen tog sig ut, hur de framställdes i medierna,
framkommer tydligt i Anita Kratz intervjubok Reinfeldt – ensamvargen där Reinfeldt ständigt återkommer till vikten av att uppnå
en gynnsam ”bildsättning”.1 Det vill säga behovet av att, likt en
varumärkesexpert, kontrollera väljarnas intryck av vad partiet
står för och vad det vill uppnå.
I detta avseende har språklig och symbolisk propaganda, inte
minst signerad PR-makaren Per Schlingmann – kommunikationschef och partisekreterare för Moderaterna under de kritiska
åren före och efter valsegern 2006 – haft stor betydelse.2 Exakt
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hur angelägen partiets ledning inledningsvis var om att ge väljarkåren rätt intryck finns beskrivet i de interna riktlinjerna. Där
framgår att dräkt och kostym skapar ”distans”, varför nya moderater bör lämna slips och pärlhalsband hemma. Men det var inte
bara det yttre som tarvade förändring. Även språket var föremål
för centrala direktiv då ”rätt” ord onekligen skulle kunna leda in
åhörarna i önskvärda associationsbanor, medan ”fel” språkbruk
tvärtom kunde främja tolkningar som inte gynnade den verklighetsbild som partiet ville förmedla. Således skulle nya moderater
använda vissa ord och begrepp, men inte andra. Språkreglerna
sammanfattades i internt partimaterial i två kolumner med en
glad respektive ledsen gubbe ovanför. Där läser vi följande exempel på rekommenderat ordval respektive uttryck som partimedarbetare bör undvika:
Undersköterska
Det ska löna sig att arbeta
Mångfald
Människor får bestämma själva
Människor som saknar jobb
Utanförskap

inte offentliganställd
inte sänka ersättningsnivån
inte privatisering
inte välja själva
inte arbetslösa
inte segregation3

Ovanstående lista ger flera ledtrådar till de samhällsförändringar som låg i faggorna. För ett parti som ser den generella välfärdsstaten som ett hinder på vägen mot en önskvärd nyordning
är kopplingen mellan en nödvändig yrkesgrupp som undersköterskor och den offentliga sektorn olycklig. Genom att undvika
denna association blir det lättare att angripa vård i offentlig regi
utan att för den delen framstå som fientligt inställd till de vårdanställda i sig. Arbetslinjen ska väljarna i sin tur associera med
sänkt inkomstskatt via mantrat "Det ska löna sig att arbeta", inte
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med de försämrade socialförsäkringar som är baksidan av samma
mynt. Likaså framstår kontroversiella privatiseringar som mindre
avskräckande om de presenteras som politik för ökad ”mångfald”.
I det sistnämnda fallet är ordvalet också ett effektivt sätt att vända
den politiska oppositionens språkbruk tillbaka mot dem själva.
Rimligtvis bär det emot för människor som i sin övriga politiska gärning motarbetar diskriminering att samtidigt säga sig vara
motståndare, eller åtminstone vara kritiska, till ”mångfald”. Ytterligare ett exempel på hur grundläggande förhållanden kan maskeras med politisk retorik är rekommendationen att använda uttrycket ”Människor får bestämma själva”, i stället för ”välja själva”.
Det rekommenderade ordvalet ger intryck av att ökad valfrihet på
marknaden för välfärdstjänster i själva verket förskjuter makten
från politiker till medborgare, när de senare i praktiken förlorar
kontrollen över hur välfärden produceras och i stället för nöja sig
med offentligt finansierad konsumentmakt. ”Välja själva” hade
varit ett mer korrekt sätt att benämna förändringarna, men det
hade inte gett ett lika positivt intryck som ett ordval som insinuerar att människor har återfått beslutsmakt som de tidigare varit
berövade. De två sistnämnda fallen illustrerar hur rätt ordval kan
förvandla strukturella missförhållanden till individuella omständigheter. En person som saknar jobb eller befinner sig i utanförskap kan behöva hjälp för att förändra sin situation, men i grund
och botten är dennes belägenhet ett enskilt och från omgivningen
isolerat problem. Arbetslöshet och segregation är däremot samhälleliga förhållanden som kräver politiska åtgärder. Det medvetna
språkbruket indikerar således en strävan bort från politiken. Samhällsproblem behandlas som frågor om moral och eget ansvar.
Inför valet 2010 var de detaljerade språkliga anvisningarna
borttagna. Kvar var blott en uppmaning om att undvika politiska
termer och konstaterandet att ”i stället uttrycker vi oss framåtlutat
171

K o n s e r vat i v

r e va n s c h

med värme och överraskande öppenhet”.4 Överraskningsmomentet i att följa direktiv må vara överskattat, men uppenbarligen har
partiet vid denna tidpunkt funnit sig till rätta i sin nya roll som
regeringens ankare, och ängsligheten över framtoningen är inte
längre lika påtaglig. 2014 har nya Moderaterna fått ett tillskott
till sin etablerade logga i form av ett gement M med texten ”Sveriges arbetarparti” för att ytterligare understryka bilden av ett parti
som numera framställer sig som det arbetande folkets främsta representanter i landet. Samtidigt saknar den nya manualen anvisningar om språkbruk, attityd och framtoning.5 Transformationen
från ”gamla” till ”nya” Moderater är vid det här laget genomförd.
Ovanstående exempel visar hur viktig förändringen av partiets
framtoning var under den kritiska period från Fredrik Reinfeldts
tillträde som partiledare 2003 fram till valet 2010 då de genom
sin andra raka period i regeringsställning etablerade sig som ett
statsbärande parti, och klev fram ur Socialdemokratins skugga.
Utöver de retoriska förändringarna var det avgörande för uppfattningen av nya Moderaterna – och därmed beskrivningen av
partiets politik i medierna – att åtskilliga kommentatorer hävdade att förvandlingen till arbetarparti faktiskt rörde sig om en
genomgripande förändring där åtskilligt ideologiskt tankegods
hade kastats över bord. Under Reinfeldts ledning framstod partiet åren före valet 2006 som ömsom drivet av en manisk längtan
efter regeringsmakten, ömsom som en samling pragmatiker som
hade lagt gamla övertygelser på hyllan. Då även personer inom de
egna leden framförde dylika farhågor fick analysen trovärdighet.
Inte ens medlemmarna var längre säkra på hur de skulle tolka
partiledningens nya tongångar. Sålunda fruktade Johan Forssell
hösten 2004, då nytillträdd ordförande i Muf, att nya Moderaterna hade tappat sin moraliska kompass och abdikerat från den
radikala kritik av välfärdsstaten som partiledaren tidigare hade
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formulerat i Det sovande folket. Forssell varnade för den ”välfärdsstatssjuka” som härjade i Sverige och hur svenska folkrörelser
hade förvandlats till ”kravmaskiner”. ”Svaghetsmoralen” spred
sig i samhället. Botemedlet mot denna farsot var en återgång till
Reinfeldts tidigare insikt om att ”välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion”. Det var därför hög tid att återvinna partiets ”gamla
paroll frihet under ansvar” och därmed återuppta den fundamentala kritiken av kollektiva lösningar på samhällsproblem.6
Några månader senare beskrev statsvetaren Erik Åsard i Svenska Dagbladet den nye partiledaren som en feg kappvändare vars
främsta målsättning var makten för maktens egen skull. Nya Moderaterna plagierade Socialdemokraterna och Reinfeldts politiska
inriktning präglades av ”ideologisk vilsenhet”, samtidigt som de
förändringar han hade genomfört i partiet var de ”i särklass mest
långtgående som vi har bevittnat i modern svensk politik”. I kontrast till de radikala budskapen i Det sovande folket, som Åsard citerade, framstod partiet numera som en blek kopia av ärkerivalen
Socialdemokraterna; ett parti som saknade egna idéer om vad de
ville göra med makten i fall de kom i regeringsställning. Den föga
smickrande bilden av Reinfeldt som en visionslös ”copy cat” gav
vid handen att den nye Moderatledaren – till skillnad från sina
principfasta företrädare – inte egentligen ville förändra någonting
i det svenska samhället, utan skulle nöja sig med att förvalta det
existerande systemet mer eller mindre oförändrat.7 Det är svårt att
tänka sig en mer flagrant missuppfattning av en ideologiskt driven
politiker som Reinfeldt. Men Åsards artikel illustrerar väl hur det
svenska etablissemanget tog emot Moderaternas nya framtoning.
Retoriska förändringar togs till intäkt för att partiet numera led
av vilsenhet, och Reinfeldts förmåga att klä gamla ståndpunkter
i en ny och tidvis radikal språkdräkt misstolkade Åsard som brist
på egna idéer och copy cat-beteende. Varken konservatismens för173
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måga att låna av sina politiska motståndare i syfte att locka nya
väljargrupper, eller det faktum att även en mycket lång resa börjar
med ett enda steg var något som förespeglade Åsard.
Sven-Åke Olofsson, politisk chefredaktör på Helsingborgs
Dagblad, förklarade på våren 2006 efter det granskande programmet Utmanaren på SVT att Moderaternas partiledare hade
förändrats sedan 1990-talets rallarsvingar mot välfärdsstaten.
Han var numera i det närmaste en socialliberal som värnade
samma välfärdsbygge som sina politiska motståndare. Det sovande folket var visserligen ett uppseendeväckande tidsdokument,
men alla jämförelser mellan då och nu kunde ”lätt avfärdas” eftersom den som inte ”byter åsikter” på ett par decennier inte blir
”äldre och klokare”. Moderatledarens tidigare ståndpunkter var
därför inte värda någon större uppmärksamhet. Följaktligen satt
varken värderingar eller ideologiska övertygelser djupare än att
ledande politiker utan större besvär kunde byta ut dem om det
skulle råka vara lämpligt.8 En märklig slutsats som bortser från
det faktum att Reinfeldt aldrig explicit hade tagit avstånd från
tidigare framförda ståndpunkter eller gjort upp med sitt oreserverade förakt för den svenska välfärdsstaten och dess invånare.
Ideologiska omvärderingar brukar dessutom vara tämligen uppslitande processer. Olofssons analys var emellertid den rakt motsatta, övertygelser har kort livslängd.
Vid samma tid upprepade också en annan ledarskribent,
Dagens Nyheters Peter Wolodarski, synen på Reinfeldt som en
mer eller mindre apolitisk politiker som främst traktade efter
makt utan att för den skull ha någon genomtänkt samhällsvision. Det enda säkra var att moderatledaren hade bytt åsikter i en
hel räcka frågor, vilket i sig avslöjade att han egentligen saknade
principer. För att exemplifiera idéfattigdomen hos statsministerkandidaten citerade Wolodarski ett frukostmöte på Timbro där
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Reinfeldt hade uttalat sig om frihet som en fråga om ”enskildas
beslutsutrymme – frihet att få forma sin egen tillvaro”. Detta tolkade Wolodarski som ett avsteg från den liberala traditionen som
i Isaiah Berlins anda (se kapitel 6) betraktar frihet som frihet från
politiska beslut. Men som vi ska se i kommande kapitel var syftet
med betoningen av vidgat beslutsutrymme för individer just att
minska utrymmet för politiska beslut; det vill säga fullt i linje
med en liberal, negativ, syn på frihet. Återigen tolkades Reinfeldts första steg på en lång färd som att resan i sig var förargligt
kort.9
Analytiker och kommentatorer skulle därmed till stora delar
ansluta sig till den linje som Reinfeldt själv hävdade redan 2003
när han som huvudkandidat till partiledarposten i Moderaterna blev intervjuad i Dagens Nyheter. Då förklarade han för tidningens reporter att Det sovande folket ”var rätt för tio år sedan”.
Men han ville inte längre stå för sina formuleringar, dock utan
att avsäga sig de politiska ståndpunkter som de gav uttryck för.
”Förhållandena är annorlunda. Men fenomenen finns kvar”, svarade Reinfeldt kryptiskt. Därefter antydde han att reportern försåtligt nog ville ”binda” honom vid en gammal text.10 Underförstått hade han blivit just den pragmatiker som kommentatorerna
senare skulle hävda.11 För väljarna framstod valet 2006 som ett
val mellan två mer eller mindre identiska partier som båda vurmade för den svenska modellen på arbetsmarknaden och stod
upp för en omfattande generell välfärdsstat.

***
Vänligt inställda medier spelade också en avgörande roll för den
lätthet med vilken Alliansen kunde genomföra avgörande förändringar utan att stöta på patrull. Forskaren Kent Asp kunde
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redan under sommaren före valet 2006 konstatera att Sveriges
största dagstidning, Dagens Nyheter, konsekvent gynnade de
borgerliga partierna på nyhetsplats.12 Men även mediernas prioriteringar i valbevakningen var en smula märklig. Inför valet
2006 var svensk press exempelvis mer upptagna med att förmedla bilden av Socialdemokraternas statsminister Göran Persson
som godsägare än att skärskåda hans eller utmanarens politiska
agenda och ideologiska förankring. Ytterst få artiklar – utöver
de ovan refererade – nämnde överhuvudtaget Reinfeldts politiska
manifest Det sovande folket året före valet, och då nästan uteslutande på tidningarnas kultursidor, samtidigt som bilden av
godsägare Persson förekom mångdubbelt fler gånger. Perssons
herrgård ansågs följaktligen vara av kritisk politisk betydelse för
väljarkåren, samtidigt som reportrar, kommentatorer och ledarskribenter märkligt nog bedömde det som relativt ointressant att
sätta utmanarens politiska visioner under lupp.13
Samtidigt var, och är alltjämt, Det sovande folket i det närmaste
omöjlig att få tag på. Något som i sig torde ha ökat behovet av en
journalistisk granskning eftersom inte ens politiskt intresserade
medborgare hade möjlighet att läsa boken själva. Dagens Nyheter
beskrev långt senare i en kulturartikel på hösten 2013 hur Reinfeldts alster inte ens fanns tillgänglig via biblioteken längre eftersom de allra flesta exemplaren hade förkommit, och de ytterst få
som återstod hade tiotals personer i kö. Förlaget hade inte heller
några planer på att trycka en ny upplaga, trots stor efterfrågan.14
Själva det faktum att Reinfeldt sedan makttillträdet offentligt
har vägrat att diskutera bokens innehåll och helst verkar ha velat
lägga den bakom sig har satt fart på spekulationer om varför den
till synes är ett så känsligt kapitel i hans politiska karriär.15 Normalt sett torde en sådan skrift locka politiska journalister, men
inte denna gång. Visserligen nämns hans politiska manifest långt
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fler gånger i pressen fyra år senare. Men räknat på den storstadspress som dominerar och sätter agendan i svensk offentlighet, var
denna gång Mona Sahlins Toblerone-affär – försyndelser som
hade sitt ursprung under Sahlins tid som arbetsmarknadsminister åren 1990–1991 – överlägset mer relevant inför riksdagsvalet
2010 än statsminister Reinfeldts politiska skrift anno 1993. Fem
gånger fler artiklar nämnde Toblerone och Sahlin.16
Sent omsider blev dock Reinfeldts bok uppmärksammad i
samband med att teatergruppen ”Det sovande folket” satte upp
boken som pjäs på teater Alma i augusti 2013, tjugo år efter det
att den publicerades. Svenska Dagbladets recensent Lars Ring
skrev i samband med premiären om Reinfeldts bok:
Texten verkar vara en blandning av naivitet och hårdför ideologi. En katekes som kan ses som en ungdomssynd eller som en
hemlig agenda som egentligen ännu styr nymoderaternas politiska
strävanden.17

Det är emellertid oklart varför en publikation författad av en
28-årig civilekonom som vid tidpunkten hade suttit två år i Sveriges riksdag för Moderaterna skulle betraktas som en ungdomssynd, eller varför den i konspiratoriska ordalag skulle utgöra en
”hemlig agenda”.
I samband med pjäsen var det flera borgerliga debattörer som
kom ut till bokens försvar. Katarina O’Nils, vikarierande projektledare på Timbro förlag, skrev i Svensk Tidskrift:
Att förlöjliga varningarna för att välfärdsstaten kollapsar under
tyngden av sina lättsinniga löften är inget givet framgångskoncept
i tider när den dagliga nyhetsrapporteringen från Sydeuropa ger
Reinfeldt anno 1993 helt rätt.18
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På Svenska Dagbladets ledarsida förklarade den politiska chefredaktören Tove Lifvendahl, tidigare Muf-ordförande, att boken
var betydligt bättre än sitt rykte. Det är värt att citera ett längre
stycke av hennes reflektioner i anslutning till premiären.
[…] det finns frågor i boken som äger relevans även idag, som handlar om människans ansvarstagande för både sig själv och sin omvärld.
Det är bara de första knappa 30 sidorna som ägnas åt dystopin. Resterande dryga 80 sidor ägnas åt resonemang om det civila samhället och gestaltning av medborgaren i rollen som handlande subjekt.
Själv var Reinfeldt med om att samla in en kvarts miljon kronor från
Sveriges värnpliktiga; nära 10 000 av dem skänkte en dagsersättning
till Röda Korsets arbete i Afrika. Hans detaljerade berättelse om hur
han tänkte och agerade kring detta projekt när det roddes i land
1986 tror jag bjuder en mer intressant inblick om man är ute efter att
förstå honom som person, än vad den orwellska inledande biten gör.
Men det förutsätter förstås att man är uppriktigt intresserad. En pjäs
om Reinfeldts Afrikainsamling hade förmodligen inte sålt så många
biljetter, eller kvalificerat till fler kommunistiska kulturstipendier.
[apropå att dramatikern Johanna Emanuelsson, enligt Lifvendahl:
”2009 emottog Kommunisternas kulturstipendium”].19

Men Afrikainsamlingen intog en framträdande roll i pjäsen
eftersom den illustrerar hur enskilda människor som har slagit sig
fria ur välfärdsstatens mentala bojor via privata initiativ och gott
ledarskap kan göra skillnad i samhället. Lifvendahl må dock vara
förlåten eftersom hon inte hade sett föreställningen när hon skrev
sitt ledarstick. Samtidigt uppmanade hon svenskarna att läsa Det
sovande folket, något som vi har kunnat konstatera är lättare sagt
än gjort.20
Denna utläggning torde visa att Reinfeldts idéer från tidigt
1990-tal alltjämt lever i högönsklig välmåga bland moderater och
andra konservativa, varför det blir obegripligt varför de skulle be178
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traktas som ungdomssynder eller en ”hemlig agenda”. Tvärtom
framstår hans bok snarare som en viktig nyckel för att förstå de
konsekventa angreppen på generell välfärd och det ensidiga fokus
på skattesänkningar som har varit ett bärande element i regeringens politik sedan 2006.21 Men i stället för politisk analys fick
svenska mediekonsumenter under de två senaste valrörelserna sig
till livs ett drama i två akter om en allvarsam och ansvarstagande
utmanare som tog strid mot ett socialdemokratiskt etablissemang
anfört av mer eller mindre korrupta figurer. Således var Göran
Persson en trött godsägare valet 2006 och inför följande val togs
som sagt den 20 år gamla Toblerone-affären till heders igen i syfte
att dra Mona Sahlins personliga vandel i tvivelsmål. Den politiska
adeln (socialdemokratisk) framstod som en uppsättning skrupelfria karaktärer som främst tänkte på sina egna positioner. För säkerhets skull tog vänsterdebattörer själva upp striden mot Sahlin
2010, och hon fick klä skott för en dyr handväska av märket Louis
Vuitton som hon hade fått i 50-årspresent.22 Underförstått var exklusiva väskor förbehållet samhällets verkliga elit, inte de parvenyer som stigit upp inom Socialdemokraternas partiapparat.
Samtidigt skulle dylika ”affärer” i medierna knappast ha gynnat
borgerligheten i lika stor utsträckning om inte de aktivt hade
odlat en folkligare attityd. Det tydligaste exemplet är förmodligen
Göran Hägglunds försök att lansera sig själv som en härförare för
”verklighetens folk”. Kristdemokraterna varumärkesskyddade sedermera begreppet hos Patent- och registreringsverket sommaren
före valet 2010.23 Alliansens största parti visade i sin tur sin folklighet genom att Fredrik Reinfeldt och hans dåvarande hustru,
Filippa Reinfeldt, bakade kakor och talade om dammsugning i
allehanda reportage.24 Samtidigt utnyttjade Moderaterna mediernas intresse för det nya ”arbetarpartiet” på ett skickligt sätt. Det
faktum att det gamla högerpartiet numera utmanade Socialdemo
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kratin på deras egen hemmaplan passade medielogiken som hand
i handske. Berättelsen om partiets försök att etablera sig som det
ledande arbetarpartiet hade alla element: en tydlig konflikt, underdog-perspektiv och en överraskande omkastning av partiernas
etablerade roller. Det var kort och gott en oemotståndlig ”snackis”.
Även om åtskilliga journalister förfördes av det nya arbetarpartiets framtoning som ”kramare” av välfärd och kollektivavtal25,
och en del partimedlemmar oroades av de till synes radikala förändringarna – Ann-Marie Pålsson, riksdagsledamot 2006–2010,
beklagade ännu 2011 att Moderaterna till stora delar hade anammat Socialdemokraternas politik och världsbild 26 – var nyordningen just ett retoriskt utanpåverk för många andra i partiet.
Således betraktade chefredaktören för Muf:s tidskrift partiets
förvandling som en ”trojansk häst” för att kunna genomföra mer
eller mindre impopulära idéer ”på sikt”. Ledande partiföreträdare
avfärdade också tämligen öppenhjärtigt föreställningen att partiet i grunden förändrat sin politik och därmed i någon mån hade
brutit med sina tidigare ideologiska övertygelser. Stockholmsmoderaterna Kristina Alvendal och Kristina Axén Olin var på det
klara med att lanseringen av de nya Moderaterna framför allt
var en retorisk förändring. Carl Bildt såg inte heller några tecken
på en ny inriktning, i stället handlade diskussionen mest om
”taktik”.27
Däremot hade decennier av socialdemokratiskt styre, precis
som Reinfeldt hade hävdat i Det sovande folket, ”hjärntvättat” det
svenska folket varför de som önskade förändra Sverige i grunden
först måste vinna folks förtroende genom att svära trohet mot offentliga trygghetssystem, den svenska modellen och folkhemmets
jämlikhetsideal. I stället för direkta attacker på den välfärd som
hade starkt stöd hos breda lager av det svenska folket var strategin
att slå in en kil mellan olika folklager. Svenskarna delades effek180
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tivt in i dem med jobb och dem utan jobb. Den så kallade arbetslinjen klöv landet i två delar, varav den ena relativt sett saknade
resurser och röststyrka, medan den andra hade tillgång till både
och. Därmed framstod inte ambitionerna att montera ner centrala delar av välfärdsstaten inledningsvis som något omedelbart
hot för stora delar av den röststarka medelklassen. Endast de mest
utsatta medborgarna fick känna hur svångremmen drogs åt. Eftersom partiet under Reinfeldts ledning således hade identifierat
solidariteten mellan olika samhällsklasser som välfärdssystemets
svaga punkt var det också en lämplig måltavla för offensiven.28
Paradoxalt nog genomförde därför just det parti som presenterar
sig som frihetens och individualismens främsta bundsförvant en
omfattande mental kollektivanslutning av det svenska folket i två
antagonistiska grupper. Från och med nu bestod Sverige av arbetstagare respektive bidragstagare.
För de som inte direkt var beroende av offentliga trygghetssystem som sjukförsäkring, förtidspension och arbetslöshetskassa
framstod ökad valfrihet och sänkta skatter som manna från himmelen. Dessutom skulle välfärdens så kallade kärna alltjämt bevaras intakt. Genom samma ekonomiska trollslag som president
Reagans administration lanserade på 1980-talet i USA skulle
skattesänkningarna finansiera sig själva tack vare arbetslinjen.
Det vill säga, sänkta skatter för löntagare skulle paradoxalt nog
leda till högre skatteintäkter tack vare fler arbetstillfällen och ett
starkare näringsliv. Sverige skulle därför inte förändras i grunden, utan endast förbättras. Inte minst skulle dessa förändringar
komma till stånd via en valfrihetsrevolution där så kallade kundvalssystem skulle ge medborgarna, i stället för kommunpolitiker
och byråkrater, makten över välfärden.
Revolutionen hade redan börjat i flera av landets borgerligt
styrda kommuner.
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Under ett möte för Storstockholms kommunpolitiker och tjänstemän i november 2006 tog det dåvarande kommunalrådet i
Danderyd, Gunnar Oom (M), tillfället i akt att slå ett slag för sin
vision om ett samhälle styrt enligt marknadsprinciper. Han förespråkade ett system där varje medborgare får en summa pengar
som de kan använda för att själva välja och vraka bland välfärdstjänster från olika utförare antingen i privat eller offentlig regi.
Skolpeng och liknande system inom andra delar av välfärden
skulle i förlängningen göra honom själv och hans politikerkollegor överflödiga.1 Enligt resonemangets logik skulle överlastade byråkratier, omständlig planering och evighetslånga debatter
mellan makthungriga politiker aldrig mer behöva plåga välfärden. Inte heller skulle offentliga monopol längre få hindra den
fria marknadens överlägsna förmåga att tillgodose människors
behov. I stället skulle den mångfald av privata alternativ som
entreprenörer, företag och personalkollektiv tillhandahöll ge de
enskilda medborgarna möjlighet att fritt välja just den lösning
som passade för deras behov. Konkurrensen mellan olika utförare skulle i sin tur se till att undermåliga och dyrbara tjänster
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successivt rensades bort och endast de attraktiva och kostnads
effektiva alternativen återstod. Allt skulle bli billigare, bättre och
framför allt friare. Oom sammanfattade därmed en hållning som
vuxit sig stark inom såväl Moderaterna som deras borgerliga kollegor ända sedan 1980-talet och som i praktiken har legat till
grund för marknadsreformerna inom välfärden.2 Makten skulle
enligt detta synsätt flytta från klåfingriga politiker till vanligt
folk ”hemma vid köksbordet”.3
Det är främst på kommunal nivå som förvandlingen av Sverige
från en generell välfärdsstat till ett samhälle med tydliga konservativa förtecken har ägt rum. Ambitionen att minska politikens
roll i samhället – som framkom i Moderaternas kommunprogram
redan 1984 (se kapitel 4) – har inneburit en dubbel strategi. På
riksplanet har partiet verkat för att minska den politiska styrningen av offentlig verksamhet och införa marknadslösningar samtidigt som de på kommunal nivå har skapat levande skyltfönster
för sin politiska vision. Bland dessa mönsterkommuner4 återfinner
vi bland andra just Danderyd och grannkommunen Täby norr
om Stockholm. Båda var tidigt ute med förskolor och hemtjänst
i privat regi. Eftersom detta kommunala avantgarde i privatiseringarnas tjänst har opererat på det lokala planet i stället för på
nationell nivå har åtskilliga kontroversiella experiment – som utvecklingen av så kallade kundvalsystem – kunnat försiggå i relativ
medieskugga. I boken Reinfeldteffekten konstaterar Aron Etzler att
Moderaternas riksdagspolitiker tack vare denna strategi aldrig har
behövt ta en öppen debatt om de pågående förändringarna eftersom de har kunnat hänvisa till det kommunala självstyret.5
När exempelvis Moderaterna i Täby bestämde sig för att privatisera en kommunal gymnasieskola med långt över tusen elever
våren 2007 fortsatte de bara på den inslagna vägen. Med 53
procent av rösterna kunde de driva igenom beslutet oavsett vad
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övriga partier ansåg. Ändå blev den så kallade avknoppningen av
Tibble gymnasium kontroversiell. När SVT:s Uppdrag granskning6 gjorde ett program om privatiseringen blev den uppmärksammad långt utanför kommunens gränser på grund av tillväga
gångssättet och det faktum att beslutet i flera avseenden var
juridiskt tvivelaktigt. Två år senare skulle kammarrätten konstatera att privatiseringen var olaglig.
Turerna kring avknoppningen av Tibble gymnasium ger en inblick i hur angelägen den moderata ledningen var att genomföra
ägarbytet och hur ideologisk övertygelse trumfade pragmatiska
överväganden. Det kan därför vara värt att rekapitulera förloppet. Historien tog sin början då rektorn för Tibble gymnasium
tillsammans med en lärare våren 2006 ansökte om att få ta över
den befintliga verksamheten och driva skolan vidare i privat regi.
Efter att Skolverket hade godkänt deras ansökan våren 2007 gav
även Moderaterna sitt stöd för en privatisering. Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) förklarade att rektorns ambition var helt i linje med partiets politik som uttryckligen uppmuntrade anställd personal att ta över offentlig verksamhet, så
kallad avknoppning. Problemet var dock att de närmast berörda
inte var med på noterna. En omröstning visade att en överväldigande majoritet av såväl personal som elever på skolan sa nej
till en privatisering (84 respektive 76 procent). Men den negativa opinionen var enligt såväl rektorn som Gripestam väntad och
ingenting som fick dem att ändra ståndpunkt i sakfrågan. Tvärtom skrotade den politiska ledningen ett tidigare löfte om att inte
privatisera verksamheter där en majoritet av personalen var emot.
Gripestam förklarade senare: ”Det finns alltid ett motstånd mot
förändringar, men förändring kan vara bra ibland”.7
Privatiseringen av Tibble stötte emellertid även på ett kompakt motstånd från de andra partierna i Täbys fullmäktige, från
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Moderaternas Allianskollegor i Folkpartiet, Centerpartiet och
Kristdemokraterna till Miljöpartiet och Socialdemokraterna i
opposition. De övriga politikerna befarade att en skola i privat
regi dels skulle bli dyrare för kommunens skattebetalare, dels att
det skulle vara olagligt att låta två privatpersoner ta över en välfungerande kommunal skola till vad som föreföll vara ett kraftigt
underpris. Gripestam hävdade att det första var en felaktig uppfattning och att det andra påståendet helt enkelt inte stämde.8
Men båda farhågorna skulle sedermera besannas. Totalt fick de
nya ägarna betala drygt 9 miljoner kronor för en skola som enligt
oberoende bedömare betingade ett marknadsvärde på mellan 30
till 50 miljoner kronor och där verksamheten omsatte omkring
70 miljoner kronor per år. Men i den föreslagna affären ingick
endast kostnaderna för inventarier i köpeskillingen, medan kommunen uppskattade lärarnas kompetens, den befintliga organisationen och elevunderlaget till ett värde av noll kronor.9 Trots
dessa iögonfallande siffror forcerade Moderaterna igenom beslutet för att Tibble gymnasium skulle kunna slå upp dörrarna som
aktiebolaget Tibble fristående gymnasium (TFG AB) redan till
hösten 2007.
Drygt två år senare visade det sig att privatiseringen både hade
varit olaglig och faktiskt skulle komma att leda till ökade kostnader för Täbys skattebetalare. Det vill säga precis de farhågor
som kritikerna hade framfört. En dom i kammarrätten upphävde kommunens beslut om privatisering, men eftersom det fanns
ett bindande civilrättsligt avtal mellan kommunen och de nya
ägarna hävdade Täbys ledning att de inte kunde återta skolan
i kommunal drift utan att de fick nöja sig med att i efterhand
justera de tidigare olagliga besluten efter bästa förmåga. Samtliga övriga partier bojkottade kommunens försök att i efterhand
kompensera för den olagliga avknoppningen. Resultatet av tu186
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rerna i fullmäktige hösten 2009 blev att TFG AB fick rätt till
en högre skolpeng än tidigare avtalat, vilket innebar en högre
kostnad per elev för kommunens skattebetalare. I gengäld sköt
de nya ägarna till ytterligare 6,6 miljoner kronor i betalning till
kommunen, vilket gjorde att Täby totalt fick drygt 15 miljoner
kronor för Tibble gymnasium. Även det ett kraftigt reducerat
pris i förhållande till det uppskattade värdet på mellan 30 till
50 miljoner kronor. I slutänden fick således två privatpersoner
ta över en fungerande kommunal skola till underpris mot såväl
lärarnas som elevernas uttryckliga vilja och Täbys invånare fick
betala mer per elev vid Tibble gymnasium.10
Det torde vara uppenbart att varken omsorg om skattebetalarnas pengar, värnande om lag och rätt, varsamma förändringar
eller andra uttryck för en konservativ attityd kan förklara Moderaternas agerande i samband med Tibble gymnasium.
Samtidigt var inte turerna kring Tibble något isolerat fall. På
hösten samma år som kommunen överlät gymnasieskolan i privat
regi valde en folkpartist att säga upp sig från sitt uppdrag i Täbys
socialnämnd då hon ansåg att den politiska majoriteten flagrant
struntande i lagstiftningen. Carin Wiklund Jörgensen (FP) som
till vardags arbetade som domare i Solna tingsrätt, förklarade kritiken mot sina Allianskollegor i Moderaterna:
Det är en slags revolution. De förändrar samhället genom att bryta
mot lagarna […] Jag har varit domare i femton år och hållit på med
juridik hela mitt vuxna liv. Då räcker det inte med att bara reservera
sig mot beslut som jag har svårt att se att de skulle vara lagliga.11

De ärenden hon syftade på var två äldreboenden: Allégården
och Tibblehemmet. I det första fallet handlande det återigen om
en avknoppning och i det andra fallet en upphandling av vård187
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verksamhet där vårdjätten Carema (numera Vardaga) utan konkurrens skulle få driva omsorgen på en nybyggd enhet. Hon beskrev också hur hon uppfattade att majoriteten (Moderaterna)
var ointresserad av att utveckla eller förbättra verksamheten i
kommunens regi, utan i stället la energin på att låta chefer ta över
befintliga boenden.
Det så kallade kundvalssystemet – där tanken är att privata
utförare konkurrerar om medborgarnas gunst på en konstruerad
marknad för välfärdstjänster – hade blivit en överideologi som
skulle genomföras, oavsett om den bröt mot kommunallagen
eller försatte enskilda medborgare i ett juridiskt limbo där det
kunde vara svårt dem och kommunen att i efterhand utkräva
ansvar av de privata vårdgivarna. Dåvarande socialchefen Lisbeth
Sämå medgav att kundvalssystemet rörde sig i en juridisk gråzon
men försvarade det samtidigt med att det inte fanns något överklagande som tydligt visade att Täby bröt mot lagen. I syfte att
utveckla verksamheten var det enligt henne nödvändigt att prova
var gränsen gick. ”Vem är det som ska bestämma? Tjänstemän
eller politiker och företagare som ser behov av förändringar”,
frågade hon retoriskt. Hennes chef, socialnämndens ordförande
Thomas Nilsonne (M), menade i samma anda att någon måste
gå i bräschen för att få till stånd nödvändiga förändringar av existerande lagstiftning. Uppenbarligen såg sig såväl kommunens
administrativa som politiska ledning som medlemmar av en förtrupp, ett kommunpolitiskt avantgarde, som djärvt tog sikte på
att skapa ett nydanande system av marknadslösningar. Parallellerna till den radikala attityd som Fredrik Reinfeldt beskrev i sina
böcker vid mitten av 1990-talet är slående. Här fanns varken tid
eller utrymme för försiktiga och gradvisa förändringar, eller ens
prövningar av laglighet. Nilsonne var tydlig med vikten av att
inte slå av på förändringstakten. På frågan om politiker inte ska
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ändra lagen först, innan de inför ett nytt system, svarade han:
”Då skulle vi ha kundval år 2045 i Täby, och då skulle jag redan
vara död”.12

***
En politik inriktad på marknadslösningar och privata initiativ
har även varit tongivande i borgerliga landsting. När Alliansen
tog över makten i Stockholms läns landsting hösten 2006 förklarade den nya ledningen att sjukvården skulle bli en framtidsbransch. Målsättningen var även här mer marknad och mindre
politik. Med Alliansens egna ord skulle mångfalden öka, personal skulle kunna utmana sin arbetsgivare och välfärdens kunder
få större inflytande. Retoriken antog därmed ett tydligt underifrånperspektiv där den nya politiska ledningen ställde sig på den
lilla människans sida gentemot en ansiktslös och mäktig byråkrati. Rätten att ”utmana” sin arbetsgivare låter nästintill omstörtande men var långt ifrån någon uppmaning till att ifrågasätta
auktoriteter och riva hierarkier på arbetsplatsen, utan snarare ett
försök att uppmuntra de anställda att ta över verksamheten och
driva den vidare i egen regi. Med andra ord privatisering. Talet
om mångfald och ökat kundinflytande var i praktiken omskrivningar för samma process där fler privata utförare skulle ge sjuka
möjligheten att välja bland olika tjänster på en vårdmarknad. Betecknande var också hur de moderata landstingspolitikerna konsekvent använde ordet kund i stället för patient om människor
som söker vård. I enlighet med Moderaternas interna språkråd
(se kapitel 9) beskrev de också hellre de förslagna förändringarna i termer av större kundinflytande än fler valmöjligheter.13
Inflytande antyder aktivt deltagande i en beslutsprocess till skillnad från den mer passiva handlingen att välja mellan en upp189
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sättning redan färdiga alternativ. Allmänheten skulle fostras till
att betrakta sig själva som mäktiga och självständiga kunder på
en vårdmarknad där vårdbolag och andra utförare ivrigt sökte
behaga dem efter bästa förmåga.
Filippa Reinfeldt hade hösten 2006 precis lämnat sin post som
kommunstyrelsens ordförande i Täby för att fortsätta Moderaternas reformarbete i landstinget. Som sjukvårdslandstingsråd var
hon högsta ansvariga politiker när ytterligare en samling kontroversiella och omskrivna affärer ägde rum. Den mest omtalade
var avknoppningen av vårdcentralen Serafen på Kungsholmen i
centrala Stockholm som en grupp läkare fick ta över till det facila
priset av knappt 700 000 kronor. Fyra år senare sålde de Serafen
för 20 miljoner kronor till det riskkapitalägda vårdbolaget Capio.
Stockholmarna hade därmed gått miste om mångmiljonbelopp
och kontrollen över en populär vårdcentral i ett attraktivt läge
mitt emot Stadshuset.
Men avknoppningen var inte något misstag eller olycksfall i
arbetet. Åtskilliga landstingsanställda har senare kunnat berätta
om hur ytterst angelägen den politiska ledningen var om att hålla
nere priset för att underlätta en snabb affär. Målsättningen var
att hinna privatisera flera vårdcentraler innan Reinfeldt skulle
sjösätta sitt hjärtebarn Vårdval Stockholm den 1 januari 2008,
ett projekt som syftade till att upprätta kundval inom sjukvården. Serafenärendet var därför brådskande. Trots intern kritik
från tjänstemän och sjukvårdsledning tog det inte landstingsledningen mer än tio dagar att genomföra affären och mindre än ett
dygn för revisionsföretaget Öhrling Pricewaterhousecoopers att
nå fram till ett rekommenderat pris om 700 000 kronor. Samtidigt uppskattade flera av landstingets egna medarbetare att Serafen var värd mångmiljonbelopp. Sjukvårdens ekonomidirektör
beräknade att vårdcentralen enbart under det första årets verk190
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samhet i privat regi skulle göra en vinst på närmare 2,5 miljoner
kronor – drygt tre gånger mer än köpeskillingen – vilket landstingsledningen var medveten om. Men den politiska ledningen
hade redan bestämt sig för att sälja vårdcentralen snabbt och billigt. Precis som i fallet med Tibble gymnasium i Täby ville den
politiska majoritetens endast ha betalt för inventarierna. Varken
Filippa Reinfeldt, hennes partikollegor eller övriga Allianspolitiker som var direkt ansvariga för hanteringen av Serafen i Stockholms landsting har sedan dess velat svara på frågor om varför de
sålde medborgarnas gemensamma egendom till enskilda privatpersoner för ett pris långt under marknadsvärdet.14
När själva friheten, eller snarare valfriheten, stod på spel var
uppenbarligen inga medel otillåtna. En marknad med en mångfald privata aktörer skulle upprättas till varje pris. Samma inställning vägledde även Alliansen i fråga om de kommunala verksamheterna i Stockholms stad. Efter åtskilliga kontroversiella
privatiseringar satte de sent omsider stopp för sin egen framfart
sommaren 2013 efter växande kritik mot utförsäljningen av offentlig egendom. Vid det laget hade emellertid stora värden övergått i privata händer. En granskning i Dagens Nyheter gav vid
handen att staden enbart under ett år hade sålt en mängd olika
verksamheter till för en sammantagen köpeskilling om 3,4 miljoner kronor. Några år senare var samma verksamheter värda över
80 miljoner kronor.15

***
Trenden med fler privata alternativ inom välfärden till varje pris
slog främst igenom i borgerligt styrda kommuner och landsting
över hela landet, även om Stockholmsområdet utmärkte sig. Antalet privata aktörer ökade stadigt. Företag stod för den största
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delen av ökningen oavsett om vi talar om friskolor, förskolor,
vårdcentraler eller äldreomsorg. Privata bolag och koncerner äger
numera också en överväldigande majoritet av de vårdcentraler
och friskolor som inte drivs i offentlig regi, medan stiftelser, ko
operativ och andra ideella utförare utgör en ytterst liten andel. I
många fall har andelen utförare som inte drivs i vinstsyfte faktiskt minskat sin andel sedan tidigt 1990-tal då den borgerliga
regeringen under statsminister Carl Bildt (M) dels genomförde
friskolereformen, dels öppnade för vinstsyftande förskolor.16
Privatiseringsförespråkarna framför ofta hur reformerna uppmuntrar personalkooperativ, stiftelser och enskilda aktörer – inte
minst kvinnor inom vården – att bidra till vår gemensamma
välfärd.17 Inom stöd och omsorg till äldre och människor med
funktionshinder föreslog regeringens utredare rent av att kraven
inte skulle vara för höga då detta skulle kunna avskräcka mindre
aktörer från att sluta avtal med kommunerna18 och 2008 antog
riksdagen Lagen om valfrihet (LOV) som skulle underlätta för
privata aktörer. Ökad mångfald har genom hela förändringsprocessen varit ett egenvärde. Men trots allt tal om mångfald
handlar förändringarna påfallande ofta om att uppmuntra privat
företagande på bekostnad av andra organisationsformer. Av de
verksamheter som exempelvis landstingen köper in från den privata sektorn utförs endast några procent av ideella organisationer
som stiftelser. De små och icke vinstdrivande aktörerna är i allt
väsentligt spridda galjonsfigurer på en armada av aktiebolag och
internationella koncerner.19
Valfriheten har i praktiken inneburit en ökad betoning av
marknadslogik och affärsmässiga lösningar inom välfärdssektorn
på ett vis som har premierat näringslivet, men satt samhällets och
medborgarnas intressen på undantag. Ett tydligt exempel framkom när Upsala Nya Tidning avslöjade att landstinget tvingade
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sina egna vårdcentraler till kraftiga besparingar i syfte att skapa
”lika villkor” för privata och offentliga utförare. Sparkraven
skulle generera ett överskott på fem procent årligen, motsvarande 35 miljoner kronor. Logiken bakom förslaget var belysande.
Eftersom kapitalistiska vårdbolag har vinstkrav från sina ägare
skulle landstinget simulera motsvarande förhållande i relation till
sina enheter genom att avkräva dem en fiktiv avkastning. Vinsten skulle vårdcentralerna betala tillbaka till landstinget, det vill
säga de skulle återföra fem procent av de medel som de tidigare
hade fått sig tilldelad av just landstinget. ”Vi har infört konkurrens inom primärvården och nu vill vi skapa samma villkor för
privat och offentlig verksamhet”, förklarade landstingsstyrelsens
ordförande Erik Weiman (M), som samtidigt konstaterade att
det kunde bli aktuellt för landstinget att sälja vårdcentraler som
inte klarade av att leva upp till kraven på besparingar.20 Uppsala
läns landsting hade följaktligen beslutat sig för att ta pengar från
hälso- och sjukvården för att kunna garantera en femprocentig
vinst för privata bolag samtidigt som sparkraven i förlängningen kunde legitimera fortsatt utförsäljning av offentlig egendom.
Med andra ord införde de en form av centralt dikterad planekonomi ägnad att skydda privata aktörer från konkurrens med den
offentliga sektorn.
Hänvisningar till marknad, konkurrens och valfrihet har i
detta och många andra fall i praktiken utgjort ett retoriskt fikonlöv för en massiv överföring av välstånd från det gemensamma
till det privata. Sedan valet 2006 har åtskilliga miljarder av skattemedel funnit sin väg in i privat företagsamhet. Enbart landstingens ökade inköp av verksamheter utförda av privata företag
har fyllt på kassaflödet i den privata sektorn med miljardbelopp
årligen jämfört med om näringslivets andel hade varit oförändrad sedan Alliansen kom till makten. Fortsatt privatiseringspoli193
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tik inom landstingen har styrt ytterligare omkring 8,5 miljarder
kronor till näringslivet fram till 2012. Drygt hälften av denna
summa berodde på den kraftiga ökningen av antalet vårdcentraler till följd av att det blev fritt fram för privata aktörer att starta
nya offentligt finansierade enheter inom primärvården i och med
de senaste årens valfrihetsreformer. De borgerligt styrda landstingen i Halland, Västmanland och Stockholm var först ut med
att införa vårdval (2007–2008). Sedan dess har det blivit obligatoriskt i hela landet.21
Inom kommunsektorn är förhållandena liknande, men här
är den totala kakan än större och ökningen av summan pengar
som har kommit de privata företagen till del mer drastisk. Ytterligare tiotals miljarder kronor har därför kommit privata näringsidkare till del då fler skolor och vårdhem numera drivs i
vinstsyfte samtidigt som de huvudsakligen finansieras via skattsedeln. Hade andelen privat verksamhet totalt sett i kommuner
och landsting varit densamma 2012 som valåret 2006 skulle
näringslivet ha gått miste om en tämligen säker intäktskälla på
över 28 miljarder kronor.22 Vård, skola och omsorg är dessutom
trygga investeringar eftersom det rör sig om lagstadgade rättigheter som samhället lägger betydande summor pengar på oavsett
konjunktur. Till skillnad från företag som investerar i hemelektronik eller biltillverkning behöver välfärdens entreprenörer inte
oroa sig för att efterfrågan plötsligt sviker och människor slutar
att konsumera sjukvård, utbildning och omsorg. Detta är också
skälet till det stora intresset för välfärdssektorn från investerare
och riskkapitalbolag.23
Trots denna utveckling står inköpen från privat sektor alltjämt
för endast omkring 10 procent av den totala summa skattemedel
som Sveriges kommuner och landsting lägger på produktion av
välfärd och annan service. Det finns således starka incitament för
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näringslivsintressen och deras politiska bundsförvanter att driva
på för fortsatta privatiseringar, inte minst då välfärdstjänster erbjuder betydligt högre avkastning än tjänstesektorn i övrigt.24
Regeringens ambitioner är också tydliga. För att underlätta fortsatta privatiseringar har den statliga myndigheten Kammarkollegiet skapat sajten Valfrihetswebben som explicit riktar sig till
företagare som önskar etablera sig på välfärdsmarknaden. Här
finns information om vilka affärsmöjligheter som den offentliga
sektorn har att erbjuda:
Valfrihetswebben är en unik annonsplats för LOV-tjänster [Lagen
om valfrihet, förf. anm.]. Den hjälper dig som utförare att hitta
uppdrag i alla landsting och kommuner som infört ett valfrihetssystem, samt tjänster som annonseras av Arbetsförmedlingen. Informationen på Valfrihetswebben är offentlig, lättillgänglig och
kostnadsfri.25

Här finns information om vilka kravspecifikationer som gäller
inom olika områden, guider för presumptiva utförare samt en 24sidig broschyr som kortfattat beskriver vad lagstiftningen innebär
för privata aktörer. Sveriges kommuner och landsting redovisar å
sin sida två gånger per år hur vårdval inom sjukvården utvecklas i olika landsändar. I kortfattade rapporter får vårdentreprenörer snabbt en överblick över vilka verksamheter som snart blir
öppna för konkurrens.26 Stockholms landsting har en egen vårdgivarguide på nätet med avtal och prislistor för att underlätta för
hugade spekulanter inom vårdsektorn.27 Privatiseringen av välfärden är därmed institutionaliserad från myndighetshåll med
informationskampanjer och olika stödfunktioner vilket antyder
att statsmakten även fortsättningsvis har ett stort intresse av en
växande andel välfärdstjänster i privat regi.
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Onekligen finns det alltjämt stora förhoppningar på konkurrensutsatt välfärd. Varken vårdskandaler inom äldreomsorg eller
tvivelaktiga privatiseringar verkar ha mattat lusten från borgerliga politiker att fortsätta på den inslagna vägen. Målsättningen
att uppnå ökad valfrihet för medborgarna skulle kunna förklara denna envishet. Om marknadslösningar i längden verkligen
stärker de enskilda medborgarnas inflytande över vård, skola och
omsorg och överför makt från folkvalda politiker till medborgarna torde det vara en ambition som stora delar av befolkningen
kan skriva under på. Vem vill inte ha makt över sitt eget liv? Men
som vi ska se har de högt ställda förväntningarna ofta haft sitt
ursprung i klent underbyggda övertygelser och försåtliga resonemang utan vidare täckning, vare sig i teorins idealvärld eller i
verklighetens imperfekta gytter.
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Det har funnits goda skäl att se över svensk välfärd. Redan på
1970- och 1980-talen led de offentliga monopolen av högst reella
problem med krångliga regelverk, stelbent byråkrati och klent
inflytande för medborgarna. Genom åren har det också funnits
en uppsjö förslag till förändringar – från kooperativ till brukarmedverkan – för att komma till rätta med dessa brister och tillkortakommanden. Till slut var det dock marknaden som fick stå
modell.1 Förespråkarna för den segrande linjen där konkurrens
och privata alternativ inom välfärden har utmanat det tidigare
systemet med centralstyrd byråkrati och verksamheter i offentlig
regi återkommer ständigt till två teman i sin argumentation för
marknadslösningar. För det första menar de att många konkurrerande företag leder till fler valmöjligheter och ökat inflytande för
medborgarna eftersom de inte längre är hänvisade till offentliga
monopol för service och tjänster. För det andra att marknadskrafterna främjar förnyelse och utveckling vilket utmynnar i högre
effektivitet. Medborgarna får valfrihet och myndigheterna en effektivt skött verksamhet. I förlängningen kan samhället antingen
växla in den ökade effektiviteten i sänkta skatter eller i högre kva199
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litet på vård, skola och omsorg. Oavsett vilket får skattebetalarna
mer valuta för pengarna.
Tack vare marknadens mekanismer är det möjligt att uppnå
detta eftersträvansvärda tillstånd där vi samtidigt får både valfrihet och en maximal mängd välfärd för våra skattekronor. Det
är således ett rationellt system som leder till en optimal resursanvändning. Till skillnad från ineffektiva statliga byråkratier
svarar marknadens aktörer direkt på konsumenternas önskemål
och anpassar sin verksamhet därefter. När efterfrågan på en viss
tjänst ökar kommer företagen omedelbart att reagera på denna
signal och öka sin produktion till dess utbudet överensstämmer
med efterfrågan. Tack vare marknaden får alla kunder vad de
vill ha utan onödig överproduktion. Åtminstone i teorin. Men
till skillnad från i modellernas värld tar anpassningar av utbudet
tid. I verkligheten kan inga producenter, oavsett hur skickliga
eller driftiga de är, öka sin produktion av en viss vara eller tjänst
momentant med mindre än att de håller sig med en permanent
överkapacitet. Detta gäller även inom välfärden. Ännu ett rum på
ett redan fullbelagt äldreboende uppstår inte spontant ur tomma
intet för det att inrättningen är populär och fler önskar flytta dit.
Utökad kapacitet kräver planering oavsett om verksamheten befinner sig i ett marknadssystem eller inte. Om mängden välfärdstjänster exakt motsvarar den totala efterfrågan finns det per definition inte någon valfrihet eftersom alla tjänster redan utnyttjas.
Det är i detta fall inte upp till medborgarna att välja och vraka
mellan ett stort utbud av tjänster, utan snarare en fråga om att,
oavsett vilka personliga önskemål som människor må ha, ta det
alternativ som för tillfället står till buds. När medborgarna har
möjlighet att avvakta med att utnyttja en specifik tjänst kommer
detta att leda till köbildning hos åtråvärda alternativ samtidigt
som oattraktiva alternativ står outnyttjade och kostar pengar.
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Utbud och efterfrågan famlar i mörkret efter varandra till dess de
som utför välfärdstjänsterna – oavsett om det rör sig om privatägda bolag eller offentliga huvudmän – har anpassat sina kostymer
till rådande efterfrågan. Många medborgare kommer därför inte
ens i ett marknadssystem få sina förstahandsval tillgodosedda.
Marknaden erbjuder inga magiska lösningar på problemet med
att anpassa utbudet av välfärd efter medborgarnas önskemål.
Den enda möjligheten för samhället att inte bara erbjuda
mångfald på papperet, utan dessutom kunna leverera just de specifika tjänster som de enskilda medborgarna väljer, är genom att
upprätthålla en permanent och massiv överkapacitet som gör det
möjligt att omedelbart utöka antalet tillgängliga platser på exempelvis en förskola eller ett vårdhem när efterfrågan stiger. Men
överkapacitet är inte gratis och allt sådant slöseri måste skattebetalarna stå för i slutändan. I vissa fall, när en hög nivå av reell valfrihet betraktas som av extra stort värde, har makthavarna rent
av uppmuntrat myndigheter till överproduktion, som när exempelvis Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att köpa in långt fler
jobbcoacher än det fanns sökande till – följaktligen till en högre
kostnad än nödvändigt – just för att kunna erbjuda de arbetslösa
flera olika alternativ.2 I teorin är valfrihet ett vackert slagord, i
praktiken är den en dyrbar affär.
Detta borde emellertid inte förvåna. Marknader där det finns
gott om valmöjligheter – som exempelvis hemelektronik och
matvaror – är notoriskt slösaktiga vilket förekomsten av ständiga
realisationer, svinn och konkurser avslöjar. Valfrihetens pris är
också någonting som kapitalister förstår mycket väl. Den gamle
industrimannen Henry Ford myntade apropå färgvalet på Tforden det odödliga uttrycket: ”Vilken kund som helst kan få
bilen målad i vilken färg han vill, så länge det är svart”.3 Han
ville helt enkelt begränsa kundernas valmöjligheter eftersom en
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mångfald av alternativ skulle öka kostnaderna för honom som
producent och därmed göra bilen dyrare. Av samma skäl kommer
konkurrens och vinstkrav i längden att leda till standardisering
och likriktning på välfärdsmarknaden eftersom det helt enkelt
inte är lönsamt för företagen att upprätthålla ett stort och varierat
utbud för valfrihetens skull. Eller med andra ord, de har ingen
anledning att producera varor och tjänster som de inte har avsättning för. Det enda som skulle göra det möjligt att upprätthålla
en mångfald av alternativ inom välfärden är om skattebetalarna
betalar de som bedriver verksamheterna för ständig överproduktion. Trots detta lever idén om att marknaden på något magiskt
vis låter oss få det bästa av två världar. Föreställningen om marknaden som ett rationellt utopia av optimal resursfördelning är
djupt förankrad i vår kultur – tack vare omsorgsfulla kampanjer
från marknadsliberala tankesmedjor under mer än 30 års tid –
vilket gör att löften om ökad valfrihet utan större invändningar
kan samsas med löften om kostnadseffektivitet. Retoriken må
vara lockande, men problemet är att ökad valfrihet och en effektiv användning av skattemedel är motstridiga målsättningar.
Ytterligare förvirring i debatten följer av att kundval i bästa fall
skapar en så kallad kvasimarknad4 eftersom varken producenter
eller konsumenter kan påverka priset. Välfärden ska vara likvärdig och fördelas efter behov, inte efter betalningsförmåga. Därför
är det politikerna som bestämmer vad olika tjänster är värda och
ser till att varje medborgare som är berättigad till en viss form
av tjänst får den betald med skattemedel. Det betyder i sin tur
att välfärdens entreprenörer inte kan ta ut ett högre pris för att
leverera bättre kvalitet. På motsvarande sätt kan kunderna inte
välja att betala mer för bättre undervisning, omsorg eller vård.
Av dessa skäl lämpar sig de kvasimarknader som marknadsförespråkarna har skapat utomordentligt illa som spelplan för profit202
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maximerande företag eftersom de – tack vare fasta och politiskt
beslutade priser – endast kan generera vinst genom att på ett eller
annat sätt minska sina kostnader. Givet förutsättningarna är det
därför föga förvånande att privata vinstsyftande bolag generellt
sett har lägre personaltäthet än övriga aktörer på välfärdsmarknaden samtidigt som de i möjligaste mån försöker locka till sig
kunder som är billiga i drift och undviker dem som är tidskrävande och besvärliga.5
Vi kan ogilla dessa djupt problematiska förhållanden, men
samtidigt kan vi inte gärna fördöma kapitalistiska företag för att
de agerar kapitalistiskt. Har vi väl bjudit in dem i välfärden får
vi finna oss i konsekvenserna av deras drivkrafter. Tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg gav uttryck för den barnatro som
från vissa håll har ledsagat marknadens intåg i välfärden när han
i samband med Bildtregeringens valfrihetsreformer i början av
1990-talet torrt konstaterade att ”vinst är ett uttryck för kostnadseffektivitet”.6 Eller som socialminister Göran Hägglund
(KD) uttryckte det efter valet 2006: ”Vinst i vården är inget problem”.7 Föreställningen bygger på idén om att konkurrens inom
välfärden precis som inom industrin tvingar fram nya lösningar
och arbetsmetoder som i sin tur ger ökad effektivitet. Men välfärdstjänster går sällan, om någonsin, att jämföra med industriell massproduktion. Det faktum att priset på tv-apparater, datorer eller kläder har sjunkit drastiskt tack vare ökad produktivitet
under de senaste decennierna säger mycket litet om kostnadsutvecklingen inom omsorg och undervisning. Det går helt enkelt
inte att ersätta mänsklig omvårdnad med en industrirobot eller
korta en lektionstimme till fem minuter utan att kvaliteten blir
lidande. Statistiken visar också att kostnaden för de arbetsintensiva tjänsterna i välfärdssektorn har ökat stadigt sedan 1980
medan de har sjunkit kraftigt för många konsumtionsvaror.8 Ny
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teknik och rationaliseringar lämpar sig väl för produktion av
hemelektronik, men sämre för välfärd. Sannolikheten är därför
stor att företagens behov av sänkta kostnader i längden antingen
kommer att gå ut över kvaliteten på välfärden eller innebära en
bortsortering av personer som tar stora resurser i anspråk.
Ur ett kundperspektiv är marknader för välfärdstjänster också
långt ifrån perfekta eftersom medborgaren i rollen som kund
sällan har tillgång till relevant information för att kunna bedöma
tjänsternas kvalitet och innehåll. Sjukvård och utbildning är ytterst komplexa och omfattande "produkter" som inte lånar sig till
enkla jämförelser. Risken är därmed överhängande att kundernas val bygger mer på fragmentarisk, partisk och motsägelsefull
information i form av rykten och marknadsföring än rationella
kriterier. Situationen är långt ifrån så enkel och transparent som
grönsaksmarknaden på torget.
En annan aspekt som komplicerar situationen är att kundernas beslut ofta är oåterkalleliga. Om vi besöker torghandeln varje
helg lär vi oss efterhand vilka leverantörer som vi gillar eftersom
vi som konsumenter har möjligheten att prova oss fram till ”rätt”
beslut genom upprepade val när det gäller varor som vi köper regelbundet. Detta förfarande är av uppenbara skäl inget alternativ
för många av de välfärdstjänster som politikerna har placerat på
marknadsplatsen. För äldre med stora behov av omsorg är det
inte realistiskt att byta boende med jämna mellanrum för att utvärdera olika alternativ. Inte heller kan föräldrar flytta sina barn
mellan olika skolor stup i kvarten. Syftet med att gå i skolan är
trots allt att barnen ska lära sig nya saker, inte att empiriskt utvärdera teoretiska resonemang om rationella val på marknaden. För
elever som siktar mot högre utbildning är det dessutom omöjligt att på förhand veta hur väl förberedda de kommer att bli för
vidare studier innan de har börjat på universitet eller högskola.
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När de väl kan utvärdera sitt gymnasieval är det redan för sent
att välja om.9

***
Eftersom omvandlingen från välfärd i offentlig regi till en välfärdsmarknad har pågått i över två decennier borde det finnas
ett ymnigt flöde av rapporter och utredningar som utvärderar
i vilken utsträckning de genomförda reformerna har uppnått
högre kvalitet, lägre kostnader och ökad valfrihet samt vilken inverkan förändringarna har haft på lagstadgade mål om fördelning efter behov och krav på likvärdig kvalitet. Inte minst borde
arkitekterna bakom reformerna vara intresserade av att presentera
bevis för att deras politik har varit lyckad. Märkligt nog är emellertid såväl grundläggande statistik som forskning på området
bristfällig. Laura Hartman, forskningschef vid Studieförbundet
näringsliv och samhälle (SNS), och redaktör för forskarantologin
Konkurrensens konsekvenser (2011) om de senaste decenniernas
kundvalsreformer, skriver i bokens efterord:
Kunskapsunderlaget måste ha varit mycket tunt vid beslutstidpunkten för reformerna, vilket är än mer anmärkningsvärt med tanke på
reformernas omfattning.10

Det skrala kunskapsläget tyder på att reformivrarna har varit
mer intresserade av att bryta ny mark och snabbt sätta sina planer
i verket än att först analysera eventuella för- och nackdelar med
kundval. Systemskiftet har till stora delar vilat på några enkla
teoretiska axiom om marknadens välsignelser, axiom som dessutom har speglat de verkliga förhållandena inom konkurrensutsatt
välfärd synnerligen dåligt. Sverige har helt enkelt genomgått en
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radikal förändring från välfärdsstat till ett i högre grad marknadsstyrt samhälle på tämligen lösa boliner.
Även om kunskapen inom området ökar stadigt har valfrihetsrevolutionens förespråkare inte slagit av på reformtakten för att
utreda återkommande varningssignaler om ökad ojämlikhet och
bristande kvalitet. Utöver det faktum att forskningen alltjämt
lider av stora luckor visar antologin utifrån befintlig statistik att
det inte finns något som tyder på att konkurrens och valfrihet
har lett till ökad effektivitet och högre kvalitet. Däremot finns
det många problem med tillsyn och olösta konflikter mellan individuella intressen och samhällets lagstadgade mål.11 Utifrån de
uttryckliga målsättningarna för reformerna är de hitintills inga
framgångssagor.
Men i stället för att ta till sig av allvarligt menad kritik har
borgerliga politiker och debattörer lagt krutet på att skjuta budbärarna. Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Hans Bergström
ogillade slutsatserna i Konkurrensens konsekvenser och antydde att
den till näringslivet anknutna tankesmedjan SNS torgförde en
”socialistisk” syn på människan. Genom att fokusera på brister
med välfärdsmarknaden hade författarna bakom antologin inte
förstått den djupare innebörden av konkurrens och kundval som
enligt honom hade resulterat i att medborgarna inte längre
behöver stå med mössan i hand inför ett offentligt monopol utan har
möjlighet att gå någon annanstans, när mobbning behärskar skolan
eller kötider hotar hälsan.

Trots att det finns lagstadgade krav på likvärdighet inom sjukvård och utbildning var exempelvis stora variationer i kvalitet
skolor emellan inte något problem för ansvariga politiker enligt
Bergström eftersom valfrihet numera råder på välfärdsmarkna206
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den. Underförstått hade samhället ingen skyldighet att försöka
åtgärda verksamheter som inte håller måttet. I stället var det kundernas skyldighet att rösta med fötterna och välja bort dåliga alternativ. Bergström förklarade emellertid inte vilka som ville ha undermåliga välfärdstjänster, men vi får anta att en signifikant andel
av Sveriges befolkning faktiskt alltjämt efterfrågar dem eftersom
de annars, tack vare marknadens mekanismer, skulle ha försvunnit. Det värsta med SNS rapport var dock enligt Bergström att
den förolämpade välfärdens entreprenörer och hade orsakat en
förtroendekris mellan tankesmedjan och näringslivet.12
En annan kritiker av skriften var överläkaren och riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M) – medförfattare till riksdagsmotionen om att förbjuda jantelagen (se kapitel 5) – som menade
att kunskapsläget var alltför skralt för att redaktör Hartman och
hennes kollegor överhuvudtaget skulle kunna uttala sig om effekterna av privatiseringarna inom välfärden. Bristen på forskning
borde rimligtvis ha stämt till eftertanke hos Bengtsson eftersom
det faktiskt innebar att hans eget parti tillsammans med övriga
borgerliga partier hade drivit på för en radikal marknadsanpassning av välfärden utifrån ett nästintill obefintligt beslutsunderlag. Men i stället för självkritik tolkade han kunskapsbristen som
skäl för fortsatt tystnad från forskarsamhället till dess det hade
utförts mer omfattande undersökningar på området. Forskning
som Moderaterna i över 20 års tid haft möjlighet att uppmuntra.
Bengtsson betonade däremot i sitt inlägg hur viktiga reformerna
hade varit för att gynna ny företagsamhet och hur de i framtiden
skulle kunna generera exportintäkter för svenska välfärdsbolag
när de expanderade sin verksamhet till EU-marknaden.13
Kort efter publiceringen av Konkurrensens konsekvenser valde
Laura Hartman att lämna sin tjänst som forskningschef på SNS
eftersom ledningen hade uppmanat henne att inte diskutera
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bokens slutsatser. I samma veva valde hennes kollega, statsvetaren Olof Petersson, att säga upp sig i protest mot att tankesmedjans vd, Anders Vredin, hade belagt Hartman med munkavle.
Vredin fick själv lämna sin post strax därefter. Inom loppet av
några veckor hade SNS hamnat i en djup kris på grund av en publicering vars grundläggande tillkortakommande var att den inte
föll näringslivet i smaken. Eller moderater. Utöver Finn Bengtsson var även flera andra av de tongivande kritikerna av rapporten moderater, bland andra Peje Emilsson, grundare av PR-byrån
Kreab och friskolekoncernen Kunskapsskolan, samt Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.14
Historien är belysande eftersom den visar hur näringslivsföreträdare och borgerliga politiker – ofta personer med koppling till
båda sfärerna – har varit ointresserade av kritiska utvärderingar
av genomförda reformer inom välfärden. Varje antydan till kritik
har mött ett fientligt mottagande.

***
Avsaknaden av relevant forskning om privatiseringar och konkurrens inom välfärden, och reaktionerna på Konkurrensens konsekvenser från borgerliga debattörer och politiker, ter sig endast
märklig om vi utgår från att de huvudsakliga motiven bakom
reformerna faktiskt har varit att uppnå fler valmöjligheter för alla
medborgare, högre kvalitet och lägre kostnader. Men är det rimligt att företrädare för riksdagens mest marknadsvänliga partier,
somliga med täta kopplingar till näringslivet, inte skulle förstå
skillnaden mellan en varumarknad och en välfärdsmarknad;
mellan marknad och kvasimarknad? Är det vidare rimligt att indikationer på att reformerna inte har fått avsedd effekt passerar
utan vare sig omprövning av förd politik eller självrannsakan?
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Skulle för övrigt inte partier som vägleds av en konservativ attityd bromsa utvecklingen med hänvisning till försiktighetspricipen eller rent av återställa situationen till tidigare förhållanden?
Som vi har sett är det dock helt andra värden och visioner som
motiverar konservatismen som politisk ideologi. Målsättningar
som valfrihetsreformerna i flera avseenden främjar.
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Vårdval är numera obligatoriskt inom primärvården i hela landet.
Ändå finns det stora skillnader mellan hur olika landsting har
genomfört systemskiftet. Stockholm utmärker sig då Alliansledningen där, med Filippa Reinfeldt i spetsen, avskaffade alla
former av ersättning som tog hänsyn till skillnader i befolkningens vårdbehov när de lanserade Vårdval Stockholm. Tidigare fick
mottagningar i utsatta områden kompensation för sociala och
ekonomiska faktorer som påverkar hälsotillståndet hos befolkningen. Efter reformen får alla samma ersättning oavsett om patienterna är rika och välutbildade eller fattiga och lågutbildade.
Eftersom en persons inkomst och utbildningsnivå ofta ger en god
fingervisning om förväntat vårdbehov – arbetare har generellt
sett sämre hälsa än tjänstemän – innebär de ändrade spelreglerna
i praktiken en omfördelning av resurser bort från patienter med
stora vårdbehov till dem med mindre. Vårdcentralerna får helt
enkelt samma summa pengar oavsett om deras patienter kommer
dit med förslitningsskador, multipla diagnoser, kroniska sjukdomar eller snuva. Endast patienternas ålder påverkar ersättningen.
Varje enskilt besök där patienten var 80 år eller äldre berättigar
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vårdcentralen till ett extra tillägg.1 Denna form av kompensation tillfaller av naturliga skäl främst de vårdcentraler som ligger
i områden med en stor andel äldre befolkning, vilket i klartext
innebär extrapengar till de aktörer som har valt att förlägga sin
verksamhet till innerstaden – i synnerhet Östermalm – samt till
välmående kommuner i norrort som Danderyd och Lidingö. Alla
tre starka borgerliga fästen. I de två sistnämnda kommunerna är
andelen av befolkningen som är 80 år och äldre mer än dubbelt
så hög som i exempelvis Botkyrka eller Nykvarn.2
En tidig utvärdering av Vårdval Stockholm två år efter reformen visade emellertid att antalet vårdbesök i utsatta områden
faktiskt hade ökat mer än i andra delar av Stockholmsområdet
trots bristen på ekonomisk kompensation för vårdtunga patienter. I samband med rapporten skrev Filippa Reinfeldt och hennes
Allianskollegor triumferande på DN debatt:
Det är sällan utvärderingar av verksamheter är så entydigt positiva
som dagens rapport om Vårdval Stockholm. […] Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att träffa doktor, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden
där det tidigare var långt till vården.3

Tvärtemot kritikernas farhågor hade valfriheten enligt landstingspolitikerna inte missgynnat dem med störst behov. Sanningen var dock mer komplicerad. Visserligen var det främst människor från socioekonomiskt svaga grupper – där ohälsan är större
– som hade utnyttjat den förbättrade tillgängligheten och som
stod för den största ökningen av antalet läkarbesök. Men paradoxalt nog fick de inte en större andel av sjukvårdens resurser.
Tvärtom flödade pengarna i rakt motsatt riktning till den rikaste
fjärdedelen av befolkning som lade beslag på mer än tidigare,
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medan alla övriga grupper var förlorare. Resultatet var motsägelsefullt eftersom fler besök ledde till minskade resurser för de
med störst vårdbehov. Karolinska institutet som hade gjort utvärderingen spekulerade i huruvida ”högre produktivitet kan ha
uppnåtts genom kortare besök och förändrad svårighetsgrad hos
patienterna”.4
Några år senare beskriver rapporten Vem har vårdvalet gynnat?
(2013) hur reformen har påverkat fördelningen av vårdresurser
mellan olika delar av befolkningen i landet som helhet:
Sett enbart till läkarbesök på mottagning i primärvården pekar resultaten i samtliga landsting på att merparten av besöksökningen
tillfallit befolkningen som helhet snarare än grupperna med större
förväntat vårdbehov. Den tydliga ökningen av andelen läkarbesök
vid enklare diagnoser, i relation till dem med stora vårdbehov som
observeras i Stockholm, understryker ytterligare denna utveckling.
[…] Det kan även vara så att vårdgivare ökat besöksfrekvensen
genom att inrikta sig på relativt lättbehandlade patienter.5

Det verkar således som om vårdval främst gynnar patienter
med relativt enkla åkommor som inte kräver några längre konsultationer med en läkare. De med minst behov utnyttjar vården
mer än tidigare. I synnerhet i Stockholm. Vilket måhända inte
är förvånande då det var en uttalad ambitionen hos Stockholms
sjukvårdspolitiker att öka antalet läkarbesök. Vilket också återspeglas i hur själva ersättningssystemet är konstruerat. Till skillnad från exempelvis Skåne och Östergötland, som i huvudsak
baserar ersättningen till primärvårdens mottagningar på hur
många patienter som är listade vid respektive vårdcentral, lägger
Stockholm tyngdpunkten vid hur många som besöker vårdcentralen varje dag. Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv är det
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knappast förvånande om ett sådant system leder till många och
korta läkarbesök eftersom den enskilda vårdcentralen får lika
mycket betalt för ett besök som tar fem minuter som ett som tar
fyrtio minuter. Det första ger god avkastning medan ett tidskrävande besök riskerar att bli en ren förlustaffär. I Stockholm
uppger också samtliga patientgrupper att de efter vårdvalets införande oftare behöver besöka en vårdmottagning flera gånger
för att få sina behov tillgodosedda jämfört med före reformen.
Karolinska Institutet konstaterar i uppföljningen Fem år av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm att patienterna totalt sett inte
är mer tillfreds med vården än tidigare. De sjukaste patienterna
är minst nöjda med vården.6 Om detta förhållande innebär att
ökningen av antalet besök har skett på bekostnad av vårdens kvalitet, i synnerhet för patienter som kräver stora resurser, är emellertid omöjligt att svara på utifrån statistiken eftersom det saknas
information om vårdens innehåll. Tillgängliga data mäter enbart
”produktiviteten”, det vill säga mängden besök, inte hur länge de
varar och vad de leder till. Om patienterna blir friska eller inte
förefaller vara sekundärt.
Andra uppgifter pekar tydligt mot en bekymmersam utveckling. I samband med Vårdval Stockholm förlorade flera mottagningar i Stockholms förorter en tredjedel av sina intäkter över en
natt. Exempelvis blev vårdcentralen i Rinkeby tvungen att avskeda nära nog halva personalstyrkan. För andra enheter blev en så
kallad ”snorjour”, det vill säga drop in-mottagning för människor
med enklare besvär, ett nödvändigt inslag för att få ekonomin
att gå ihop. En överväldigande majoritet av verksamhetscheferna i Stockholm ger också en tämligen samstämmig bild av hur
vårdvalsreformen har missgynnat patienter med stora vårdbehov
samtidigt som den premierar korta besök. Privata läkare som envisas med att arbeta i socialt utsatta områden får finna sig i kärva
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förutsättningar där obetald övertid är en nödvändig förutsättning för att kvaliteten inte ska bli lidande. En del av dem tvingas
till slut lägga ner verksamheten. Utan kompensation för sociala
faktorer är mottagningar med en stor andel svårt sjuka eller av
andra skäl kostnadskrävande patienter helt enkelt inte lönsamma
när marknadens logik slår igenom med full kraft.7 I vissa delar
av staden verkar de boende ha tappat förtroendet för primärvården i sitt närområde till följd av nedskärningar, och de söker sig
därför i allt större utsträckning till akutmottagningar som i sin
tur dignar under en växande arbetsbörda.8
Minskade resurser till de mest behövande är emellertid bara
ena sidan av myntet. I början av 2014 rapporterade medierna att
antalet onödiga knäoperationer ökade kraftigt i flera landsting
runt om i landet. Varje ingrepp kostade skattebetalarna 14 000
kronor. Återigen var situationen värst i Stockholms landsting där
antalet operationer hade ökat med hela 40 procent inom loppet
av ett år. Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Lunds universitet, förklarade att fyra oberoende studier talade emot behandlingen och beskrev ökningen som ”helt obegriplig och exempellös”. De ansvariga blev i sin tur förvånade över utvecklingen.9
Men medicinskt orimliga beslut som att utföra operationer i
onödan behöver inte nödvändigtvis vara ekonomiskt orimliga ur
enskilda vårdgivares perspektiv. Eftersom varje enskild behandling betingar en bestämd summa pengar betyder fler operationer
mer resurser till de kliniker som kan erbjuda behandlingen, alldeles oavsett om ingreppen är motiverade eller inte. Ur ett samhällsperspektiv innebär däremot omotiverade ingrepp ett slöseri
med skattemedel som i slutändan drabbar andra patienter, ofta
dem med stora vårdbehov. Något som förstärker en redan ojämn
fördelning. För jämfört med andra rika västländer har Sverige
sedan länge haft stora sociala skillnader i hur olika grupper ut215
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nyttjar vården. Högutbildade personer får mer och bättre vård
än lågutbildade. Samtidigt är behoven de omvända eftersom de
med kort utbildning ofta har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Det finns flera möjliga orsaker till den skeva fördelningen. För det första talar högutbildade samma språk som
likaledes högutbildade läkare och kan därför göra sig förstådda
i större utsträckning. För det andra har de lättare att ställa krav
och bevaka sina rättigheter. För det tredje söker lågutbildade inte
vård för sina krämpor och sjukdomar i lika stor utsträckning som
högutbildade.10 Det finns således redan från start stora klasskillnader i hur människor använder sig av den offentligt finansierade sjukvården. Ingenting tyder dock på att vårdvalet utjämnar
dessa ojämlikheter. Tvärtom. Ur patienternas perspektiv gynnar
valfriheten främst dem som är vana att välja, vet sina rättigheter
och har kunskaper om hur systemet fungerar. Med andra ord,
högutbildade.
Ur de privata vårdgivarnas perspektiv uppmuntrar marknadslogiken till korta besök, förhållandevis lätthanterliga patienter och möjligtvis rent av till en prioritering av dyrbara, men
verkningslösa operationer. Dessutom uppmuntrar den lagstadgade etableringsfriheten – det vill säga vårdbolagens rättighet att
starta verksamhet varhelst de önskar och få den finansierad med
skattemedel – en utveckling där sjukvårdens resurser följer företagens krav på lönsamhet snarare än befolkningens behov.
På grund av hur framför allt Vårdval Stockholm omfördelar
resurser från utsatta till välmående områden menar sjukvårdsforskaren Göran Dahlgren att systemet strider mot lagstiftningens krav.
Många vittnesmål, speciellt från läkare verksamma i låginkomstområden med en hög andel ”olönsamma patienter”, ger en brutal bild av
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hur det nuvarande ersättningssystemet ökar de sociala skillnaderna
i såväl ohälsa som tillgång till vård. Den borgerliga majoriteten i
Stockholms läns landsting struntar – till många läkares och patienters förtvivlan – i hälso- och sjukvårdslagens principer om vård efter
behov.11

Men varför skulle de ansvariga politikerna vilja ”strunta” i lagstiftningen? Reinfeldt och hennes Allianskollegor i Stockholms
landsting hänvisade i den ovan nämnda debattartikeln mer eller
mindre explicit till principen om vård efter behov på lika villkor
när de skrev:
Vården ska alltid utgå ifrån patienten. Finnas där när du behöver
den, ges på dina villkor och efter behov. Plånbokens tjocklek får
aldrig bli avgörande, därför ska sjukvården bekostas solidariskt via
skatten.12

De uttalade avsikterna med reformen är helt i linje med de
grundläggande målen för svensk sjukvårdslagstiftning. Men utvecklingen verkar ändå gå i motsatt riktning. Är den skeva fördelningen av resurser i Vårdval Stockholm därmed främst en fråga
om oförutsedda konsekvenser, olycksfall i arbetet, eller finns här
en outtalad konflikt?

***
Inför valet 2010 uppmärksammade Aftonbladets Peter Kadhammar att Socialdemokraternas dåvarande partiledare Mona Sahlin
citerade Karl Marx i en debatt med Fredrik Reinfeldt. När Kadhammar frågade henne om hennes uttalande menade hon att
maximen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”
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beskrev den socialdemokratiska visionen om en fungerande välfärd.13 Kadhammar konstaterade dock att tidigare socialdemokratiska ledare hade varit i det närmaste paranoida inför risken
att förknippas med kommunistisk retorik och flera historiker
han kontaktade uttryckte sin förvåning över att Sahlin genom
sitt ordval refererade till Marx. Principen hon hänvisade till har
emellertid en betydligt äldre historia. Visserligen skrev Marx de
berömda orden i skriften Kritik av Gothaprogrammet från 1875,
men det var socialisten Louis Blanc som flera decennier tidigare
formulerade det motto som blev populärt i radikala kretsar under
1800-talet och principen hade redan förekommit i olika formuleringar hos utopister och radikala tänkare under tidigare århundraden.14 Sahlins tolkning av mottot var egentligen inte särdeles
märkvärdig ens i ett nutida sammanhang. Det finns många verksamheter i den moderna svenska välfärdsstaten som utgår från
”den kommunistiska principen”15 även om det sällan är några
politiker som explicit refererar till den eller dess historia. Var och
en kan med lätthet slå upp exempelvis hälso- och sjukvårdslagens
portalparagraf och läsa följande:
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika
villkor för hela 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 sjukvård skall ges
företräde till vården.16

Det vill säga vård till alla och envar efter behov. I och med att
svensk sjukvård alltjämt huvudsakligen är finansierad via skattsedeln innebär det också att vi som medborgare i stor utsträckning betalar för den efter förmåga. Ett utslag av socialistiskt eller
marxistiskt idégods. Hitintills har det dessutom, förvånansvärt
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nog, rått konsensus över partigränserna kring denna modell. Bibliotek är andra offentliga verksamheter som vi i än högre grad
skulle kunna beskriva med samma socialistiska motto eftersom
biblioteksbesökaren, till skillnad från vårdens patienter, inte ens
behöver betala någon egenavgift. Var och en har rätt att utnyttja
biblioteken i så stor utsträckning de önskar utan extra kostnad.
Men även en central institution som skolan strävar mot att utjämna skillnader mellan elever. Föräldrar vars barn behöver extra
stöd i undervisningen betalar inte för detta ur egen ficka, utan
alla elever har rätt till de resurser som krävs för att de ska kunna
tillgodogöra sig undervisningens, alldeles oavsett om de kommer
från en rik eller fattig familj. Faktum är att stora delar av den generella välfärden bygger på principen om fördelning efter behov
och betalning efter förmåga.
Kadhammar och de historiker han talade med hade visserligen
rätt i att det var ett chockerande etikettsbrott av Sahlin att bruka
frasen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”
under rådande samtalsklimat. Men samtidigt bortsåg de från att
stora delar av offentlig verksamhet i Sverige faktiskt i praktiken
bygger på just denna idé. En rimligare fråga är kanske: Varför
svär borgerliga politiker trohet till socialistisk tankegods? Det
borde väcka mer uppmärksamhet att Filippa Reinfeldt i sina formuleringar uttryckligen förespråkar en socialistisk organisering
av sjukvården än att Sahlin citerade Marx.
Konservativa har naturligtvis aldrig någonsin genom historien
och kommer aldrig någonsin i framtiden att kämpa för socialistiska mål med annat än att de överger sina värderingar och helt
enkelt byter ideologi. Som vi har sett tidigare är tvärtom såväl
egalitära ideal – eller nivellering som de föredrar att kalla det
– som generell välfärd grundläggande hot mot den konservativa visionen om ett gott samhälle. Trots det står politiker från
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höger, åtminstone retoriskt, bakom grundidén om sjukvård efter
behov oavsett betalningsförmåga. Det kan finnas många skäl till
att konservativa inte öppet konfronterar den i grunden socialistisk princip som huserar i välfärdens kärna, men ett av dem kan
vara att mottot har en positiv klang för människor långt utanför
den politiska vänstern. (Som kuriosa kan nämnas att över hälften av USA:s befolkning faktiskt associerar den kommunistiska
principen med den amerikanska revolutionen och personligheter
som Thomas Paine och George Washington, eller med president
Barack Obama. Blott en femtedel kopplar ihop den med Marx.)17
Det mest uppenbara skälet är förmodligen att en nedmontering
av nuvarande system saknar folkligt stöd. Över lag är svenska
folket vänner av en generell välfärd18 och har varken någon fäbless för rena marknadslösningar där var och en betalar för sin
egen vård eller en ordning där alla blir beroende av privata försäkringar för en fullvärdig service.
När branschorganisationen Svensk Försäkring ställde frågan
om vilken form av kompletterande finansiering som svenskarna
skulle föredra i fall de offentliga system i framtiden inte längre
kan erbjuda fullvärdig sjukvård, valde inte fler än var tionde en
privat försäkring som det bästa alternativet. De flesta vill hellre
höja skatterna, kombinera skatter med försäkringar eller få en
kompletterande försäkring som löneförmån.19 Principen om var
och en sin egen lyckas smed har klent stöd i folkopinionen. Det
förefaller därför inte vara någon lyckosam taktik för politiker
med nästa val i sikte att gå till frontalangrepp på vårdens solidariska finansiering. Samtliga partier står officiellt bakom jämlikheten som idé.

***
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Parallellt med den retoriska uppslutningen kring generell välfärd
pågår emellertid ett metodiskt arbete för att förändra förutsättningarna för hela systemet. Ett skifte som underminerar själva
fundamentet. Kundval fungerar i detta sammanhang som en effektiv murbräcka för att slå sönder vad som med konservativa
ögon framstår som ett överdrivet egalitärt samhällsbygge. Marknadslösningarnas intåg har förändrat spelreglerna på ett subtilt
men genomgripande sätt.
Genom att skapa en vårdmarknad under förespeglingen
att detta syftar till att öka medborgarnas valfrihet har ledande
borgerliga politiker – med en förtrupp i Stockholms landsting
– skapat förutsättningar för en utveckling som i förlängningen
urholkar den solidariska finansieringen och leder till en ordning
där vårdens fördelning sker efter betalningsförmåga, i stället för
efter behov. En kvasimarknad som den inom vårdsektorn är det
första steget på vägen mot en äkta marknad. För även om de
olika formerna av kundval alltjämt är solidariskt finansierade via
skattsedeln ökar mängden privata lösningar kraftigt i kölvattnet
av valfrihetsreformerna. En förändring som regeringen uttryckligen uppmuntrade till då de efter valet 2006 öppnade möjligheten för privata vårdgivare med uppdrag för landstingen att också
ta emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Socialminister
Göran Hägglund (KD) skrev i samband med att han aviserade
lagändringen:
Det är inte motiverat att förbjuda privata eller ideella vårdgivare som
arbetar med uppdrag från landsting att också ta emot patienter med
privat sjukförsäkring. Denna onödiga begränsning innebär bara att
entreprenörer inte utnyttjar sin fulla kapacitet. […] Privata vård
givare bidrar till att minska vårdköerna, inte minst tack vare sin
förmåga att organisera verksamheten effektivt.20
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Vårdbolag får numera sälja ”överkapacitet” på den fria marknaden vilket enligt förespråkarna ökar de totala intäkterna till
sjukvården och minskar belastningen på den offentligt finansierade vården. En del patienter kommer helt enkelt att betala för
vården ur egen ficka. I slutänden förmodas dock alla bli vinnare
eftersom mer pengar innebär bättre vård och minskade köer. Privata patienter skulle också kunna förbättra landstingens ekonomi i framtiden. En kontroversiell utveckling som radikalt skulle
förändra hur vården fördelas. Men Stockholms läns landsting
hävdar i sin långtidsutredning att farhågor om att försäkringsbolagens köp av vård skulle tränga undan landstingens patienter är
överdrivna eller rent av obefogade.
Tvärtom pekar de offentligt ägda sjukhusens tydliga intresse för att
ta emot försäkringspatienter på att det finns tillgänglig kapacitet i
organisationen som skulle kunna utnyttjas för att öka nettointäkterna. Den främsta orsaken till tillväxten av privata sjukvårdsförsäkringar är bristen på tillgänglighet till vården, dvs köerna.21

Resonemanget är en smula förvirrande eftersom det är svårt
att förstå hur både köer och tillgänglig kapacitet kan samexistera. Köer tyder snarare på avsaknad av kapacitet. Om ett privat
företag som har avtal med landstinget säljer vårdtjänster på den
öppna marknaden samtidigt som det finns köer inom offentlig
sjukvård för samma behandling torde det vara uppenbart att
detta står i strid med behovsprincipen. Kritiken mot ”gräddfiler”
i sjukvården förefaller vara välgrundad. De offentliga sjukhusens
”tydliga intresse” för denna form av vårdmarknad är däremot
inte särskilt mystisk. Om de får in extra resurser tack vare försäljning av vård till privata intressenter växer deras budgetkostym i motsvarande grad. För vårdbolag är intäkter från privata
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försäkringar i sin tur en avgörande förutsättning för en lyckad
affärsverksamhet eftersom fler inkomstkällor drastiskt förbättrar deras förmåga att leverera vinst till sina ägare. Lagändringen
har också fått förutsebara effekter. Svensk Försäkring konstaterar
att de privata sjukvårdsförsäkringar har ökat dramatiskt sedan
Alliansregeringen tillträdde. Från 2005 till årsskiftet 2013/2014
har antalet försäkrade mer än tredubblats och numera har närmare 600 000 svenskar en privat försäkringslösning för sjukvård.
Enligt Svensk Försäkrings bedömning är en orsak bakom utvecklingen att svenskarnas förtroende har sjunkit för den offentliga
vårdens förmåga att uppfylla sina åtaganden.22
Ökad privat finansiering av offentlig vård, antingen via försäkringar eller höjda patientavgifter, är emellertid vägen framåt
enligt Stockholms läns landsting. På sikt bör rent av dyrbar vård
kosta mer för individen för att ge patienterna rätt ”incitament”:
Vårdtagare måste känna att olika former av vård kostar olika mycket
att producera, kunna bestämma att utnyttja vården mer eller mindre
samt kunna välja mellan vård som kostar mer och vård som kostar
mindre.23

Det är emellertid oklart om valfriheten att bestämma sitt eget
vårdutnyttjande även inkluderar möjligheten för patienten att
avstå från sjukdom i de fall ett dylikt tillstånd skulle falla sig
opassande eller mindre önskvärt.
I den mån som marknadens logik vinner insteg inom välfärdssektorn kommer principerna om skattefinansiering och fördelning efter behov med största sannolikhet att bli allt mer ifrågasatta. Inte minst då de som har tecknat en privat försäkring inte
har någon anledning att fortsätta finansiera samma verksamhet
två gånger genom att dessutom betala höga skatter. Marknads223
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lösningar urholkar därmed sammanhållningen i samhället och
främjar ökade klyftor, vilket i sin tur underminerar den solidariska finansieringen av vården och en fortsatt fördelning enligt
behovsprincipen.
Utvecklingen mot marknadsstyrd vård leder dock inte bara till
minskad jämlikhet, den korrumperar också läkaretiken. I läkarförbundets etiska regler står bland annat följande:
§17 […] Läkaren ska aldrig medverka till att bereda enskilda patienter eller patientgrupper otillbörlig ekonomisk, prioriteringsmässig
eller annan fördel.
§18 Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär
och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är
medicinskt motiverat […]24

Frågan är om exempelvis den omotiverade ökning av antalet
knäoperationer – som syns stå i strid med §18 – under senare
år hade ägt rum utan en finansiering av vården som premierar
kvantitet framför kvalitet. Likaså krockar utvecklingen där resurserna omfördelas till dem med minst behov med §17. Vårdvalets effekter står uppenbarligen i strid med läkaretiken i flera
avseenden. För privata företag med vinstmotiv är det exempelvis helt följdriktigt att prioritera de patienter som betalar mest –
exempelvis försäkringspatienter – medan läkare däremot bryter
mot professionens etiska regler om de ger fördelar som inte är
medicinskt motiverade till de högst betalande. De principer som
är fullt normala på en marknad – det vill säga att varan eller
tjänsten tillfaller den som är beredd att betala det högsta priset –
är detsamma som korruption och mutor inom offentligt driven
vård.25 Konflikten resulterar i en omöjlig situation för läkare i
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privata vinstsyftande bolag: antingen följa sina etiska övertygelser
och i längden riskera lägre intäkter och därmed verksamhetens
överlevnad, eller följa marknadslogiken och tumma på såväl principerna som lagstiftningens påbud. Eftersom samma regler gäller
för alla aktörer påverkar marknadslogiken även läkare i offentlig
regi. Det finns således ingen möjlighet att leva upp till lagstiftningens målsättningar eller läkaretikens påbud inom existerande
valfrihetssystem.
På grund av hur valfriheten fungerar i praktiken finns det
därför inte någon anledning för konservativa politiker som exempelvis Göran Hägglund och Filippa Reinfeldt att provocera
väljarna med kontraproduktiva angrepp på den solidariska finansieringen eller behovsprincipen. De kan öppet prisa solidariteten.
I bakgrunden gör marknaden grovjobbet med att sortera människor efter lönsamhet och främja en skev fördelning av resurser
mellan befolkningsgrupper. Inom andra delar av välfärden har
valfrihet i kombination med vinstintressen fått liknande effekter.
Inte minst eftersom konkurrensutsatt välfärd uppmuntrar medborgarna att själva, om än motvilligt, bidra till växande klyftor.
Skolan är ett bra exempel på detta.
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En av de ledande arkitekterna bakom Sveriges friskolesystem är
Anders Hultin. I slutet av 1980-talet var han medlem av Moderata ungdomsförbundet i Linköping där Sveriges nuvarande finansminister, Anders Borg, var ombudsman. En post som Hultin
senare skulle ta över. Det var i ungdomsförbundet som han kom i
kontakt med de idéer om skolpeng och valfrihet inom skolväsendet som den amerikanske nationalekonomen Milton Friedman
(1912–2006) – en av deltagarna på det möte som Hayeks Mont
Pelerin sällskap arrangerade i Chile under Pinochet (se kapitel
6) – hade formulerat. Idéer som Hultin skulle omsätta i praktisk politik några år senare när han som politiskt sakkunnig på
utbildningsdepartmentet under regeringen Bildt var med och utformade friskolereformen där konkurrens och fria skolval fick ersätta det tidigare skolsystemet. Sverige och Chile blev därmed de
enda länderna i världen med en skola modellerad efter marknaden. I samband med reformen förklarade Hultin att det faktum
att föräldrar och elever tidigare hade varit hänvisade till en och
samma skola ”har varit direkt skadligt och inverkat menligt på
utbildningsstandarden i Sverige”. Vidare hävdade han att
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enhetsskolan var ett misslyckande och varje försök att skapa ett konformistiskt skolsystem leder till att situationen överlag blir sämre,
att ett antal elever aldrig finner sig tillrätta i systemet och att resurserna utnyttjas på ett relativt ineffektivt sätt. […] Med ett pluralistiskt skolsystem som innehåller betydande inslag av konkurrens
och tävlan, och där nya idéer och metoder fritt får prövas, kommer
kvaliteten i undervisningen och därmed också elevernas kunskapsnivå att bli bättre.1

Målet med friskolereformen var således att bryta sönder den
konformism som hade rått inom enhetsskolan och ersätta den
med uppfriskande och vitaliserande konkurrens.
Efter den borgerliga valförlusten 1994 fortsatte Anders Hultin
sitt arbete som valfrihetens förkämpe inom skolområdet och ett
år senare grundade han Friskolornas riksförbund.2 Därefter har
han varit engagerad i flera privata skolföretag. Tillsammans med
PR-byrån Kreabs grundare Peje Emilsson startade han 1999
Kunskapsskolan där han också var vd under flera år innan han
begav sig till England där han var en aktiv förespråkare av marknadsliberala reformer inom skolväsendet. Väl hemma i Sverige
igen hann han vara vd för gymnasiekoncernen JB Education i
knappt ett år innan bolaget gick i konkurs. I samband med konkursen köpte han fyra av bolagets skolor och bildade ett nytt företag, Fria läroverken, där han är grundare, ägare och vd. Upp
enbarligen har reformen varit synnerligen gynnsam för Anders
Hultins karriär.
Men också för skolväsendet som helhet, åtminstone enligt
honom själv. I samband med JB:s konkurs i början av sommaren
2013 – som direkt drabbade 10 000 elever – skrev han ett inlägg
på DN Debatt där han förklarade att nedläggningen i själva
verket var ett sundhetstecken som visade att marknadens intåg i
skolväsendet i allt väsentligt var något gott.
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Elever och föräldrar är kritiska och kvalitetsmedvetna. Skolor som
inte håller måttet väljs bort. Det är därför jag menar att JB:s exempel
– om än beklagligt i sig – visar att systemet fungerar.3

Därefter hävdade han trosvisst att det ökande antalet friskolor totalt sett var en framgångsfaktor för den svenska skolan.
JB:s konkurs var förvisso ett bakslag, men på det stora hela hade
friskolorna egentligen förbättrat det svenska utbildningsväsendet
och höjt elevernas resultat på alla nivåer menade Anders Hultin
och hänvisade till en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som visade
att elevernas prestationer generellt sett var bättre i kommuner
med många friskolor. Blotta förekomsten av friskolor föreföll
leda till goda studieresultat. I själva verket utgick studien från att
alla förändringar i elevernas kunskapsnivå mellan olika kommuner under 20 års tid helt och hållet berodde på andelen friskolor.
Rapporten tog inte hänsyn till skillnader i sociala och ekonomiska faktorer mellan kommuner när de jämförde akademikertäta närförorter med avfolkningsbygd. IFAU:s slutsatser var illa
underbyggda.
Skoldebattören Per Kornhall, tidigare undervisningsråd på
Skolverket och numera skolstrateg i Upplands Väsby, skriver:
Trots problemen med rapporten tas den nu som intäkt bland politiker för att friskolor är bra och förbättrar resultaten. […] Det är viktigt att konstatera att förutom det ”fria” skolvalet så har inte friskole
reformen lett till det den var avsedd att ge. Den är ett misslyckande
på alla punkter utom valfriheten.4

Men dylika invändningar hindrade inte Anders Hultin från
att basunera ut sitt glädjebudskap om konkurrensens förträffliga
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konsekvenser. Men när han knappt ett år senare i en intervju i
Lärarnas Tidning fick frågan om allt hade blivit bra svarade han:
”Nja, i efterhand kan man fråga sig hur rustade människor var
att göra välgrundade val. Vi underskattade behovet av information”. Mycket hade uppenbarligen förändrats från hans tidigare
påstående att: ”Elever och föräldrar är kritiska och kvalitetsmedvetna” till insikten om att många av dem inte hade tillräcklig
eller relevant information för att fatta förnuftiga beslut. I intervjun sköt han emellertid över ansvaret för alla negativa effekter på
föräldrarna och eleverna själva.
Valfriheten är inte bara en möjlighet utan också ett ansvar. Familjer
tycker också att valet är olika viktigt. Det får man respektera.5

När reformen drabbade enskilda var det följaktligen deras
eget fel. Det är svårt att tolka detta uttalande på annat vis än att
Anders Hultin anser att vissa föräldrar helt enkelt struntar i sina
barns utbildning och att det därför inte är mer än rätt att de får
stå sitt kast och ta konsekvenserna av sina undermåliga beslut.
Barnen har i sin tur valt fel föräldrar.
Men skolan ska ge likvärdig utbildning till samtliga elever alldeles oavsett om föräldrarna bryr sig eller hur väl skickade de är
att bedöma kvaliteten på olika skolor. Dessutom står det klart
och tydligt i Skollagen att skolan ska försöka ”uppväga skillnader
i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”6 eftersom exempelvis föräldrarnas bristande engagemang eller bristande kunskaper inte ska drabba barnens rätt till
en god utbildning. Men lagstiftningens uttryckliga mål föreföll
märkvärdigt nog främmande för mannen bakom friskolereformen. I Lärarnas Tidning avfärdade han tämligen obesvärat målsättningen om en likvärdig skola för alla.
230

kapitel

13 — Social

sortering

Hultin: Man är besatt av skillnader i stället för att titta på den totala
prestationen i systemet. Jag tror inte att man ska vara så bekymrad
över gapet men däremot aktsam på att de svagaste håller streck och
utvecklar sig.
Reporter: Fast det gör de ju inte. Det är framför allt lågpresterarna som
tappar.
Hultin: Då får man fokusera på det. Om staten är övertygad om att
blandade klassrum är det optimala får man skapa incitament och
fördela resurser så att den typen av mix blir verklighet. Lösningen är
inte att återgå till ett gammalt sovjetiskt system.7

Enhetsskolan var således ett sovjetiskt system och strävan efter
likvärdighet en besatthet. Skolans förmåga att leva upp till lagens
krav var något som på sin höjd kunde få påverka utformningen
av de ekonomiska incitamenten, inte systemets konstruktion.
Underförstått måste jämlikhet löna sig för marknadens aktörer för att bli verklighet. En likvärdig utbildning som ger alla
barn samma chanser i livet är därför inte något som den politiska makten kan besluta om, utan en produkt som marknaden
kan tillhandahålla ifall köparen, staten, är beredd att betala. De
ökande skillnaderna mellan starka och svaga elever må vara ett
problem för samhället i övrigt, men inte för Anders Hultin.

***
Vid 1990-talets mitt höll den svenska skolan en hög och jämn
nivå, men sedan dess har svenska elevers skolresultat sjunkit
stadigt i internationella jämförelser. År 2000 låg svenska elever
alltjämt över genomsnittet bland OECD-länder i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Vid undersökningen 2012 hade
resultaten sjunkit under genomsnittet inom alla tre områden.
Våren 2014 stod det också klart att svenska elevers förmåga till
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problemlösning ligger under snittet för de undersökta länderna.8
Det är en strid ström av dystra rapporter som väller in över valfrihetens domän. Numera misslyckas var femte elev på det nationella provet efter nio år i grundskolan. I den tidigare enhetsskolan, som enligt Hultin var ett ”misslyckande”, tog omkring 90
procent av eleverna en gymnasieexamen före 23-års ålder, medan
motsvarande siffra för de senare årskullar som njutit frukterna av
skolval och löften om ökad kvalitet ligger omkring 75 procent.
Försämringen av svensk skola drabbar emellertid inte alla elever
i lika hög grad utan slår hårdast mot dem som har sämst förutsättningar. De sjunkande skolresultaten sammanfaller med dramatiskt ökade klyftor. I realiteten innebär det att barn till högutbildade föräldrar och de som kommer från en trygg hemmiljö
alltjämt klarar sig förhållandevis bra, medan de från hem utan
studietradition eller familjer med sociala problem oftare faller
igenom.9 Den likvärdiga skolan är därmed ett minne blott. Eller
som Skolverket försiktigt formulerar saken:
vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse. Valfrihets- och
decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med stor sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra faktorer också
kan ha spelat en viss roll.10

Under rådande förhållanden förstärker dessutom det fria skolvalet segregationen än mer. För det första finns det starka ekonomiska incitament för vinstsyftande skolor att välja lönsamma
elever som klarar sig utan extra resurser. Exempel på det senare
framkom när Uppdrag granskning avslöjade hur rektorer vid
flera friskolor medvetet valde bort besvärliga och potentiellt kostsamma elever11 i strid med gällande lagstiftning. För det andra är
det av lätt insedda skäl inte dysfunktionella familjer eller de med
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dåliga förutsättningar för att sätta sig in i barnens utbildning som
lägger tid på att utvärdera Skolverkets statistik och jämföra olika
alternativ på skolmarknaden. Föräldrar med låg utbildningsnivå
är också dåliga på att utnyttja valfriheten. I stället visar det sig
att det främst är socialt och ekonomiskt privilegierade familjer
som använder valfriheten för att undvika de kvalitetsmässiga fallgropar som i allt större utsträckning kantar barnens väg genom
skolan. Exempelvis väljer förhållandevis rika föräldrar med akademisk utbildning i högre grad än övriga familjer att sätta sina
barn i stiftelseägda skolor utan vinstkrav där lärartätheten är
högre än i både vinstsyftande friskolor och kommunala skolor.
Det betyder att barn som redan från start har det väl förspänt får
mest resurser, medan elever med stora behov får hålla till godo
med det som blir över. Nationalekonomen Jonas Vlachos, en av
författarna i antologin Konkurrensens konsekvenser, skriver:
Det förefaller alltså som om skolpengen överkompenserar de icke
vinstdrivande friskolorna och fördelar mest resurser till elever med
bäst sociala förutsättningar.12

Redan detta torde vara ett bekymmer för de politiker som
på allvar står bakom lagstiftningens intentioner om att uppnå
en likvärdig skola för samtliga elever. För även om andra faktorer påverkar utbildningens kvalitet är antalet lärare definitivt av
betydelse.13
Ändå verkar det inte i första hand vara lärartäthet, pedagogik,
utbildningsprofil eller andra kvalitetskriterier som står i centrum
för de aktiva konsumenterna på skolmarknaden. I stället är det
ambitionen att undvika de minoriteter som förknippas med de
sämre skolorna som ligger till grund för föräldrarnas val. Ofta
är det rykten som fäller avgörandet. Som en förvaltningschef i
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Stockholmsregionen uttrycker saken: ”Föräldrar väljer inte skola
till sina barn – de väljer klasskamrater”14. Forskningsprojektet
Den svenska skolans nya geografi vid Stockholms universitet bekräftar denna bild och visar hur framför allt privilegierade grupper
utnyttjar det fria skolvalet för att undvika kontakt med mindre
privilegierade grupper i samhället. Ju fler synliga minoriteter det
finns i närområdet desto längre pendlar barn till svenskfödda och
högutbildade föräldrar till skolan. Pendlingsavstånden minskar i
etniskt och socialt homogena områden. Med andra ord fungerar
valfriheten som ett verktyg för en huvudsakligen vit medelklass
som därigenom undviker invandrare, socialbidragstagare, lågutbildade och andra underprivilegierade grupper. Forskarna skriver:
Det vår studie visar är att i stället för att stimulera ökad kvalitet används skolpengssystemet i dag för att subventionera ökad
skolsegregation.15

Den moderna svenska skolan fungerar således tack vare det fria
skolvalet som en effektiv mekanism för att sortera unga människor efter etnicitet och klass. Men skolvalets förespråkare blundar för forskningens slutsatser. Kristdemokraternas talesperson i
skolfrågor, Annika Eclund, hävdar att det finns
starka rättviseargument för fritt skolval. Det är betydligt lättare för
ekonomiskt svagare familjer att välja en skola än att köpa en bostad
i det område där den bra skolan ligger.16

Hennes argument är identiskt med ett av de skäl som den tidigare nämnde Milton Friedman framförde för fria skolval.17 Problemet med resonemanget är att det går stick i stäv med vad som
händer i verkligheten eftersom det är just de ekonomiskt svaga fa234
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miljerna i mindre privilegierade områden som inte väljer. I stället
blir de bortvalda av det omgivande samhället. Men även om det
med uppmuntran och stöd skulle vara möjligt att få fler underprivilegierade att faktiskt utnyttja sin valfrihet på skolmarknaden är
det likväl oerhört tveksamt om det skulle vara en utveckling värd
att uppmuntra. Undermåliga skolor är ett problem i sig oavsett
om ytterligare någon familj skulle kunna förmås utnyttja möjligheten att flytta sina barn från dem. Fler aktiva konsumenter på
skolmarknaden som väljer bort dåliga utbildningsanstalter är en
icke-lösning som inte förbättrar situationen på de skolor som är
inne i en negativ spiral mer än vad enskilda flanörer som besvärat
vänder bort blicken förbättrar situationen för de hemlösa. För de
elever som av en eller annan anledning stannar kvar i de sämre
skolorna är det dessutom en klen tröst att deras situation enligt
valfrihetsideologin i någon mån är deras eget och deras föräldrars
fel. Utöver de personliga tragedier som följer av en misslyckad
skolgång leder den sociala och ekonomiska utslagning som drabbar de som faller igenom i skolan till enorma förluster ur ett samhällsperspektiv.18 Det är en synnerligen cynisk och dålig affär att
låta enskilda barn lida för ett socialt experiment där samhället
behandlar deras livschanser som marker på ett roulettbord.
Inte heller de aktiva och engagerade föräldrar som i praktiken bidrar till segregeringen behöver nödvändigtvis anse att konsekvenserna av uppdelningen mellan starka och svaga elever är
något gott i sig. Tvärtom kan de mycket väl vara för en blandad
och likvärdig skola. Men i ljuset av ökade skillnader tvingar valfriheten dem att delta i den sociala skiktningen av omtanke om
sina egna barns framtid. De är helt enkelt, av förklarliga skäl, inte
beredda att offra sina egna barn på principernas altare.19 Detta
förhållande innebär att det är systemet i sig, inte enskilda föräldrars attityder eller moraliska vandel, som är den främsta orsaken
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till ökad ojämlikhet i skolan. Vidare är det en välkänd och tämligen okontroversiell sanning inom internationell forskning att
valfrihetssystem främst gynnar resursstarka grupper och leder till
segregation och ökade skillnader mellan skolor. Exempelvis tar
OECD detta förhållande för självklart.20 Samma budskap återkom också när gräddan av internationella skolforskare samlades
på Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm våren 2013. För
samhället som helhet får valfriheten en mängd negativa effekter
i form av ökade klyftor, segregation och sjunkande skolresultat,
även om den för de enskilda individerna ofta framstår som en positiv möjlighet. Men varken politiker, friskoleentreprenörer eller
de stora riksmedierna var på plats för att lyssna till detta budskap.21 Endast en radioreporter tog forskningen på allvar.
Som det ledande konservativa partiet har Moderaterna i huvudsak ignorerat eller rent av förnekat den forskning som till
betydande del har lagt skulden för de ökande klyftorna och de
sjunkande skolresultaten på det fria skolvalet. Flera ministrar har
i stället antingen tonat ner problemen eller målat upp märkvärdiga nidbilder i syfte att skjuta över ansvaret på lärarna eller olika
elevgrupper. I Ekots Lördagsintervju den 12 april 2014 hävdade
statminister Fredrik Reinfeldt ståndaktigt att den svenska skolan
fortfarande framgångsrikt utjämnar livschanser. Hans tolkning
av utjämnade livschanser var dock en omskrivning för målsättningen att ”begåvning ska få göra utslag i större utsträckning än
bara vilken familj vi är födda i”. Stora och växande klyftor var
således inte något problem i fall de avspeglade naturliga skillnader i begåvning. Nya uppgifter från såväl Skolinspektionen som
Skolverket om att spannet mellan olika skolor och därmed segregeringen mellan bostadsområden fortsätter att växa – exempelvis
klarar endast en femtedel av eleverna i en del kommunala skolor
i Stockholms förorter av de gällande kunskapskraven – tonade
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Reinfeldt ner med hänvisning till att han inte trodde att segregationen var huvudutmaningen för den svenska skolan. Han valde
helt enkelt att inte tro på problembeskrivning från Skolinspektionen och Skolverket. I stället tog han det fria skolvalet i försvar och hävdade att lärarrollens bristande auktoritet var ett av
de grundläggande problemen. Precis som sin partikollega Anders
Hultin såg han dessutom en styrka i större variationer mellan
olika skolor eftersom det enligt honom gav fler elever möjlighet
att komma till sin rätt då ”människor inte är enhetliga”. I slutänden var det upp till enskilda föräldrar och elever att byta skola
om inlärningen inte var till belåtenhet.22 Det faktum att byte av
skola under pågående utbildning enligt internationell forskning
är en av de främsta orsakerna till en misslyckade skolgång var
följaktligen inte något som bekymrade statministern.23 Hans tro
på valfrihetens välgörande effekter var orubbad av fakta.
Men även andra ministrar från Moderaterna har ägnat sig åt
märkliga utspel i skolfrågan. För tidningen Affärsvärlden förklarade finansminister Anders Borg att de sjunkande kunskaperna
i matematik hos svenska skolbarn berodde på ett övermått av
”flumpedagogik”:
Det går inte att ”känna” mattetalen. Man kan inte samtala sig till ett
deriveringsresultat. Man kan inte uppleva en andragradsekvation.
Det hjälper inte om hela gruppen håller varandra i händerna och
känner tillsammans, man hittar ändå inte svaret på Wikipedia. Det
finns helt enkelt bara en teknik och det är att man räknar och sedan
repeterar man det tills det sitter. Det är så man lär sig att räkna.24

Borgs utspel hade inte mycket bäring på verkligheten, men
lyckades reta upp lärare och skoldebattörer. Rektorn Ingela Netz
svarade i Expressen:
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Ska vi diskutera skolans problem måste vi åtminstone göra det med
en grundläggande respekt för varandra professioner och när makthavare uttalar sig ska det bottna i äkta kunskap.25

Även migrationsminister Tobias Billström har gett sig in i debatten och kritiserat skolor för att de låter alldeles för många elever
slippa simundervisning och sex- och samlevnadsundervisning av
religiösa eller kulturella skäl. I vissa klasser i Malmö var hela 25
procent av eleverna befriade från simundervisningen påstod Billström. Men när Sydsvenska Dagbladet granskade hans uttalande
visade det sig att det var falskt. Ett ytterst fåtal elever slapp simundervisning, och de flesta hade medicinska skäl för sin frånvaro
som allergi eller funktionshinder.26 Billströms utspel tog dock bort
fokus från skolpolitiken som helhet och lastade enskilda skolor
och elever för eventuella brister i hur väl svenska barn tillgodogör
sig de kunskaper som skolan är skyldig att förmedla. Skurken i
dramat blev i detta fall inte politiska beslut utan religiösa seder
och kulturella föreställningar hos enskilda individer.
Gemensamt för ovanstående exempel är hur brister i skolan
som har sin grund i politiska beslut på systemnivå omformuleras
till bristande auktoritet hos lärarkåren, ”flumpedagogik” och en
slapp låt gå-mentalitet från skolväsendets sida i förhållande till
enskilda elevers religiösa övertygelser. Rena fantasier kan på detta
vis vara ett effektivt sätt att flytta ansvaret från de faktiska makthavarna till en förment trilsk verklighet. Regeringsföreträdare
försöker tämligen systematiskt flytta diskussionen från kundval
och privata aktörer på en skapad skolmarknad till frågor om ordning och reda, auktoritet och problem med mångkulturalism.
Syndabocken står alltid att finna bortom det egna ansvaret.

***
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Ideologiska övertygelser snarare än vetenskapliga rön driver alltjämt på utvecklingen. I detta sammanhang är det värt att påminna om att den intellektuelle fadern till friskolereformen, Milton
Friedman, ansåg att skolpeng och fria skolval var lämpliga första
steg för att underlätta en utveckling vars slutmål var att avskaffa
skolplikten och införa en rent privat finansiering av barns skolgång.27 I hans ursprungliga utformning var skolpengen tänkt
som en offentligt finansierad grundplåt till föräldrarna, men
tanken var hela tiden att de själva skulle skjuta till mer pengar
för att köpa högre kvalitet på skolmarknaden. Friedman ansåg
att även de allra fattigaste kunde betala ”några få dollar extra” för
bättre undervisning till sina barn. I själva verket skulle föräldrar
oavsett inkomstnivå vara beredda att betala för det där lilla extra,
även om han i en bisats medgav att de fattiga förmodligen skulle
nöja sig med ett lägre tilläggsbelopp än de välbeställda. Möjligtvis var detta en insikt om att fattiga tenderar att ha lägre betalningsförmåga än rika. Problemet för Friedman och hans adepter
var emellertid inte förekomsten av förslummade områden eller
ojämlikhet i sig, utan just bristen på flyktvägar som hindrade
talangfulla fattiga från att fly de talanglösa i deras närmaste omgivning. Valfriheten var den mekanism som skulle ge de strävsamma en chans att välja bort de andra. Som vi har sett här ovan
har redan effekterna av det fria skolvalet i svensk tappning lett till
segregation, trots att det än så länge inte är tillåtet för föräldrar
att betala extra för bättre skolundervisning inom ramarna för den
offentligt finansierade skolan i Sverige. Skulle samhället öppna
möjligheten för föräldrar att skjuta till pengar ur egen ficka är det
svårt att se hur detta skulle kunna annat än förstärka ojämlikheten ytterligare.
Men oavsett dylika invändningar hävdade Friedman att det
inte var rationella farhågor och reella bekymmer som motiverade
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motståndet mot hans idéer, utan samhällets ”utjämningsreligion” och motståndet från de ”privilegierade”, med vilka han avsåg
lärare, skolledare och andra byråkrater.28 Språkbruket illustrerar
återigen hur konservativa gärna anlägger ett förment underifrånperspektiv när de presenterar program för ökad social och ekonomisk skiktning som en frihetsfråga.
Friedman återkom också till föreställningen om mänskligheten
som av naturen uppdelad i mer eller mindre begåvade och talangfulla personer varpå han konstaterade:
Livet är inte rättvist. Det är frestande att tro att staten skulle kunna
rätta till vad naturen frambringat. Men det är också viktigt att inse
hur mycket vi vinner på just den orättvisa vi beklagar.
Det är inte rättvist att Marlene Dietrich blivit född med så vackra
ben att alla velat titta på dem, eller att Muhammed Ali blivit född
med de egenskaper som gjort honom till en stor fighter. Men å andra
sidan har miljoner människor som njutit av åsynen av Marlene Dietrichs ben eller sett någon av Muhammed Alis boxningsmatcher
dragit fördel av den orättvisa som naturen begick då den producerade en Marlene Dietrich och en Muhammed Ali. Hur skulle världen
se ut om var och en vore en kopia av alla andra?29

Denna utvikning gör klart att det inte är rimligt att betrakta
segregering och ökade klyftor i skolvärlden i valfrihetens kölvatten som ett misslyckande eller som oförutsedda konsekvenser
av en övrigt välmenande reform. Bevarandet av naturliga skillnader var ett av de grundläggande motiven för dess upphovsman.
Precis som många andra konservativa tänkare som svär trohet
till den fria marknadens ideal brukar Friedman räknas som en
förespråkare för en radikalt frihetlig hållning. Han motiverade
emellertid i allt väsentligt sina förslag utifrån ett resonemang som
hämtar sin näring ur den konservativa traditionens omsorg om
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familj, nationell sammanhållning och förment naturliga hierarkier baserade på personlig karaktär, inte ur abstrakta idéer om individuell frihet. Vi är alla, menade Friedman, beroende av en stabil
demokrati som i sin tur kräver någorlunda bildade medborgare
för att fungera. Samhället kan därför ställa krav på att föräldrar
utbildar sina barn likväl som att samhället ställer kvar på att fastighetsägare ser till att deras fastigheter uppfyller vissa grundläggande normer för allmän säkerhet. En fastighetsägare som inte
har råd att leva upp till dessa krav för att skydda allmänheten
från fallande takpannor eller istappar blir helt enkelt tvungen
att sälja sitt fastighetsbestånd. Men samhället kan däremot inte
tvinga föräldrar att skiljas från sina barn för att de inte har råd
att skola dem eftersom en sådan ordning utan tvivel skulle innebära ett övergrepp på vad Friedman betraktade som samhällets
grundläggande beståndsdel: familjen.30 Krav på en gemensam
bildningsnivå som fostrar individerna till goda samhällsmedborgare kräver därför, till skillnad från fastighetsnormer, offentliga
medel för att bli verklighet. En enhetlig skolpeng blir i detta sammanhang ett sätt att värna familjens integritet samtidigt som den
säkerställer att alla medborgare lever upp till de grundläggande
krav på bildning som främjar nationens stabilitet och sammanhållning. Men utöver denna nödvändiga lägstanivå såg Friedman
inte någon anledning för det allmänna att betala för enskilda
ungdomars yrkesutbildning till exempelvis tandläkare och veterinärer. Däremot kunde högre utbildning som syftade till att
odla de begåvningar som lämpligen utgjorde framtidens politiska
elit vara av allmänintresse eftersom ett gott ledarskap i slutändan
gynnar samtliga medborgare. Friedman förespråkade med andra
ord en minimistandard för alla, kompletterat med högre utbildning för en duglig elit lämpad att styra.31 Bakom den frihetliga
retoriken gömmer sig en konservativ kärna.
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Av de uttalanden som den svenska friskolereformens nestor
Anders Hultin har gjort under ett spann av närmare ett kvarts
sekel framgår liknande ideal. När han går i svaromål mot kritikerna vänder han sig mot deras besatthet vid skillnader mellan
hur olika elever presterar på kunskapsprov och framhåller i stället
vikten av att elever och föräldrar likt konsumenter på en marknad har flera olika alternativ att välja mellan. Men, som Hultin
formulerar det: ”Valfriheten är inte bara en möjlighet utan också
ett ansvar”. Hans resonemang antyder indirekt att det avgörande
tillkortakommande som var förenat med den relativt enhetliga
och jämlika skola som existerade tidigare, faktiskt var att den
kraftigt reducerade föräldrarnas betydelse för hur bra utbildning
deras barn fick. Tidigare kunde till och med barn till lågutbildade och slarviga människor utan de dygder som utmärker en flitig
och ansvarsfull borgerlighet få en god utbildning. Ur konservativt perspektiv var detta en oförlåtlig oförrätt mot de dygdiga.
Personlig karaktär bör spela roll. Därför utgör den nu rådande
valfriheten ett steg mot en rättfärdigare och rättvisare värld där
ansvaret för en god utbildning flyttar från samhället till familjen. Med andra ord är det inte de enskilda elevernas behov som
ska styra skolans resurser, utan i vad mån deras föräldrar – trots
bristfällig information och ett övermått av vinklad reklam – har
förmågan att göra förnuftiga och initierade val. Goda val premieras med goda betyg och goda framtidsutsikter, medan dåliga val
straffar sig androm till varnagel.
Det fria skolvalet i kombination med skolpengen utgör ett
radikalt brott med de egalitära principer som utgjorde grunden
för den tidigare enhetsskolan och dess ambition att i någon mån
uppnå ett jämlikt utfall, det vill säga att alla elever inte bara ska
lära sig grundläggande färdigheter som att räkna, läsa och skriva,
utan även tillgodogöra sig de verktyg de behöver för att kunna
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agera som självständiga medborgare som förstår samhället tillräckligt väl för att kunna tillvarata sina intressen. Nuvarande
skolsystem främjar i stället gradering, uppdelning och sortering.
Med andra ord sållar skolmarknadens de dugliga från de mindre
dugliga. Kampen om framtida positioner och makt börjar i tidig
ålder och få elever kan undgå den grundläggande lärdomen: En
god utbildning är något den enskilda individen gör sig förtjänt
av, inte en rättighet. Därmed fostrar skolan barn och ungdomar
till samhällsmedborgare anpassade till en ny verklighet; en värld
genomsyrad av kamp och konkurrens.
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2005 argumenterade Anders Borg i ett inlägg i tidskriften Ekonomisk Debatt för de ekonomiska reformer som han till stor del
senare skulle genomföra som Sveriges finansminister. I princip
var det program han presenterade ett utkast till den så kallade
arbetslinjen. Han började sitt inlägg med att förklara att
moderaterna inte har ett förslag om att sänka ersättningen vid sjukdom, arbetslöshet eller förtidspension, utan ett brett program som
syftar till att förbättra ekonomins funktionssätt genom att öka arbetsutbudet, förstärka efterfrågan på arbetskraft och att höja produktionsförmågan varaktigt.1

Likväl var åtstramningar för sjuka och arbetslösa ett centralt
inslag i det batteri av åtgärder som han lade fram. Sänkta ersättningsnivåer i sjukförsäkring, förtidspension och arbetslöshetsförsäkring i kombination med hårdare regler stod alla med
på agendan. Övriga åtgärder skulle dock mer än kompensera för
denna svångremspolitik. Tack vare lägre skatt på arbetsinkomster (det framtida jobbskatteavdraget), avskaffad arbetsgivaravgift
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för nyanlända invandrare, ungdomar och långtidsarbetslösa, utbildningssatsningar och ett förbättrat företagsklimat i form av
skattesänkningar, minskad byråkrati och infrastruktursatsningar
skulle få fart på ekonomin och därmed lyfta upp de sämst ställda
ur deras prekära situation.
Anders Borg medgav att Moderaternas politik i allt väsentligt
var ett klassiskt ”ekonomprogram” av samma snitt som OECD
och Internationella valutafonden (IMF) brukar ordinera för
länder i ekonomiska trångmål. Skillnaden var dock att Moderaterna enligt honom tog större hänsyn till samhällets olycksbarn.
Han hävdade därför att det var
sannolikt att programmet har sociala konsekvenser som är gynnsamma för de sämst ställda i samhället.2

Med tanke på de föreslagna försämringarna i det sociala
skyddsnätet var slutsatsen inte uppenbar, men tanken var att fler
människor i arbete utgjorde någon form av universallösning för
alla de olika grupper som av en eller annan anledning befann
sig i samhällets utkanter. Artikelns slutkläm andades av de före
ställningar om en harmonisk samhällsgemenskap som präglar
mycken konservativ retorik.
En politik som leder till lägre arbetslöshet minskar de sociala
klyftorna, minskar utanförskap i samhället och bidrar till att öka
gemenskapskänslan.3

Samtidigt var argumentationen försåtlig eftersom tanken inte
var att minska klyftorna utan öka desamma. Däremot var ambitionen uppenbarligen att fler människor i arbete skulle leda till
att färre blev direkt drabbade av de ökade klyftorna till följd av
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eroderade sociala skyddsnät. Följaktligen var arbetslinjens uppsättning åtgärder avsedd att öka gemenskapskänslan bland de
som alltjämt hade en anställning eftersom de successivt skulle bli
varse om det ”utanförskap” som präglade livet utanför den fasta
anställningens skyddande hägn. Fruktan för att falla igenom
och tvingas ansluta sig till de arbetslösas och sjukas skaror blev
därmed det sociala kitt som band samman det arbetande folket
till ett stort kollektivt innanförskap. Om minskade sociala klyftor
hade varit politikens målsättning skulle en större omfördelning
mellan de som har och de som inte har ha varit mer ändamålsenlig. De förslag om sänkta skatter och minskade transfereringar mellan olika grupper i samhället som Anders Borg torgförde
skulle däremot rimligen få rakt motsatt effekt.
Efter valsegern 2006 sjösatte Alliansregeringen i allt väsentligt det program som Anders Borg hade pläderat för i sitt inlägg.
Sedan dess har regeringen infört inalles fem jobbskatteavdrag
som har lett till kraftigt sänkta inkomstskatter för dem som har
ett arbete att gå till. Regeringen beskriver på sin webbplats politikens syfte på följande vis:
Jobbskatteavdraget är den viktigaste reformen i regeringens arbete
för att få fler att arbeta. Det är viktigt för att minska utanförskapet
och öka sysselsättningen. Fler i arbete är också en förutsättning för
att säkra välfärden långsiktigt. En generös och gemensamt finansierad välfärd kräver att så många som möjligt arbetar. Detta behov
ökar i takt med att andelen äldre blir allt större under de kommande
decennierna.4

Jobbskatteavdragen gäller dock inte för utbetalningar från de
offentliga trygghetssystemen i form av exempelvis sjukpenning,
a-kassa och pensioner vilket innebär att de som är beroende av
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dessa för sin försörjning dels har fått lägre ersättning, dels betalar
högre skatt på sina inkomster än de med förvärvsinkomst. Sammantaget har arbetslinjen gynnat dem med arbete och gjort situationen mer smärtsam för dem utan. Med piska och morot har
således regeringen velat få fler människor i arbete. Det underliggande resonemanget bygger på föreställningen att de sjuka och
arbetslösa självmant har valt sin livssituation av ren bekvämlighet
eller lättja, varför ett kärvare samhällsklimat i realiteten innebär
en form av hjälp till självhjälp för att förmå dem att ta tag i sina
liv. De som står utanför arbetsmarknaden har således sig själva
att skylla. Brist på arbetstillfällen eller avsaknaden av lämpliga arbetsuppgifter för dem med nedsatt arbetsförmåga är enligt denna
logik inte huvudproblemet. I stället framstår arbetslöshet och
sjukdom som personliga karaktärsbrister som stärkta incitament
förmodas kunna avhjälpa. Beväpnade med en uppsättning jobbskatteavdrag som sekulariserad frälsningslära skred den nyvalda
regeringen till verket och förmedlade arbetslinjens evangelium
till både dem som vandrade i sjukförsäkringens träskmarker och
de flegmatiska som satt fast i långtidsarbetslöshetens kvicksand.
Arbetsmarknadspolitikens fundament var således inget mindre
än en ekonomiska kniptångsmanöver som skulle fostra en förment arbetsovillig befolkning till flit och disciplin.
Enligt regeringens egna beräkningar skulle de fem jobbskatte
avdragen totalt sett leda till mer än hundratusen nya arbetstillfällen i landet. Dessa uppskattningar byggde emellertid på teoretiska
modeller, inte analyser av det faktiska utfallet. När fyra forskare
2012 försökte utvärdera de fyra första avdragen kom de fram till
att det var omöjligt att vare sig säga något positivt eller negativt
om reformens effekter då det inte fanns någon kontrollgrupp att
jämföra med. Samtliga svenskar i arbete fick nämligen del av reformen, alldeles oavsett inkomstläge, utbildning, hur mycket de
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arbetade, var i landet de var bosatta eller andra omständigheter.
Det var omöjligt att separera jobbskatteavdraget från alla andra
faktorer som påverkar arbetsutbudet.
Forskarnas slutsats blev att:
det är beklagligt att en så stor reform som jobbavdraget har genomförts utan tanke på möjligheterna till utvärdering av dess effekter.5

Regeringen undvek dock att nämna denna kritik. Hösten
2013, i samband med att de skulle införa det femte jobbskatte
avdraget, hävdade de att de fem avdragen sammantaget skulle
leda till 119 000 nya arbetstillfällen i landet. Håkan Selin, en
av författarna till den ovan citerade rapporten, kommenterade
regeringens siffra:
Det är en imponerande träffsäkerhet att kunna säga att det är just
119 000, det här får man ta med en stor nypa salt. […] Det dystra
forskningsläget när det gäller jobbskatteavdraget är att det varken
går att säga att det leder till högre sysselsättning eller inte.6

Men dylika invändningar avskräckte inte regeringen från att
fortfarande hänvisa till samma kalkyl på sin webbplats7 så sent
som våren 2014. Med samma precision som för reformen som
helhet skulle införandet av det femte jobbskatteavdraget i sig
ge upphov till 13 000 nya jobb till en kostnad av 12 miljarder
kronor. Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, avrådde regeringen från att gå vidare med sina planer eftersom han menade
att reformen skulle kosta mer än den smakade. Enligt honom
skulle staten endast få tillbaka en bråkdel av kostnaden för det
femte jobbskatteavdraget. I slutändan skulle de minskade skatte
intäkterna till följd av reformen därför göra det än svårare för
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staten att finansiera sina åtaganden inom välfärden samtidigt
som behoven – precis som regeringen själv redan hade konstaterat – fortsatte att växa i takt med en allt äldre befolkning.8 Likväl
infördes det femte avdraget 2014.
Men även om vi godtar den teoretiska beräkningen om totalt
119 000 nya arbetstillfällen tack vare jobbskatteavdragen skulle
reformen ändå vara ett dyrbart sätt att bekämpa arbetslösheten
eftersom varje nytt jobb därmed har kostat staten åtminstone
700 000 kronor. I själva verket har kostnaden per nytt arbetstillfälle troligtvis varit betydligt mycket högre. Anledningen är
helt enkelt att reformens huvudsakliga målgrupp – de som står
längst ifrån arbetsmarknaden – knappt ens kände till jobbskatte
avdraget under de första åren, varför reformen följaktligen inte
kunde ha påverkat deras beteende på arbetsmarknaden. De som
däremot redan hade en anställning fick däremot ett välkommet
tillskott till hushållskassan.9 Men de led å andra sidan inte av så
kallat utanförskap.
Även andra åtgärder för att skapa fler arbetstillfällen, som
sänkt restaurangmoms och rabatt på arbetsgivaravgiften för ungdomar, har haft små effekter. Denna gång kom kritiken från Lars
Jonung, ordförande i Finanspolitiska rådet – en myndighet som
utvärderar den ekonomiska politiken. Han kallade sänkningen
av restaurangmomsen för ett ”branschstöd”. Mångmiljardbelopp
i uteblivna skatteintäkter gjorde de få arbetstillfällen som uppstod dyrköpta. I slutet av 2013, två år efter momssänkningen, bedömde Konjunkturinstitutet att skattesänkningen som bäst hade
lett till 4 000 nya jobb. Vilket innebar att varje nytt arbetstillfälle
som minst hade kostat samhället över en miljon kronor eftersom
de uteblivna skatterna, enligt regeringens egna siffror, gjorde att
staten det första året förlorade 5,4 miljarder kronor i minskade
intäkter.10 Med andra ord hade det varit långt effektivare ur ar250
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betsmarknadssynpunkt att anställa fler sjuksköterskor eller lärare
i exempelvis offentlig sektor. Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar var också en synnerligen ineffektiv åtgärd eftersom varje nytt
arbetstillfälle i genomsnitt kostade staten mellan 1 och 1,6 miljoner kronor11, vilket är drygt fyra gånger mer än den genomsnittliga lönekostnaden för ungdomar. Ur sysselsättningsperspektiv var
därför dessa reformer högst tveksamma offentliga investeringar.

***
Det finns också ett par andra aspekter av arbetslinjen som är
värda att uppmärksamma. Även om jobbskatteavdraget är utformat för att gynna låg- och medelinkomsttagare har effekterna av
höjda avgifter till a-kassan och sänkta nivåerna i socialförsäkringarna i praktiken inneburit att staten har givit med ena handen
och tagit tillbaka med den andra. Eftersom människor med låga
inkomster är mer beroende av offentliga trygghetssystem än höginkomsttagare har förändringen inneburit ett tvivelaktigt nöje
för låginkomsttagare i den mån som de lägre skatter samtidigt
har resulterat i höjda egenavgifter och sänkta ersättningsnivåer.
Men faktum är att jobbskatteavdragen inte var tänkta som någon
gåva till de ekonomiskt sämst ställda i samhället i första hand.
I stället var de i allt väsentligt en present till näringslivet. Trots
ivriga försäkringar om motsatsen har interna dokument visat hur
avsikten med Borgs reformer hela tiden var att sänka de så kal�lade reservationslönerna12 (det vill säga de lägsta löner som folk är
beredda att arbeta för). Logiken är tämligen enkel: Om människor får mer kvar i plånboken efter skatt minskar deras lönekrav
och de är beredda att arbeta för en lägre lön än tidigare. Med
lägre löner blir det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa dem
som står utanför arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till lägre
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arbetslöshet. Finanspolitiska rådet menade rent av att politikens
målsättning i det långa loppet var att åstadkomma en generell
lönesänkning i samhället. En rapport från Arbetarrörelsens tankesmedja menade däremot att det inte var troligt att den förda
politiken skulle leda till generellt sett lägre löner, men att den
däremot främjade framväxten av lågavlönade jobb:
Jobbskatteavdraget, den på flera sätt försämrade a-kassan och, faktiskt, de minskade satsningarna på vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning syftar alla till att underlätta tillväxten inom
lägre avlönade yrken: folk ska sänka sin reservationslön, eftersom
man inte har råd att vara arbetslös och eftersom man i alla fall, även
om lönen blir dålig, får behålla litet mer av den.13

Tolkningen verkar rimlig eftersom det förefaller osannolikt att
de som redan har en fast anställning plötsligt skulle avstå löneutrymme till arbetsköparnas fromma bara för att de får mer pengar
i plånboken efter skatt. De med osäkra anställningar, timvikariat
eller arbetslösa skulle däremot få anledning att spotta i nävarna
och bli mer arbetsvilliga eftersom moroten i form av jobbskatte
avdrag kombinerades med piskan från försämrade trygghetssystem. För dem med etablerade positioner på arbetsmarknaden och
förhållandevis höga löner var det däremot troligare att de inte
skulle välja att arbeta mer, eller rent av växla in sin förbättrade
privatekonomi i mer fritid. Denna effekt skulle i sådana fall leda
till oförändrad arbetsinsats alternativt en offentligt finansierad arbetstidsförkortning för höginkomsttagare. För en arbetslös eller
deltidsarbetande person betyder däremot ytterligare en tusenlapp
mer än ytterligare några timmars ofrivillig fritid. Därför är det
troligt att dessa grupper arbetar fler timmar än tidigare till följd av
jobbskatteavdraget. Krassare formulerat har de ekonomiska inci252

kapitel

14 — Rikedom

f ö r e t t f å ta l

tamenten framkallat en desperat situation bland dem med en klen
förankring på arbetsmarknaden. Kombinationen av försämrade
socialförsäkringar och jobbskatteavdrag var därför ett effektivt
sätt att disciplinera arbetskraften och samtidigt lägga grogrunden
för framväxten av okvalificerade serviceyrken eftersom människor
som lever under ett permanent hot om att falla igenom skyddsnäten, och i värsta fall hamna på gatan, har en tendens att inte
ställa till besvär, bråka och ställa krav. De är nöjda om de slipper
sjunka ner i relativt armod. Med andra ord främjar arbetslinjen
tillväxt inom låglöneyrken. Att detta skulle vara regeringens avsikt
får stöd av det faktum att statsminister Fredrik Reinfeldt i januari
2013 inför en internationell publik av näringslivstoppar och politiker på World Economic Forum i Davos i Schweiz förklarade
att Sverige hade en alldeles för liten andel låginkomstjobb. Han
avhöll sig emellertid från att säga rakt ut att arbetstillfällen med
låga inkomster bör bli fler eftersom ”det inte låter så trevligt”.14
Ambitionen gick det emellertid inte att ta miste på.
Rut-avdraget (rengöring, underhåll och tvätt) förstärker ytterligare intrycket av hur regeringen faktiskt har styrt det ökade
arbetskraftsutbudet till en spirande låglönesektor av hushållsnära
tjänster som städning, gräsklippning, tvätt av kläder, putsning
av matsilver, barnpassning, läxläsning med mera.15 I förhållande
till de uppdrag som berättigar till det besläktade rot-avdraget (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) är de hushållsnära tjänsterna av en annan karaktär. Rot-avdraget gäller i allt väsentligt
arbetsinsatser som kräver yrkeskunnande som inte alla människor besitter, exempelvis att utföra elektriska installationer, lägga
tak eller renovera ett badrum i enligt med gällande krav för våtutrymmen. Rut-avdraget gäller däremot tjänster som inte rimligtvis faller under samma kategori. Visst kan det vara skönt för dem
som har råd att låta någon annan städa deras vardagsrum, putsa
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deras matsilver eller läsa läxor med deras barn, men det är inte
uppgifter som faller utanför familjens egen kompetens. I dessa
fall handlar det snarare om statligt subventionerad bekvämlighet. Eller med modern terminologi: Tjänster som underlättar
livspusslet.
”Både rut och rot behövs för att underlätta människors vardag,
inte minst för barnfamiljer och pensionärer”, skriver exempelvis
riksdagsledamoten Lars Beckman (M) i ett pressmeddelande
med rubriken Alliansens rut- och rot-avdrag fortsätter att underlätta människors livspussel!.16 Men trots generösa avdrag är hushållsnära tjänster alltjämt en form av lyxkonsumtion som främst
riktar sig till medel- och överklass. För en lokalvårdare med en
snittlön på drygt 18 000 kronor är en tusenlapp eller två för städning varje eller varannan vecka av en lägenhet på 50 kvadratmeter förmodligen inte någon prioriterad utgift.17 Sannolikt förblir
livspusslet olagt för den servicepersonal som själva städar, tvättar
och putsar åt andra. Statistiken visar också tämligen entydigt att
det i huvudsak är boende i Sveriges rikaste kommuner som utnyttjar avdraget. Invånarna i Danderyd är de flitigaste användarna av förmånen och drar i genomsnitt av drygt åtta gånger mer
för hushållsnära tjänster varje år än svenskarna i gemen. Därefter
följer andra välmående kommuner som Lidingö, Täby, Lomma
och Vellinge.18 Det kan i sammanhanget vara värt att notera att
statsminister Reinfeldt (167 000 kronor i månadslön år 2012) utnyttjade rut och rot maximalt under åren 2008 till 2012 och
därmed gjorde avdrag på sammanlagt en kvarts miljon kronor,
eller 50 000 kronor per år.19 Rut-avdraget förefaller därför i praktiken vara ett offentligt finansierat understödsprogram riktat till
de välbeställda i samhället.
Men förespråkarna hävdar att rut-avdraget har gjort tidigare
svarta jobb vita och därmed har gynnat grupper med en svag po254
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sition på arbetsmarknaden. Moderaterna Henrik von Sydow och
Fredrik Bergqvist skriver bland annat i ett debattinlägg:
En arbetstagare som arbetar svart står utanför flera skyddsnät i trygghetssystemen. Ett sätt att öka efterfrågan på vita tjänster har varit alliansens rut-avdrag. Det har bidragit till att fler människor fått en
trygg anställning med en riktig lön som är pensionsgrundande.20

En rapport från Företagarna hävdade att rut- och rotavdragen
tillsammans hade skapat minst 18 000 nya jobb inom loppet av
ett år. Tack vare rut-avdraget hade minst 4 000 av dessa nya arbetstillfällen gått till personer som tidigare befann sig i ”arbetslöshet eller utanförskap”. Resultatet fick organisationens vd och
chefekonom att skriva ett brinnande försvarstal för avdragen.
Rot- och Rut-avdragen är effektiva och ekonomiskt lönsamma för
både företagen och statskassan. Att avdragen finns kvar är en viktig
del av näringspolitiken för att bekämpa svartjobb och för att skapa
nya växande marknader.21

De menade därför att reformen var en succé. Nya vita jobb ersatte gamla svarta och samtidigt blev åtskilliga städuppdrag och
hushållsuppgifter utförda som tidigare hade dvalts dolda under
en hinna av smuts och damm i villor runt om i Sveriges välbärgade förorter. En ny tillväxtmarknad var född. Men alla var inte
lika jublande. Tidigare fackföreningsekonomen Roland Spånt
hävdade att effekten av rut-avdraget handlade om blygsamma
900 nya heltidsarbeten per år till en kostnad av 800 000 kronor
per jobb.22 Oavsett vilka siffror som ligger närmast sanningen rör
sig de hushållsnära tjänsterna om en artificiellt skapad sektor på
marknaden som alltjämt endast servar en bråkdel av befolkning255
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en23 samtidigt som andra och viktigare verksamheter fortsätter
att lida brist på kvalificerad arbetskraft.
Den uttalade ambitionen att öka antalet arbetstillfällen verkar
inte, retoriken till trots, ha varit den enda eller ens den viktigaste
drivkraften bakom arbetslinjen. Statistiken visar hur andelen i
arbete endast har förändrats marginellt sedan Alliansen tillträdde
hösten 2006. I början av deras regeringsperiod var omkring 66
procent av befolkningen (15–74 år) sysselsatta och våren 2014 är
andelen faktiskt något lägre. Samtidigt ligger arbetslösheten på
8,1 procent.24 Om nu arbetslinjens huvudsyfte faktiskt är att få
fler människor i arbete torde det ha varit betydligt enklare och
effektivare att helt sonika anställa fler förskollärare, sjuksköterskor och läkare. Alla tre yrken där det råder stor efterfrågan och
synnerligen goda framtidsutsikter. I kontrast härtill förväntar sig
Arbetsförmedlingen däremot fortsatt stor konkurrens om städjobben25 under de kommande åren varför hushållsnära tjänster
förefaller vara en missriktad satsning för att bekämpa arbetslösheten på sikt. Med tanke på hur oerhört dyrbara de nya arbetstillfällen som uppstått till följd av jobbskatteavdrag, subventioner och sänkta arbetsgivaravgifter har varit – lågt räknat mellan
700 000 kronor och omkring en och en halv miljon kronor per
nytt jobb – skulle rimligtvis satsningar på fler arbetstillfällen
inom offentlig sektor ha varit ett mer kostnadseffektivt sätt att
använda våra gemensamma skattemedel.
Arbetslinjen förefaller ha en märklig slagsida. I stället för sätta
fler i arbete där behoven är som störst – många landsting tvingas
exempelvis stänga ner vårdplatser på grund av personalbrist26 –
har regeringen investerat enorma summor på att urskillningslöst
premiera de redan förvärvsarbetande och skapa nya arbetstillfällen inom låglönesektorer utan hänsyn till samhällets behov.
Ur ett konservativt perspektiv är politiken emellertid inte för256
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vånande. Offentliga satsningar på fler förskollärare, läkare och
sjuksköterskor skulle onekligen motverka den överordnade målsättningen att underminera den generella välfärdsstaten och förstärka samhällets privata sfär.
Samtidigt passar de nya serviceyrken som uppstått väl in i en
vision där visserligen ”Alla behövs”, men där rollfördelningen
följer en strikt hierarki. De dugliga och produktiva behöver helt
enkelt en omfattande och statligt subventionerad markservice för
att fullt ut komma till sin rätt och därmed kunna bidra till samhällets utveckling. Tjänstefolket frigör således elitens potential.
Rut-avdraget förefaller bygga på en självförhärligande föreställning om de professionella klassernas oändliga arbetskapacitet.
Varje paus från flitens lampa för att skura sin egen toalett eller
stryka sina egna skjortor motsvarar en samhällsekonomisk förlust
då medelklassens intellektuella gåvor inte nyttjas fullt ut. Det är
därför nödvändigt att sponsra deras privatliv för att deras förmåga ska vara på topp varje ny arbetsdag. Endast i detta ljus kan
rut-avdraget framstå som en ekonomiskt förnuftig åtgärd.

***
Under de två senaste mandatperioderna har de omfattande skatte
sänkningarna totalt sett lett till att statens årliga intäkterna har
minskat med omkring 140 miljarder kronor. Det betyder att de
nya Moderaterna tillsammans med sina regeringskollegor har
sänkt skatten mer än vad de notoriska skattesänkarna i gammelmoderaterna föreslog under förre partiledaren Bo Lundgren.27
2002 ledde Lundgrens linje till ett historiskt dåligt val för Moderaterna. Under Reinfeldts ledning har partiet drastiskt sänkt skattenivån i Sverige, men utan motsvarande bakslag i riksdagsvalen.
Sveriges skattekvot – det vill säga andelen av samhällets totala
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produktion som går till skatter – har följaktligen sjunkit kraftigt
sedan Alliansen kom till makten och befinner sig nu på samma
nivå som den gjorde vid mitten av 1970-talet.28 De genomförda
skattesänkningarna har lett till växande klyftor mellan grupper
i samhället eftersom bidrag, socialförsäkringar och skatter inte
längre omfördelar resurser mellan olika delar av befolkningen i
samma utsträckning som tidigare. I stället ökar skillnaderna när
de mest framgångsrika drar ifrån och de sämst ställda hamnar
på efterkälken. Enligt Statistiska centralbyrån lever en allt större
andel av befolkningen under relativt knapra förhållanden, vilket i
sin tur är ”en indikator på risk för fattigdom och socialt utanförskap”. Ironiskt nog har därför den ihärdiga kampen mot ”utanförskap”, de många utspelen och de sänkta skatterna – allt med det
uttalade syftet att hjälpa människor som saknar arbete och egen
försörjning – i själva verket försatt än fler människor i en potentiellt utsatt position. Andelen individer med låg ekonomisk standard har nästintill fördubblats i Sverige sedan tidigt 1990-tal. Allra
hårdast har de utrikes födda och barn till utrikes födda drabbats
av utvecklingen eftersom de stadigt har halkat efter sina etniska
svenska generationskamrater i levnadsstandard. Gapet är störst för
människor som har sitt ursprung utanför Europa.14 Statsminister
Fredrik Reinfeldt har emellertid apropå arbetslösheten i Sverige
förklarat: ”Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi
mycket låg arbetslöshet.”30 Samma förhållande verkar gälla även
för levnadsstandarden. För de etniska svenskar som har det bra
ställt är levnadsstandarden alltjämt mycket god i riket.
Och många människor har faktiskt fått det bättre ställt rent
ekonomiskt. Även andra reformer än de ovan nämnda har varit
nästintill skräddarsydda för att gynna de mer välmående segmenten av det svenska samhället. Genom att ta bort den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal avgift har reger258
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ingen framför allt förbättrat privatekonomin för rika personer som
äger exklusiva villor i attraktiva bostadsområden. Tidigare fick de
betala en procent av taxeringsvärdet, numera är taket för avgiften
satt till 6 000 kronor oavsett hur högt värderad fastigheten är.
Fem av de tio personer som tjänade mest på förändringen var bosatta i Danderyd. Mest minskade dock kostnaden för artisten Per
Gessle som fick sin skatt reducerad med 123 000 kronor för sin
bostad i Tylösand. Men även flera av regeringens ministrar, inklusive statsminister Reinfeldt själv, fick behålla mellan 20 000 och
40 000 kronor mer i plånboken varje år.31 Avskaffad förmögenhetsskatt och avdrag för gåvor till välgörenhet är andra reformer
som pekar i riktning mot en ny samhällsordning.32
Metodiskt och konsekvent har politiken främjat en ordning
där utrymmet för demokratiskt beslutsfattande successivt minskar, samtidigt som de privata maktregimerna inom näringsliv och civilsamhälle växer sig allt starkare i takt med att gapet
mellan fattig och rik vidgas. I förlängningen hägrar ”dygdernas
republik” där privat välgörenhet och privata nätverk av nödvändighet fyller tomrummet efter den generella välfärdsstaten. Men
utvecklingen främjar också framväxten av ett samhällsklimat där
de privilegierade börjar betraktar sina privilegium som självklara
och där de underprivilegierade på motsvarande sätt ser sina positioner längst ner på samhällsstegen som deras givna lott. Sociala
och ekonomiska klyftor framstår i högre grad som topografiska
drag i samhällets geografi i stället för som politiska förhållanden
möjliga att förändra.
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Omdaningen av Sverige har följt ett konsekvent recept. Moderaterna har tillsammans med sina borgerliga alliansvänner genomfört ett program som i väsentliga avseenden har sina rötter i den
konservativa traditionens mylla. Låt oss därför rekapitulera vad
denna jordmån består av. Konservativa hyser visserligen, enligt
egen utsago, en generell skepsis eller rent av fientlighet mot möjligheten att förändra samhället utifrån abstrakta ideal eller utopiska visioner. Men denna hållning hindrar inte dem från att utnyttja regeringsmakten för att genomföra radikala systemskiften
som friskolereformen och det fria vårdvalet. Kritiken mot politiska metoder för att uppnå visionära ändamål är inte en kritik
av maktutövning i sig, utan en kritik av demokratiskt förankrad
maktutövning och då i synnerhet sådan som avser uppnå en mer
jämlik fördelning av makt och resurser mellan olika grupper i
samhället. Krav underifrån utgör alltid ett allvarligt hot mot en
förment naturlig ordning. Ett genomgående tema i konservatismen är därför önskan att betrakta politik som föga mer än ett
opartiskt hantverk i syfte att skapa en förment neutral spelplan
för individer och organisationer. Målet är att främja det allmän261
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intresse som förmodas existera bortom samhällets reella konflikter. Demokrati reduceras i grunden till en fråga om vilken
uppsättning experter som bäst förmår förvalta våra gemensamma
tillgångar på ett förnuftigt sätt. Frågor om folkligt deltagande
och inflytande över politiken blir därmed av underordnad betydelse eftersom medborgarnas huvudsakliga demokratiska uppgift
är att ge sitt samtycke till en eller annan elit av upplysta förvaltare. I detta avseende har konservatismens demokratisyn klara likheter med hur marknaden fungerar eftersom vi som medborgare
i båda fallen åtnjuter personlig frihet att välja bland ett redan etablerat utbud av produkter (partier och politiker respektive varor
och tjänster), medan vi däremot i allt större utsträckning saknar
direkt inflytande över hur dessa alternativ ser ut. Utvecklingen
av de politiska partierna från breda folkrörelser till professionella
kampanjorganisationer1 passar ur detta perspektiv det konservativa idealen som hand i handske.2
Aversionen mot ett brett folkligt deltagande i frågor om hur
samhället bör vara organiserat visar sig också i den uttalade ambitionen att krympa utrymmet för politiska beslut. Ur detta perspektiv är treenigheten sänkta skatter, privatiseringar och marknadslösningar helt central i den konservativa verktygslådan. Ju
större andel av välfärden och samhällsekonomin som faller inom
marknadens sfär, desto mindre utrymme för folket att genom sina
valda representanter direkt styra över gemensamma resurser och
åtaganden. Även om förespråkarna har presenterat privatiseringar
och marknadslösningar med slagord om ökad valfrihet för enskilda individer utgör dessa reformer i allt väsentligt ett ihärdigt
angrepp på det moderna samhällets grundläggande demokrati
ska principer. En kund är inte en medborgare, och marknaden
är inte en demokratisk institution utan en arena för ekonomiskt
graderad makt. Tack vare privatiseringar flyttar makten över väl262
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färden successivt till företag i den privata sektorn. Kommersiella
organisationer som saknar intresse för befolkningens behov och
av nödvändighet agerar utifrån principen om vinstmaximering
får därmed direkt inflytande över våra gemensamma angelägenheter. Privat makt tränger ut offentlig demokratisk makt. Kanske
är det just av detta skäl inte förvånande att det parti som för
drygt hundra år sedan förespråkade ekonomiskt graderad rösträtt
för svenska medborgare i dag ivrigt förespråkar marknadsreformer. I båda fallen blir effekten en ojämlik maktfördelning. För
befolkningsmajoriteten återstår möjligheten att välja mellan existerande alternativ på välfärdsmarknaden utan att för den skull
ha något reellt inflytande över vare sig innehåll eller organisation.
Marknadsreformerna underminerar dessutom den generella välfärdens själva existens då de främjar privata försäkringslösningar
och avgifter för tilläggstjänster som urholkar medborgarnas vilja
att bidra till välfärdens solidariska finansiering. I förlängningen
förvärrar denna utveckling en redan ojämlik fördelning av exempelvis vård och omsorg.
Även den generella välfärdsstatens socialförsäkringar och bidragssystem har hamnat i skottgluggen för den konservativa offensiven. Båda lider av en ur konservativ synvinkel avgörande
nackdel eftersom de utjämnar ekonomiska och sociala skillnader
mellan människor och därmed underminerar den makt som följer
av rikedom och privilegier. Generell välfärd står därför i direkt
konflikt med visionen om ett mer hierarkiskt organiserat samhälle. De konsekventa attackerna på exempelvis a-kassa och sjukförsäkring är därför del av en medveten strategi för att underminera
människors tilltro till kollektiva lösningar vid arbetslöshet och
sjukdom. Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande från 1993:
”tro inte på bidrag i framtiden, tro inte på politikerna” framstår
som en profetia som han själv har arbetat metodiskt för att upp263
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fylla. Men samtidigt som reformerna orsakar växande otrygghet
hos många människor utgör de samtidigt en utmärkt grogrund
för privata initiativ och välgörenhet. Civilsamhället framstår som
ett livskraftigt – av skattereformer uppmuntrat – alternativ till
en urholkad offentlig sektor. När individuella lösningar ersätter
generella system framstår också effekterna av samhällsproblem i
stigande grad som en fråga om individuella tillkortakommanden
hos de drabbade samtidigt som den generella välfärdens system av
sociala och ekonomiska rättigheter förvandlas till villkorad hjälp.
I gengäld breder en föreställning ut sig om att en lyckad karriär,
ekonomisk framgång och social status väsentligen är oavhängig
samhälleliga förhållanden. I stället utgör de tecken på personlig
karaktär och duglighet. Myten om var och en sin egen lyckas
smed klargör också konservatismens eviga och paradoxala lockelse
för dem som befinner sig längre ner på samhällsstegen. Tonvikten
på personligt ansvar är inte bara ett hot om kärvare förhållanden
utan också ett löfte om att när individen väl finner krukan med
guld får denne behålla hela skatten för sig själv utan att någon
annan kan göra anspråk på att få dela på rikedomarna. Den mest
potenta samtida versionen av denna föreställning är ”The American Dream” där visserligen var och en tappert får kämpa mot en
fientlig omvärld, men där den potentiella belöningen i gengäld
oavkortat tillfaller de som har varit flitiga, driftiga och ambitiösa.
Moderaterna och deras samarbetspartier har synnerligen effektivt
anspelat på denna idé när de har presenterat privatiseringar av offentlig verksamhet – som främst gynnar näringsliv och kapitalstarka investerare – som en möjlighet för personal på äldreboenden, skolor och vårdcentraler att stiga i graderna från anställda
till entreprenörer. Även i idealfallet är det endast en bråkdel av de
anställda som kan göra denna resa, men drömmen antar påfallande konkreta former då en osäker arbetsmarknad i kombination
264
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med försämrade sociala skyddsnät gör det nödvändigt för var och
en att se om sitt eget hus. I stället för att rikta frustration och vrede
över försämringarna uppåt mot dem i maktposition följer en del
av dem i underordnad position de konservativa locktonerna och
börjar tävla med varandra om en plats vid köttgrytorna. Strukturen förblir intakt och det latenta hotet om radikala krav under
ifrån avvärjt.
Till skillnad från det gamla Högerpartiet är de nya Moderaterna på god väg att lyckas med ambitionen att skapa ”ett samhälle
av småkapitalister” (se kapitel 5). Tack vare en retorisk framtoning
som konsekvent lyfter fram enskilda initiativ har de nya Moderaterna framgångsrikt förmedlat känslan att vi alla kan bli ”låtsasaristokrater” (se kapitel 1) inom våra egna små domäner om
vi bara lägger manken till. Undersköterskan är en potentiell vd
för ett vårdbolag och städaren en entreprenör in spe. Endast vår
vilja till förändring sätter gränserna. I förlängningen göds dessutom misstanken om att de offentliganställda som trots alla uppmaningar om att starta eget och utmana de offentliga monopolen
inte tar chansen och smider lyckan i egen regi på något sätt saknar
de drivkrafter som skiljer den framgångsrika gräddan från de anonyma massorna. Den mentala uppdelningen i dugliga och mindre
dugliga sipprar långsamt in i det kollektiva medvetandet, vilket i
sin tur förstärker uppdelningen mellan hög och låg.
Ur ett vidare perspektiv är drömmen om personlig framgång
en nödvändig ventil för det potentiella missnöje som alltid sjuder
i en hierarkiskt inrättat samhälle. I princip fyller den samma
funktion som ståndscirkulation och klassresor har gjort tidigare.
Men till skillnad från såväl ståndscirkulation som klassresor, som
redan i namnen antyder att det rör sig om positionsbyten inom
en permanent hierarki, erkänner varken ”The American Dream”
eller dess svenska motsvarighet någon fast struktur. Underord265
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ningen är i stället ett personligt tillstånd som enskilda individer
befinner sig i under kortare eller längre perioder av sina liv och
lösningen är alltid hjälp till självhjälp eller ekonomiska incitament för att förmå människor att ta sig själva i kragen, inte politisk organisering. Drömmen om personlig framgång undergräver
effektivt varje politisk rörelse. När denna tankegång slår rot vill
till och med de längst ner i samhällspyramiden hellre hålla fast
vid en gagnlös barnatro och hoppas på att just de ska lyckas,
än att kämpa för att i grunden förändra rådande förhållanden.
Komikern George Carlin konstaterade å sin sida: ”It’s called the
American dream because you have to be asleep to believe in it”.3

***
Parallellt med vurmen för marknadslösningar och allt fler inslag
av privat finansierad och organiserad välfärd har konservativa
ideologer lyft fram civilsamhället som en privat arena genomsyrad av dygder och moral. I det privata livet kommer vår medmänsklighet till uttryck, men oförfalskad av den byråkrati och
sociala ingenjörskonst som inom det offentliga livet ovillkorligen
förvrider varje genuin medkänsla till en stel grimas; kommandosolidaritetens falska leende. I stället för politiska lösningar förespråkar konservatismen lokalsamhällets organiskt framvuxna väv
av beroenden. Här finns alltjämt individens bästa skyddsnät mot
ett omilt öde. Befriad från den generella välfärdsstatens tyngande
ok kommer all den kärlek och omtanke som slumrar inom familj
och föreningsliv slå ut i blom och på naturlig väg kompensera för
de mer extrema konsekvenserna av ojämlikhet. De rika kommer
inte bara ta på sig en ledarroll i samhället, utan dessutom självmant använda sitt överflöd till fromma för deras olycksbröder
och -systrar. Där skatter, bidrag och socialförsäkringar snedvri266
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der incitament och skapar ”ofärd” – för att citera Staffan Burenstam Linder – leder privata nätverk och välgörenhet till en bättre
värld på frivillig basis. Välgörenhet är emellertid, som vi tidigare
har konstaterat, inte en metod för social förändring utan ett sätt
att lindra de mest iögonfallande uttrycken för social misär och
därmed göra existerande orättvisor lättare att fördraga. Även med
detta i beaktande finns det en hel del som pekar mot att konservatismens vision om det givmilda och solidariska civilsamhället
sannolikt är ytterst motsägelsefull.
Tvärtemot vad konservativa företrädare antyder med sina
ymniga hänvisningar till välgörenhet, filantropi och privata initiativ för att mildra effekterna av fattigdom och social utslagning,
finns det föga fog för föreställningen att de rika skulle vara särskilt benägna att uppfylla denna roll i samhället. Socialpsykologen Paul Piff har tillsammans med kollegor vid universitet i
USA och Kanada visat att klasstillhörighet påverkar benägenheten att skänka pengar till välgörenhet. Rika och välutbildade ger
mindre än de från samhällets lägre socioekonomiska skikt. Flera
andra studier som de citerar pekar i samma riktning och antyder
att välgörenhet i själva verket förstärker redan existerande klyftor eftersom de välbeställda procentuellt sett skänker mindre och
behåller en större del av sina tillgångar för eget bruk än deras
mindre bemedlade bröder och systrar. Forskarna skriver:
Detta särskiljande mönster av givande kontra sparande hos människor i högre respektive lägre klasser skulle kunna förvärra ekonomisk
ojämlikhet i samhället.4

Men skillnader i beteenden mellan olika socialgrupper är
enligt forskarna inte i första hand beroende av de enskilda individers personliga karaktär, utan en följd av deras ekonomiska och
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sociala resurser samt deras relativa position i samhällshierarkin.
Genom att manipulera försökspersonernas emotionella tillstånd
och framkalla medkänsla hos försökspersonerna försvann klas�skillnaderna i givmildhet fullkomligt. Likaså förändrades deltagarnas benägenhet att skänka pengar till välgörande ändamål när
försöksledarna manipulerade deras sociala position i förhållande
till andra människor. De som betraktade sig själva som tillhörande en högre social klass än omgivningen gav bort en mindre
andel av sina resurser och de som uppfattade sig som tillhörande
en lägre social klass gav mer, vilket antyder att social position
är en oberoende faktor som påverkar beredvilligheten att skänka
pengar till främmande människor.
Klasstillhörighet påverkar inte bara individers givmildhet
utan även deras tillit till andra människor och benägenhet att
hjälpa främlingar. I flera studier visar överklass konsekvent upp
mindre hjälpsamhet, givmildhet och empati än underklass. Resultaten går stick i stäv med en ekonomistisk syn på människan
som en kalkylerande maskin av kött och blod som strävar efter
att maximera sin egen nytta i varje situation. Utifrån ett nationalekonomiskt synsätt av neoklassiskt snitt (den dominerande
inriktningen) borde rimligtvis personer från underklass vara
mindre benägna att hjälpa andra människor eftersom de relativt
sett har mer att förlora på att använda sina knappa resurser till
andras fromma; hjälpsamhet är helt enkelt en större kostnad för
dem. Det till synes paradoxala beteendemönster som Paul Piff
och hans kollegor har registrerat får sin förklaring av att social
klass på avgörande sätt påverkar våra livsbetingelser och därmed
får konsekvenser för hur vi agerar gentemot våra medmänniskor. Låg social klass innebär färre resurser (lägre utbildning och
lägre inkomst) och en mer utsatt position inför oförutsedda händelser vilket gör människor längre ner i samhällshierarkin mer
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beroende av personer i sin omgivning för att kunna hantera motgångar och ekonomiska trångmål. Prosocialt beteende, det vill
säga att bry sig om andra människors väl och ve utan egen vinning i åtanke, är därmed ett viktigt sätt att knyta sociala band.
En privilegierade position innebär däremot ett relativt oberoende
av andra människor. Privata ekonomiska resurser gör det exempelvis möjligt att köpa trygghet på marknaden i en helt annan
utsträckning vilket minskar behovet av ett starkt socialt nätverk
i händelse av kris. Rika har också en benägenhet att hellre lita
till sin egen förmögenhet än till sociala nätverk i situationer av
osäkerhet och kaos. Flera andra studier bekräftar liknande socialt
motiverade skillnader i hur individer från olika klasser agerar.
Exempelvis visar överklass mer självupptagenhet och större benägenhet att ljuga och begå brott för att gynna sina egna intressen.
Beteenden som forskarna kopplar till deras social position och de
etiska övertygelser som är överrepresenterade i dessa skikt, exempelvis föreställningen att girighet är någonting gott.5
Det är värt att betona att alla dessa skillnader är tendenser på
samhällsnivå och inte förutsägelser om hur enskilda personer faktiskt kommer att bete sig i specifika situationer. Resultaten pekar
emellertid på att social skiktning faktiskt motverkar de beteenden som är en nödvändig förutsättning för att den konservativa
drömmen om civilsamhället som ”dygdernas republik” ska slå
in. Växande klyftor verkar snarare förstärka narcissism och bristande empati hos de välbeställda än uppmuntra till solidaritet.
Samtidigt innebär en resursfördelning som befäster existerande
ojämlikhet i praktiken en bestraffning av dem som befinner sig
längst ner på samhällsstegen, det vill säga just de människor som
enligt forskningen i större utsträckning uppvisar de beteenden –
omtanke, medkänsla och givmildhet – som konservativa tänkare
ständigt prisar i sina ideologiska skrifter. Den praktiska politiken
269

K o n s e r vat i v

r e va n s c h

verkar därmed motverka idealen. Konservatismens fäbless för att
tala i termer av dygd, karaktär och förtjänst framstår därför mer
som ett evigt moraliserande över hur de lägre klasserna bör bete
sig för att klara sig i en fientlig omvärld – till stora delar skapad
med politiska medel – än som en seriös förmaning till de egna
sympatisörerna. Åtminstone har de retoriska utspelen föga effekt
på de privilegierade när de konkreta politiska förslagen i praktiken syftar till att göra dem än mer oberoende av att knyta och
underhålla täta personliga band till människor i det omgivande
samhället. Exempelvis kan rut-avdraget ses som en uppmaning
att inte ens ta hand om sina nära och kära, utan i stället lägga ut
privatlivets åtaganden på entreprenad. I kontrast härtill behöver
de lägre klasserna på grund av urholkad social service vara omtänksamma och ägna såväl tid som energi åt ”dygdernas republik”. Överklassen har råd att bortse från dylika vädjanden om
vikten av att engagera sig i den lilla världen.
Social klasstillhörighet påverkar emellertid inte bara våra beteenden utan har också inflytande över hur vi ser på vår omvärld
och vilka förklaringsmodeller vi föredrar när vi betraktar sociala fenomen. Även här pekar forskningen på väsentliga skillnader mellan olika klasser. Inte minst visar det sig att välbeställda
personer – de främsta förmånstagarna av konservativ politik – i
högre utsträckning än andra betraktar människors rang i samhällshierarkin som följden av deras individuella egenskaper. Med
andra ord betraktar de i första hand fattigdom som en karaktärsbrist, inte en konsekvens av samhällsförhållanden. På motsvarande sätt ser de status och framgång som frukten av personlig
duglighet, inte sociala och ekonomiska privilegier. Även när det
gäller beskrivningen av olika grupper i samhället, oavsett om det
rör sig om kön, etnicitet, sexuell läggning eller klass, finns det en
korrelation mellan överklass och föreställningen om att bestän270
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diga och inneboende egenskaper definierar dessa indelningar.
Följaktligen är exempelvis kvinnor eller svarta eller homosexuella
på vissa sätt. Olika sätt att dela in människor i grupper är således
inte sociala konstruktioner, utan fasta och beständiga kategorier
som existerar oberoende av vilka föreställningar som råder i det
omgivande samhället. Utifrån detta synsätt framstår människors
relativa över- eller underordning i samhället som oavhängiga historiska och sociala omständigheter. Likheterna mellan detta sätt
att göra världen begriplig och den grundläggande konservativa
uppfattningen att rangordningen av människor i allt väsentligt
är en konsekvens av medfödda och därmed naturliga skillnader
torde vara uppenbar. Dylika förklaringsmodeller rättfärdigar
såväl existerande hierarkier som fördomar om andra människor.
Extrema exempel på resonemang sprungna ur samma intellektuella grogrund är misogyni, rasism och socialdarwinism som
alla har det gemensamt att de förklarar – och urskuldar – vissa
gruppers förtryck av och dominans över andra grupper med hänvisning till påstådda tillkortakommanden hos de underordnade
grupperna. Eller som socialpsykologerna formulerar saken:
Individer åberopar övertygelser om andra människors inneboende
egenskaper för att rättfärdiga eller upprätthålla sociala hierarkier.6

I kontrast härtill tenderar personer från lägre sociala strata
att betona betydelsen av yttre faktorer för att förklara skillnader mellan olika sociala grupper i samhället. Exempelvis ser de
i större utsträckning diskriminering, skillnader i politiskt inflytande, utbildning och det ekonomiska systemets funktionssätt
som avgörande för vilka människor som blir rika respektive fattiga i samhället. Överhuvudtaget är de mer benägna att betrakta
existerande förhållanden som beroende av social kontext, i stället
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för som konsekvenser av karaktärsdrag, temperament eller läggning hos enskilda individer. Omständigheter bortom individens
kontroll är sålunda avgörande för hur livet ter sig, enligt detta
synsätt. Det kan vara värt att notera att sociala förhållanden till
skillnad från medfödda egenskaper är möjliga att påverka och
förändra.
Det faktum att låg social klass verkar främja andra förklaringsmodeller än hög social klass har också sin grund i hur klass rent
konkret påverkar hur mycket kontroll och inflytande en individ
har över sitt eget liv. En relativ avsaknad av ekonomiska resurser,
god utbildning och yrkesmässig status leder till reducerad makt
och därmed en lägre känsla av kontroll. Omgivningen påverkar
livssituationen i stor utsträckning. Individer vid andra änden av
det sociala spektrumet har däremot mer makt och därmed kontroll över sin egen situation. De är relativt oberoende av yttre faktorer, varför personliga egenskaper som läggning och drivkrafter förefaller vara av större betydelse för vad som är möjligt för
dem att uppnå. Att vara oberoende av andra människor främjar i
sig en självcentrerad och solipsistisk verklighetsuppfattning som
lägger tonvikten vid individuella egenskaper som förklaring till
såväl egna framgångar som andras misslyckanden.7
Utifrån den forskning som har citerats här ovan förefaller konservatismen alltjämt vara trogen sitt historiska ursprung bland
samhällets privilegierade elit då dess förklaringsmodeller i det
närmaste är skräddarsydda för att bekräfta vanliga föreställningar hos de övre samhällsskikten. De fattiga är fattiga för att de
saknar drivkrafter och de rika är rika för att de förtjänar det.
Samtidigt bygger konservatismens retorik på en besynnerlig
människosyn där samma personer som när de agerar på marknaden odlar tävlingslystnad, egenintresse och likgiltighet inför
andra människor hastigt byter personlighet och börjar bete sig
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med empati när de träder in i den privata sfären. En omvandling
som äger rum flera gånger varje dag året runt, livet ut. Detta är
en föreställning som går djupare än idén om att vi alla ikläder oss
olika sociala roller vid olika tillfällen; det är en politisk version av
Dr Jekyll och Mr Hyde.
I praktiken får den emellertid på grund av sin obefintliga
verklighetsförankring föga genomslag. Vilket i ärlighetens namn
aldrig har varit meningen eftersom ojämlikhet i sig inte är något
problem, utan snarare någonting gott. Då fattigdom är förutsättningen för rikedom är den förment naturliga ordningen värd att
bevara eftersom några måste befinna sig på den förlorande sidan i
kampen om makt och resurser för att de dugliga ska kunna njuta
sitt otium.

***
Trots retoriska förändringar och en framtoning anpassad för en
befolkning stöpt i folkhemmets förhållandevis trygga famn har
inte Moderaterna i grunden förändrat sina politiska målsättningar under det senaste decenniet. Prefixet ”nya” framför partinamnet har inte inneburit något genomgripande skifte av deras sociala och ekonomiska agenda. Moderaterna är alltjämt Sveriges
främsta konservativa parti vars målsättning är ökad ojämlikhet,
tydligare hierarkier, mer privat makt och en minskad sfär för demokratiskt beslutsfattande. Ett samhälle där fördelningen av privilegier och förmåner utgår från förtjänst och duglighet på marknadens arena och där individuellt ansvar ersätter generella och
kollektivt garanterade rättigheter. Om vägen till detta åtråvärda
tillstånd leder till uppenbart negativa konsekvenser för enskilda
medborgare eller samhällsgrupper är det ett pris som dessa grupper får betala oavsett om de vill eller inte.
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Som regeringens dominerande parti styr Moderaterna inte
pragmatiskt, de styr ideologiskt.
Men trots att det vid det här laget torde ha framgått hur konservativa ideal genomsyrar centrala delar av den förda politiken
finns det alltjämt en benägenhet hos journalister och samhällsdebattörer att medvetet eller omedvetet betrakta konservatismen
som en historisk kvarleva, någonting som inte längre existerar
inom svensk politik (undantaget Kristdemokraterna). På grund
av detta har den konservativa ideologin och dess grundläggande
värderingar varit i det närmaste osynliga i debatten. När konsekvenserna av de senaste decenniernas ekonomiska politik hamnar
i skottgluggen tar kritiken sig allt som oftast formen av ihärdiga
fördömanden av ett så kallat ”nyliberalt systemskifte” och marknadsanpassningar, eller kritik mot organisationsteorier som New
Public Management (i synnerhet efter Maciej Zarembas artikelserie om sjukvården i Dagens Nyheter). Båda dessa ansatser skjuter
emellertid bredvid målet. Nyliberalismen är, som vi tidigare har
konstaterat, främst en uppsättning ekonomiska argument för hur
liberaliseringar förväntas frigöra den höga produktivitet och effektivitet som förknippas med kapitalism och marknadsekonomi,
inte en politiskt sammanhållen samhällsvision. På samma vis är
marknaden en metod för att fördela resurser, inte ett egenvärde
i sig. Hänvisningar till så kallade marknadsmisslyckanden är i
detta sammanhang ett typiskt och apolitiskt sätt att konfrontera
värderingsfrågor. Marknaden misslyckas aldrig, dess funktionssätt har däremot några grundläggande egenskaper som gör att lösningar i enligt med dess principer får vissa förutsebara konsekvenser – maktkoncentration och ojämlikhet – som dess förespråkare
rimligen finner vara av godo, eller åtminstone acceptabla.
Varken drömmen om perfekta marknader, förkärlek för specifika organisationsteorier eller längtan efter hög effektivitet moti274
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verar emellertid politiker till handling, utan politiska visioner och
värderingar. Om marknadslösningar ofelbart gav upphov till en
jämn resursfördelning eller om kapitalismen konsekvent gynnade
de fattigaste på de rikas bekostnad skulle konservativa politiker
tämligen omgående sälla sig till klagokören över hur marknaden
perverterar människors drivkrafter. Men genom debattens ständiga sammanblandning av mål och medel har ideologiska motiv
förpassats ur blickfältet. Det faktum att såväl socialdemokratiska
som borgerliga regeringar har genomfört nyliberala reformer gör
det dessutom lätt att bortse från att olika aktörer faktiskt kan använda samma medel i avsikt att uppnå åtminstone delvis skilda
målsättningar. Uttryckt med andra ord: Om vi eftersträvar egalitära ideal men uppnår ojämlikhet är vår politik ett misslyckande;
Om vi eftersträvar större klyftor och uppnår det är vår politik en
succé. Inom den politiska sfären är intentioner av avgörande betydelse. När ett nyliberala åtgärder får stå vid skampålen har vi
blandat ihop mål och medel. Det faktum att konservativa makthavare som Ronald Reagan och Margaret Thatcher på 1980-talet
var de främsta förespråkarna för nyliberala program borde ge en
indikation om vilka ideologiska motiv som låg bakom deras politik. Konservatismen kan dock både ha och mista nyliberalismen
– troligtvis mer det senare eftersom det finns betydligt radikalare
libertarianska visioner som bättre svarar mot ideologins ideal –
däremot klarar den sig inte utan ojämlikhet.
En annan tendens inom det offentliga samtalet som tar bort
uppmärksamheten från grundläggande värderingar är att bedöma
makthavares kompetens utifrån utilitaristiska kriterier, bedömningar av hur väl politiken lyckas maximera största möjliga nytta
för det största antalet människor. Ur detta perspektiv framstår
vissa reformer som entydigt misslyckade. En typisk reaktion på
politiska åtgärder som drabbar många människor är därför att
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döma ut de ansvariga som inkompetenta och politiken i sig som
obegriplig. Exempelvis skriver den socialdemokratiska debattören Eric Sundström våren 2014 på Dagens Arenas webbsajt under
rubriken Reinfeldts förakt för politikens hantverk en kritisk artikel
om konsekvenserna av regerings politik där han apropå andelen
arbetslösa och utförsäkrade framhåller att: ”Mycket av det som
borde vara lägre har blivit högre”; apropå det minskade antalet
anställda i kommunerna att: ”Saker som gärna får bli fler har
blivit färre” och apropå ökade klyftor att: ”Avstånd som borde
minska har ökat”.8 Andra socialdemokrater dömer ut regeringen under rubriken Fredrik Reinfeldts politik är ogenomtänkt 9 och
en miljöpartistisk språkrörskandidat kallar ökad barnfattigdom
för ”Ett resultat av en ogenomtänkt politik”10. Dessa debattörer
anser uppenbarligen att ökade klyftor är något entydigt negativt
som alla förväntas vilja motverka. Men föreställningen att det
skulle råda konsensus kring vissa värden är en naiv föreställning
som underminerar det demokratiska samtalet eftersom det implicerar att politik i grund och botten är ett värdeneutralt hantverk
– en genuint konservativ position – som olika partier kan vara
mer eller mindre bra på att utföra.
I själva verket är varken ökade klyftor, minskad trygghet för
arbetslösa eller färre kommunanställda några oförutsedda konsekvenser, eller tecken på att Alliansens politik är missriktad och
ogenomtänkt, utan effekterna av högst medvetna beslut som prioriterar ekonomisk frihet och eget ansvar framför jämlikhet och
generell välfärd. När olika värden står på spel är det troligare att
ideologiska övertygelser och politiska visioner fäller avgörandet
till fördel för det ena värdet i stället för det andra, inte inkompetens och dumhet. Den politiska viljans motsvarighet till ändamålen helgar medlen förklarar varför politiker går vidare med reformer trots en motsträvig folkopinion eller kritik från experter och
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forskarsamhälle. Politiker är sällan halsstarriga utan mycket goda
skäl. Om åtgärder får oavsiktliga konsekvenser, sett utifrån deras
egna övertygelser, vore det ytterst märkligt av dem att fortsätta
på den inslagna vägen. När de vägrar att ompröva sina beslut
tyder det snarare på att effekterna inte alls – oavsett vad somliga
debattörer vill tro – går stick i stäv med deras intentioner, eller
åtminstone att de positiva konsekvenserna överskuggar de negativa. Med andra ord: Bara för att vi ogillar en viss politik betyder
det inte att den är misslyckad, dum eller inkompetent.

***
Den politik som Alliansen med Moderaterna i spetsen har genomfört i Sverige sedan 2006 är ur ett konservativt perspektiv i
flera avseenden en succé. Äntligen har den konservativa rörelsen i
någon mån fått upprättelse för den räcka av nederlag som 1900talets demokratiska genombrott och strävan efter jämlikhet har
inneburit. En senkommen, men hett eftertraktad revansch. Detta
innebär emellertid inte att vi nu skulle befinna oss i ett konservativt drömsamhälle. Men grunden är lagd för fortsatta förändringar i samma riktning. Förändringspotentialen är dessutom alltjämt stor. För trots privatiseringar, ökade sociala och ekonomiska
skillnader mellan människor och ett växande utrymme för ideella
initiativ inom det civila samhället är Sverige alltjämt ett land med
en internationellt sett hög skattekvot, relativt stor jämlikhet och
en omfattande offentlig välfärd. Ambitionen att förändra dessa
förhållanden är dock ett långsiktigt projekt som av nödvändighet
sträcker sig över en betydligt längre tidsperiod än två mandatperioder om sammanlagt åtta år, eller ens ett par decennier. Men
inriktningen är klar. Ur detta perspektiv är föreställningen att alla
partier i grund och botten vill samma sak och bara tävlar om hur
277

skickliga de är på att förvalta ett gemensamt arv en politisk illu
sion. I stället för att underhålla denna illusion borde vi lyfta fram
de grundläggande värden och visioner som särskiljer politiska alternativ från varandra. Ideologierna är inte döda.
Konservatismen har sin givna plats i samtida svensk politik.
Den är långt ifrån något fossil från det förflutna, utan en dynamisk och i allra högsta grad levande rörelse med radikala idéer
för framtiden. Konservatismen vill inte förvalta och bevara, den
vill förändra.

tack

Jag har under en längre tid funderat på att skriva om det senaste
decenniets politiska utveckling i Sverige, men det var först efter
att ha läst Corey Robins The Reactionary Mind som tankarna
tog konkret form. Först då insåg jag att det som förenade många
av de politiska initiativ som regeringen Reinfeldt lanserade
föreföll utgöra variationer på en konservativ tematik. Ur denna
insikt tog detta projekt sin början. Många långa dagar framför
tangentbordet, botaniserande i bokhyllor och studerande på
Kungliga biblioteket har till slut resulterat i detta alster. Men
utan hjälp och stöd hade jag inte lyckats skriva denna bok. Jag
vill därför skänka en tanke av djupaste tacksamhet till mina föräldrar, Mats & Maud Bröms, som bidragit med oundgängligt
ekonomiskt stöd, min kära sambo, Åsa Carlman, för korrekturläsning, inspiration och stöd samt min vän Ragnar Nordqvist
för värdefulla synpunkter på texten under resans gång. Även
goda vänners uppmuntrande ord har gjort färden behagligare än
den annars skulle ha varit.
Kort och gott, utan civilsamhällets täta väv av ömsesidiga
relationer hade inte Konservativ Revansch sett dagens ljus.
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