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Sammanfattning 

Den kapitalistiska organiseringen av ekonomin och det liberaldemokratiska representativa 

styrelseskicket har de senaste årtiondena blivit så cementerade och ”objektifierade” att 

denna ideologiska konstruktion i många avseenden inte längre betraktas som en produkt av 

det mänskliga medvetandet utan presenteras mer eller mindre som en naturgiven totalitet. 

Trossatsen att mänskligheten inte längre kan hoppas på något bättre än det liberal-

kapitalistiska institutionella arrangemanget – med det individuella ekonomiska subjektets 

fria förfogande över privategendomen, fri konkurrens, ekonomisk tillväxt, fri kapitalrörelser 

samt ett indirekt och representativt styrelseskick – har blivit ett vedertaget sakförhållande 

inom den offentliga diskussionen. I det föreliggande arbetet utgår vi ifrån uppfattningen att 

den liberal-kapitalistiska världsbilden, liksom alla andra världsbilder, är en kognitiv 

konstruktion. 

Vårt syfte är att, med avstamp i Thomas Kuhns paradigmteori, försöka dekonstruera denna 

världsbild för att förhoppningsvis kunna skönja den historiska och samhälleliga bakgrunden 

till det rådande paradigmet, samt att synliggöra hur det ideologiskt orienterade liberala 

samfundet genom olika mekanismer och modifieringar försökt försvara och bevara denna 

världsbilds legitimitet och parametrar. De teoretiska och metodologiska ramverken i detta 

arbete vägleds i stor utsträckning av den begreppsapparat som finns representerad i Thomas 

Kuhns paradigmteori.  

Vi gör i detta arbete gällande att begreppet ”framåtskridande” som uttryckte en optimistisk 

tilltro till en ljusare framtid, möjliggjord av ackumulationen av ny kunskap och nya 

vetenskapliga innovationer, har spelat en avgörande roll i det liberala samfundets förståelse 

av det egna paradigmet. Genom att koppla samman sin världsbild med det ”objektiva” 

begreppet om framåtskridande, lyckades det liberala samfundet omvandla sin ideologiska 

konstruktion till en ”naturgiven och universell referensram” ur vilken alltfler samhälleliga 

förhållanden hämtade sin legitimitet men också ”objektivitet”.  Genom att inte sky några 

ansträngningar för att tvinga in sin förståelse av världen inom ramen för den egna 

världsåskådningen, har det liberala samfundet framgångsrikt assimilerat olika anomalier och 

oregelbundenheter till det förväntade inom det egna paradigmet. De samhällsformationer 

som har uppstått till följd av assimileringsförsöken, har syftat till att motverka 

upp/återkomsten av allvarliga anomalier, men de har i lika stor utsträckning avsett att 

begränsa massans inträde på och inflytande över den politiska scenen.  
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Abstract 

 

The capitalistic organization of the economic system and the liberal democratic 

representative form of government has in recent decades become so cemented and 

"objectified" that this ideological construction in many ways no longer is regarded as a 

product of the human mind, but presented more or less as a natural given totality. The 

dogma that humanity no longer can hope for something better than the liberal-capitalistic 

institutional arrangement - with the individual economic subject´s free disposal of private 

property, free competition, economic growth, free capital movement, and an indirect and 

representative government - has become an accepted fact in the public discussion. In this 

essay, we assume that the liberal-capitalistic worldview, like all other worldviews, is a 

cognitive structure. 

Our purpose is to try to deconstruct the liberal-capitalistic worldview by using Thomas 

Kuhn´s paradigm theory and our ambition is that we can be able to discover the historical 

and social background to the current paradigm. Our aim in this present work is to highlight 

how the ideologically oriented liberal community through various mechanisms and 

modifications has defended and preserved the paradigm´s legitimacy and the continuity of 

this worldview. The theoretical and methodological framework of this essay is guided by the 

concepts, which are represented in Thomas Kuhn's theory of paradigm. 

In this essay, we argue that the term “progressive” who expressed an optimistic belief in a 

brighter future, which was made possible by the accumulation of new knowledge and 

scientific innovation, has played a crucial role in the liberal community's understanding of its 

own paradigm. By linking their world with the "objective" notion of progress, the liberal 

community managed to transform their ideological construct as a "natural given and 

universal frame of reference" from which more and more social relations collected its 

legitimacy and "objectivity". The liberal community has successfully assimilated various 

anomalies and irregularities into the expected in their own paradigm by forcing their 

understanding of the world within the context of their own worldview. The social formations 

that have arisen as a result of assimilations attempts, has aimed to counteract the upraise 

and return of serious anomalies, but they have just as much intended to limit the entry of 

the masses and its influence on the political scene.  
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KAPITEL 1 

 

I föreliggande kapitel presenteras uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar . Det 

ges också en översiktlig presentation över uppsatsens material och de avgränsningar som 

har gjorts under arbetets gång. Det resterande utrymmet ägnas åt tidigare forskning på 

området. 

 

1.1 Inledning  

Sedan Sovjetunionens implodering och den socialistiska praktikens fall, har den kapitalistiska 

organiseringen av ekonomin och den liberala representativa demokratin på allvar 

underminerat trovärdigheten för sina ideologiska motståndare och misskrediterat deras 

anspråk på att kunna erbjuda ett samhällssystem som står i enlighet med mänskligt 

strävande efter; frihet, välstånd, lycka och framsteg. Efter att ha tagit avsked från sina 

viktigaste ideologiska antagonister, har den liberal-kapitalistiska ordningen alltjämnt 

betraktats som det enda ändamålsenliga och historiskt genomförbara alternativet att 

organisera samhälle och ekonomi. Denna samhällsordning har ständigt mer antagit en 

paradigmatisk karaktär och har i vissa avseenden utnämnts till ”slutmålet”1 och den 

ofrånkomliga horisonten för allt mänskligt samhälleligt strävande. I takt med detta har också 

utrymmet för alternativa spekulativa tolkningar av människans mål i relation till samhället, 

naturen och historien begränsats.  

Den liberal-kapitalistiska ordningens paradigmatiska status framträder kanske tydligast när 

inkongruens och oregelbundenheter utpekas och påpekas av skeptiker och kritiker. Att påstå 

att recessionerna och de återkommande finanskriserna är inneboende tendenser i det 

kapitalistiska produktionssättet, framstår som något obegripligt, eftersom de inte kan vara 

annat än några smärre avbrott i marknadens ändlösa och välgörande expansion. Att 

framkasta idén om att vår massproduktion och masskonsumtion tillsammans med 

exploateringen av naturen är i färd med att undergräva grundförutsättningar för allt liv på 

planeten, förkastas som en myt, skrämselpropaganda eller åtminstone inget problem som 

marknaden inte kan lösa (vi får helt enkelt massproducera och masskonsumera grönt). Att 

                                                           
1
 Efter Berlinmurens fall 1989 proklamerade den neokonsvervativa amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama 

”historiens slut”. I sitt välkända verk The End of History and the Last Man (1992) poängterade Fukuyama att i 
och med den liberala västerländska demokratin – ”the Western idea” – hade mänsklighetens ideologiska 
evolution fullbordats.  
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förespråka för en samhällsekonomi som inte har obegränsad tillväxt som sinnebilden för 

individuell och samhällelig lycka, framställs som en vrångbild av utveckling och framsteg. En 

samhällsekonomi utan tillväxt förstås synonymt med en samhällsordning i stagnation och 

degeneration. Att påpeka behovet av bättre förmedling mellan det enskilda beslutet och det 

samhälleliga resultatet, dvs. att vilja berika den representativa och indirekta demokratin 

med komponenter som möjliggör ett reellt politiskt deltagande för flertalet av medborgarna, 

tolkas som försök att störa den liberala demokratins stabila och harmoniska sätt att fungera.   

I det föreliggande arbetet söker vi förstå den process ur vilken den nuvarande 

liberalkapitalitiska ordningen med det ekonomiska subjektets fria förfogande över 

privategendom, fri marknad, fri konkurrens, ekonomisk tillväxt och ett representativt 

styrelseskick har fått sin paradigmatiska form. Vi vill med avstamp i Thomas Kuhns 

paradigmteori belysa och problematisera den historiska och samhälleliga bakgrunden till 

denna ordning, med det explicita syftet att påvisa att den liberal-kapitalistiska världsbilden, 

liksom alla andra världsbilder, är en kognitiv konstruktion som har sitt ursprung i subjektiva 

reflektionsprocesser hos enskilda individer, och att gränserna för dess vidmakthållande och 

legitimitet sammanfaller med gränserna för hur ambitiösa och fyndiga de som omhuldar 

världsbilden och de som svarar för legitimeringen är. Medveten om risken att vi i vissa 

avseenden närmar oss otillåtna generaliseringar och förenklingar i vår läsning av den 

liberalkapitalistiska ordningens historiska bakgrund, vill vi i föreliggande volym inta en kritisk 

(och ideologiskt normativ) position till både den liberalistiska världsbilden och den 

kapitalistiska organiseringen av ekonomi och samhälle. Det kritiska förhållningssättet ämnas 

framförallt tangera själva den process varigenom den liberalkapitalistiska världsbilden får sin 

karaktär av ”en naturgiven ordning”. Vi vill i detta arbete helt enkelt undersöka hur det 

kommer sig att en ideologisk konstruktion av det slaget kan anta en sådan paradigmatisk 

form? Hur kan en världsåskådning eller ideologi efter ett par århundraden anta en sådan 

karaktär att den i många avseenden inte längre betraktas som en produkt av det mänskliga 

medvetandet utan framträder mer eller mindre som en naturgiven totalitet? Den 

liberalkapitalistiska världsbilden har genom historien genomlidit ett antal allvarliga kriser, 

som har skakat paradigmets grundvalar i grunden. Den liberalkapitalistiska ordningen har 

emellertid överträffat varje tidigare paradigm i sin elastiskhet och anpassningsförmåga att 

effektivt lösa sina kriser inom ramen för det rådande paradigmet. Hur har de som har svarat 
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för världsordningens bevarande och legitimering, lyckats med detta företag? Hur har 

paradigmet förändrats till följd av de olika assimileringsförsöken av de uppkomna kriserna? 

Vilka konsekvenser har dessa förändringar haft för det liberala samfundets förståelse av det 

representativa styrelseskicket, och närmare bestämt i deras förståelse av massans 

deltagande i det politiska systemet? Vilket utrymme och vilken roll förväntas folket ha i den 

liberalkapitalistiska versionen av demokrati? Har de olika assimileringsförsöken explicit eller 

implicit avsett begränsa folkets tillträde till den politiska arenan, i ett försök att bevara 

paradigmet intakt?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

En av de förhärskande teserna i den offentliga diskussionen har, sedan Sovjetunionens 

implodering och den socialistiska praktikens fall, varit att den kapitalistiska organiseringen av 

ekonomin och den liberala representativa demokratin utgör den ofrånkomliga horisonten för 

allt mänskligt strävande. Det kapitalistiska produktionssättet och den representativa liberala 

demokratin presenteras oftast i termer av naturgivna totaliteter. Det övergripande syftet 

med detta arbete är att, med avstamp i Thomas Kuhns paradigmteori, söka dekonstruera de 

diskurser och diskursiva förfaranden som har givit denna trossats karaktären av en objektiv 

och lagbunden nödvändighet.  

Thomas Kuhn förstår ett ’paradigm’ som en allmänt erkänd vetenskaplig presentation som 

under en period ger ett samfund forskare klart definierade vetenskapliga problem och 

tillhandahåller dem bedömningskriterier för vad som är legitima problemlösningar. Kuhn  

anmärker att ett paradigm är till en början ett löfte om framgång, och att varje paradigm för 

eller senare konfronteras med anomalier och oregelbundenheter (data och observationer 

som strider mot paradigmets grundantagande). Kuhn gör också gällande att tilltron till det 

egna paradigmets förträfflighet i uppfyllandet av löftet om framgång gör att forskarna 

hängivet sysselsätter sig med att lösa alla de problem som åläggs dem, i syfte att minska 

diskrepansen mellan paradigmets förutsägelser med de verkliga fenomenen. I detta arbete 

redogörs för tre olika anomalier och försök kommer att göras i syfte att belysa hur det 

ideologiskt orienterade samfundet, som har svarat för legitimeringen av världsbilden, burit 

sig åt för att assimilera de olika oregelbundenheterna inom ramen för det egna paradigmet, 
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och därmed lyckats skapa korrelation och koherens mellan paradigmets förutsägelser och de 

verkliga sociala, ekonomiska och politiska förhållandena. Vi vill genom ett sådant företag 

framförallt belysa de diskurser och diskursiva förfaranden har begagnats i assimileringen av 

anomalierna, men också dessa mekanismers återverkningar på det liberala samfundets 

förståelse av demokratin och det demokratiska styrelseskicket inom ramen för det liberal-

kapitalistiska paradigmet.  

Mot bakgrund av ovanstående resonemang och som en konkretisering av vårt övergripande 

syfte, vill vi i det föreliggande arbetet besvara följande frågeställningar:  

 Ur vilka historiska och samhälleliga förhållanden uppstår det liberal-kapitalistiska 

paradigmet, och med hjälp av vilka mekanismer legitimeras den nya världsbildens 

anspråk på ”objektivitet” och ”universellt giltighet”?  

  Inom vilket politiskt, ekonomiskt och socialt institutionellt arrangemang 

konkretiseras den nya världsbilden? 

 Med hjälp av vilka modifieringar och ad-hoc-justeringar av allämna ståndpunkter har 

de olika anomalierna assimilerats inom det liberal-kapitalistiska paradigmet och hur 

har samhällsformationen ändrats till följd av dessa modifieringar och assimileringar?  

 Vilka konsekvenser har de olika assimileringsförsöken av anomalierna haft på det 

liberala samfundets förståelse av demokratin, och hur har det demokratiska 

styrelseskickets innehåll och funktionssätt påverkats till följd därav?   

 

1.3 Avgränsningar, material och tidigare forskning  

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att dekonstruera det liberal-

kapitalistiska paradigmet. Denna ansats tar sin utgångspunkt i problematiserandet av den 

historiska process, ur vilken föreställningen om framåtskridande föds och så småningom 

antar en ”objektiv” karaktär. Vi avser att undersöka hur detta begrepp anammas av ett 

ideologiskt orienterat samfund och används i syfte att förläna ett visst institutionellt 

arrangemang legitimitet och ”universell giltighet”. Uppsatsen tar därför sin tidsmässiga 

startpunkt i det moderna paradigmets uppkomst, som enligt vår förståelse sammanfaller 

med den intellektuella striden som utkämpades i den franska akademin mellan de moderna 

och de antika.  Denna avgränsning rymmer naturligtvis ett stort mått av godtycke och 
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vaghet, men till försvar av detta tillvägagångssätt ska det nämnas att vi inte har varit 

intresserade av ge en historiefilosofisk presentation av det omfattande begreppet 

modernitet. Vi reser här inga anspråk på att greppa detta fält, utan vi vill bara beröra några 

historiska hållpunkter som varit av betydelse för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Liknande avgränsningar återfinns vad gäller vårt val av liberala teoretiker. Vi har inte avsett 

att studera liberalismens historiska framväxt och inte heller dess idéutveckling. Istället har 

intresset varit att välja ut ett antal tongivande liberala filosofers och tänkares texter, som på 

ett ändamålsenligt sätt fångar det fält och tematik som vi vill studera. Vi har till exempel valt 

att enbart beröra de liberala filosofer och tänkare som tillhör den inriktning inom 

liberalismen som förespråkar lassiz-faire-kapitalism och ett representativt demoratiskt 

styrelseskick. Vi har medvetet valt att inte inkorporera de liberala filosofer och tänkare som 

tillhör den socialliberala skola inom liberalismen.  Även om ”efterkrigsliberalerna” 

argumenterade för en reglering av lassiz-faire-kapitalismen, och torde därför betecknas som 

någon form av ’socialliberaler’, så menar vi i detta arbete att dessa tänkares angreppssätt 

och inställning till välfärdsstaten i själva verket var ett reslutat av det liberala samfundets 

övergripande kursändring i vissa grundläggande frågor. Det förklarar varför vi, utan några 

nyanseringar, inordnar tänkare som Meynard Keynes, Herbert Tingsten, Joeseph 

Schumpeter m.fl. i det liberala samfundet (utförligare resonemang kring detta återfinns i 

avsnittet metodologisk diskussion).  

Det material vi begagnar oss av i vårt försök att besvara uppsatsens frågeställningar, utgörs i 

stor utsträckning av första- och andrahandslitteratur av de liberala teoretikerna. Källorna 

består i huvudsak av texter författade av liberala tänkare som på ett eller annat sätt berör 

det område som vi har för ambition att undersöka. Till källorna hör också de texter som är 

författade av samhällsvetenskapliga forskare som kritiskt har analyserat dessa liberala 

filosofers verk. Trots att vi anlägger ett politisk-normativt perspektiv på uppsatsen, så har i 

möjligas mån försökt att begränsa användningen av texter (framför allt artiklar, essäer, 

vetenskapliga uppsatser, debattskrifter och dylikt) vars explicita syfte är att kritisera den 

liberala ideologin och det kapitalistiska produktionssättet.  

I syfte att ge uppsatsen någon form av originalitet (därmed är det inte sagt att vi lyckats med 

det), försökte vi att inte, mer än nödvändigt, utforska den vetenskapliga domän som utgörs 

av tidigare forskning. Vår ursprungliga ambition var att tillämpa Thomas Kuhns 
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paradigmteori på ett område (modernitet och globalisering) som under de senaste 

decennierna har beforskats filtigt, och gett upphov till en rik vetenskaplig produktion. 

Thomas Kuhns paradigmteori och den begreppsapparat han presenterar i sitt teoretiska 

ramverk har använts friskt inom ett antal vetenskapliga discipliner. Det finns ett antal 

vetenskapliga uppsatser inom historie-, idéhistoria-, kultur-, kulturgeografi som implicit eller 

explicit har använt sig av paradigmteorin. Liknande vetenskapliga uppsatser återfinns inom 

andra discipliner såsom ekonomisk historia, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. 

Men oss veterligen finns det inga uppsatser som har tillämpat paradigmteorin i ett försök att 

förstå hur begreppet framåtskridande ger upphov till uppkomsten av ett nytt paradigm (ny 

världsbild) och hur denna föreställning anammas av ett ideologisktorienterat samfund (det 

liberala) i syfte att legitimera ”sitt” institutionella arrangemang. Vi har inte heller kunnat 

hitta något (eller så har det passerat obemärkt förbi) vetenskapligt arbete som behandlar 

modernitetens kriser med tydligt avstamp i Thomas Kuhns paradigmteori. Det finns dock en 

god forskningsöversikt över framåtskridandet som begrepp och dess utveckling i Bernt 

Skovdahls Framstegstankens förfall? (1996). I denna översikt undersöks framstegstanken 

utförligt, och också de kriser som under historien har omgärdat begreppet. Även W. Warren 

Wagars Good Tidings (1972) måste nämnas i detta sammanhang. Wager har i sitt historiska 

verk systematiskt behandlat frågan om framåtskridandet och dess kriser under det senaste 

århundradet. Den finlandssvenska filosofen George Henrik von Wright har i flera artiklar, 

essäer och uppsatser behandlat det han kallar myten om framåtskridandet. Von Wrights 

förståelse av framåtskridandet som begrepp har fått stort utrymme i detta arbete. Den 

första generationen av Frankfurdskolan (Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert 

Marcuse och Walter Benjamin) har på olika sätt har behandlat begreppet framåtskridande 

(speciellt i kritiken mot upplysningsidéerna och dess arv). Deras kritiska sociologi har också 

på olika sätt analyserat de liberala idéernas utbredning, inflytande på och konsekvenser för 

de olika samhälleliga förhållandena. Även andragenerationens mest inflytelserike 

forskare Jürgen Habermas har undersökt de borgerliga idéernas påverkan på det 

demokratiska styrelseskicket och på andra samhällsinstitutioner. Andra inflytelserika 

samhällsteoretiker med hemvist i den kritiska skolan är Ulrich Beck som bland annat 

behandlar frågan om demokratins underordning till förmån för den kapitalistiska 

organiseringen av ekonomi och samhälle. Här ska Claus Offe också nämnas, som även han 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
http://sv.wikipedia.org/wiki/Claus_Offe
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behandlar relationen mellan demokrati och kapitalism. Immanuel Wallerstien har i sina 

teorier utförligt redogjort för de liberala idéernas utbredning och påverkan på 

(världs)systemet.  Andra viktiga ideologikritiska studier av liberalismens idéer och framväxt 

har presenterats av de forskare och samhällsteoretiker som vanligen benämns som 

kommunitarister. Här ska bland andra Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael 

Walzer, Michael Sandel, och Gad Barzilai, nämnas. Gemensamt för dessa tänkare är deras 

kritik av den liberala världsåskådningen och dess ensidiga betoning på individers rätt till 

ackumulation av privat egendom som ett led i skapandet av ett lyckligt samhälle.  

Vår ansats i detta arbete kan, grovt förenklat och något generaliserande, sägas vara ett 

blygsamt bidrag till ovanstående teoretiska tradition. Vi vill i den kritiska sociologins anda, 

som framförallt framträds av Frankfurtskolan, problematisera hur en ideologisk 

konstruktion, som den liberalkapitalistiska världsordningen faktiskt är, får sin karaktär av en 

naturgiven ”nödvändighet” och status av en ”universell totalitet”. Vår ambition i detta är på 

intet sätt att inta en politiskt antagonistisk position mot det liberala synsättet, utan vårt syfte 

är att med avstamp i den kritiska sociologins ansats problematisera giltigheten i denna 

ideologis2 anspråk på självklarhet, naturgivenhet och oantastlighet.  

  

                                                           
2
 I detta arbete gör vi en analytisk distinktion mellan begreppet ”paradigm” och ”ideologi”. Medan paradigm i 

detta arbete förstås som en övergripande och ”totaliserande” världsbild, uppfattar vi begreppet ”ideologi” som 
en politisk åskådning som kan vara en del av det övergripande paradigmet.     

http://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Alasdair_MacIntyre
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Walzer
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Walzer
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Sandel
http://en.wikipedia.org/wiki/Gad_Barzilai
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KAPITEL 2 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Det föreliggande arbetet tar sin 

utgångspunkt i Thomas Kuhns paradigmteori. Denna teori ger också de yttre parametrarna 

för de metodologiska valen, datainsamlingen och de analyser uppsatsens avser att generera. 

 

2.1 Paradigm   

I början av 1960-talet skedde en djupgående förändring i synen på vetenskapens 

karaktäristikum och utveckling. Slagord som ”postpositivism” och ”postempirism” antydde 

ett allmänt uppbrott från den logiska positivismen, som antog att vetenskapen utvecklades 

genom en ökning av verifierbar och säker kunskap (Gilje & Grimen 1992:105). Den nya 

generationen vetenskapsfilosofer gav en ny och annorlunda bild av vetenskapen och dess 

utveckling, som i väsentlig mening kom i kollisionskurs med det positivistiska och 

empiristiska angreppssättet. Den nya bilden av vetenskapen byggde dels på en basis av 

vetenskapshistoriska studier som belyste de dramatiska händelser och revolutionära 

förändringar inom naturvetenskaperna och dels på sociologiska studier av forskarsamhällets 

uppbyggnad och arbetssätt och dessas betydelse för utvecklingen av vetenskapen. Den nya 

generationen vetenskapsfilosofer betonade att vetenskaplig utveckling inte kunde betraktas 

som en rätlinjig tillväxtprocess, utan borde snarare ses som en process präglad av avbrott 

och diskontinuitet (Helenius, 1990).  

Till den nya bilden av vetenskapens natur och utveckling hörde det banbrytande verket The 

Structure of Scientific Revolutions (De vetenskapliga revolutionernas struktur ursprungligen 

utgiven 1962), författad av fysikern Thomas Kuhn (Kuhn 1997, jfr. Gilje & Grimen, 1992). Den 

vetenskapsteori som Kuhn utvecklade i sitt verk byggde på vetenskapshistoriska studier och 

skiljde sig avsevärt ifrån både den positivistiska och popperianska vetenskapsteorin. Kuhn 

hävdade att den traditionella framställningen av vetenskapen, såväl den induktionistiska 

som den falifisationiska inte höll vid jämförelser med historiska fakta (Chalmers 1994). 

Den centrala och banbrytande nyheten i The Structure of Scientific Revolutions var 

begreppet paradigm.  I den ursprungliga versionen av verket definierar Thomas Kuhn 

begreppet ’paradigm’ som: "a universally recognized scientific achievement that for a time 

provide model problems and solutions to a community of practitioners"
 
 (Kuhn 1962:X). Kuhn 
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ställde två kriterier för att dessa landvinningar (achievements) ska anta en paradigmatisk 

status. För det första ska landvinningen inte vara så väldefinierad att det fullständigt löser 

ett enkelt problem, eller så färdigt att det till övervägande del löser större problemkomplex 

omedelbart. Landvinningen ska, annorlunda utryckt vara både precist och oprecist på samma 

gång (jfr. Pedersen 2004:114). Denna definition av begreppet blev föremål för hård kritik 

från olika kunskapsteoretiker och vetenskapsmän. I en berömd efterskrift till De 

vetenskapliga revolutionernas struktur, och i ett försök att precisera begreppet, gjorde Kuhn 

en analytisk distinktion mellan två betydelser av begreppet ’paradigm’. Å ena sidan refererar 

begreppet paradigm till "den uppsättning av föreställningar, värderingar, metoder osv. som 

är gemensamma för medlemmarna i ett givet samfund", å andra sidan åsyftar begreppet 

"ett element i denna uppsättning, nämligen de konkreta problemlösningarna som när de 

används som modeller eller exempel kan ersätta direkta regler för att lösa de övriga 

problemen inom normal vetenskap” (Kuhn 1997:151). Paradigm i begreppets första 

bemärkelse betecknar ”världsbilden”, eller den grundläggande teorin om universum. Denna 

världsbild innefattar en konstellation av symbolistiska generaliseringar, metafysiska 

antaganden och värderingar. Symboliska generaliseringar består av allmänt accepterade 

påståenden som har definitionella funktioner som får karaktären av ”naturlagar”3 av 

forskarna inom ett givet forskarsamhälle (Gilje & Grimen, 1992:109). Genom att presenteras 

som ”naturlagar” skapar dessa generaliseringar en relativt fullständig kommunikation och en 

relativ enighet bland gruppmedlemmarna samt enighet i deras vetenskapliga omdömen och 

förhållningssätt (Kuhn 1997:148, Helenius 1990:289). 

Den andra komponenten i världsbilden är ’metafysiska antaganden’. Dessa antaganden är av 

både ontologisk och heuristisk karaktär.  Medan ontologin betecknar de grundläggande 

uppfattningarna om hur naturen är beskaffad, består heuristiken av olika strategier för hur 

man ska möta denna natur. De ontologiska och heuristiska uppfattningarna bestämmer olika 

kategorier av vetenskapliga problem samtidigt som de tillhandahåller riktlinjer för vad som 

kan accepteras som problemlösning, vad som gäller som säker observation, hur man samlar 

in data, hur man utvecklar modeller samt vad som kan godkännas som giltiga förklaringar. 

’Värderingar’ utgör det tredje elementet i ämnesmatrisen. Värderingar har primärt 

                                                           
3
 symboliska  generaliseringar är formella eller lätt formaliserbara komponenter i en ”världsbild”, och de är ofta 

varken prövbara eller falifiserbara, till exempel den aristoteliska lagen om ”att alla kroppar söker sitt naturliga 
läge”, eller Newtons andra lag (kraft = massa x acceleration) som länge fungerade som en vedertagen definition 
på kraft (Kuhn, 1997:149). 
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karaktären av ”bedömningskriterier”, och avser ge ett forskarsamfund normer för att 

bedöma teorier och kunna skilja acceptabla tillvägagångssätt ifrån oacceptabla sådana. 

Enligt Kuhn bidrar värderingar starkt till att skapa en känsla av gemenskap bland forskarna i 

ett  specifikt samfund, men dessa värderingar kan också vara en källa till oenighet, eftersom 

som Kuhn anmärker, så kan ett forskarsamfund vara ense om värderingar, men oense om 

dess tillämpningar (Kuhn, 1997:150 ff, Gilje & Grimen 1992:110).  

Paradigm i begreppets andra bemärkelse förstås synonymt med ”ideal- eller mönstergillt 

exempel”, som enligt Kuhn (1997:152) är ”de konkreta problemlösningarna som de 

studerande möter i början av sin vetenskapliga utbildning”. Genom att följa sådana 

mönsterexempel som fungerar som ”ett slags flaggskepp” blir forskarna dels förmögna att 

lösa nya problem, dels börjar de se världen på samma sätt som de redan etablerade 

kollegorna. De mönstergilla exemplen, som enligt Ralf Helenius (1990:287), utgör 

”kommunikationsmönstret, eller den institutionella sidan av ’världsbilden’” är av yttersta 

vikt för konstitueringen av ett vetenskapligt samfund, dvs. ett samfund eller ”vetenskaplig 

grupp som vet hur världen ser ut”, och som inte skyr några ansträngningar för att tvinga in 

sin förståelse av naturen (världen) inom de begreppsmässiga ramar, som den nya 

uppfattningen tillhandahåller och som har vidmakthållits av äldre erfarna kollegor (Kuhn 

1997:18, Jfr. Pedersen 2004:115).  

 

2.2 Normalvetenskap 

Ett paradigm är följaktligen en världsbild som upprätthålls av ett tillräckligt stort antal 

forskare, som av paradigmet har fått likartade svar på fundamentala frågor om världens 

sammansättning, hur dess enheter interagerar med varandra samt hur de interagerar med 

forskarnas sinnesorgan. Dessa forskare har samma utbildning och likartade intentioner om 

sitt arbete. De har blivit upplärda att låta sig orienteras av samma uppfattning om världen. 

Kuhn kallar en sådan grupp för ett vetenskapligt samfund och den verksamhet som de 

bedriver benämner han som normalvetenskap (Kuhn 1997:152). Kuhn karaktäriserar 
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normalvetenskapen som en verksamhet där forskarna under ledning av paradigmets regler 

löser gåtor och lägger pussel4, eftersom:  

 Ett paradigms framgång är från början ett löfte om framgång beträffande utvalda 

och ännu ofullständiga exempel. Normalvetenskapen består av uppfyllandet av 

detta löfte, ett uppfyllande som åstadkommes genom en utökad kunskap 

beträffande de data som paradigmet framhäver som speciellt relevanta, genom 

minskning av skillnaden mellan paradigmets förutsägelser och empiriska data, och 

genom ett ytterligare klargörande av paradigmet (Kuhn, 1997:31) 

Ett paradigm blir alltid tillräckligt inexakt och oavslutat och medger massor av 

uppröjningsarbete. Detta uppröjningsarbete (som sysselsätter flertalet forskare under större 

delen av deras karriär) syftar till att ”tvinga naturen in i den redan färdiga och relativt fasta 

form som paradigmet utgör” (Kuhn, 1997:32). Kuhn understryker att den kanske mest 

slående egenskapen hos normalforskning är "hur litet den siktar till att åstadkomma verkliga 

nyheter, begreppsmässigt eller empiriskt" (Kuhn 1997:40). Forskare som bedriver 

normalvetenskap är inte intresserade av att formulera nya teorier och de är dessutom ofta 

intoleranta mot sådana teorier som läggs forskare från andra samfund (ibid.31). Löftet om 

framgång och tilltron till det egna paradigmets förträfflighet i uppfyllandet av detta löfte gör 

att forskarna hängivet sysselsätter sig med att försöka lösa de intrikata gåtor som åläggs 

dem inom paradigmets ramar. Dessa forskares främsta uppgift blir att arbeta för att minska 

diskrepansen mellan paradigmets förutsägelser med de verkliga fenomenen. En 

framgångsrik forskare är en sådan som inte ifrågasätter den världsbild som utbildningen har 

givit och som hängivet håller sig inom och försvarar de gränser som paradigmet har angett. 

Kuhn kallar denna hängivenhet för "halvt metafysiska lojaliteter". Som medlem av ett 

forskningssamfund utvecklar forskaren ett nätverk av starka begreppsmässiga, teoretiska, 

instrumentella och metodologiska" lojaliteter (Kuhn 1997:41-45). Lojaliteten mot det egna 

paradigmet och benägenheten att enbart sysselsätta sig med de problem som med hjälp av 

paradigmets begreppsmässiga och experimentella verktyg kan reduceras till 

normalproblemfenomenen, gör att andra problem, inklusive de som tidigare har varit 

                                                           
4
 Att hitta pusslet jämför Kuhn med schackspel. När en schackspelare står inför ett problem testar hen olika 

drag i hopp om att hitta lösningen. Här är det de olika dragen som testas, inte spelets regler. Prövandet av olika 
drag är meningsfulla så länge schackparadigmet tas för givet (se Gilje & Grimen 1992:111). 
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standardproblem inom tidigare paradigm, avvisas som metafysiska, som uppgifter för en 

annan disciplin eller helt enkelt för komplicerade för att ägna tid åt (Kuhn, 1997:41, jfr Gilje 

&Grimen, 1992). Problem som inte kan reduceras till normalproblem får därmed ingen 

lösning så länge paradigmet förutsätts5. 

 

2.3 Anomalier och kris inom paradigmet  

Normalvetenskap, den pusselläggande aktiviteten kännetecknas av en gradvis växande 

verksamhet som har som mål att, under ledningen av ett paradigm, öka precisionen i 

överensstämmelse mellan observation och teori, och därmed överbrygga diskrepansen 

mellan paradigmets ontologi och den verkliga världen. Kuhn gör gällande att det alltid 

kommer att finnas vissa problem, som inte kan lösas inom ramen för ett givet paradigm, 

eftersom det tankesystem och de metoder som utvecklats, endast löser de problem som 

paradigmet i utgångsläget lovade att lösa (Kuhn 1997: kap 6, jfr Pedersen 2004:118-119). 

Varje paradigm konfronteras förr eller senare med data och observationer som inte riktigt 

passar med paradigmets grundantaganden. Det är dessa observationer Kuhn kallar för 

anomalier, eller oregelbundenheter. Anomalier, som alltid identifieras mot en bakgrund som 

har skapats av paradigmet, är en medvetenhet om en upptäckt om att naturen på något 

fundamentalt sätt bryter mot de paradigmstyrda förväntningar som vägleder 

normalvetenskapen (Kuhn 1997:52). Efter denna upptäckt inleds vanligen nästa fas, som  

utgörs av framväxten av en experimentell och begreppsmässig förståelse av anomalin, vilket 

markerar upptakten till en period där normalvetenskapsmännen försöker undertrycka 

anomalin genom att utarbeta ett flertal olika artikuleringar, modifieringar och ad-hoc 

justeringar för att förvandla oregelbundenheten till det förväntade. Genom att överge några 

allmänt accepterade ståndpunkter och metoder och ersätta dem med andra, försöker 

forskarna att assimilera upptäckten i den egna verksamheten inom paradigmets ramar 

                                                           
5
 Frågor om planeternas massa var fundamental för newtonianer men kättiska för aristotelesianer. Anhängare 

till Newtons paradigm godtog ’verkan på avstånd’ medan anhängare av Descartes avfärdade tanken som 
metafysisk och ovetenskaplig. Kuhn gör gällande att företrädare av olika paradigm ”lever i olika världar”. Som  
belägg för detta återger Kuhn det faktum att förändringar i himlavalvet först iakttogs och diskuterades efter det 
att den kopernikanska teorin lagts fram. Dessförinnan hade det aristoteliska paradigmet föreskrivit att inga 
förändringar kunde förekomma i den ’superlundära regionen’ och följaktligen kunde inga förändringar ses. De 
förändringar som iakttogs bortförklarades av aristotelesianerna som störningar i övre atmosfären (Kuhn, 
1997:122, Jfr Chalmers, 1996:111). 
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(Kuhn, 1997:60). Sådana modifikationer och ad-hoc justeringar ger upphov till uppkomsten 

av nya analytiska ramverk inom vilket anomalierna inte längre utgör ett problem, eller som 

Thomas Kuhn uttrycker det: ”utifrån den nya analysen kommer anomalierna att framstå som 

tautologier, beskrivningar av situationer som inte kunde ha varit annorlunda”6 (Kuhn, 

1997:70). Anomalier kan också undertryckas genom att vetenskapsmännen helt enkelt anger 

att någon lösning på denna oregelbundenhet inte står att finna på vetenskapens nuvarande 

nivå, och bokför därför anomalin på kommande generationers mer kreativa vetenskapsmän 

med bättre utvecklade instrument (ibid.).  

Anomalier kommer att betraktas som särskilt allvarliga om de på ett eller annat sätt anses 

slå mot själva grunderna i paradigmet och om de dessutom motstår alla försök att bli 

avlägsnade (Kuhn, 1997:kap 7, jfr Chalmers, 1996). När anomalierna utvecklas på ett sådant 

sätt att de börjar underminera förtroendet för paradigmet, inträder en period av:   

stark osäkerhet hos forskarna. Anomalierna börjar bli mer allmänt erkända, genom 

att större och större uppmärksamhet ägnas åt dem av fler och fler forskare. Om 

anomalin fortfarande är olöst, vilket ofta är fallet kommer många av dessa forskare 

betrakta [assimileringen] av anomalin som den väsentliga uppgiften i deras 

disciplin (Kuhn, 1997:74) 

Perioden kommer att präglas av att alltfler radikala försök görs för att lösa de problem som 

ser ut att förorsaka ett sammanbrott för paradigmet. Genom ökningen av motstridiga 

modifieringar och ad-hoc justeringar, i syfte att assimilera anomalin som har angripit 

paradigmets grundantagande, kommer reglerna för den normala vetenskapens utövande att 

bli alltmer vaga (Kuhn, 1997:71). Fast det ännu finns ett paradigm kommer det att visa sig att 

få forskare är helt överens om vad det innebär. ”Ökningen av sinsemellan konkurerande 

varianter av paradigmet, villigheten att pröva allt, uttrycken för explicit missnöje, flykten till 

filosofin och till en debatt om paradigmets grunder, allt detta är en symbol på övergången 

från normalvetenskap till extraordinär vetenskap”. (Kuhn, 1997:70-75). Forskningen har 

                                                           
6
 Medvetenheten om och upplevelsen av en anomali kan också spela en viktig roll i uppkomsten av nya typer av 

fenomen som inte har förutsatts av paradigmet. Upptäckten av röntgenstrålningen började med att fysikern 
Röntgen fick avbryta en normalundersökning av katodstrålar när han upptäckte att en skärm gjord av 
bariumplatina på avstånd från hans avskärmande apparat blev självlysande och urladdningen pågick. Genom 
att formulera en teori om den nyupptäckta strålningen kunde Röntgen assimilera anomalin i det paradigm han 
arbetade inom, vilket också markerade inledningen på förekomsten av en ny form av kunskap (Kuhn 1997:55-
57).  
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därmed inträtt in i en fas som, enligt Kuhn, i stor utsträckning minner om den 

förparadigmatiska perioden. Under denna period börjar normalvetenskapsmännen engagera 

sig i analytiska tankeexperiment och förespråkar, med hjälp av filosofiska och metafysiska 

argument, nyordningar och nya alternativa paradigm7. När väl ett paradigm försvagats och 

underminerats till den grad att dess anhängare tappar förtroendet för det, och när en 

rivaliserande paradigmkandidat träder fram, står forskarsamhället inför två alternativ; 

antingen måste man försöka hitta en lösning på oregelbundenheterna inom det 

krisdrabbade paradigmet eller så måste de satsa på den nya paradigmkandidaten (Gilje & 

Grimen, 1992:111-112). Men upprepas bör att anomalier endast kan identifieras mot den 

bakgrund som skapats av det rådande paradigmet (Kuhn 1997:61), vilket innebär att den 

process som har framprovocerats, handlar både om att skapa ett nytt paradigm och om att 

gå över till det (jfr Pedersen 2004:120). Det är viktigt att påpeka att nyordningar och 

alternativa paradigm inte ligger färdiga och väntar på att bli upptäckta, utan måste skapas av 

det forskarsamfund som har insett att diskrepansen mellan teori och verklighet inte längre 

kan ignoreras. Nya tankemodeller, med därtill kopplade begrepp, metoder och instrument 

utvecklas därför i takt med att det görs erfarenheter av nya alternativa sätt att tänka och 

arbeta.8  

Övergången från det krisdrabbade paradigmet till ett nytt löftesrikt sådant försvåras 

ytterligare av den oenighet som råder mellan företrädarna för olika paradigm, eftersom 

                                                           
7
 Uppkomsten av den newtonska fysiken under 1700-talet och den relativistiska och kvantmekaniken under 

1900-talet föregicks och följdes av grundliga filosofiska analyser av den samtida forskningstraditionen. Under 
denna period, menar Kuhn vidare, spelar den sk. analytiska tankeexperiment en betydande roll för uppkomsten 
av paradigmversioner. Se Kuhn 1997 s.78.  
8
 Som exempel på detta återger Kuhn tillståndet hos den ptolemiska astronomin och uppkomsten av det 

kopernikanska paradigmet. Det ptolemiska systemet var utomordentligt framgångsrikt i att förutsäga 
förändringar i läge hos både stjärnor och planeter. Men förskjutningarna av höst- och vårsolsstånd 
överensstämde aldrig med förutsägelser gjorda efter Ptolemei förutsägelser ens med de bästa 
observationerna. Att reducera dessa avvikelser utgjorde huvudproblemet för normalvetenskaplig forskning i 
Ptolemeis paradigm. Ställda inför en speciell anomali kunde astronomerna alltid avlägsna oregelbundenheten 
genom någon lämplig förändring i Ptolemeis system av sammansatta cirklar. Men varje gång en avvikelse 
justerades på detta ett ställe dök ett annat upp någon annanstans, vilket resulterade i att astronomins 
komplexitet ökade mycket snabbare än dess precision. Redan på 1200-talet skrev Alfonso X att ”om Gud hade 
konsulterat honom när han skapade universum skulle han få goda råd”. Och på 1500-talet hävdade Kopernikus 
medarbetare , Domenico da Novara, att inget system som var så besvärligt och så inexakt kunde gälla för 
naturen. Och Kopernikus själv skrev i förordet till Da Revolutionibus att den astronomiska traditionen som han 
hade ärvt slutligen hade skapat bara ett monstrum. Men tillråga på allt den inexakthet kunde astronomerna 
inte ge upp det ptolemeiska paradigmet, när det inte fanns något annat attraktivt alternativ. Att förkasta ett 
paradigm utan att samtidigt acceptera ett annat är förkasta vetenskapen som sådan, hävdar Kuhn (1997: 61-
64). 
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dessa företrädare inte enbart är oense om listan på de problem, metoder och lösningar som 

varje paradigmkandidat erbjuder, utan de är framförallt oense om ”världsbilden” eller det 

ontologiska i paradigmen. De olika paradigmen är med Georg Henrik von Wrights ord 

inkommensurabla, de låter sig helt enkelt inte jämföras med varandra på ett neutralt sätt 

(von Wright, 1986). Övergången från ett paradigm till ett annat möter därför ett livslångt 

motstånd framförallt från de vars produktiva arbete har bundit dem till en äldre tradition av 

normalvetenskap9. Källan till motstånd beror dels på den osäkerhet som är knuten till det 

nya paradigmet, och dels på övertygelsen om det äldre paradigmets förträfflighet och 

förmåga att förr eller senare lösa alla sina problem. Övergången från ett paradigm till ett 

annat sker vanligen inte gradvis som ett resultat av logiska eller neutrala 

erfarenhetsutbyten. Vanligare är det att anhängarna av rivaliserande paradigm vägrar 

acceptera varandras premisser och inte låter sig övertygas av motståndarnas argument. Det 

är därför Kuhn jämför övergången från ett paradigm till ett annat med politiska revolutioner: 

”liksom valet mellan två olika tävlande politiska institutioner (institutionella ordningar) visar 

sig valet mellan två tävlande paradigm vara ett val mellan olika oförenliga sätt att leva och 

arbeta tillsammans” (Kuhn, 1997:81) 

 

  

                                                           
9 Darwin skrev i en passage i slutet av Origin of species ” fast jag är övertygad om sanningen i det som framläggs 
i denna bok….. så förväntar jag mig inte att övertyga erfarna vetenskapsmän vars medvetande är fyllda av en 
mängd fakta som de alla under många år har betraktat från en synpunkt direkt motsatt den jag här anlägger”. 
Citerad ur (Kuhn,  1997:125). 
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KAPITEL 3 
 

Detta kapitel utgörs av en presentation över uppsatsens metod och författarnas arbetssätt. 

Här redogörs för vilka vetenskapliga metoder som har begagnats och hur uppsatsens teori 

ska appliceras på det insamlade materialet. Här motiveras också valet av begrepp, material 

och tidsmässiga avgränsningar. 

 

”hellre säga förhållandevis mycket på ett förhållandevis oförsiktigt 

sätt än att säga mycket mindre på ett så oangripligt sätt som möjligt” 

- Johan Asplund 

Metodologiskt ramverk  

Uppsatsskrivande innebär i mångt och mycket att fortlöpande göra olika vägval i betydelsen 

att ta ställning till olika teoretiska, metodologiska och empiriska frågeställningar, vilka direkt 

och indirekt inverkar på de resultat som uppsatsen avser att generera. Precis som 

diskursanalysen både kan betraktas som ett samhällsteoretiskt ramverk och som en konkret 

samhällsvetenskaplig metod (Jørgensen och Phillips 2000), menar vi att Thomas Kuhns 

paradigmteori kan användas dels som en allmän teori i förstålelsen av hur en idé, eller 

ideologi blir rådande och antar en paradigmatisk status, och dels som en konkret 

vetenskaplig metod i undersökningen av ideologins ursprung och dess påverkan på olika 

samhälleliga institutioner. Det föreliggande arbetets utformning och analyser kan sägas vara 

inspirerat av diskursanalysen i allmänhet och av den inriktning inom diskursanalysen som går 

under beteckningen ’kritisk ideologianalys’, i synnerhet. Med detta avses att vi, i enlighet 

med denna inriktnings föreskrifter, söker ge orsaksförklaringar till det liberal-kapitalistiska 

paradigmets förekomst och de dominerande inslagen i denna världsbild, samt dess 

influenser på den gällande samhällsformationen (Jfr Bergström & Boréus 2005:156-158). 

Diskursanalysens komparativa fördelar är metodens möjligheter att tillåta forskaren att 

arbeta med och pröva ett brett teoretiskt ramverk för att analysera samt öka förståelsen 

kring ett specifikt fall. Begreppet ’teoretiskt ramverk’ används här i enlighet med Elinor 

Ostroms (1999) språkbruk.  Ett teoretiskt ramverk kan liknas vid en verktygslåda, 

innefattande flera olika teorier med tillhörande begrepp, antaganden och påståenden som 

kan sättas i relation till relevanta frågeställningar. Teoretiskt ramverk tillhandahåller 

grundläggande begrepp som bidrar till att identifiera olika element och relationer i en 
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studerad verklighet (jfr Johnson 2003:45). Ett annat skäl till att vi har låtit oss inspireras av 

den kritiska diskursanalysen är, att metoden på intet sätt presenterar sig som ”politiskt 

neutral”, utan medger öppet att den har ett kritiskt angreppssätt och ett politiskt 

engagemang i den politiska och sociala förändringen (Jørgensen och Phillips 2000:70). Denna 

öppenhet, flexibilitet och normativa förhållningssätt tillåter forskaren att ”skapa sitt eget 

paket genom att kombinera element från flera olika diskursanalytiska perspektiv. Man kan 

också dra in element från andra perspektiv än de diskursanalytiska. Det är inte bara tillåtet 

utan tillskrivs rent av ett särskilt värde, eftersom olika perspektiv ger olika former av insikt 

inom ett område och tillsammans skapar en bredare förståelse” (Jørgensen & Phillips 

2000:10). Trots de uppenbara fördelarna med det diskursanalytiska och ideologikritiska 

förhållningssättet, anser vi att Thomas Kuhns paradigmteoretiska begreppsapparat och hans 

metodologiska förhållningssätt i förståelsen av den vetenskapliga utvecklingen, erbjuder 

bättre möjligheter att angripa de frågeställningar vi har uppsatt i detta arbete. Thomas Kuhn 

ville genom sina analyser av vetenskapens historiska dimensioner samt genom sina analyser 

kring forskarsamfundets sociologiska uppbyggnad, spåra ursprunget till olika 

revolutionerande vetenskapliga landvinningar. Liknande ambitioner går att återfinna hos 

företrädarna för den ideologikritiska diskursanalysen, och framförallt för den inriktning som 

utvecklades under ledning av Frankfurtskolan. Den ideologikritiska ansatsen vill, liksom 

Thomas Kuhn på sitt säregna sätt, ge orsaksförklaringar till olika ideologiers förekomst samt 

att synliggöra hur denna ideologi vidmakthåller och legitimerar olika samhällsstrukturer och 

institutioner (Jfr Bergström & Boréus 2005:156-158).  

Vi analyserar hur en föreställning, i detta fallet, idén om framåtskridande, ger upphov till 

uppkomsten av ett nytt paradigm med anspråk på ”objektivitet och universell giltighet” , och 

hur denna idé senare anammas av ett samfund (det liberala), för att förläna sin ideologiska 

världsbild, samhällsformation och institutionella arrangemang samma form av ”objektivitet 

giltighet”. Medan den ideologikritiska diskursanalysen kan erbjuda forskaren väsentliga 

instrument i arbetet med att spåra ursprunget till en ideologis förekomst, samt dess 

påverkan på olika samhällsinstitutioner, är metoden (så som vi förstår den) inte särskild 

användbar när det gäller att förklara institutionalisering- och konsolideringsprocessen av en 

idé. Vi menar alltså att det ideologikritiska förhållningssättet inte på ett tillfredsställande sätt 

kan förklara hur en idé uppnår en ”paradigmatisk” status och blir den vägledande principen i 
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samhällsutvecklingen under en viss period. Metoden erbjuder inte heller några användbara 

modeller för att förstå och förklara hur paradigmet assimilerar de anomalier, eller löser de 

kriser, som angriper paradigmets grundvalar. Därmed är det inte sagt att vi inte begagnar oss 

diskursanalysens verktyg och metoder i vår förståelse av det liberal-kapitalistiska 

paradigmet, utan snarare tvärtom. Vårt försök till sammansmältning av de olika ansatserna 

skulle kunna sammanfattas på följande sätt: vi begagnar oss av den kritiska diskursanalysens 

öppna, flexibla och normativt tillåtande förhållningssätt till det studerade objektet, och vi 

avser hörsamma ansatsens rekommendationer om att inta rollen som ”en gerillasoldat” 

(Liedman, 1998:149) när vi försöker begripliggöra och avslöja de olika mekanismerna bakom 

det rådande liberal-kapitalistiska paradigmet, samtidigt som vi låter det metodologiska 

förfarandet vägledas av Thomas Kuhns paradigmteoris parametrar.  

Thomas Kuhn hävdar att anhängarna av ett paradigm utgår ifrån en viss föreställning, eller 

hypotes, om verkligheten. Denna idé stipulerar vilka data om verkligheten som kan insamlas, 

vilka ”godkända” instrument och metoder ska den insamlade datan bedömas utifrån samt 

vilka analyser och slutsatser anses, utifrån den grundläggande idén, vara acceptabla att dra. I 

detta arbete har vi tagit fasta på denna punk och väljer att uppfatta den aspekten av 

paradigmteorin som en konkret samhällsvetenskaplig metod i analysen av en ideologis 

konstruktion och dess konsolideringsprocess. Annorlunda uttryckt innebär det att vi utgår 

ifrån en grundläggande hypotes i detta arbete, sedan samlar vi den data (text) som vi anser 

är kompatibla med grundidén och som förhoppningsvis kan bekräfta hypotesens giltighet i 

ett senare skede. Den vägledande metoden i detta arbete kan något slarvigt betecknas som 

en hypotesprövande och (eklektiskt) textanalystisk metod. Vi avser att pröva en hypotes och 

väljer att söka efter de texter som vi bedömer bekräftar hypotesen. Vi har tillämpat 

dammsugarmetoden i vår datainsamling, i betydelsen att vi efter bästa förmåga försökt 

samla så mycket data som möjligt, som vi senare eklektiskt valt de passager och avsnitt som 

vi har tolkat som ändamålsenliga för vårt projekt. I den meningen har den föreliggande 

metoden slående likheter med klassisk litteraturstudie. Den data vi har valt skall utgöra 

underlaget för våra analyser, är huvudsakligen texter som är skriva av portalfigurer inom den 

liberala skolan, dvs. texter skrivna av personer som enligt vår hypotes är anhängare av det 

nya paradigmet. Vi insåg naturligtvis från början att vi genom ett sådant företag, i många 

avseenden kunde närma oss otillåtna generaliseringar och förenklingar, men avsåg ändock 
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att pröva angreppssättet. Vi begagnar oss också av data vars upphovsmän vanligen bedöms 

vara kritiker till den specifika ideologin, men detta sker i begränsad omfattning. Syftet med 

detta är framförallt att nyansera hypotesen något.  

Vår hypotes i den föreliggande volymen är: att föreställningen om framåtskridande har gett 

upphov till uppkomsten av ett nytt paradigm, som i sin tur konkretiseras i ett liberal-

kapitalistiskt institutionellt arrangemang (det som det liberala samfundet betecknar som ”en 

god styrelse”) och där varje enskild komponent inom detta institutionella arrangemang 

legitimeras genom en hänvisning till den övergripande idén: framåtskridandet.  

 

Det föreliggande arbetets reslutat är indelat i två olika sektioner. Första delen avser 

behandla institutionaliseringen och konsolideringen av begreppet ’framåtskridande’.  

Med medvetenheten om att vi i väsentliga avseenden kan brista i ”vetenskaplighet” i vår 

läsning av den historiska utvecklingen, skall i detta arbete begreppen: ’det nya paradigmet’, 

’det moderna paradigmet’ och ’moderniteten’ förstås synonymt. För oss tar det nya 

paradigmet sin utgångspunkt i den nyorientering som har gått till historien under 

benämningen la querelle des anciens ett des modernes (striden mellan de antika och de 

moderna). Denna nyorientering diskuteras utförligt i kapitel 4. 

Inspirerade av den ideologikritiska diskursanalysen och med tydlig avstamp i Thomas Kuhns 

paradigmteori, söker vi ursprunget till det moderna paradigmets symboliska generalisering. 

Thomas Kuhn gör gällande att varje ”paradigm” eller världsbild innehåller symboliska 

generaliseringar som består av allmänt accepterade påståenden och som presenteras som 

naturgivna lagar. Vi menar i detta arbete att begreppet ”framåtskridande” utgör det nya 

paradigmets symboliska generalisering. Den symboliska generaliseringen, i det nya 

paradigmet, utgick till en början ifrån en föreställning om en linjär tidsuppfattning präglad av 

oändligt framsteg, som möjliggörs genom ackumulationen av ny kunskap. Ackumulationen 

av nytt vetande skulle i sin tur skapa en ny och bättre civilisatorisk grund för människan och 

hennes strävanden. Vi avser undersöka under vilka historiska förhållanden denna 

föreställning uppstår, men än viktigare hur denna föreställning antar en ”objektiv” och 

”naturgiven” karaktär med anspråk på universell giltighet. Här utgår vi ifrån Georges von 

Wrights framställning av hur begreppet framåtskridande kategoriseras under två olika 

dimensioner eller aspekter: en ackumulativ och en civilisatorisk, samt hur dessa dimensioner 
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konkretiseras eller med von Wrights ord: ”förtingligas”. Vi redogör, med stöd av von Wrights 

resonemang, hur det liberala samfundet konkretiserar framåtskridandets ackumulativa 

dimension i materiellt välstånd och ekonomisk tillväxt, samt hur idéns civilisatoriska aspekt 

förtingligas i en moralisk fulländning av människan och i en förbättring av hennes sociala, 

ekonomiska och politiska institutioner, vilket är detsamma som en demokratisk 

samhällsordning. (von Wrights 1993:24-65). 

I detta arbete uppfattar vi begreppet framåtskridande som en idé eller föreställning som av 

ett ”ideologiskt orienterad samfund” ges en naturgiven och objektiv karaktär.  Med ett 

’ideologiskt orienterat samfund’ förstår vi ett samfund bestående av de politiska filosoferna 

och tänkarna som vanligen betraktas som centralfigurer inom den liberalistiska ideologin. Vi 

vill i detta arbete göra gällande att pionjärerna för det nya paradigmet, direkt eller indirekt 

är, förgrundsgestalter för den liberala politiska ideologin. Inspirerade av Johan Aspluns devis, 

gör vi generaliseringen, om än vetenskapligt och metodologiskt malplacerat, att inordna de 

flesta liberalistiska skolorna under samma kategori. I vår läsning av det moderna paradigmet 

representerar David Hume, Adam Smith, Benjamin Constant, Jeremy Bentham, James Mill, 

John Stuart Mill, Émelie Durkhiem, Max Weber, Meynard Keynes, Herbert Tingsten, Daniel 

Bell, Fredrik von Hayek, Robert Nozick, Milton Friedman, med flera, det liberala samfundet. 

Vi gör denna generalisering på grundval av att dessa teoretiker har haft en framträdande roll 

i utvecklingen av det liberal-kapitalistiska paradigmet, och de har också på ett, för vårt 

arbete ändamålsenligt, sätt behandlat begreppet framåtskridande i sina texter.  

Thomas Kuhn anmärker att ett paradigm tillhandahåller ett forskarsamfund, teorier, 

metoder och instrument för att konkretisera sitt paradigm i ett mönstergillt exempel. Vi 

tolkar den liberala föreställningen om ”en god styrelse” som ett sådant mönstergillt 

exempel, eller närmare bestämt som ett mönstergillt institutionellt arrangemang. I den goda 

styrelsen ingår, såsom vi tolkar de ledande liberala teoretikerna,: privat egendom, säkerhet 

till egendom, frihet samt ett representativt och meritokratiskt styrelseskick. Vi försöker 

synliggöra hur de olika komponenterna i detta institutionella arrangemang identifieras och 

presenteras mot bakgrund av framstegstanken och hur dessa komponenter får 

sammanhang, koherens och giltighet i ljuset av den symboliska generaliseringen. Nedan är 

en förenklad modell över uppsatsens hypotes. 
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Framåtskridande           det moderna paradigmet  

 

 anammas av ett ideologiskt orienterat samfund  

                 (det liberala samfundet) 

    

  Framåtskridandet omvandlas  

                        till det liberal-kapitalistiska paradigmets symboliska generalisering 

                                                                                                     DIMENSIONER 

              

         ackumulativ                            civilisatorisk  

                           

                                                                                 Ekonomisk tillväxt                            Demokrati  

 

  

       

     Det mönstergilla exemplet  

     ”den goda styrelseformen” 

 

Andra sektionen i arbetets resultat utgörs av en framställning av olika anomalier samt en 

redovisning av hur dessa anomalier har assimilerats i det rådande paradigmet. 

I det föreliggande arbetet redogör vi för tre olika anomalier. Den första anomalin rör 

upproren och revolutionerna under 1800-talets första hälft. Den andra anomalin behandlar 

den historiska och ekonomiska utvecklingen under 1900-talets första hälft (i denna anomali 

ingår både världskrigen och den stora ekonomiska konvulsionen, även kallad den stora 

depressionen). Den tredje anomalin tar sin utgångspunkt i den politiska, ekonomiska och 

sociala utvecklingen under slutet av 1960-talet. Dessa anomalier har valts mot bakgrund av 

att de, enligt vår mening, har ”upptäckts” som ett reslutat av massans inträde på den 

politiska scenen, vilket i sin tur har försvårat ett negligerande av anomalin, men också 

tvingat anhängarna av paradigmet att erbjuda olika modifieringar i syfte att assimilera 

oregelbundenheten. Vi har i detta arbete endast berört dessa anomalier översiktligt. Vi är 

mer intresserade av att redogöra för hur dessa anomalier har assimilerats av det liberala 

samfundet, vilka ståndpunkter som har modifierats/övergetts samt vilka 

samhällsformationer som har uppstått till följd av assimileringen av dessa 
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oregelbundenheter. Vi är också intresserade av att synligöra hur det liberala samfundets 

förståelse av demokratin och det demokratiska styrelseskickets innehåll och funktionssätt, 

har ändrats som ett reslutat av modifieringen av de olika ståndpunkterna och assimileringen 

av anomalierna. I detta arbete förstår vi uppkomsten av nationalstaten i termer av 

modifieringar av några grundläggande ståndpunkter i det liberal-kapitalistiska paradigmet. 

Detsamma gäller förekomsten av den moderna välfärsstaten. Även om äran för den 

moderna välfärdsstatens uppkomst vanligen tillskrivs socialdemokratin, - och att idén om en 

utbyggd välfärdsstat av äldre liberaler hade brännmärkts som något irrationellt och 

omoraliskt - så menar vi att det liberala samfundet, genom att modifiera en gällande 

ståndpunkt, kunde inkorporera den moderna välfärdsstaten i sitt paradigm. Vad gäller den 

politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen under slutet av 1960-talet, så vill vi göra 

gällande att denna anomali gav upphov till upp/återkomsten av lassiz-fairelogiken och 

innebar inledningen för den nyliberala organiseringen av politik och ekonomi. Assimileringen 

av denna anomali skede genom att det (ny)liberala samfundet övergav, eller åtminstone 

starkt reviderade, en ståndpunkt som i ett tidigare skede hade varit föremål för modifiering 

av de äldre kollegorna och använts som ett väsentligt instrument i arbetet med att rädda 

paradigmets grundvalar (den keynianska modifieringen av lassiz-fairelogiken).  

Varje anomali har alltså, enligt vårt sätt att se det, inneburit inledningen på en period där det 

liberala samfundet har varit upptaget med att skapa mekanismer samt utveckla teorier och 

metoder i syfte att assimilera anomalin till det förväntade. Under varje sådan period har 

också synen på det demokratiska styrelseskicket och det folkliga deltagandet däri, 

genomgått en modifiering och/eller blivit föremål för teoretiserande. Varje presentation av 

en anomali, följs av en identifikation av hur denna anomali har assimilerats av det liberala 

samfundet och vilket samhällsformation har uppstått till följd därav. Och varje sådan sektion 

i detta arbete avslutas med en genomgång av hur det liberala samfundets förståelse av 

demokratin och det demokratiska styrelseskickets funktion och arbetssätt ändras. Detta i 

syfte att spåra ursprunget till det liberala samfundets förståelse av demokratin, samt att 

synliggöra hur denna uppfattning har ändrats genom de olika faserna.   

I det ursprungliga utkastet för denna uppsats, skulle den sista delen av arbetet utgöras av en 

genomgång av fenomenet globalisering och en problematisering av den globala 

rättviserörelsens funktion och arbetssätt inom ramen för det (ny)liberal-kapitalistiska 
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paradigmet. Vi ansåg ganska snart att inkorporeringen av dessa element i den föreliggande 

volymen skulle innebära en, för ett vetenskapligt arbete av detta slag, ännu mer 

oacceptabelt omfång. Därmed är inte sagt att vi inte har närmat oss den gränsen nu. Vi har 

nu insett (och bittert erfarit) att vi inte har tydligt efterlevt handledarens upprepade 

rekommendationer om en skarpare avgränsning av uppsatsens syfte och inte heller 

hörsammat vikten av att ha explicitare frågeställningar. Denna uppsats har genomgått ett 

antal arbetsamma och mentalt och emotionellt ansträngande revideringar, utan att arbetet 

för den skull blivit nämnvärd bättre eller ”klockrenare” med avseende på det vetenskapliga 

reslutat det avsåg att generera. Vi inser nu att uppsatsens ambition och syfte inte var 

anpassad till den form en c-uppsats bör anta, och inte heller till den volym ett sådant 

vetenskapligt arbete förfogar över. Denna uppsats har - pga. bristen på en tidig avgränsning 

av syftet - därför genomgående har präglats av en ”trail-and-error”-process och en 

hjärtskärande borttagning av stora textstycken och kapitel, samt ett antal tidskrävande 

revideringar.  

Ingen av författarna har erfarenhet av att skriva ett vetenskapligt arbete på den nivån med 

någon annan. Det har inneburit svårigheter i många avseenden. Vi har av begripliga skäl två 

distinkt olika sätt att skriva och formulera oss, vilket har medfört att varje enskild mening har 

varit föremål för diskussion och ko-handel. Produktionen av texten är därmed ett resultat av 

en sådan tidskrävande process. Vad beträffar arbetsfördelningen gällande datainsamling och 

analyser, har Dawan haft det övergripande ansvaret för det teoretiska ramverket dvs. för det 

område som rör Thomas Kuhns paradigmteori. Det kapitel som behandlar anomalier har 

Petra haft större ansvar för. Överlag har arbetet vad gäller datainsamling, inläsning och 

analyser av materialet, (men också i faktiskt nedlagda antal timmar), delats på ett jämnt sätt.  
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KAPITEL 4 
 

I föreliggande kapitel introduceras uppsatsens första empiriska del. Detta kapitel avser att, 

med avstamp i paradigmteorin, ge en beskrivning av framväxten av det nya paradigmet. I 

ljuset därav presenteras också den historiska och samhälleliga bakgrunden till det liberal-

kapitalistiska paradigmets uppkomst. Kapitlet avslutas med en redogörelse över det liberal-

kapitalistiska paradigmets konkretisering inom ramen för ett institutionellt arrangemang. 

 

4.1 Uppkomsten av ett nytt paradigm  

Det finns, hävdar Kuhn, vetenskapshistoriska belägg för att alla vetenskapliga discipliner 

börjar med en förparadigmatisk situation. Kännetecknande för denna situation är 

avsaknaden av en ”underförstådd kärna av kombinerade, teoretiska och metodologiska 

förutsättningar som tillåter urval, värdering och kritik” (Kuhn, 1997:26). Den 

förparadigmatiska perioden utmärks av frekventa och intensiva debatter mellan olika skolor 

om det ontologiska fundamentet kring ”världsbilden” samt kring olika legitima metoder, 

problem och problemlösningar (Kuhn, 1997:49). Thomas Kuhn förstod begreppet paradigm 

som den dominerande världsbild, innefattande ett antal teorier, tankemönster, idéer och 

metaforer, som talar om för ett specifikt forskarsamfund hur verkligheten är beskaffad och 

hur den skall angripas. Förutom att ange ramverket för konceptionen av verkligheten, utgör 

världsbilden också en bakgrund till hur individerna ska tänka, handla och värdera i olika 

situationer. Implicit i världsbilden ligger alltså oftast uppfattningar om förhållanden mellan 

människan, samhället och naturen, samt idéer om vad som är rätt, gott och 

eftersträvansvärt (Sörlin (red). 1996: 329 ff.). 

Den medeltida världsåskådningen var i stor utsträckning influerad av antikt grekiskt 

tänkande. Denna världsbild tog sin utgångspunkt i föreställningen om att människans sociala 

och politiska liv, i likhet med naturen själv, rör sig i cykler. Den grekiske historikern Polybios 

visade i sina texter att det fanns en klar korrelation mellan den naturliga utvecklingen och 

det samhälleliga och politiska livet, på ett sätt att de olika styrelseformerna inleddes med en 

kraftfull födelse följd av mognad, förfall, nedgång, död och återuppståndelse. Även det 

samhälleliga och politiska livet visade liknande cykliska tendenser, menade samma 

författare, och gjorde gällande att monarki övergår till tyranni, aristokrati, oligarki, 

demokrati till mobbvälde för att senare gå tillbaka till monarki igen (Callinicos 2001:27). 
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Denna antika föreställning om det sociala och politiska livets omedelbara kontinuitet mellan 

det nuvarande och det förflutna sammanfattas väl i den romerska filosofen och 

statsmannens devis om: ”historien som livets lärare” (Koselleck 1985:239). Det cykliska 

perspektivet utgjorde kärnpremissen i det antika paradigmet, och i det paradigmet hade 

begreppet ”förändring” ingen naturlig plats. De antika filosoferna menade att människans 

skenbara intryck av förändring i världshistorien i själva verket var bedrägligt och 

illusionistiskt. Den medeltida förstålelsen av den historiska processen och av det socio-

politiska livet, som i stor utsträckning hade dikterats av det antika paradigmets symboliska 

generalisering och metafysiska antagande, utgick ifrån föreställningen om att den av gud 

skapade tingens ordning var i grunden lagbunden, rättvis och harmonisk, därför torde varje 

försök till förändring överflödigt, irrlärigt och orätt (von Wright 1986).  

Under renässansen började den cykliska historieuppfattningen ifrågasättas av de som, till 

skillnad från de antika och medeltida tänkarna, menade att det förvisso gick att påvisa att de 

politiska och sociala förhållandena hade genomgått tydliga förändringar under de olika 

epokerna. Under den här perioden började förställningen om en linjär uppfattning om tiden 

och historien, som en riktad kedja av på varandra följande händelser, göra sig gällande. 

Enligt denna tankegång utgjorde de olika faserna i historien länkar i en oavbruten kedja, med 

utgångspunkt i ett visst förflutet, genom det nuvarande och in i en avlägsen framtid, och att 

denna kedja faktiskt utgjorde en unik världshistoria (Wright i Molander & Thorseth (red) 

1997:16). Den linjära förställningen om tiden och historien innebar ett radikalt uppbrott mot 

det härskande paradigmet som i väsenligt avseende förkastade idén om alla former av 

förändringar i världshistorien. Tillskyndarna av den linjära uppfattningen om tiden och 

historien, började också ifrågasätta giltigheten i vissa av de antika filosofernas teoretiska och 

tankemässiga modeller om människan och hennes plats i världsalltet samt om det sociala 

och politiska livet. Den här perioden utmärktes av frekventa och intensiva debatter mellan 

de som menade att utvecklingen hade gått framåt sedan antikens dagar, och de som 

fortsatte hävda att antikens storhetstid i vetenskapligt, filosofiskt och kulturellt avseende 

fortfarande utgjorde en mönstergill och eftersträvansvärd epok (Eriksson & Frängsmyr 

2004:119). Den intellektuella striden om det ontologiska fundamentet kring ”världsbilden” 

har gått till historien under den franska benämning, la querelle des anciens et des 
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modernes10.  Anhängarna av det antika paradigmet ville fortsatt förstå den historiska 

utvecklingen efter det mönster den antika världsbilden angav, medan des modernes ville 

rättfärdiga sina teser med stöd i ”den nya vetenskapen” som hade utvecklats av bl.a. 

Kopernikus, Galilei, Bacon, Descartes, Boyle, men framför allt av Newton. Det modernas 

meningsfränder förfäktade att ”den nya vetenskapen” hade inte enbart visats sig vara 

överlägset det gamla, utan framför allt hade den stipulerat att det mänskliga förnuftet 

förmår storverk då det tillåts verka fritt utan att begränsas av nedärvda föreställningar och 

förutfattade meningar (ibid.).  

Enligt Alex Callinicos (2001:29) markerar la querelle des anciens et des modernes, ett 

avgörande och radikalt steg mot en nyorientering, enligt vilken en ny föreställning om 

människan och hennes världsbild föds som inte längre härleder sin legitimitet från det 

förflutna, utan istället rättfärdigar sig själv. La querelle des anciens et des modernes skildrar 

alltså en intellektuell strid mellan anhängare av två olika paradigm, två olika sätt att förstå 

och varsebli världen, samtidigt som den markerar en övergång från ett cyklisk och statisk 

paradigm till ett linjärt och dynamiskt sådant. Det moderna paradigmet var inte enbart en ny 

vetenskaplig och filosofisk föreställningsram, utan utgjorde en grundläggande kritik av den 

statiska världsåskådningens bristande förmåga att presentera idéer om hur människan skulle 

kunna utveckla världen, förändra den eller skapa något i grunden nytt. Det moderna 

paradigmet innehöll förutom löftet om att människan ” inte längre [behövde] hämta 

kriterierna för sin orientering från en annan epok”, (Habermas & Lawrence 1987:7), också 

löftet om att hon skulle med hjälp av den nya vetenskapens metoder och instrument avslöja 

de mekaniska lagarna bakom den naturliga ordningen för att därigenom lättare förändra 

dem till egen fördel. Den enhet mellan naturen och människan som existerade i det 

förmoderna antika paradigmet skulle därför ersättas av ett tankesätt där naturen blir ett 

livlöst objekt. I det nya paradigmet skulle ”människan stå inför naturen dels som iakttagare 

och observatör och dels som ingripare och manipulatör” (Wright 2000:45). 

                                                           
10

  Charles Perrault läste, år 1687, upp ett stycke om antiken och dess mästare i den franska akademin med 
följande mening ” Antikens mästare var stora, men ändå bara människor som vi”. Denna händelse skapade en 
skandalomsusad debatt under beteckningen la querelle des anciens et des modernes (striden mellan de 
gammalmodiga och de moderna). Till de gammalmodiga hörde  Boileau i Frankrike och Temple och Swift i 
England, och till de moderna framför allt Charles Perrault och Bernard de Fontenelle (se Sörlin 2004:320) 
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4.1.1 Det moderna paradigmets symboliska generalisering: 

framåtskridande 

 

Varje paradigm innehåller, enligt Kuhn, symboliska generaliseringar som består av allmänt 

accepterade påståenden som ges en definitionell funktion och presenteras som naturgivna 

”lagar”. Den cykliska föreställningen om historien som utgjorde kärnpremissen i det 

förmoderna paradigmet hade, enligt vår förståelse, en sådan definitionell funktion och 

presenterades i termer av just naturlagar. Den förmoderna paradigmets symboliska 

generalisering och grundval utmanades och ifrågasattes av de som menade att den 

historiska processen och människoanden, enbart lydde under en enda lag, nämligen: 

framåtskridandet (Sörlin 2004:320). Föreställningen om framåtskridandet sammanfaller med 

uppkomsten av den exakta och experimentella naturvetenskapen (Wright i Molander & 

Thorseth (red) 1997:18).  Sven-Eric Liedman (1997) menar att framstegstanken första gången 

dyker upp hos den engelske filosofen och vetenskapsmannen Francis Bacon11, som själv hör 

till den nya exakta och experimentella vetenskapens pionjärer (jfr. von Wright i Molander & 

Thorseth (red) 1997:18).  Framstegstanken hos Bacon, och senare hos Descartes, enligt 

Liedman, tar sin utgångspunkt i föreställningen om att människan genom ackumulerad 

kunskap, ny teknik, nya vetenskapliga upptäckter och nya sätt att organisera sin tillvaro kan 

medverka till den totala utvecklingen av vetenskapen och samhället, samtidigt, och som följd 

därav, kan hon förbättra hon sin egen lott. Som Thomas Kuhn poängterade utmärks 

perioden mellan två paradigm av att vetenskapsmännen, eller forskarsamfunden, engagerar 

sig i analytiska tankeexperiment och förespråkar, med hjälp av filosofiska och metafysiska 

argument, nyordningar och nya alternativa paradigm. Föreställningen om en linjär, 

successivt och allomfattande framåtskridande är ett exempel på ett sådant 

tankeexperiment. Det analytiska tankeexperimentet artikulerade till en början en 

föreställning om ett allmänt uppbrott mot det förflutna och det förlegade och markerade en 

ny tidsålder präglad av en optimistisk tilltro till en ljusare framtid, möjliggjord av 

vetenskapliga framsteg (Callinicos 2001:29). Detta begrepp omvandlades dock snart till att 

bli ”den moderna världsbildens överordnade idé [och] hjärtat i dess historieuppfattning” 

(Beckman, citerad i Skovdahl 1996:7). Immanuel Wallerstein menar att: ”om det finns en idé 
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 Helge Jordheim (2001:165) hävdar att ordbildningen ”framsteg” dyker upp i det tyska språket mot slutet av 
1700-talet, antagligen först hos Kant. 
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som förknippas med den moderna världen, ja faktiskt är dess kungstanke, så är det den om 

framsteg” (Wallerstein 1985:109, egen kurs.). Det analytiska tankeexperimentet om 

framsteg, dvs. föreställningen om en linjär, successivt och allomfattande framåtskridande, 

blir det nya paradigmets symboliska generalisering och presenteras i termer av naturlagar. 

Den nya världsbilden tar sin utgångspunkt och söker sin legitimitet i idén om en kontinuerlig 

utveckling mot en allt ljusare framtid (Skovdahl 1996). Hans Blumenberg menar att 

framstegstanken ”…[utgjorde]..det nuvarandes kontinuerliga självrättfärdigande med hjälp 

av den framtid som det ger sig själv framför det förflutna med vilket det jämför sig” 

(Blumenberg 1983:32).  

Varje paradigm innehåller, menar Kuhn, olika ontologiska och heuristiska uppfattningar om 

hur naturen är beskaffad, samt hur denna natur ska angripas. De ontologiska och heuristiska 

uppfattningarna, vilka Kuhn benämner som ”metafysiska delar i en paradigmteori”12, ger ett 

samfund av forskare lämpliga metaforer och analogier, som de kan använda i rättfärdigandet 

av sin världsbild (Kuhn 1997:150). De ontologiska och heuristiska delarna i ett paradigm är 

inga självständiga komponenter, utan de härledds ur den symbolistiska generaliseringen, och 

används av ett forskarsamfund i syfte att legitimera och befästa grundvalarna för 

paradigmets kärnpremiss, dvs. paradigmets symboliska generalisering. Något förenklat skulle 

man kunna säga att det nya paradigmet innefattade två olika metafysiska komponenter, som 

åberopades i rättfärdigandet av den nya världsbilden och dess kärnpremiss. George von 

Wright (1993), gör gällande att framstegstanken hade en ackumulativ och en civilisatorisk 

aspekt. Vad gäller framåtskridandets ackumulativa aspekt, så menade det nya paradigmets 

anhängare att vetenskapens utveckling resulterar i ett ständigt växande kunskap eller 

vetande. De menade att den ständiga ackumulationen av vetande möjliggjordes dels genom 

upptäckten av nya och tidigare okända fakta, och dels på grund av att tidigare kända 

kunskaper och vetande nu kunde inordnas i teorier som var mer enhetliga och hade mer 
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 Exempel på ett sådant metafysiskt antagande, är enligt Kuhn, den cartianska hypotesen; ”det finns inget 
tomrum och det fysiska universum är ett jättelikt urverk där alla krafter verkar genom mekaniskt tryck” som 
under 1600-talet styrde det vetenskapliga arbetet (citerad i Chalmers, 1996:107). Detta cartianska antagande – 
som varken gick att pröva eller falsifiera visade sig vara både ontologiskt och metodologiskt. Ontologiskt 
föreskrev detta antagande för vetenskapsmännen att universum bestod av mikroskopiska partiklar och alla 
naturliga fenomen kunde därför förklaras i termer av; form, storlek och interaktionen mellan partiklarna. 
Metodologiskt krävde hypotesen att den ”verkliga världen” skulle anpassas efter dessa lagar, i betydelsen att 
alla förklaringar skulle reducera ett givet naturfenomen till partikelrörelse under dessa lagar. Denna partikelsyn 
på universum avgjorde för vetenskapsmännen vad deras vetenskapliga problem skulle bli (Chalmers 1996:107). 
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allmängiltig relevans. Ackumulationen av kunskap och vetande hade, för det nya 

paradigmets förespråkare, förbättrande effekter på den förefintliga och framtida tekniken, 

vilket i sin tur kunde frambringa förbättring på livets alla områden (ibid). I sitt skönlitterära 

och futuristiska verk Det nya Atlantis (1627), redogör Francis Bacon för sin framtida bild av 

samhället, där den nya vetenskapen och de därtill kopplade teknologiska uppfinningarna, 

innebär revolutionerande förbättringar i såväl krigsföring, kommunikation, medicin, handel, 

trafik, huslig komfort, kost etc. Den nya vetenskapen och den därpå grundade teknologin 

skulle ge en höjd materiell levnadsstandard som i sin tur skulle göra människornas liv 

enklare, angenämare och lyckligare (Bacon 1979).  

Framstegstankens civilisatoriska aspekt består i föreställningen om att framåtskridandet 

resulterar i ett fullkomnande av människan i politisk, social och moraliskt avseende. Denna 

civilisatoriska aspekt av framstegstanken fick, enligt von Wright, sin tidigaste förkunnare i 

den skotska upplysningstraditionen, men det är först hos Condorcet och encyklopedisterna 

som framstegstanken får sin tydligaste politiska, sociala och moraliska dimension (von 

Wright 1993). Redan tidigt fanns det en tendens bland de tidiga uttolkarna av 

framstegstanken att förbinda föreställningen om att kunskapen går framåt med postulatet13 

att hela den mänskliga historien uppvisar en mer eller mindre kontinuerlig rörelse framåt. I 

de tidiga uttolkarnas version om civilisationen och den tänkta framtiden återspeglade de 

sociala, ekonomiska och politiska institutionerna, framåtskridandet. Den franska 

vetenskapsakademins sekreterare Bernard de Fontenelle menade till exempel att den 

vetenskapliga kunskapen inte bara hade gjort framsteg, utan än viktigare att den skulle göra 

det för all överskådlig framtid. Inte heller hos Condorcet fanns det någon gräns för de 

vetenskapliga framstegen, och därmed inte heller någon direkt gräns för det moraliska 

fullkomnande av människan. Condorcet menade ”att människans möjligheter att fulländas 

sannerligen är obegränsade och att fulländningens framåtskridande, som från och med nu är 

beroende av alla makter som må vilja hejda det: inte är begränsad av något annat än 

jordklotets varaktighet” (Callinicos 2001:34, jfr von Wright 1993:28). Hos Condorcet antar 

framstegstanken dessutom en antropologisk och emancipatorisk form. I ”Utkast till en 

historisk översikt av människoandens framsteg”, visar Condorcet hur människosläktet har 
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 Immanuel Kant betraktade framstegstanken, i likhet med tro på Gud och odödligheten, som ett praktiskt 
postulat. (jfr. von Wright  i Molander & Thorseth (red) 1997:27). 
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rört sig från ett vilt tillstånd, genom barbari, till ett upplyst sådant genom att dels frigöra sig 

från präster och religiösa vidskepelser och dels genom att ta nytta av all den nyvunna och 

ackumulerade kunskapen som har genererats av teknik och vetenskap” (von Wright 

1993:28). Condorcet förkastade den tidigare förhärskande paradigmets moraliska och 

ontologiska grund, och hävdade att det tidigare paradigmet i själva verket präglades av en 

historia av förtryck, vidskepelse och ignorans, medan det nya paradigmet, tack vare den 

nyvunna kunskapen och landvinningarna, skulle skapa ett tillstånd av jämlikhet och största 

möjliga välmående för människorna (Ibid.).  

 

4.2 Normalvetenskap  

Thomas Kuhn poängterade att ett paradigms framgång är från början ett löfte om framgång 

beträffande olika och ännu ofullständiga exempel, och att normalvetenskapen i stor 

utsträckning består av ett uppfyllande av paradigmets förutsägelser. 

Normalvetenskpesmänens främsta uppgift blir därmed att arbeta för att tvinga in 

verkligheten inom ramen för paradigmet. De filosofer och vetenskapsmän som vanligen 

räknas som pionjärer för det nya paradigmet, kan något generaliserande och förenklande 

sägas utgöra förgrundsgestalter till den liberala politiska skolan. De tidiga uttolkarna av det 

nya paradigmet hävdade att den nya vetenskapen, och speciellt Newtons mekaniska fysik, 

hade med önskvärd tydlighet stipulerat förekomsten av en "tingens natur" som hade sin 

alldeles egen lagbundenhet. Denna ”tingens natur” var helt oberoende av människors makt 

och den hade sina lagbundna och självkorrigerande mekanismer som gjorde att den ständigt 

återbildade sig själv trots alla störningar och bakslag. I denna ”tingens natur” rådde det 

dessutom en inneboende harmoni mellan helheten och de enskilda enheterna (Marcuse 

1934:7).  

Kvalitativt nytt var emellertid det faktum att dessa uttolkare hävdade att precis som det 

råder en ”tingens lagbundna natur”, så återfinns samma positiva, objektiva och naturgivna 

samband mellan ekonomiskt och socialt mönster samt mellan de individuella aktörernas 

egenskaper och beteenden. Dessa vetenskapsmän poängterade att de naturlagar som den 

nya vetenskapen hade upptäckt var i lika stor utsträckning tillämpbara på de historiska, 

ekonomiska, politiska och sociala fenomenen och förhållandena. Alex Callinicos (2001:33) 

antecknar att dessa tänkare, oberoende av nationella skillnader, hade två avgörande 
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gemensamma drag. För det första hämtade de sina metaforer för sina samhällsvetenskapliga 

teorier från de principer och rationalitetsmodeller som enligt deras förmenande hade 

tillämpats i den nya vetenskapen, speciellt från de vetenskapliga principer som var 

modellerad efter Newtons mekaniska system. För det andra ville de med hjälp av olika 

analogier visa på likheter och korrelationer som de menade fanns mellan de vetenskapliga 

rationalitetsmodellerna, och de olika politiska, ekonomiska och sociala institutionerna (ibid.).  

Den liberala filosofen David Hume, som enligt många bedömare anses vara en föregångare 

till den utilitaristiska inriktningen inom den liberala skolan (Quinton 1973:17-22, Blomgren 

1997:31), skriver i Om det mänskliga förståndet (1739-40) att ”det finns en moralisk 

dragningskraft härrörande från människors intressen och lidelser som är lika stark och 

ofelbar [som gravitationslagen] (egen anm. citerad i Callinicos 2001:34). I analogi med 

Newtons fysiska lagar, menar en annan liberal filosof Claude A. Hevétius att: ”vi måste göra 

moralen till en experimentell fysik”, eftersom ” i moralen är lidelserna vad rörelsen är i 

fysiken: den senare skapar, förstör, bevarar och animerar allting, utan den är allting dött. Det 

är de förra som ger liv till den sedliga världen” (citerad i Callinicos 2001:33). Även hos 

Condorcet finns det en klar växelverkan mellan den rationalitetsmodell som har sin grund i 

naturvetenskaperna och mellan de politiska, sociala institutionerna och de individuella 

egenskaperna. ”Precis som matematiken och fysiken verkar förbättrande på de hantverk vi 

använder oss av för att tillfredställa våra enklaste behov, tillhör det inte också naturens 

nödvändiga ordning att de moraliska och politiska vetenskaperna utövar liknande inflytande 

på de motiv som styr våra känslor och handlingar?” (Citerad i Larsson 1966:87).  

Den nya föreställningen om förekomsten av naturlagar som reglerar de olika politiska, 

sociala och ekonomiska institutionerna får kanske sitt tydligaste uttryck hos Adam Smith, 

speciellt i hans hypotes om den självgående, självreglerande och självkorrigerande 

marknaden, samt i hans begrepp om ”den osynliga handen”. Adam Smith hävdade att han 

hade upptäckt ekonomiska naturlagar som var av samma karaktär och dignitet som de 

fysikaliska naturlagar som Newton tidigare hade upptäckt (Björklund 1971:138). När Smith 

redogör för det mänskliga framåtskridandet i Om nationernas välstånd (1776) menar han att 

detta framsteg har sin upprinnelse i det han kallar handelssamhället (Commercial Society). 

Handelssamhället präglas, såsom Smith förstår det, av en komplex specialiseringen och 

arbetsdelningen. I Adam Smiths handelsamhälle drivs, olika köpare och säljare av varor och 
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tjänster, av en enda kraft, nämligen att tillgodose sina själviska behov, men resultatet, tack 

vare den självgående och självkorrigerande marknaden, bli en jämvikt mellan tillgång och 

efterfråga. Varornas priser på marknaden tenderar att svänga kring deras ”naturliga priser”, 

där jordägare, löntagare och kapitalistiska företagare alla får inkomst i direkt proportion till 

deras bidrag till produktionsprocessen (Callinicos 2001:36).  

Adam Smiths föreställning om och analys av handelsamhället markerar ett radikalt 

genombrott i det politiska och ekonomiska tänkandet, men också i institutionaliseringen och 

konkretiseringen av det moderna paradigmets ontologiska antagande. Handelssamhället och 

marknaden får i och med Smiths Om nationernas välstånd karaktären en naturgiven och 

samhällelig objektivitet, som i väsentlig utsträckning är frikopplad från politiska institutioner, 

statsmäns ingripanden och enskilda människors medvetna handlingar. Inom ramen för det 

nya paradigmet blir marknaden ett självgående, självreglerande och lagbundet system som 

befinner sig utom räckhåll för människans förståelse och därmed också bortom hennes 

individuella handlingar (Smith 1994). Föreställningen om marknaden som en självreglerande 

och självkorrigerande realitet tog sin utgångspunkt i det viddspridda antagandet om att 

händelserna skulle gå sin gilla gång om de fick utvecklas utan inblandning, vilket i sin tur var 

en konkret upprepning av Newtons tröghetsprincip, som fastställde att en kropp tenderar att 

röra sig med en given hastighet i den givna riktningen om den inte påverkades av en annan 

kropp (Callinicos 2001:36f).  

Den objektiva, naturgivna och självreglerande marknadens mekanismer var också 

tillämpbara på individuella aktörers egenskaper och beteenden, menade de liberala 

teoretikerna. Adam Smith beskriver i Om nationernas välstånd, att olika individuella aktörers 

habegär och det själviska beteendet som individuella producenter och konsumenter 

”naturligen” drivs av, leder tack vare den ”osynliga handen”, till harmoni och helhetens 

välmående. Denna tankegång om en föreliggande och inneboende harmoni mellan helheten 

och de enskilda enheterna var ett kännetecknande drag för den nya vetenskapen. Adam 

Smith gör, i The Theory of the Moral Sentiments (1759), gällande att samma inneboende 

harmoni mellan helheten och de enskilda delarna präglar den självgående marknaden. Smith 

menar att marknadens självreglerande mekanismer i hög grad leder till att de individuella 

och egoistiska beteendena hos individerna sammanfaller med allmänintresset. I ett välkänt 

passus redogör han för hur de välställda som enbart leds av sitt själviska beteende, tack vare 
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den osynliga handens mekanismer och utan att avse det, tillgodoser samhällets och 

helhetens intressen. Smith skriver:  

de [välbeställda] konsumerar föga mer än de fattiga, och trots sin naturliga 

själviskhet och girighet, trots att de bara ser till sin egen bekvämlighet, trots att det 

enda målet de eftersträvar i arbetet av de tusentals människor de anställer må vara 

att tillfredsställa sin fåfänga och sina omättliga begär, delar de med sig av resultatet 

av alla förbättringar till de fattiga. De leds av en osynlig hand att göra nästan samma 

fördelning av livets nödtorft som hade gjorts om jorden hade fördelats jämt till 

invånarna, och tillgodoser sålunda utan att avse det, utan att veta om det, 

samhällets intressen och erbjuder medlen för artens förmering. När försynen 

delade upp jorden på några få herrar glömde den varken bort eller övergav dem 

som tycktes ha lämnats utanför uppdelningen. Även de senare få sin del av allt 

denna skapar (Smith 1982:184f, hämtad ur Callinicos 2001:34)    

De tidiga uttolkarna av det nya paradigmet utgick alltså ifrån föreställningen om att det 

rådde en naturgiven samhällsordning som reglerade det ekonomiska, sociala och politiska 

livet på samma sätt som de fysikaliska lagarna styr universum (Björklund 1971:138). Genom 

att anpassa det samhälleliga livet efter dessa "naturlagar" kunde, enligt de liberala tänkarna, 

konfrontationen mellan olika behov, striden mellan allmänintresse och privatintresse och 

den sociala ojämlikheten, slutligen upphävas i helhetens allomfattande harmoni.  

 

4.2.1 Den ackumulativa aspekten av framåtskridandet  

Som det tidigare har påpekats, menar Kuhn att den normalvetnskapliga verksamheten går ut 

på att underordna olika fenomen in i den redan färdiga och relativt fasta form som 

paradigmet utgör (Kuhn 1997:32). De tidiga liberala teoretikerna drevs av ambitionen att så 

långt möjligt minska diskrepansen mellan sina antaganden och de rationalitetsmodeller som 

hade sin grund i den nya vetenskapen. Dessa teoretiker presenterade - i analogi med det nya 

paradigmets metafysiska antaganden och i ett försök att påvisa att deras teser ägde 

lagbundenhet och universalistisk giltighet - ett antal ontologiska och heuristiska hypoteser. I 

Myten om framsteg (1993:48) skriver von Wright att den ursprungliga föreställningen om 

framåtskridandet som antogs möjliggöras genom ackumulationen av nytt vetande och nya 
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kunskaper och de därpå grundade teknologiska landvinningarna, tolkades på ett tidigt 

stadium av det liberala samfundet jämförligt med ackumulationen av privat egendom och 

ekonomisk tillväxt. Precis som man hämtade sina metaforer från den nya vetenskapen i syfte 

att rättfärdiga sin tes om en naturgiven och självreglerande marknad som är av godo för 

helheten och för dess välmående, fanns det liknande tendenser att kvantifiera framsteg i 

termer av anhopning av privat egendom och ekonomisk tillväxt. Som konsekvens härav 

identifieras framstegstankens ackumulativa dimension, som tänktes vara ett resultat av 

vetenskapens landvinningar, som en analogi till, och rationalitetsmodell för en påstådd 

inneboende benägenhet hos individer att ackumulera privat egendom. François Quensnay 

som myntade begreppet ”laissez faire” gjorde gällande att: ”för att bestämma de 

samhälleliga händelsernas naturliga gång måste man först slå fast vilka anlag och förmågor 

som är gemensamma för alla människor” (citerad i Callinicos 2001:36). För Quensnay var det 

omättliga habegäret, och viljan att ackumulera privat egendom en inneboende egenskap 

som fanns hos alla människor. För Adam Smith var benägenheten att göra affärer, idka 

byteshandel och sätta varor i omlopp, av allmänt karaktär för alla människor, och han skrev 

att ”hur [man] än vill förklara denna benägenhet, är den gemensam för alla människor och 

återfinns inte hos något annat släkte av levande varelser (Smith 1994:28, jfr. Callinicos 

2001:37). De liberala utilitaristerna Jeremy Bentham och James Mill, anslöt sig till detta 

ontologiska grundpostulat och hävdade att människans omättliga förvärvsbegär 

representerade hennes riktiga natur, och av den anledningen torde alla moraliska och 

politiska ställningstaganden och slutsatser om henne härledas ur detta antagande (Eriksson 

1984:28). Jeremy Bentham bygger till exempel hela sin statsteori på ”den generella, i själva 

verket allt omfattande principen avseende den mänskliga naturen”, som stipulerar att ”[i 

varje människas bröst]: egocentriska (self-regarding) intressen dominerar över alla andra 

intressen tagna tillhopa…” (Eriksson 1984:30). Samma tankegång återfinns i An essay on 

Goverment (utgiven 1823 [1937]), i denna essä skriver James Mill, att begäret efter den makt 

som behövs för att andra människor och deras tillhörigheter ska tjäna vår egen njutning, är 

en överordnad lag beträffande den mänskliga naturen (a grand govering law of human 

nature)14. Även John Stuart Mills ekonomiska och politiska teori bygger på grundantagandet 

                                                           
14

 De liberala teoretikerna tillbakavisade strakt den idé som Rousseau förfäktade, enligt vilken drevs 
människorna av en känsla av sympati och samhörighet. De anslöt sig istället till Thomas Hobbes föreställning 
om att människorna var inbegripna i ett tillstånd ”av allas krig mot alla”, och att varje enskild individs mål är att  
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om människors egoistiska förvärvsbegär. J. S. Mill gör, till exempel, gällande att ekonomiska 

förhållanden bestäms av två, universellt giltiga, grunddrifter hos människan: hennes begär 

efter vinning för egen del, som han benämner som välstånd, samt hennes motvilja mot 

arbete och sparande (Eriksson 1984:30). Människan är, enligt J.S. Mill, egoistiska lust- och 

olustmaskiner som oavlåtligt söker maximera sin egen lust- och lyckonetto.  

Föreställningen om ett objektivt, naturgivet socialt mönster som på något sätt emanerar från 

individuella aktörers själviska beteenden och hennes omättliga habegär, var något avgjort 

nytt för det nya paradigmet (Porter 1997:33). Idén om det omättliga habegäret, uppmuntran 

av fåfänga och det själviska beteendet stod till exempel, för antikens filosofer i klar motsats 

till de ädlare förnuftsförmågorna, och samma egenskaper och beteenden hade av det 

medeltida paradigmet brännmärkts som synfull och hedonistiskt. Men detta medeltida 

paradigmets antagande om människan som en rationell varelse ansatt av djuriska lustar, 

förkastades som metafysiskt, vetenskapligt grundlös och bakåtsträvande av det nya 

paradigmets anhängare15. Detta antikinspirerade medeltida antagande om människans 

natur förkastades och ersattes av en idé om människan som ett djur som av naturen hade 

utrustats med en vilja och benägenhet att tillgodose sina själviska behov och maximera sin 

egen lycka. Detta antagande presenterades som ett axiom av det liberala samfundet, och 

påstods vara byggd på universell erfarenhet (Eriksson 1984:30). Även denna hypotes som nu 

presenterades som en tvingande nödvändighet, var i själva verket en konkret upprepning av 

de teser som hade presenterats av den nya vetenskapen, och närmare bestämt av den 

newtonanska vetenskapliga modellen, som gjorde gällande att komplexitet hanteras bäst 

genom att reducera den till mindre delar (Wallerstein 2001). De liberala teoretikerna 

menade att om varje individ uteslutande handlade utifrån den inneboende och naturgivna 

själviskheten och utifrån benägenhet att ackumulera mer egendom, skulle resultatet 

innebära lycka för den enskilda individen och välstånd för hela samhället. De liberala 

teoretikerna hävdade att de självreglerande och självkorrigerande mekanismerna skulle göra 

att individernas försökt att maximera sina egna materiella fördelar, till slut och utan att avse 

                                                                                                                                                                                     
eftersträva en maximering av materiella fördelar, samt att människorna var behärskade av en benägenhet att  

styra över andra människor (Porter 1997:33) 

  
15

 Som framgick i tidigare avsnitt, så hävdar Kuhn att detta är precis vad som bör förväntas när ett skifte av 
paradigmen sker, att antaganden och ståndpunkter som har väglett ett paradigm i ett tidigare skede, förkastas 
som metafysiskt och vetenskapligt grundlös av det nya paradigmets anhängare.   
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det, leda till en maximering av allas lycka. Den ”osynliga handens mekanismer” skulle alltså 

förena, trots individernas skenbart stridiga intressen, den själviska individuella 

handlingsnormen med den allmänna maximeringen av allas lyckosumma, och därmed skapa 

en situation som präglades av ”största möjliga lycka för största möjliga antal”16. 

Föreställningen om ett objektivt, naturgivet socialt mönster som härrör från individers 

själviska beteende och omättliga habegär och som tack vare den osynliga handen 

sammanfaller med det allmänna intresset, får därmed karaktären av ett rationellt system 

med universellt giltighet. Detta rationella system går under beteckningen principen om att 

samhällsstrukturer är de oavsedda följderna av individuella handlingar, och det bildar den 

ontologiska bas, utifrån vilken alla politiska, ekonomiska och sociala antaganden ska 

härledds (Callinicos 2001:35). Att sörja för sitt eget var inte enbart en rättighet som varje 

individ kunde komma i åtnjutande av om hon så ville, utan den presenterades också som en 

skyldighet och ett ansvar, dels för att detta förhållande hade föreskrivits av ”den naturliga 

ordningen”, och dels för att sörjandet för sitt eget var oundgängligt för helhetens lycka och 

välmående (Ibid. Jfr Porter 1997, Ericksson 1984, Björklund 1971).  Denna identifiering av 

framsteg i termer av en mätbar kvantitet som formuleras i pengar och i BNP, inkomst per 

capita, är enligt von Wright ”ett förtingligande, en kvantifiering av framsteget. Framsteg 

mätt på detta sätt är inte längre ett värdebegrepp. Det är ett faktualiserat, värdeneutralt 

begrepp, eller vad filosoferna kallar en värdereifiering” (von Wright 1993:48).  

 

4.2.2 Den civilisatoriska aspekten av framåtskridandet  

I och med det nya paradigmet ändrades synen på människan och hennes inneboende 

egenskaper. Utifrån den ackumulativa aspekten av framåtskridandet antogs människan vara 

en lyckomaximerande varelse med ett omättligt begär efter egendom och makt. Vid sidan av 

denna ackumulativa dimension, fanns det en civilisatorisk aspekt som avgjorde att 

människan var ett subjekt med moraliska och politiska fri- och rättigheter. Mot det förra 

paradigmets förhärskande sociala och politiska institutioner ställde det nya paradigmets 

försvarare en idealiserad bild av ett sociopolitiskt arrangemang som enligt deras förmenade 

                                                           
16

 Begreppet ”största möjliga lycka åt största möjliga antal” myntades av Jeremy Bentham. För Bentham och 
James Mill var ekonomiskt välstånd om inte identiskt med lycka så det väsentligaste medlet för att nå lycka. 
Och eftersom lycka kunde konkretiseras i materiella egendomar, och framförallt i pengar och därmed var en 
mätbar storhet, så kunde olika individers lyckor lätt adderas till en summa. (Eriksson 1984:30-31).  
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bättre motsvarade framåtskriandet och den mänskliga naturen. I socialt och politiskt 

avseende var människan nu suverän över sitt eget liv och hon kunde, oaktat högre väsens 

inblandning, eller teologiska och traditionella dogmer, forma sitt liv efter eget gottfinnande. 

(Callinicos 2001:48). Goerge Henrik von Wright (1993:46) hävdar att på samma sätt som det 

förelåg en tendens att identifiera framsteg genom ackumulering av kunskap med 

ekonomiskt tillväxt och högre materiell levnadsstandard, fanns det en motsvarande vilja att 

förstå framåtskridande synonymt med att den sociala och politiska ordningen fullkomnades, 

i betydelsen att ett rättvist samfund av fria och jämlika medborgare skapades, vilket var mer 

kompatibelt med framstegstanken. von Wright kallar denna process för ett förtingligande 

och en kvantifiering av framåtskridandet i den formaliserade demokratin. Enligt von Wright 

hade försöket att förtingliga framstegstanken i demokratin sina historiska rötter i 

föreställningen om människans frigörelse från historiskt förtryck, vidskepelse och ignorans 

(ibid.).  

Was ist Aufklärung? (vad är upplysningen?), frågade Immanuel Kant i det verk som bär 

denna fråga som titel, och han svarar: "människans utträde ur hennes självförvållade 

omyndighet", och med omyndighet förstår Kant "oförmågan att göra bruk av sitt förstånd 

utan någon annans ledning" (Porter 1997:11). För Kant var upplysningen ett tillstånd präglad 

av vetandets framsteg samt det mänskliga medvetandets frigörelse från ett tillstånd av 

okunnighet och villfarelse, men framförallt en emancipation av mänsklighetens krafter från 

auktoritetens och traditioners bojor. Frigörelsen från auktoriteten var för Kant den drivande 

kraften bakom ”det väldiga språnget framåt” (Ibid. Jfr. Von Wright 1993:24). 

Framstegstanken var alltså nära förbundet med idén om människans rätt till 

självbestämmande, och demokratiseringen av den politiska ordningen ansågs vara en formel 

för hur man skulle harmonisera de enskilda människornas rätt till självbestämmande med 

livet i ett samhälle. Även i det här hänseendet utgick man ifrån idén om att det fanns en 

inneboende harmoni i framåtskridandet, som gjorde att de själviska politiska intressena 

sammanföll med det gemensamma bästa. I Utkast till en historisk översikt av 

människoandens framsteg frågar Condorcet retoriskt:  

vad ska vi väl vänta oss av de lagarnas och de offentliga institutionernas 

fullkomning, om inte att de skall försona och förena varje persons allmänna 
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intresse med allas gemensamma intresse? Vad har statskonsten för mål, om icke 

att undanröja motsättningen mellan dessa intressen? (hämtad ur Larsson 1966:87). 

Begreppet suveränitet i politisk bemärkelse var under det förmoderna paradigmet förbundet 

med absolutistiska regimer; kungen förkroppsligade det maktkoncentrat som var överordnat 

alla andra världsliga makter.  Denna tankegång avsåg i sin originella version att rättfärdiga en 

centralisering av makten som förkroppsligades i de absolutistiska staterna, som enligt - bland 

andra Thomas Hobbes och Jean Bodin - var en särskild storhet från vilken all legitim politisk 

makt framspringer (Larsson 1966:43). Men i och med Rousseaus Om samhällsfördraget17 

(1762) skulle denna bild för all framtid ändras. Rousseau övertar suveränitetsbegreppet som 

det hade utvecklats av Hobbes och Bodin, men överflyttar det på folket (Callinicos 2001:49). 

Rousseau menade att i staten var alla medborgare berättigade till samma makt och 

inflytande, och att den politiska, sociala och ekonomiska ojämlikheten var en fundamental 

orättvisa och överensstämde inte med människans naturliga rättigheter, som hon hade i det 

naturliga tillståndet (Eriksson & Frängsmyr 2004:147). Rousseau skriver (1994:43):  

vill man ge staten fasthet och stadga ska man föra ytterligheterna så nära varandra 

som man kan: tolerera varken människor som lever i överflöd eller tiggare. Dessa 

båda tillstånd, som av naturen är oskiljaktigt förenade, är både lika ödesdigra för 

det allmänna bästa. Den ena gruppen skapar människor som gynnar tyranniet, den 

andra skapar tyrannerna  

Rousseaus föreställning om politisk, social och ekonomisk jämlikhet imponerade föga på det 

liberala samfundet, som i likhet med David Hume och Adam Smith hävdade att det moderna 

handelssamhället förvisso kunde leda till att ojämlikheten mellan människorna ökade, men 

att det fortfarande var att föredra eftersom det samtidigt skapade en höjning av 

                                                           
17

 Rousseaus samhällsfördrag innebar att individerna frivilligt hade upprättat en gemensam politisk ordning, 
där var och en lyder de lagar som motsvarar en gemensam och allmän viljebildning (Rousseau 1994). Enligt 
Rousseaus samhällsfördrag kunde därför endast den allmänna viljan vara den verkliga suveränen. Habermas 
gör gällande att Rousseau i sitt Om Samhällsfördraget lyckas vidareutveckla den antika republikanska 
tankegången om folket som den verkliga suveränen, genom att sammanstråla idén om fria och jämlika 
medborgares självstyre med det lagliga maktmonopolet i begreppet suveränitet (Habermas 1997). Enligt den 
republikanska uppfattningen, som har sitt ursprung i Aristoteles filosofi, och som återupptäcktes av 
humanisterna under renässansen, är det potentiellt närvarande folket bärare av en suveränitet som inte kan 
delegeras, eftersom den konstituerande makten måste utgå ifrån medborgarnas självstyrelsepraxis och inte 
från deras representanter. Rousseaus poängterade att ”suveränen som enbart är en kollektiv varelse, kan bara 
representeras av sig själv: makten kan visserligen överföras men inte viljan” (Rousseau 1994:39). 
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levnadsstandarden som i förläggningen var av allmänt godo för flertalet (Callinicos 2001:50). 

Den liberala filosofen Benjamin Constant framställde Rousseaus försökt att återupprätta den 

antika demokratin med dess republikanska inslag, som ”dödliga förväntningar för mer än ett 

slags av tyranni” (citerad i Callinicos 2001:51). Constant skrev, i polemik med Rousseaus 

republikanska idé, att det fanns två olika frihetsbegrepp, nämligen: de antikas och de 

modernas. Constant menade att medborgarnas aktiva deltagande i det offentliga livet som 

var förefintligt i de grekiska och romerska stadsstaterna möjliggjordes av medborgarnas 

begränsade privata liv, vilket avspeglade i handelns tillbakadragna roll under samma period. 

Constant poängterade vidare att eftersom handeln hade blivit:  

tingens normala ordning och nationernas enda mål […] som fyller individernas privata 

liv med förhoppningar, projekt och verksamheter […] kan vi inte längre åtnjuta de 

gamles frihet, som bestod i ett aktivt och beständigt deltagande i den gemensamma 

makten. Vår frihet måste bestå i ett fredligt avnjutande och privat oberoende det vill 

säga av en individuell frihet som garanteras av politiska rättigheter (citerad i Callinicos 

2001:51) 

Det nya paradigmets förgrundsgestalter stod inför problemet att lösa den civilisatoriska 

aspekten av framåtskridandet, dvs. att förena det som de uppfattade som politiskt och 

demokratiskt medborgarskap med hävdandet av privata intressen som var förknippat med 

handelssamhället. I och med de amerikanska och franska revolutionerna under sent 1700-tal 

genomgick idén om demokrati, i betydelsen styrelse av folket, en radikal förändring, och 

föreställningen om ett representativt styrelseskick började få alltstörre uppslutning 

(Premfors 2000:14). Tanken att folket, genom allas direkta, fria och jämlika medverkan i 

styrets utövande ansågs inte bara praktiskt ogenomförbar, utan det uppfattades också strida 

mot framstegstanken. De första företrädarna för det representativa styrelseskicket Abbé 

Siéyès i Frankrike och James Madison i Amerika, framhöll att demokrati, i både klassisk och 

rousseuansk bemärkelse, på inget sätt var kompatibelt med framstegstanken (Holmberg 

1999:8). Siéyès och Madison menade, i likhet med Adam Smith, att arbetsdelning och 

specialisering var två avgörande faktorer bakom allt samhälleligt framsteg, och förespråkade 

därför förekomsten av ett representativt styrelseskick, som bygger på arbetsdelning och 

specialisering. Systemet skulle senare erhålla sin legitimitet genom att de berörda via valet 

av representanter, ger samtycke till de beslut som fattas. Sören Holmberg menar att idén om 
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den representativa demokratin, på så sätt kunde lösa ”Q.O.T-problemet” (Quod omnes 

tangit, ab omnibus tractari et approbari debet: Det som berör alla måste övervägas och 

godkännas av alla) från den gamla romerska rätten (Holmberg 1999:8). Föreställningen om 

det representativa styresskicket frångick så kraftigt från de klassiska republikanska 

demokratiska idealen, att förgrundsgestalterna för idén krävde att deras nymodighet skulle 

uppfattas som något kvalitativt bättre och något annat än demokratin (Holmberg 1999, 

Premfors (red) 2003). James Mill medgav till exempel att idén om den representativa 

demokratin förvisso var en innovation, och till och med ”den moderna tidens största 

uppfinning” (Held 1997:152, jfr. Premfors 2000:14). Det representativa systemet betraktades 

som en praktisk mekanism som kunde infria löftet om framåtskridandets civilisatoriska 

dimension, genom att förena politiskt och demokratiskt medborgarskap med hävdandet av 

privata intressen, helt i enlighet med handelssamhällets principer om arbetsdelning och 

specialisering. Även John Stuart Mill tog det representativa styrelseskicket som givet för sina 

funderingar kring det ideala samhället.  Demokrati i betydelsen majoritetsstyre, som hos J.S. 

Mill benämns som ”det numeriska flertalets herravälde”, är en oönskad styrelseform, som 

hotar både den individuella friheten och framåtskridandet överhuvudtaget (Eriksson 

1984:64). I anslutning till erfarenheterna från den nyinrättade demokratin i Amerika, skriver 

J.S. Mill att: 

Det ”folk” som utövar makten är inte alltid samma folk som det, över vilket den 

utövas, och den självstyrelse som man talar om är inte en styrelse av var och en 

över sig själv utan av alla över var och en. Folkviljan betyder vidare i praktiken viljan 

hos den talrikaste eller den mest aktiva delen av folket, majoriteten eller de som 

lyckas bli erkända som majoritet. Folket kan därför önska förtrycka en del av sig 

självt och försiktighetsmått behövs mot detta… (citerad i Eriksson 1984:63) 

Enligt Hardt och Negri betraktades det representativa styrelseskicket som särskild attraktivt 

av det liberala samfundet eftersom det kunde på ett framgångsrikt sätt fylla två 

motsägelsefulla funktioner: den både sammankopplade folket och separerade den från 

regerandet. Representationen var följaktligen en disjunktiv syntes på ett sådant sätt att den 

både förenade och åtskiljde, både band och höll isär folket (Hart & Negri 2007:285). 
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4.3 Paradigm i betydelsen mönstergillt exempel 

Begreppet ’paradigm’ förstås dels som en ’världsbild’ i betydelsen en allmänt accepterad 

uppfattning om hur naturen är beskaffad, och dels som ett ’idealexempel’ (Kuhn 1997:152) 

De mönstergilla exemplen utgör den institutionella sidan av ’världsbilden’, vilken 

tillhandahåller ett samfund av anhängare, relevanta instrument och metoder för att ” tvinga 

in sin förståelse av naturen (världen) inom de begreppsmässiga ramar som paradigmet ger 

(jfr. Helenius 1990:287). För de liberala teoretikerna kunde föreställningen om 

framåtskridande och dess välsignelser konkretiseras i vad de kallade en god styrelseform. 

Styrelseformen bör inte enbart bedömas efter det sätt på vilket de fullgör de ”egentliga 

funktionerna” utan hänsyn skall också tas till i vilken utsträckning denna styrelseform 

tillgodoser framåtskridandet, som för det liberala samfundet motsvarar ”mänsklighetens 

intresse i dess helhet” (Eriksson 1984: 66-67). För att kunna sörja för framåtskridandets 

konkretisering och därmed vidmakthålla grundvalarna för ”den universellt giltiga och 

naturgivna ordningen”, måste varje god styrelse innefatta ett antal grundläggande faktorer. 

En god styrelse skall skapa förutsättningar för individerna att ackumulera privat egendom. 

Den skall tillhandahålla mekanismer som garanterar säkerhet för individerna att (oavkortat) 

åtnjuta sin ackumulerade privata egendom.  En god styrelseform skall också vara 

meritokratisk till sin karaktär och präglas av frihet (Björklund 1971:138).  

Privat egendom är den naturligaste av alla rättigheter, vilken tillsammans med ekonomisk 

frihet anses skapa såväl individens som allmänhetens välstånd. Den individuella aktörens fria 

förfogande över privat egendom är, enligt det liberala samfundet, den grund utifrån vilket 

allt annat politiskt och socialt emanerar. Den liberala tänkaren Ludwig von Mises 

accentuerar till exempel att om man skulle sammanfatta liberalismens idéprogram i ett enda 

ord, ur vilket alla andra liberala krav framgår, skulle detta vara: ”egendom, det vill säga 

enskilt ägande av produktionsmedlen….” (Mises 1927:17, jfr Marcues 1934). Den 

mönstergilla styrelseformen är därför den som skapar förutsättningar för individerna att 

ackumulera privategendom, som i sin tur är den viktigaste garanten för samhällelig 

ekonomisk tillväxt och därmed också framåtskridande (Jfr von Wright 1993:48). Det 

individuella ekonomiska subjektets fria förfogande över privategendomen, har enligt de 

liberala tänkarna sin upprinnelse i en objektiv, naturgiven ordning, varför alla former av 

inblandning i denna ordning inte bara är oklok men också moraliskt förkastlig (Björklund 
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1971). När Bentham preciserar vad han anser lagstiftningen borde syfta till i uppfyllandet av 

dess överordnade mål och den samhälleliga lyckan, menar han att det är fyra delmål: 

samhällsmedlemmarnas livsuppehälle (subsistence), överflöd (abundance), jämlikhet 

(equality) och säkerhet (security). Vad gäller de första två målen, menar Bentham att staten 

inte kan eller bör göra något, och det behövs inte heller, eftersom ” naturen har själv skapat 

alla nödvändiga incitament dels genom att med svåra lidanden och eventuellt t.o.m. död 

straffa den som inte sörjer för sitt livsuppehälle, dels genom att forma den mänskliga 

karaktären på ett sådant sätt att alla livligt önskar öka sitt välstånd” (citerad ur Eriksson 

1984:35). I Manual of Political Economy (Ibid.34) skriver Bentham att huvudregeln för statlig 

ekonomisk politik bör vara att: be quiet, men om staten insisterar med att intervenera i den 

lagbundna ekonomiska ordningen, så ska detta ske genom att staten går in för att underröja 

hindren för privatpersoners ekonomiska företagsamhet samt genom att inte uppmuntra 

lättja genom att beröva de aktiva företagarna någon del av deras rättmättiga vinst, för att 

senare ge den till personer som inte drar försorg om sig själva. En av statens viktigaste 

uppgift är därför, enligt Bentham, att garantera att de aktiva får åtnjuta ”frukten av sitt 

arbete”. John Stuart Mill vidareutvecklar Benthams teser i Principels of Political Economy och 

vidare i det stora verket On Liberty. J.S. Mill påpekar i dessa verk att det är omöjligt och 

ytterst kontraproduktivt att genom politiska åtgärder förändra människornas själviska 

habegär och inneboende benägenhet att ackumulera privat egendom. De politiska 

åtgärderna bör istället, menar Mill,  inriktas på att utnyttja detta habegär och befordra 

ekonomiskt aktivitet, dvs. företagsamhet och filt. Genom att inte motverka de aktiva 

individernas habegär och vilja att anhopa privategendom genom ”onödiga” eller ”orättvisa” 

skatter eller regleringar, ökar man produktionen och därmed också det allmänna välståndet, 

vilket i sig är framåtskridande i ordets vanliga bemärkelse (Eriksson 1984:34-36).  

Säkerhet till egendom och inkomster blir ett nödvändigt krav för att samhället ska fungera 

väl, enligt det liberala samfundet (Eriksson 1984:35, Blomgren 1997:50). Parantetiskt bör det 

påpekas att begreppet ’frihet’ inte utgör något särskilt mål i Benthams teori, utan frihet 

underställs det allmännare begreppet ’säkerhet’. Äganderätten och säkerheten därtill är i sin 

tur en del av frihet; nämligen friheten att kontrollera och utnyttja materiella resurser (Rosen 

1983:73, Blomgren 1997:50). Säkerhet, som hos Bentham blir det överordnade målet för det 

politiska samhället, refererar inte enbart till säkerhet till den ackumulerade egendom, utan 
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det inbegriper också säkerhet mot ”orättvisa” skatter, dvs. skatter som syftar till ekonomisk 

omfördelning18 bland olika klasser och samhällssektorer. För J.S. Mill är ”säkerhet till 

egendom” en av de viktigaste förutsättningarna och orsakerna till produktionsökning, vilket 

är ”framsteg i dess mest välkända och vanliga aspekt” (Eriksson 1984:67). Utan säkerhet till 

egendom är ingen produktion, och därmed inget framsteg, möjligt. Staten ska därför på 

inget sätt ingripa i den självreglerande marknaden, som både är rättvis och utjämnande i sig 

och i dess förmåga att skapa ett ”största möjliga lycka åt största möjliga antal”. Säkerheten 

till egendom har också återverkningar på de liberala teoretikernas förståelse av det 

demokratiska styrelseskicket. J.S. Mill framhåller till exempel kontinuerligt i sina texter att 

ett institutionellt arrangemang som bygger på demokratiskt majoritetsstyre är ett hot mot 

framåtskridandet. Som förklaring därtill anger J.S. Mill att även om man antar att 

majoriteten är tillräckligt intelligent för att förstå att det inte är till dess fördel att försvaga 

säkerheten till egendom, så finns det fortfarande en överhängande risk när majoriteten 

består av arbetare och fattiga, att den skall lägga en betungande och orättvis del av 

skattebördan på de rika. Ett demokratiskt majoritetsstyre bestående av fattiga och arbetare 

skulle, enligt J.S. Mill, ge upphov till framkomsten av institutionellt arrangemang som präglas 

av politisk och ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska jämlikheten, som enligt J.S. Mill blir 

det oundvikliga resultatet av ett demokratiskt majoritetsstyre, är ett direkt hot mot 

framåtskridandet och ”mänsklighetens intresse i dess helhet”. (Eriksson 1984:66). Ett 

demokratiskt styrelseskick, som tar sin utgångspunkt i en majoritet som utgörs av fattiga och 

arbetare tenderar, enligt J.S. Mill, att bli lika despotisk som monarki, oligarki och aristokrati, 

eftersom ”det är ett universellt observerat faktum att tendensen att föredra själviska 

intressen framför de gemensamma och kortsiktiga framför de långsiktiga, framkallas och 

förstärks av innehav av makt”19 (Eriksson 1984: 64-65).  Det mönstergilla institutionella 

arrangemanget för det liberala samfundet är följaktligen laissez-farie och icke-

inblandningspolitiken. För att kunna tillgodose framåtskridandet och dess olika aspekter 

                                                           
18

 Bentham menar: ”om all egendom skulle delas lika, skulle den säkra och omedelbara konsekvensen bli att 
det snart inte skulle finnas något att dela. Allting skulle snabbt förstöras. De som hade hoppats på att bli 
gynnande genom delning, skulle inte lida mindre än de på vars bekostnad den gjordes. Om de flittigas villkor 
inte vore bättre än de latas, skulle det inte finnas något skäl att vara flitigt” (Citerad ur Blomgren 1997:50).  
19

 Påpekas bör att Mill understryker att detta antagande inte är giltigt när det gäller kapitalägarklassen som 
kom till makten i England genom 1832 års parlamentsreform. Mill hävdar att kapitalägarklassen kan ha haft 
sådana avsikter i tidigare skeden, men ”nu är deras vanliga inställning precis det motsatta. De gör avsevärda 
uppoffringar för de arbetande klassernas väl, och de har, felaktigt nog, en alltför slösande och urskillningslöst 
välvilja gentemot de arbetade” (Eriksson 1984:66).   
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måste den goda styrelseformen främja privatpersoners obeskurna rätt att ackumulera 

egendom, samt skapa säkerhet för åtnjutandet av denna egendom.  

Om det finns ett begrepp som vanligast associeras med liberalismen och dess idéprogram så 

är det om frihet. Det liberala samfundets föreställning om frihet kan formellt beskrivas med 

devisen ’frihet att göra vad som inte skadar andra’. Föreställningen om frihet som ’förmågan 

att göra vad som inte skadar andra’ motsvarar i stor utsträckning den idé som först 

förfäktades av Rousseau (Starobinski 2002, Habermas 1997). Rousseau hävdade emellertid 

att staten torde ingripa i förmögenhetsfördelningen i syfte att upprätthålla en rimlig 

ekonomisk jämlikhet bland medborgarna, vilket enligt Rousseau var en viktig förutsättning 

för framkomsten av en suverän allmän vilja och därmed för var och ens frihet. Till skillnad 

från Rousseaus krav på ekonomisk jämlikhet som en viktig del av friheten, uppfattar det 

liberala samfundet idén om frihet, som förmågan att fritt och utan intervention, disponera 

över sin privata egendom och sina oavkortade inkomster. Säkerheten till egendom och skydd 

mot omfördelande skatter är en viktig del i friheten hos det liberala samfundet. 

Föreställningen om den ekonomiska friheten hos det liberala samfundet rör, förutom 

friheten att fritt disponera över egen egendom, frihet på tre olika områden: näringsfrihet, 

var och ens rätt att tillverka och sälja vilken vara som helst. Avtalsfrihet: rätt för parterna att 

fritt bestämma innehållet i ett avtal (t.ex. pris på en vara eller lön för ett arbete), samt 

frihandel: frihet att utan tullar eller andra hinder föra in och ut varor över gränserna 

(Björklund 1971:136-145). 

Noteras bör att i det liberala samfundets föreställning om frihet inte finns någon 

motsvarighet till den medborgerliga politiska friheten som presenterades i Rousseaus 

republikanska teori, dvs. frihet i betydelsen att medborgarna endast ska lyda de lagar som de 

själva har varit med om och stiftat (Rousseau 1994, Habermas 1997). Jeremy Bentham 

accepterade allmän och lika rösträtt, inte för att friheten - som i hans teorier hade en 

underordnad ställning - så krävde, utan därför att han ansåg att allmän och lika rösträtt var 

ett ofarligt medel för att främja laissez-fairepolitiken. James Mill fann en begränsad rösträtt 

vara gynnsam för säkerställandet av skydd för ägandet och säkerhet till egendom. I polemik 

med Bentham och sin far understryker John Stuart Mill i Rationale of Representation att den 

allmänna rösträtten är en abstrakt princip som inte kan eller bör sättas över den klokhet som 

finns hos vissa individer eller klasser (Eriksson 1984:99). I On Liberty, utvecklar J.S. Mill sina 
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teser om frihet och menar att den historiska utvecklingen är en utveckling till det bättre, i 

såväl ekonomiskt som kulturellt avseende och att denna utveckling möjliggörs av industriella 

förbättringar som i sin tur är resultat av ackumulationen av nytt vetande och den ökande 

kunskapsnivån. J.S. Mill poängterar att för denna utveckling spelar de originella och 

nyskapande föregångsmännen, dvs. den upplysta eliten en avgörande roll. Frihet är 

nödvändigt för att föregångsmännen ska kunna bidra till ackumulationen av nya kunskaper. 

Frihetsprincipen saknar giltighet hos massan, som enligt Mill snarare är ett hot mot friheten, 

dvs. mot laisser-faire. I On Liberty (I Eriksson 1984:62) klagar Mill över att massan ”inte 

längre hämtar sina åsikter från dignitärerna i kyrkan eller stat, från erkända ledare eller från 

böcker”, istället från ”människor som liknar dem själva”. I samma verk kritiserar Mill sina 

föregångare, dvs.  ”den förra generationen av europeiska liberaler” för att inte har insett att 

massans herravälde innebär ett hot mot friheten och mot framåtskridandet (citerad ur 

Eriksson 1984:63)20. I On Liberty förespråkar J.S. Mill dock tanke- och yttrandefrihet, och 

framställer dessa rättigheter som en väsentlig del i det allmänna mentala framåtskridandet, 

och som viktiga element i fullkomnandet av samhällsordningen. När J. S. Mill argumenterar 

för tanke- och yttrandefrihet, gör han det med hänvisning till den fria konkurrensens 

välsignelser. J.S. Mill menar att den fria konkurrensens välsignelse gäller också en så exklusiv 

vara som ”sanningen”. Hinder för yttrandefriheten innebär ett skydd för lögnen eller 

halvsanningen, men i fri konkurrens dukar de under för sanningen (Björklund 1971:138). 

Men noteras bör att denna civilisatoriska aspekt av framåtskridandet underställs den 

ackumulativa dimensionen av detsamma. Mill menar att yttrandefriheten inte kan eller bör 

lämnas helt obeskuren. I On Liberty skriver Mill:  

Åsikter förlorar sin okränkbarhet om de framförs under omständigheter, som är 

sådana att framförandet innebär ett positivt anstiftande av en skadlig handling. En 

åsikt att spannmålshandlaren svälter ut de fattiga eller att privat egendom är stöld 

bör inte förföljas, om den bara framförs i pressen, men kan med rätta bestraffas, 

om den muntligt riktas till en upprörd mobb, som samlats framför en 

                                                           
20

 Frihetsprincipen saknar också giltighet hos olika folkslag som är på tidiga utvecklingsstadier, men också hos 
folk som trots hög kultur har stagnerat i sin utveckling, såsom Kina, som enligt Mill är ett land som har 
stagnerat och som ”om det någonsin mer skall bli i stånd till framåtskridande, måste få hjälp av främlingar” 
(Eriksson 1984:38). 
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spannmålshandlares hus eller om den sprids genom flygblad bland samma mobb 

(citerad ur Eriksson 1984:41).  

Ett gott institutionellt arrangemang är, enligt det liberala samfundet, ett sådant som främjar 

framåtskridandets ackumulativa dimension, vilket i sin tur utgör garanten för en 

fullkomnande av människan i moraliskt och mentalt avseende. Främjandet av den 

ackumulativa aspekten av framåtskridandet innebär även främjandet av framåtskridandets 

civilisatoriska aspekt, enligt det liberala samfundet.  

Förutom att skapa förutsättningar för förverkligandet av de liberala dygderna, skall den goda 

styrelseformen också befordra det allmänna mentala framåtskridandet genom att skapa ett 

meritokratiskt samhällsklimat där den obildade massan lär sig inse sin okunnighet och lär sig 

visa respekt för dem som är överlägsna i kunnighet och moral.  J.S. Mill menar till exempel 

att en styrelse eller ett samhällsklimat aldrig kan uppnå förträfflighet utom då massan låter 

sig ledas ”av en eller flera begåvade personers råd och inflytande”, och att 

”genomsnittmänniskans heder och ära består i att hon kan följa [föregångsmännens] 

initiativ, att hon låter sig påverkas av visa och ädla ting och att hon låter sig ledas till dem 

med öppna ögon”. (citerad i Eriksson 1984:62). J.S. Mill varnar upprepade gånger i sina verk 

att införandet av den allmänna rösträtten och den därpå följande ’numeriska flertalets 

herravälde’, utgör ett allvarligt hot mot de liberala dygderna och mot framåtskridandet. Han 

framhäver att framsteg är möjligt, enbart under förutsättning att massan låter sig vägledas 

av föregångsmännen, dvs. en upplyst elit. Föreställningen om massans okunnighet och den 

folkliga medverkans negativa effekter på framåtskridandet utgör den idémässiga stommen i 

J.S. Mills politiska tänkande (Eriksson 1984, Marcuse 1934). I sin självbiografi skriver J.S. Mill 

att han helt instämmer med Auguste Comte i påståendet ”att mänsklighetens stora massa, 

däri inräknat också styrelsemännen på livets alla praktiska områden, enligt sakens egen 

natur måste anamma flertalet av sina åsikter i politiska och samhälleliga frågor, liksom de 

gör i naturvetenskapliga, på de människors auktoritet, som ägnat mera studium åt dessa 

ämnen än de själva har i sin makt att göra” (citerad i Eriksson 1984:63). Något förenklande 

skulle man kunna hävda att styrelseform som J.S. Mill förespråkar i sin helhet är en elitisk 

variant av det representativa styret som Abbé Siéyès och James Madison förordade. 

Eftersom J.S. Mill finner det otillräckligt att genom arbetsdelning och specialisering begränsa 

det folkliga deltagandet i det politiska systemet. J.S. Mill rekommenderar att endast ett 
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begränsat antal individer ur massan ”vilkas själsförmögenheter nått sin fulla mognad” - dvs. 

människor som har ” blivit i stånd till förbättring genom fri och likställd debatt” och som 

låter sig ledas till ”sitt eget bästa genom övertygelse och övertalning” – torde tillåtas ingå i 

underlaget för den goda styrelsen (citerad i Eriksson 1984:38).  
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KAPITEL 5 
 

Föreliggande kapitel utgör uppsatsens andra empiriska del. Avsikten med detta kapitel är att 

redogöra för de anomalier som framträder inom det liberal-kapitalistiska paradigmet. Fokus i 

detta kapitel riktas mot det liberala samfundets ansatser att assimilera dessa 

oregelbundenheter. Här problematiseras också de samhällsformationer som uppstår till följd 

av dessa assimileringsförsök, samt deras konsekvenser för förståelsen av demokratin och för 

det demokratiska styrelseskickets funktion och arbetssätt.  

 

5.1 Den första anomalin 

Ett paradigm är till en början ett löfte om framgång, och varje paradigm innehåller ett 

antal oregelbundenheter som blir föremål för forskarsamfundets uppröjningsarbete. 

Men för att betraktas som allvarlig, måste anomalin, enligt Kuhn, angripa en eller flera 

av paradigmets kärnpremisser. Anomalin måste med andra ord kännetecknas av en 

medvetenhet om en upptäckt om att naturen på något fundamentalt sätt bryter mot de 

paradigmstyrda förväntningar som vägleder normalvetenskapen (Kuhn 1997:52). 

Föreställningen om framåtskridandet och löftet om att den historiska utvecklingen rör 

sig mot en samhällsordning som präglas av välstånd och förbättrade materiell 

levnadsstandard för största möjliga antal, började på allvar ifrågasättas under 1800-

talets första början. Karaktäristiskt för denna period var att Europa präglades av stor 

social och politisk oro, som framförallt uttrycktes i ett utbrett missnöje och misstro mot 

föreställningen om att det gick att skapa en samhällsordning som uteslutande var byggd 

på marknadens logik.  Kritikerna påvisade att istället för att skapa ”en största möjliga 

lycka för största möjliga antal” hade handelssamhället inneburit en faktiskt ekonomiskt 

och socialt försämring för flertalet (jfr Callinicos 2001:182). Francis Jeffery skrev till 

exempel:  

Den verkan på de lägre samhällsskikten som förorsakas av industrins och 

förädlingens tillväxt, samt av det mångfaldigande av bekvämligheter som brukar 

betrakta som det säkraste testet på ökande välstånd, är att förvandla bönderna till 

tillverkare och tillverkare till fattiga, samtidigt som deras möjligheter att någonsin 
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ta sig ur dessa förhållanden blir ständigt mindre, ju mer fullständigt och moget det 

system blir som ursprungligen skapade dem (citerad ur Callinicos 2001:93).  

Framåtskridandets ackumulativa aspekt som utgick ifrån hypotesen om att samspelet mellan 

egoistiska och egennyttiga aktörer, tack vare ”den osynliga handen”, skulle bidra till en 

harmonisk jämvikt som maximerar det allmänna välståndet, betraktades som naivt och 

orealistiskt (Callinicos 2001:181-184). De första socialistiska tänkarna Robert Owen, Charles 

Fourier och Henri Saint-Simon m.fl., även kallade ”de utopiska socialisterna” presenterade 

sina tidiga begreppsmässiga analyser av det föreliggande tillståndet, och de hävdade att 

handelssamhället och laissizfarielogiken, istället för att skapa ”ett största möjliga lycka åt 

största möjliga antal” i själva verket hade skapat ett samhälle uppdelat i les industrielles alla 

de skapade samhällets välstånd och les oisisfs de parasiter som levde på dem (Wennerhang 

2008:54, jfr. Callinicos 2001:93). Kritiken rörde inte endast framåtskridandets ackumulativa 

dimension, utan gällde i lika stor utsträckning framstegstankens civilisatoriska aspekt. 

Kritikerna menade att även om upplysningsidéerna och den därpå grundade franska 

revolutionen21 hade avskaffat vissa orättvisa privilegier och hierarkier och institutionaliserat 

någon form av likhet inför lagen, så hade utbredningen av det modena handelssamhället 

bevarat och i vissa avseenden utvidgat de djupa ekonomiska klyftorna mellan de olika 

samhällsklasserna, och därmed lagt grunden och legitimerat nya former av orättvisa 

klassprivilegier (Dahlstedt & Liedman 1996).  

Den ökade medvetenheten om de föreliggande anomalierna resulterade i ett antal 

revolutioner och resningar i Europa och på andra ställen i världen mellan åren 1830-1848. 

Under den här perioden uppstod ett antal starka fackföreningar, med krav på införande av 

allmän rösträtt, men också med radikala krav på produktionsmedlens överförande till 

arbetarklassen (Callinicos 2001:93). Dessa revolutioner och resningar som av vissa teoretiker 

kallats för den första ”sociala världsrevolutionen” (Hobsbawn 1981:21ff, jfr. Wennerhag 

2008:56), inbegrep en annorlunda och alternativ förståelse av och förhållningssätt till 

framåtskridandet och till det nya paradigmet. Fackförningarna och de sociala rörelserna 

gjorde gällande att det nya paradigmets löften kunde infrias endast under förutsättning att 

några av paradigmets vägledande premisser förkastades eller radikalt reviderades. Max Beer 

                                                           
21

 Många bedömare anser att den franska revolutionen är en konkretisering och konsolidering  av 
upplysningsidéerna (Habermas 1997). 
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benämner den första världsrevolutionen för en social-demokratisk revolution, eftersom de 

sociala rörelserna, enligt hans förmenade, eftersträvade rösträttens och parlamentets 

demokratisering som ett led i införandet av en socialistisk ekonomisk ordning med en 

utpräglad förmögenhetsfördelning i syfte att utjämna de ekonomiska och därmed också 

politiska klyftorna i samhället (Beer 1962:77). Dessa politiska och ekonomiska krav som 

ställdes av de olika rörelserna under den perioden ansågs vara så pass radikala och så pass 

allvarliga att de betraktades ha potential att frambringa hela världsåskådningens 

sammanbrott om de inte assimilerades inom ramen för det nya paradigmet (jfr. Wennerhag 

2008:60-69)     

 

5.1.1 Assimileringen av anomalin och uppkomsten av nationalstaten 

Efter upptäckten av en anomali inleds, enligt Kuhn, vanligen nästa fas som utgörs av 

framväxten av en experimentellt och begreppsmässig förståelse av anomalin. Det markerar 

upptakten till en period där normalvetenskapsmännen intensifierar sina försök att utarbeta 

olika artikuleringar och ad-hoc-juteringar i syfte att förvandla oregelbundenheten till det 

förväntade. Genom att överge några allmänt accepterade ståndpunkter och metoder och 

ersätta dem med andra, försöker forskarna att assimilera upptäckten i den egna 

verksamheten inom paradigmet. Perioden efter 1848 karaktäriserades, enligt Peter Wagner 

(2001:76) just av sådana samlade försökt i syfte att assimilera de anomalier som hade 

utpekats av de olika sociala rörelserna. Denna epok som Wagner kallar för ”den postliberala” 

tiden, utmärktes av att det liberala samfundet sysselsatte sig med ”frågan om vad som 

måste göras för att rädda så mycket som möjligt av de liberala idealen och 

upplysningsidealen, då nu alla visste att de i dess helhet inte fungerade” (citerad i 

Wennerhag 2008:69). De analyser som formulerades under den tiden präglades av ett av 

erkännande av behovet att hantera den instabilitet som industrialiseringen och marknadens 

expansion hade skapat. Alex Callinicos hävdar att det var behovet av begreppsmässiga 

analyser kring de uppkomna oregelbundenheterna inom det nya paradigmet som gav 

upphov till framkomsten av sociologins konstituering som en akademisk disciplin. Enligt 

Callinicos uppkom sociologin som vetenskaplig disciplin i ett sammanhang där många ansåg 

att laissez-faire var ett intellektuellt och praktiskt misslyckande och började ifrågasätta 

giltigheten i föreställningen om att en stabil och harmonisk samhällsordning kunde uppstå 
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som ett resultat av individernas oavsedda och egoistiska handlingar (Callinicos 2001:184). 

Callinicos poängterar också att sociologins förgrundsgestalter - Karl Marx22, Emilie Durkheim 

och Max Weber – var på olika sätt upptagna med att erbjuda olika begreppsmässiga analyser 

om de återkommande politiska och sociala konflikterna i det nya paradigmet (Callinicos 

2001:181f). Émile Durkhiem tillbakavisade föreställningen om att det otyglade 

handelssamhället var förmögen att tillhandahålla förutsättningar för en harmonisk och stabil 

samhällsordning, och krävde därför i Professional Ethics and Civic Morals (1952:12) att 

”reglera det ekonomiska livet, att höja dess moral, så att de konflikter som stör det får en 

ände och vidare att de enskilda individerna ska upphöra att leva i ett moralsikt vakuum där 

till och med den individuella moralen dräneras på dess hjärteblod” (citerad i Callinicos 

2001:184). Max Weber noterade att handelssamhället och den kapitalistiska 

samhällsordningens anda bestod i kapitalackumulationen och att dess andemening gick att 

hitta i att ”tjäna mer och mer pengar under strikt undvikande av all spontant livsnjutning” 

(Weber 1978:25). Max Weber ifrågasatte Adam Smith och hans laissiz-faire-inriktade 

efterföljare som menade att handelssamhället hade en rättvis och utjämnade effekt, och att 

det i sig var ett viktigt instrument för förverkligandet av individens frihet. Weber förstod 

handelssamhället och det kapitalistiska produktionssättet snarare som ett system för 

herravälde: ”kapitalkalkyl i sin formellt mest rationella form förutsätter kamp mellan 

människorna i form av konkurrans….. strikt kapitalkalkyl är vidare socialt sätt förenad med 

företagsdisciplin och dominansförhållanden” (citerad i Callinicos 2001:247). 

Efter upptäckten av en allvarlig anomali och den begreppsmässiga analysen och förståelsen 

av densamma, inleds vanligen nästa fas, enligt Kuhn, nämligen: presentationen av olika 

modifikationer och ad-hoc-justeringar i syfte att omvandla oregelbundenheten till det 

förväntade inom ramen för det egna paradigmet. Emanuel Wallerstein påpekar att de 

politiska, ekonomiska och sociala anomalierna som hade påpekats av de olika rörelserna 

under perioden 1830-1848, blev föremål för olika modifikationer och justeringar inom det 

nya paradigmet. Wallerstien påvisar hur det liberala samfundet genom ett program av 

”eftergifter” lyckades att inkorporera de politiska, ekonomiska och sociala kraven in i 

paradigmet utan att eftergifterna för den skull skulle hota systemets grundläggande struktur 
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 För Karl Marx var exploateringen av arbetarna ett oundvikligt resultat av ackumulationen av privat egendom, 
och till följd därav skulle klassmotsättningar och ett antagonistiskt förhållande mellan exploatörer och 
exploaterande, råda så länge det kapitalistiska produktionssättet var gällande (Marx 1844 [1932]). 
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(Wallerstien 2005:103-107). Detta ’eftergiftprogrammet’ bestod, enligt Wallerstien, i 

införandet av allmän rösträtt, början till en välfärdsstat och en integrerande nationalism, i 

form av nationalstaten. Utvidgningen av rösträtten åtföljdes av en, för rösträttsreformen 

nödvändig, utbyggnad av utbildningssystemet, helt i enlighet med det liberala samfundets 

föreställning om att politiska rättigheter är betingad av den kunskapsnivå som individen 

besitter. Under samma period framkom också några inledande försök till uppkomsten en 

välfärdsstat i form av ett elementärt statligt ansvar för att skydda medborgarna mot 

arbetsolyckor, enkla sjukvårdinrättningar samt ett blygsamt pensionssystem som skulle 

utjämna inkomstfluktuationerna under en individs arbetsliv (ibid.). Ett klassiskt exempel på 

denna process är Bismarcks införande av socialförsäkringar i ett misslyckat försök att 

underminera den tyska socialdemokratin (Callinicos 2001:183)23.  

Men den enskilt viktigaste orsaken till det liberala samfundets framgång i dess försök att 

assimilera de uppkomna anomalierna, var uppkomsten av nationalstaten (Wallerstien 

2005:104). Vid mitten av 1800-talet fick evolutionsläran och evolutionsbiologin stort 

genomslag inom den vetenskapliga världen. Ett viktigt element i de biologiska vetenskaperna 

var att analysera organismer efter deras funktion. Denna vetenskapliga disciplin betraktade 

levande kroppar som ett organiserat system av ömsesidigt beroende delar, där varje enskild 

element var oumbärlig för säkerställandet av helhetens överlevnad och för systemets 

fortsatta fortbestånd (Callinicos 2001: 181). Evolutionsbiologin och dess hypoteser kom att 

få stort inflytande på samhällsvetenskaperna och på analysen av sociala fenomen i 

samhället, vilket bl.a. återspeglades i framväxten av de funktionalistiska inriktningarna inom 

samhällsvetenskaperna, där man analyserade olika sociopolitiska fenomen och institutioner 

utifrån deras bidrag till samhällets övergripande välmåga och dess fortsatta existens. De 

olika samhällsvetenskapliga disciplinerna vid den tiden var upptagna med att upprätta olika 

funktionalistiska teoretiska ramverk som visade på gemenskapens vikt i upprätthållandet av 

det samhälliga välståndet (ibid). Göran Therborn skriver till exempel i Science, Class and 

Society (1976:224) att sociologins viktigaste förtjänst till den vetenskapliga diskursen till 
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 Den liberalkonservativa tänkaren Lorenz von Stein rekommenderade i samband med oroligheterna under 
1800-talets mitt att staten skulle genomföra olika sociala reformer för att komma till rätta med de ojämlikheter 
som hade gett upphov till framkomsten av de olika massrörelserna. Detta i syfte att motverka att rörelserna 
skulle bli ett verktyg för fördärvligt och förtryckande klasspolitik (som de tidigare liberala teoretikerna hade 
varnat för), och därmed frambringa hela samhällsordningens sammanbrott (i Wennerhag 2008:62).  
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samhället vid den här tiden var dess upptäckt av ”den ideologiska gemenskapen”, dvs. 

upptäckten av att gemensamma värden och normer spelade en avgörande roll för den 

sociala sammanhållningen i olika samhällen. Begreppet ’ideologisk gemenskap’ hade enligt 

Therborn karaktären av en sociologisk kritik av den politiska ekonomin, och 

handelssamhället.  

I dikotomi med de tidigare liberala teoretikernas  antagande om individuell frihet och egosim 

som grundförutsättningar för en harmonisk samhällsordning, ställde bland andra Émile 

Durkheim begrepp som ’ideologisk gemenskap’ och ’solidaritet’ som grunden för den sociala 

sammanhållningen i ett visst samhälle, och därmed också som en avgörande premiss för 

samhällets fortsatta existens (Callinicos 2001:185). För Durkheim var ’friheten’ i själva verket 

en produkt av reglering, och menade att det är just frånvaron av en sådan moralisk reglering 

som är orsaken till:  

de ständigt återkommande konflikter och oordningar av alla de slag som det 

ekonomiska livet erbjuder som sorgligt skådespel. Ty eftersom ingenting hämmar 

de existerande krafterna från att spela mot varandra eller sätter gränser för dem 

som de är förpliktade att respektera, tenderar de att växa bortom alla gränser, 

varvid den ena drabbar samman med den andra, den ena avvärjer och försvagar 

den andra….. Människors lidelse hejdas bara av en moralisk närvaro som de 

respekterar. Om all auktoritet av detta slag saknas, råder den starkares lag och ett 

dolt eller öppet krigstillstånd är med nödvändighet endemiskt. (Citerad i Callinicos 

2001:185).   

Föreställningen om den ideologiska gemenskapens vikt för den sociala sammanhållningen 

och stabiliteten i en samhällsordning fick stort genomslag under senare delen av 1800-talet. 

Denna föreställning anammades av det liberala samfundet och kom att tjäna som viktigt 

analytiskt instrument i assimilerandet av de anomalier som hade uppstått i det nya 

paradigmet. Det liberala samfundet framhöll att föreställningarna om den ’ideologiska 

gemenskapen’, i själva verket var ett naturligt element i deras förståelse av det nya 

paradigmets symbolistiska generalisering. Med hänvisning till det nya evolutionistiska och 

funktionalistiska synsättet - som uppfattade utvecklingen som en process från en form till en 

annan i riktning mot ett teleologiskt sluttillstånd (Wright 1986:26, Callinicos 2001:157) -, 
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hävdade det liberala samfundet, att uppkomsten av den nationella gemenskapen var ett 

oundvikligt steg i den mänskliga rasens utveckling från familjen via stammen och regionen 

till nationen (Thörn 1997: 136). Den nationella gemenskapen uppfattades som ett kollektiv 

med en enhetlig identitet och vilja. Nationen fick efter denna adhoc-justering samma 

egenskaper som individen: nationen precis som den individuella aktören ägde en 

inneboende strävan till en oändlig utveckling och expansion. Det liberala samfundet utgick 

nu ifrån föreställningen att nationalstaten var en gemenskap bestående av jämlika 

medborgare och på makronivå var världen ett förbund av jämlika stater. I och med denna 

modifiering blir nationen ett subjekt och en agent i framåtskridandet och i rörelsen mot den 

obegränsade utvecklingen (ibid). Nationsbyggandet kom att uppfattas analogt med 

föreställningen om ackumulationen av kapital. Det liberala samfundet menade att 

nationsbyggandet, precis som ackumulationen av kapital, var en process av utslagning där de 

dugligaste och bäst lämpade tack vare konkurrensens välsignelse kunde stå i förbund med 

framtiden24. Genom att kombinera föreställningen om individualism med en kollektivistisk 

och evolutionär samhällsuppfattning, kunde det liberala samfundet presentera 

uppfattningen om nationen, den nationella gemenskapen och kampen mellan olika nationer, 

som ”tautologier, beskrivningar av situationer som inte kunde ha varit annorlunda” (Kuhn, 

1997:60). Det liberala samfundet hävdade att denna evolutionistiska differentieringsprocess, 

dessutom, hade en universell giltighet vilket i sin tur motiverade att man kunde ställa upp 

olika demarkationskriterier för vilka folk som var lämpade att klassificeras som ”verkliga” 

dvs. framtida nationer och därmed hade rätt att bilda nationalstater. Nationerna skulle 

klassificeras och bedömas mot bakgrund av deras ”progressivitet” i den evolutionära 

utvecklingen, och med avseende på deras ekonomiska funktionalitet (Thörn 1997:137, 

Østerud 1997:104).  

Presentationen av ad-hoc-justeringar avser primärt att assimilera den aktuella anomalin, 

men de syftar i lika stor utsträckning till att motverka uppkomsten av nya 

oregelbundenheter (jfr Kuhn 1997). Det liberala samfundet ansåg att det anomitillståndet 
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Denna modifiering tog i stor utsträckning sin utgångspunkt i Herbert Spencers sociologiska evolutionsteori 
och närmare bestämt i hans tes om ”lagen om organisk utveckling”. Spencer framhöll att konkurrensen var den 
grundläggande tendens som verkar överallt i naturen: ”kampen för tillvaron har som den förs genom hela 
djurriket varit ett oundgängligt medel för evolutionen……. Utan konflikter överallt hade de aktiva förmågorna 
inte utvecklats……… [och] kampen för tillvaron mellan samhällen har varit ett redskap i deras evolution” 
(citerad i Callinicos 2001:163). 
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och de återkommande sociala och politiska konflikterna var ett resultat av den franska 

revolutionens demokratiska arv och massans intåg i den politiska och ekonomiska scenen 

(Nye 1975:21, Wennerhag 2008:70). Gustave Le Bon kallade i Massans psykologi (1912), den 

perioden för ”massornas tidålder”, och poängterade att de uppkomna anomalierna i form av 

”upplösningen av traditionella religiösa, politiska och sociala föreställningar, alltsammans var 

tydligt kopplat till förändringarna sedan franska revolutionen och till ”de folkliga klassernas 

inträde på politikens arena” (Wennerhag 2008:74). Även Werner Sombart hänförde massans 

inträde på den politiska scenen, ansvaret och skulden för de uppkomna 

oregelbundenheterna i paradigmet, och menade att det rådande anomitillståndet hade 

uppstått till följd av att individerna, tack vare upplysning och den franska revolutionen, 

erhållit nya friheter, och att detta animotillstånd kunde avhjälpas enbart genom skapandet 

av en ny kollektiv och enhetlig identitet. (ibid.). Hobsbawm poängterar att idén om 

nationalism, i betydelsen en kollektiv och enhetlig identitet, samt den nationella 

gemenskapen under den tiden, uppstod som en reaktion mot rösträttsutvidgningen, och 

användes redan från början som en strategi och ett effektivt instrument av de härskande 

klasserna för att säkerställa social sammanhållning och integration i en tid av differentiering 

och fragmentering (Hobsbawm 1990, jfr Østerud 1997:104). Genom den integrerande 

nationalismen och upprättandet av konstruerade gemenskaper kunde det liberala 

samfundet mildra friktioner mellan klasser och folkgrupper, men än viktigare, kunde de 

kanalisera massornas mobilisering och politiska mål in i ett handlingsmönster som inte 

underminerade det etablerade samhället eller det rådande paradigmet (Ibid, se även 

Wallerstein 2005:107).  

För att assimilera oregelbundenheterna och motverka deras återkomst skulle 

nationalstatens institutionella arrangemang vara konstruerat på ett sådant sätt att den 

starkt begränsade massans inträde på den politiska scenen. Gustave Le Bon upprörs liksom 

J.S. Mill över massans ombytlighet och avsaknad av rationalitet. Han menar att massan är 

primitiv och oförmögen att bli framåtskridandets agenter, och förespråkar därför 

uppkomsten av en meritokratisk samhällsordning med en stark ledare som kan leda massan 

inom ramen för nationalstaten (Wennerhag 2008:77-79). Inte heller för Max Weber är den 

moderna nationalstaten någon konstruktion som ska fungera som en politisk och jämlik 

gemenskap, utan den moderna nationalstaten är: ”en institutionell herraväldesorganisation 
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som med framgång har upprättat ett monopol på fysiskt våld som ett medel att styra ett 

territorium. Nationalstaten bygger med nödvändighet på dominans och tvång och dess 

politiska handlande .. behärskas … av ’det lilla antalets princip’, det vill säga små ledande 

gruppers överlägsna politiska manöverduglighet” (citerad i Callinicos 2001:251-252). Webers 

förståelse av ’det lilla antalets princip’ återspeglar det liberala samfundets uppfattning om 

den demokratiska ordningen inom ramen för nationalstaten. Weber menar att demokratin i 

själva verket inte är något annat än en rationaliserad form av karismatiskt herravälde. Enligt 

Weber emanerar legitimiteten för de stora religiösa ledarna ifrån anhängarnas erkännande 

för ledarnas karismatiska egenskaper, ”men allt eftersom de karismatiska relationerna 

rationaliseras ligger det nära till hands att detta accepterande, istället för att betraktas som 

en konsekvens av legitimiteten, anses vara en grund för legitimiteten (demokratiska 

legitimitet)” (citerad i Callinicos författarens anm. 2001:252-253). Understrykas bör att 

Weber anser att väljarnas erkännande av enskilda ledare eller ”små ledande grupper” inte är 

ett tillräckligt villkor för demokratisk karisma och legitimitet, utan detta villkor måste 

kompletteras av konkurrensen mellan politiker om att bli valda till folkförsamlingen, och väl 

där om avancemang inom yrket. Ur denna konkurrens, som fungerar som en utslagnings- 

och urvalsmekanism, framträder de individer som kan utöva politiskt ledarskap. Weber gör 

också gällande att i och med masspolitikens inträde på den politiska scenen blir sådant 

politiskt ledarskap, dvs. förmågan att framstå som karismatisk och därmed vinna folkligt 

stöd, av avgörande betydelse:  

Den aktiva massdemokratiseringen innebär att den politiska ledaren inte längre 

proklameras som en kandidat på grund av att han erkänns ha hävdats sig i en krets 

honoratiores och sedan blir ledare i kraft av sina framträdande insatser i 

parlamentet, utan på grund av att han vinner massornas förtroende och tilltro och 

alltså erövrar sin makt med massdemagogiska medel. Detta innebär enligt sakens 

natur ett skifte mot ett caecaristiskt urval av ledare. Och i själva verket tenderar 

varje demokrati till detta. Det specifika caecaristiska medlet är folkomröstning. 

Detta är ingen vanlig ’omröstning’ eller vanligt ’val’ utan en bekännelse av ’tron’ på 

att den som har en sådan acklamation i anspråk är kallad till ledare” (citerad i 

Callinicos 2001:253). 
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Webers ledardemokrati är alltså en variant av karismatisk auktoritet som hämtar sin 

legitimitet ur ett formellt godkännande av de styrdas vilja. Weber poängterar att detta 

’caesaristiska’ element är outplånligt i masstater (citerad i Callinicos 2001:251-252)25. 

Föreställningen om den karismatisk-auktoritäre ledaren som ska leda massan är, enligt 

Herbert Marcuse (1934:11), inget isolerat element i det liberala teoretiska ramverket, 

eller något karaktäristiskt för en viss period. Marcuse hävdar att föreställningen om 

”den karismatiske ledaren, vars ledarskap inte behöver rättfärdigas utifrån vad det leder 

till, utan hans blotta framträdelse skall uppfattas som ett "bevis" och en oförtjänt nåd”, 

har utgjort stommen i det liberala samfundets förståelse av både den ekonomiska och 

politiska  samhällsutvecklingen (Ibid.).  

 

5.2 Den andra anomalin 

Mot bakgrund av erfarenheterna från de två världskrigen började kritiska röster återigen 

höjas mot det nya paradigmets symbolistiska generalisering, och närmare bestämt mot det 

liberala samfundets historieoptimistiska antagande om utveckling och framåtskridande. Man 

ifrågasatte giltigheten i det liberala samfundets naiva föreställning om att ackumulationen av 

vetande och kunskap och de därpå grundade tekniska och vetenskapliga landvinningarna 

skulle skapa ett samhälle präglat av harmoni samt politiskt, socialt och ekonomiskt 

framåtskridande. Kritikerna kunde påvisa att de två världskrigen förvisso hade imponerat 

vad gäller de vetenskapliga innovationerna, de tekniska framstegen, den rationella 

planeringen etc. men att dessa teknologiska framsteg på intet sätt hade utmynnat i harmoni 

och allmänt välstånd för flertalet (Skovdahl 1997, Sörlin 2004). Perioden efter andra 

världskriget präglades av framkomsten av olika tolkningar och begreppsmässiga analyser av 

de olika fascistiska och nazistiska rörelsernas uppkomst och deras inflytande över den 

historiska utvecklingen och över framåtskridandet överhuvudtaget. Det fanns ett allmänt 

erkännande om att de fascistiska och nazistiska rörelserna, direkt eller indirekt, hade 

uppstått till följd av konstruktionen av ’den ideologiska gemenskapen’, dvs. återupplivandet 

av kollektivismen, nationalismen samt nationsbyggandet. Kritikerna menade att 
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 Webers teori om demokratin som en procedur där de styrda formellt godkänner ledarens initiativ 
vidareutvecklades och utnyttjades av den nazistiska rättsteoretikern Carl Schmitt. Wolfgang Mommsen menar 
att Schmitts teori om rikspresidentens plebicitära auktoritet är, om än ensidig men begreppsligt, en konsekvent 
utveckling av Webers teser (Callinicos 2001:254). 
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modifieringen av de allmänna ståndpunkterna i det förra skedet hade inte bara misslycktas 

med att assimilera de tidigare oregelbundenheterna, utan dessa ad-hoc-juertingar i själva 

verket hade gett upphov till nya och allvarligare anomalier i form av fascistiska och nazistiska 

rörelser. En viktig begreppsmässig analys av den nya anomalin presenterades av den 

ungerske historikern Karl Polanyi i det välkända verket The Great Transformation (1944). 

Polayni försökte avslöja de mekanismer som enligt hans uppfattning hade gett upphov till 

framväxten av de fascistiska och nationalsocialistiska rörelsernas framfart och utveckling 

under 1900-talets första början. Polanyi förstår ’den stora omdaningen’ av Europa under 

1800-talet i form av en dubbelrörelse. Den första rörelsen är ett resultat av 

handelssamhällets och den kapitalistiska ekonomins expansion i Europa. Den andra rörelsen, 

enligt Polanyi, består i den sociala och politiska reaktionen mot det kapitalistiska systemets 

oförmåga att infria sitt löfte om allmänt välstånd för flertalet. Den andra rörelsen 

återspeglades i massans inträde på den politiska scenen med krav på politiskt deltagande för 

att därigenom ändra grundvillkoren för det ekonomiska livet och på så sätt tygla 

marknadsekonomins destruktiva sidor. Polanyi poängterar att även orsakerna bakom 

framväxten av nationalstaten torde sökas i den dialektiska växelverkan mellan dessa två 

rörelser. Men, påpekar Polanyi vidare, eftersom nationalstatsprojektet primärt inte hade 

upprättats för tillgodose de krav som framfördes av den andra rörelsen, utan snarare hade 

det uppstått för att assimilera dessa krav inom ramen för den kapitalistiska ekonomin, så 

blev resultatet uppkomsten av reaktionära rörelser i form av nazistiska och fascistiska.  Det 

nationella projektets misslyckande vad gäller att skapa en jämlik fördelning av 

produktionsresultaten mellan olika samhällsklasser, regioner och befolkningsgrupper, ledde, 

enligt Polanyi, till att den nationella identiteten och den ideologiska gemenskapen 

utvecklades i konfrontation och våldsamma konflikter med ”de andra” (Polanyi 1944, jfr 

Abrahamsson 2009:3).  

Den historiska och politiska utvecklingen under 1900-talets första hälft hade inte bara blottat 

oregelbundenheter gällande framåtskridandets civilisatoriska dimension, utan den hade i 

lika stor utsträckning visat att även framåtskridandets ackumulativa aspekt var drabbad av 

allvarliga anomalier. Under den första hälften av 1900-talet genomgick lassiz-farieekonomin 

och den kapitalistiska organiseringen av ekonomin den dittills största konvulsionen, mer 

känd under benämningen ”den stora depressionen”. Djupet i den ekonomiska krisen var av 
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en sådan dignitet att det föranledde att många teoretiker proklamerade det kapitalistiska 

produktionssättets totala kollaps inom den närmaste framtiden. För vissa teoretiker med 

hemvist i en den marxistiska skolan, hade framåtskridandet i den dialektiska växelverkan 

obönhörligen slagit om till sin antites, på ett sådant sätt att det inte längre gick att framhäva 

dess giltighet (Horkheimer & Adorno 1997). Framåtskridandet som i ett tidigare skede 

utgjorde ”…det nuvarandes kontinuerliga självrättfärdigande med hjälp av den framtid det 

ger sig själv framför det förflutna med vilket det jämför sig (Blumenberg 1983:32), hade nu 

efter den politiska och historiska utvecklingen under 1900-talets hälft, blivit ”den politiska 

resignationens formel” (Ers 2008:71). Det liberal-kapitalistiska paradigmet var ännu en gång 

drabbat av allvarliga anomalier, som krävde att dess anhängare och ”normalvetenskapsmän” 

återigen intensifierade sina försök i syfte att assimilera oregelbundenheterna inom ramen 

för paradigmet. 

 

5.2.1 Assimileringen av anomalin och uppkomsten av den moderna välfärdsstaten 

Perioden efter andra världskriget minde om den fas som i Kuhns terminologi benämns som 

den förparadigmatiska perioden. Perioden kännetecknas av att det nuvarande paradigmet 

hade försvagats till den grad att dess anhängare hade tappat förtroendet för det, samtidigt 

som alternativa paradigmkandidater började träda fram. I sådana lägen, menar Kuhn, står 

forskarsamhället inför två alternativ; antingen måste man försöka hitta en lösning på 

oregelbundenheterna inom det krisdrabbade paradigmet eller så måste de satsa på den nya 

paradigmkandidaten (Gilje & Grimen, 1992:111-112). Grovt förenklat skulle man kunna säga 

att det socialistiska sättet att organisera ekonomi och samhälle, under ledning av 

Sovjetunionen, erbjöd ett alternativt sätt att förstå det moderna paradigmet och dess 

symbolistiska generalisering. Det liberala samfundet erkände det socialistiska samfundet 

som en paradigmkandidat, med säregna kriterier och metoder för hur man skapar 

överenskommelse mellan paradigmets förutsägelser och den verkliga världen, men de 

framhävde samtidigt att denna paradigmkandidats metoder och instrument led av så pass 

allvarliga inkonsekvenser och inre motsägelser att en övergång till den alternativa 

paradigmkandidaten vore förödande för det historiska framåtskridandet (Jfr. Tingsten 1945, 

Popper 1947). Till skillnad från nazismen och fascismen som det liberala samfundet såg som 

upplysningsidéernas och därmed sin egen negation och antites, betraktades socialismen som 



 

 
64 

 

en utlöpare av upplysningens och den franska revolutionens idéer. Det liberala samfundet 

gjorde dock gällnade att planekonomi och socialismens ensidiga betoning på ekonomisk 

jämlikhet leder till en begränsning av den enskildes personliga frihet (bl.a. friheten att utan 

förhinder åtnjuta ackumulerad privat egendom), hennes självständighet och privata 

verksamhet. Det socialistiska sättet att organisera ekonomi och samhälle var inte 

kompatibelt med paradigmets symbolistiska generalisering, dvs. med framåtskridandet, 

eftersom istället för att frigöra människan, som det nya paradigmet har utlovat, skulle det 

socialistiska samfundets sätt att konkretisera paradigmets symbolistiska generalisering leda 

till en ny form av träldom (Tingsten 1945, Popper 1947). 

Thomas Kuhn poängterar att övergången från ett paradigm till ett annat möter oftast ett 

livslångt motstånd framförallt från de vars produktiva arbete har bundit dem till en äldre 

tradition av normalvetenskap. Källan till motstånd beror dels på att anhängarna av 

rivaliserande paradigmen vägrar acceptera varandras premisser och inte låter sig övertygas 

av motståndarnas argument, och dels på övertygelsen om det egna paradigmets 

förträfflighet och förmåga att förr eller senare kan lösa alla sina problem. Sådana tendenser 

kunde urskönjas i det liberala samfundets förståelse av de nyuppkomna anomalierna men 

också i deras förhållningssätt till det socialistiska samfundet. Trots de historiska och politiska 

erfarenheterna från 1900-talets första hälft, hävdade det liberala samfundet att deras 

version av framstegstanken fortfarande bildade det moderna paradigmets och moderna 

politikens grundbestämning (Tingsten 1945, jfr Ers 2008). I det välkända verket Demokratins 

problem (1945), redogjorde den liberala statsvetaren Herbert Tingsten för sin förståelse av 

den historiska utvecklingen och av framåtskridandet. Tingsten påpekade i detta verk att även 

om framåtskridandet fortfarande utgör ”den självklara utgångspunkten för representativ 

politisk spekulation”, så går det inte att med framgång hävda framstegstankens förankring i 

någon objektiv eller naturgiven ordning. Tingsten menade att en revidering av denna 

allmänna tankegång var nödvändigt för att fortsatt kunna framhålla framåtskridandets 

giltighet i förståelsen av den historiska utvecklingen. Hos Tingsten antog därför 

framåtskridandet en ”realistisk” karaktär, i den grundläggande meningen att istället för att 

emanera dess auktoritet från någon påstådd naturgiven ordning, underordnades 

framåtskridandet människors medvetna och aktiva val (Tingsten 1945:22, Ers 2008:91). 

Bernt Skovdahl anmärker att de politiska, ekonomiska och historiska erfarenheterna från 
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1900-talets första hälft, förorsakade en ontologisk omvandling av idén om framåtskridande, 

på ett sådant sätt att begreppet framsteg fick en ”villkorlig” karaktär (Skovdahl 1996). Denna 

villkorade föreställning om möjliga framsteg, förkortades i ett uppsättning samhälleliga mål 

som var värda att eftersträva, såsom en övergripande och rationell samhällsplanering, 

medborgerlig fostran, upplysning och en vetenskap i demokratins tjänst. I detta låg också en 

ontologisk förskjutning vad gällde synen på människan. I den villkorade framstegstanken 

blev människan ett formbart väsen som både kunde formas till en diktaturens 

massmänniska, men hon kunde också, med hjälp av förnuftig undervisning och rationell 

organisering av samhället, formas till en demokratisk sådan (Tingsten 1945:22, jfr Ers 

2008:194-195).  

Den ontologiska förskjutningen av framåtskridandet hade också återverkningar på 

förståelsen av de återkommande ekonomiska oregelbundenheterna i handelssamhället och 

laissez-faireekonomin. Medan det socialistiska samfundet förstod de ekonomiska 

anomalierna som icke-reviderbara och som ”olösliga gåtor”, menade det liberala samfundet 

att genom att överge några allmänna ståndpunkter och ersätta dem med andra kunde dessa 

oregelbundenheter assimileras inom ramen för det egna paradigmet (jfr Kuhn, 1997:60).  

Boken Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar, författad av den liberala ekonomen 

Meynard Keynes (1994 [1936]) skulle visa sig innehålla de nödvändiga begreppsmässiga 

analyserna av de återkommande anomalierna samt ett antal ändamålsenliga mekanismer för 

hur man skulle angripa och förebygga upp/återkomsten av dessa oregelbundenheter. I detta 

verk förespråkar Keynes en grundlig revidering av den ståndpunk som alltsedan Om folken 

välstånd hade väglett den politiska ekonomin inom det nya paradigmet, nämligen det 

liberala samfundets antagande; som gjorde gällande att om ekonomin rubbas ur sitt 

jämviktsläge kommer den tack vare den osynliga handen, och helt i enlighet med den 

naturliga ordningen att återgå till sin ursprungliga punkt. För Keynes var detta ett naivt och 

felaktigt antagande och han menade att det kapitalistiska systemets stabilitet endast kunde 

garanteras genom statens aktiva ingripande i ekonomin. Keynes menade att istället för att 

dra ner på utgifterna under långkonjunkturer skulle staten ådra sig stora budgetunderskott i 

syfte att hålla efterfrågan uppe och arbetslösheten nere (ibid). Sådana stabiliseringspolitiska 

incitament tillsammans med olika socialförsäkringar skulle kompensera för det kapitalistiska 

systemets funktionsstörningar, osäkerheter och risker, vilket i sin tur skulle förebygga sociala 
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och politiska eruptioner som uppstår till följd marknadssystemets negativa effekter. Genom 

att överge det äldre samfundets ståndpunkt kunde det liberala samfundet, menade Keynes, 

förhindra uppkomsten av de återkommande anomalierna i det ekonomiska systemet, och än 

viktigare förebygga framkomsten av ”ett statssocialistiskt system som skulle omfatta större 

delen av samhällets ekonomiska liv”, som för Keynes var synonymt med hela paradigmets 

sammanbrott (Keynes 1994: 413, jfr. Callinicos 2001: 328). Enligt den keynianska 

modifieringen skulle även fackföreningarnas formella roll erkännas i kollektivavtalen och i 

den allmänna politikens utformning, för att på så sätt balansera det asymmetriska 

maktförhållandet mellan arbete och kapital och därmed också motverka de potentiellt 

explosiva klasskonflikterna (Cohen & Arato 1995:28-29). Genom olika monetära och 

skattemässiga incitament kunde staten erbjuda ett utbrett socialskyddsnät för sina 

medborgare. Den sociala servicen torde, enligt den nya uppfattningen, leda till färre strejker, 

stärkt produktivitet och en allmän koncensus mellan kapital och arbete. Keynes var 

övertygad om att genom denna adhoc-justering kunde det liberala samfundet slutligen 

uppfylla handelssamhällets anspråk på att vara jämlikt och rättvist, genom att kompensera 

för det kapitalistiska systemets dysfunktioner och destruktiva effekter för att därigenom 

mildra medborgares sårbarhet för marknadens växlingar (ibid.).  

Efter de keynseianska juteringarna av lassiz-faireekonomin fick välfärdspolitiken, som av de 

äldre liberalerna hade förkastats som oklok och omoralisk, stimulerande effekter på de 

ekonomiska tillväxtkrafterna, sysselsättningen och den generella samhällsekonomin. Eric 

Hobsbawm skriver i Ytterligheternas tidsålder (1997: 295) att ”katastrofernas tidsålder med 

de båda världskrigen och depressionen följdes av ’guldåldern’, världen och i synnerhet den 

utvecklade, kapitalistiska världen… gick igenom en rent makalöst historisk fas”. Under 

guldåldern som, enligt Hobsbawm, varade mellan 1948 och 1973 blev världens BNP tre och 

en halv gånger så stor som innan kriget och den kapitalistiska ekonomin upplevde sin längsta 

och mest ihållande boom i historien (Ibid., jfr Callinicos 2001: 321).  

Den höga ekonomiska tillväxten skapade goda förutsättningar för de utvecklade länderna att 

finansiera stora sociala reformer. Det visade sig dessutom ha förstärkande och positiva 

effekter på hela den liberala politiska ordningen. Genom att grundligt revidera en av 

paradigmets allmänna ståndpunkter, kunde det liberala samfundet inbegripa föreställningen 

om en utbyggd välfärdsstat med tydliga fördelningspolitiska element inom ramen för det 
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egna paradigmet, och de kunde också återigen hävda giltigheten i den egna versionen av 

paradigmets symboliska generalisering. Herbert Tingsten kunde till exempel lyriskt 

proklamera att: ”Vad som hänt under ett halvt sekel visar att en mänsklighet i fred och frihet 

kan nå de ideal av välstånd och kultur som sedan nära två hundra år förkunnats av den 

jordiska utopins profeter.” (Johansson 1995:39, Ers 2008:195-196). De modifieringarna hade 

enligt Tingsten inte enbart skapat ett allmänt materiellt välstånd för flertalet 

(framstegstankens ackumulativa aspekt), utan de hade också möjliggjort att humaniteten 

och den sociala medkänslan hade ökat bland människorna (den civilisatoriska dimensionen). 

Tingsten märkte att ”friheten från nöd och fruktan, rätten till arbete och anständig bärgning 

erkänns överallt, och att betrakta nöden med likgiltighet eller överlägsenhet (som antydning 

till de äldre liberala teoretikerna, egen anm.) anses inte längre en människa värdigt”. Dessa 

justeringar hade enligt Tingsten gjort de liberala idéerna så allmänna och prestigefulla att 

”även motståndarna åkallar dem”26 (Tingsten 1945: 207). Även Karl Polanyi kunde urskönja 

ett liknande mönster i den historiska och politiska utvecklingen. Han poängterade att den 

dialektiska växelverkan mellan stat och marknad som hade resulterat i den stora 

omdaningen, hade så småningom hittat sin balanspunkt och utmynnat i vad han kallade 

”den stora kompromissen”.  

Begreppet ”kompromiss” och det närbesläktade ordet ”reform” skulle visa sig bli ett signum 

för tiden efter andra världskriget, och ett viktigt instrument i det liberala samfundets försök 

att legitimera sitt paradigm. Det liberala samfundet betonade att det liberala institutionella 

arrangemanget hade efter några nödvändiga modifieringar reducerat konflikterna mellan 

olika samhällsgrupper till ett minimum och skapat ett allmänt välstånd för flertalet (Tingsten 

1945, Popper 1947). Det liberala samfundet inskärpte att deras institutionella arrangemang 

skapat en utveckling mot konsensus, harmoni, försoning och utjämning där begrepp som 

”konflikt” och ”revolution” hade ersatts av ”kompromiss” och ”reform” (Thörn 1997:256).  

Revolution ”associerades inte bara med något som låg utanför och bortom utan också efter 

de västerländska staterna. Ur de etablerade politiska diskursernas perspektiv hade ’reform’ 
                                                           
26

 Tony Crosland, den viktigaste teoretikern i efterkrigstidens brittiska socialdemokrati, menade att även om 
”det socialistiska tänkandet har dominerats av de ekonomiska problem som kapitalismen har ställt till med” 
behöver så inte längre vara fallet: ”kapitalismen har nästan reformerats till oigenkännlighet. Trots tillfälliga 
mindre lågkonjunkturer och kriser i betalningsbalansen kommer den fulla sysselsättningen och åtminstone en 
acceptabel grad av stabilitet förmodligen att vidmakthållas… de skäl som före kriget talade för en väsentligen 
ekonomisk orientering håller därför stadigt på att förlora sin relevans (Crosland 1956: 517, citerad i Callinicos 
2001: 322). 
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blivit liktydligt med framsteg, medan ’revolution’ betecknade ’efterblivenhet’, ’en kvarleva’ 

från en passerad tid” (Thörn 1997:256)27. Denna utveckling mot reform, kompromiss, 

försoning och utjämning hade, enligt det liberala samfundet, mynnat ut i vad de kallade en 

”avpolitiseringsprocess” där det allmänna och materiella välståndet trängt undan 

idéstriderna och de stora symboliska frågorna. Tingsten noterade att de ”romantiska och 

idealistiska motiven”, som en gång i tiden hade varit ett ”nödvändigt led i processen”, och 

som hade ”givit glöd och kraft” i kampen, hade nu ”blivit de materiella drivkrafternas offer i 

samtiden” (Tingsten, DN 27/7, 31/7 1952, hämtad ur Ers 2008:198). Tingsten fortsätter på 

samma tema och gör gällande att:  

Parollerna konservatism, liberalism och socialism säger oändligt mycket mindre än 

förr om inställningen till de politiska problemen. [---] Demokratin har på skilda 

områden genomfört kompromisser som utan att entusiasmera någon godtagits av 

alla. Ekonomiskt-socialt har ideologiskt och sakligt en utjämning ägt rum, vars 

resultat nära nog är värdegemenskap på de väsentliga punkterna. Utrymmet för 

brytningar och åskådningar har över hela linjen smultit samman (citerad i Ers 

2008:198). 

Under den här tiden lanserade det liberala samfundet tesen om ’ideologiernas död’28, som 

betecknade ett stadium där det ökade allmänna välståndet och den sociala utjämningen 

hade inneburit en avpolitisering där ideologierna gradvis hade tömts på sin ursprungliga 

mening. Bernt Skovdahl (1992) menar att lanseringen av ’ideologiernas död’ bör förstås mot 

bakgrund av det kalla kriget och mot den intellektuella strid som utkämpades mellan de 

liberala och socialistiska samfunden. Skovdahl inskärper också att lanseringen av tesen i 

själva verket fungerade som ett led i det liberala samfundets försök att dels förklara 

marxismens och socialismens död, och dels att underminera Sovjetunionens och 

kommunismens attraktionskraft och legitimitet som ett trovärdigt alternativ i debatten.  En 

annan viktig uppgift som lanseringen av tesen om ”ideologiernas död” skulle fylla, var att ge 
                                                           
27

 De centrala verken som publicerades under denna period (Croslands The Future of socialisam, J.K Galbraiths 
The Affluent society, Gunnar Myrdals Beyond the Welfare state, Daniel Bells The end of ideology) var alla 
byggda på antagandet att det organiserade och sociala samförståndets ekonomi hade skapat/skulle skapa en 
utjämnade, harmonisk och rättvis samhällsordning (Hobsbawm 1997:326). 
28

 Tesen fick sitt stora genomslag vid en konferens anordnat av Congress for Cultural Freedom i Milano 1955. 
Bland de deltagande återfanns ett antal namnkunniga liberala teoretiker Edward Shils, Daniel Bell, Seymor 
Lipset, Raymond Aron och Herbert Tingsten. Intressant är också det faktum att Congress for Cultural Freedom 
var indirekt finansierad av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA, via Ford Foundation. (Ers 2008:200) 
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företräde åt det liberala samfundets kriterier för bedömningen av paradigmets symboliska 

generalisering. Det liberala samfundet ville presentera sin värld som en allomfattande värld 

präglad av frihet, lycka och välstånd, försoning och harmoni, i kontrast till en friktions- och 

konflikfylld, förslavande socialistisk ordning (Ers 2008:198). Tesen om ideologiernas död och 

det lyckliga slutstadiet var också kompatibelt med det grundläggande tankemotivet som har 

funnits inneboende i det liberala paradigmet, nämligen att liberalismen inte är som en 

världsbild bland andra utan att den äger universell relevans och giltighet (jfr Ers 2008:200).  

I den avpolitiserade stadiet genomgick även medborgarna, de politiska partierna och de 

demokratiska värdena en grundlig revidering. Det liberala samfundet började återigen 

problematisera föreställningen om demokrati och dess ideal. Under den här perioden fick 

Joseph Shumpeters föreställning om det demokratiska styrelseskicket stort genomslag i 

debatten.   I Capitalism, Socialism and Democracy (1944) skiljde Joseph Shumpeter, i likhet 

med sina föregångare, mellan en ”klassisk” och en ”realistisk” föreställning om demokratin. 

Schumpeter tillbakavisade starkt ”den klassiska doktrinen om demokrati”, som enligt honom 

uppfattade demokratin ”som ett institutionellt arrangemang för att uppnå politiska beslut 

som förverkligar det allmänna bästa genom att förmå folket att självt avgöra frågor genom 

val av personer som samlas för att genomföra dess vilja” (Schumpeter 1976:138). Mot den 

klassiska doktrinen ställde Schumpeter en ”realistisk” sådan som enligt honom var: ”ett 

institutionellt arrangemang, där individerna får makt att besluta genom en fri tävlan om 

folkets röster” (Schumpeter 1976:140). Demokrati var för Schumpeter långt ifrån någon 

livsform med löften om jämlikhet och bästa tänkbara förutsättning för människors utveckling 

och delaktighet i en gemenskap (Shumpeter 1976:269). Demokratin, hävdade Schumpeter, 

var en politisk metod som först och främst handlade om en kamp mellan politiska eliter och 

partier om rätten att styra folket (Shumpeter 1976; jfr Held 1997; Linde & Ekman 2006). 

Schumpeter utvecklade sin föreställning om den realistiska demokratin i analogi med 

marknadsprocesserna, där väljarna sågs som konsumenter, politiker och offentliga 

tjänstemän som producenter av politiska varor. Samma idé återfanns hos Tingsten där han 

noterade att utvecklingen i den avpolitiserade stadiet hade gått ”från politik till förvaltning, 

från principer till teknik”, och där de politiska partierna hade hittat sin roll som ”tävlande 

byråkratier” (Tingsten, DN 29/7 1952, hämtad ur Ers 2008:199). Utformningen av de politiska 

kraven skulle, enligt de liberala teoretikerna, i den avpolitiserade demokratin göras av 
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partibyråkrater, och i enlighet med samma mekanismer som styr marknaden. Tingsten 

illustrerade detta genom påpeka att demokratin per nödvändighet skulle att bli: 

[som en] supermarket eller snabbköpsaffär, där kunderna går omkring och tittar 

på varorna … Vilken av de fem havregrynssorterna är bäst? Antagligen är de alla 

ungefär lika bra – och så tar man paketet med det färgrikaste omslaget, som i de 

vackraste orden lovar god mage och god hälsa, som trevligast avbildar familjen vid 

morgonfrukosten. I brist på idéer, brist på säljbara sakliga argument, antar 

partierna att de lockande bilderna och parollerna, den sanna, mänskliga och 

uppriktiga uppsynen skall ge de två eller tre procent väljare som skiljer lysande 

seger från fruktansvärd katastrof (citerad i Aronsson & Amnå (red) 1999:13). 

Som Robin Blackburn noterar, innebär denna omvärdering av de demokratiska idealen ett 

viktigt instrument i rättfärdigandet av tesen om ideologiernas död och av den avpolitiserade 

demokratin. Denna omvärdering fungerade också som en framgångsrik strategi i arbetet 

med att förebygga massans inträde på den politiska scenen. Tesen om den avpolitiserade 

demokratin och ideologiernas död ansågs förhindra uppkomsten av politiska och sociala krav 

som kunde riskera det etablerade samhällsordningens elit- och meritokratiska drag 

(Blackburn 1969:18). Politisk apati, det vill säga stora medborgargruppers likgiltighet inför 

röstning och andra politiska aktiviteter betraktades i det avpolitiserade stadiet inte som 

något ohälsosamt för den demokratiska samhällsordningen, utan hyllades snarare som en 

attraktiv egenskap hos valmanskåren. Den politiska passiviteten antogs underlätta eliternas 

styrning och förhindra att den ombytliga och irrationella massan fick inflytande över 

politiken (ibid.). S. M. Lipset menade att målet för den demokratiska samhällsordningen 

torde i stor utsträckning vara någon slags opolitisk politik, och han påpekade ”att i komplexa 

samhällen utgörs, i realiteten, den mest kännetecknande och värdefulla beståndsdelen i 

demokratin av uppkomsten av en politisk elit ur striden om röster från en huvudsakligen 

passiv valmanskår” (Lipset 1967:208-209). Även utilitaristen Talcott Parson ville begränsa 

stora medborgargruppers inträde i och inflytande över politik och ekonomi. Parson 

benämnde deltagandet av medborgargrupper i termer av ”populistisk ansvarslöshet”, och 

hävdade att systemets stabilitet kunde tillgodoses enbart genom mekanismer som 

garanterade att deltagandet i valet av ledare strukturerades på ett sådant sätt att det 

begränsade inträdet av massan in i det politiska institutionella arrangemanget (Parson 



 

 
71 

 

2000:517-518, i Blackburn 1969:18). I idén om den avpolitiserade demokratin och i 

ideologiernas död genljuder samma meritokratiska och elitistiska uppfattning som 

omhuldades av de äldre liberalerna, och framför allt av J.S. Mill. Som det framgick tidigare 

kunde en styrelse eller ett samhällsklimat, enligt, J.S. Mill aldrig uppnå förträfflighet utom då 

massan lät sig ledas ”av en eller flera begåvade personers råd och inflytande”. Samma 

föreställning finns inbyggd i tesen om ideologiernas död och den avpolitiserade demokratin, 

dvs. uppfattningen om att den etablerade eliten skall, genom massornas passiva 

accepterande, leda det sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen.  

 

5.3 Den tredje anomalin  

De politiska och ekonomiska konvulsionerna under 1900-talets första hälft innebar en 

omvandling av nationalstatens form och funktionssätt till förmån för moderna välfärdsstater. 

De moderna välfärdstaterna präglades av ett ekonomiskt och politiskt samförstånd. 

Ekonomiskt utmärktes välfärdsstaten av den ”keynesianska” kombinationen av å ena sidan 

kapitalistisk marknadsekonomi och å andra sidan en ekonomisk tillväxt som grundade sig på 

full sysselsättning, och allt bättre avlönade arbetskraft som genom kontinuerlig konsumtion 

upprätthöll en balans mellan utbud och efterfråga. I ytterligheternas tidsålder (1997) kallar 

Erik Hobsbawm den här perioden för guldåldern, som präglades av den ”mest dramatiska, 

den snabbaste och den mest genomgripande revolutionen i människans vardagsliv i 

historien” (1997:327). Guldåldern var med Eric Hobsbawms ord ”ett [lyckligt] äktenskap 

mellan den ekonomiska liberalismen och socialdemokratin” som resulterade i hög 

ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och en utbredd välfärdsservice. Annorlunda uttryckt 

berodde stabiliteten i det ekonomiska systemet på en jämvikt mellan produktivitetsökningar 

och ökningen av konsumenternas köpkraft. Lönerna skulle i samråd med fackförningarna öka 

tillräckligt för att hålla marknaden flytande, men inte så snabbt att det hotade 

vinstmarginalerna för arbetsgivarna. Politiskt utmärktes guldåldern av uppfattningen om att 

de tidigare sociala och politiska oregelbundenheterna hade eliminerats av paradigmet, och 

på så sätt hade systemet återhämtat sig och återgått till sitt ”normala tillstånd” (Howsbawm 

1997:309, Wennerhag 2008:96).  
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Men i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet genomgick välfärdstaten 

genomgripande ekonomiska och sociala förändringar. I början av 1970-talet uteblev den 

ekonomiska tillväxten bl.a. tillföljd av haussen på varubörsen 1972-1973 och oljekrisen 1973,  

inflation, av massiva höjningar av världens valutatillgångar och av det enorma amerikanska 

underskottet (Hobsbawm 1997:326). För Eric Hobsbawm berodde det begynnande 

anomitillståndet i ekonomin på den nya generationens upptäckt av att jämvikten i ekonomin 

inte längre var gällande . Han skriver: ”oavsett vilken specifik situation som drog igång den 

’världsomfattande löneexplosionen’ i slutet av 1960-talet - brist på arbetskraft, 

arbetsgivarnas allt större ansträngningar att hålla reallönerna nere, berodde den alltid på att 

en ny generation arbetare som hade vant sig vid att ha, eller finna sysselsättning, upptäckte 

att de regelbundna och välkomnade lönehöjningarna var mycket mindre än man kunde 

klämma ur marknaden (Hobsbawm 1997:325). På arbetsmarknaden höjdes nu den allmänna 

konfliktnivån och flera stora strejker bröt ut i slutet av 1960-talet. Även på sociopolitisk nivå 

började större press riktas mot guldålderns avpolitiserade och harmoniska samhällsordning. 

De sociala och politiska konflikterna uppträdde i ett antal säregna rörelser. Under den här 

perioden uppstod olika sociala och politiska rörelser med krav på politisk, ekonomisk och 

social jämställdhet samt med krav på institutionella reformer och en omstrukturering av 

personliga relationer. I USA uppstod medborgarrättsrörelsen som demonstrerade mot 

rasförtrycket mot afroamerikaner och det imperialistiska Vietnamkriget. Inom ramen för 

dessa protester ställdes krav på frigörelse för inte bara de svarta utan för kvinnor, 

homosexuella och indianer (Callinicos 2001:366, Wennerhag 2008:97). Motsvarande sociala 

och politiska rörelser och masstrejker uppstod i Europa, vilka i likhet med sin amerikanska 

motsvarighet, protesterade mot Vietnamkriget, rasförtrycket och krävde en social revolution 

med krav på en mer expressiv och en mindre målrationell kultur som hade präglat 

guldåldern.  

Eric Hobsbawm (1997:326) poängterar att även om arbetarnas kritik mot de ändrade 

villkoren hade större relevans för den ekonomiska jämvikten, och därmed torde vara mer 

betydelsefull för den rådande politiska ordningen än utbrottet för studentoroligheterna, så 

var studentrevolten under slutet av 1960-talet mer exceptionellt. Studentrevolterna som 

kulminerade i det symboliska året 1968, innebar en djupgående medvetandeförändring i det 

avpolitiserade stadiet. Inte minst för att studentrevolten mobiliserade ett befolkningsskikt 
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som ännu inte erkänts som en intressegrupp i det offentliga rummet och som i stort sätt 

stod utanför det ekonomiska systemet. Men också för att studentrevolterna ägde rum inom 

ramen för ett institutionellt arrangemang som präglades av en framstegets utopi i form av 

allmänt välstånd, social utjämning, reform, konsensus etc (Thörn 1997:256-257). Håkan 

Thörn (1997:256) skriver att studenterna, uppbackade av strejkande arbetare, skanderade 

”revolution” i en situation där det liberala samfundet utgick ifrån föreställningen om att 

deras modifieringar och revideringar av de allmänna ståndpunkterna, hade för alltid 

assimilerat de flesta sociala och politiska konflikterna och att ”utrymmet för brytningar och 

åskådningar hade över hela linjen smultit samman” (jfr. Tingsten i Ers 2008:199). 

Studentrörelsernas olika krav på frigörelse och deras förespråkande av ”revolution” och 

”radikalisering” som handlingsform, innebar ett allvarligt angrepp mot de rådande allmänna 

ståndpunkterna inom det avpolitiserade stadiet. Studentrevolterna var så pass ”främmande” 

inom det harmoniska och avpolitiserade stadiet att den nyetablerade samhällsvetenskapen - 

som hade uppkommit till följd av den historiska och politiska utvecklingen efter andra 

världskrigets slut – förmådde till en början inte erbjuda något begreppsmässigt analytiskt 

ramverk för förståelsen av varför dessa protester hade uppstått överhuvudtaget, och varför 

just då (Thörn 1997:256).  

 

5.3.1 Assimileringen av anomalin och fram/återkomsten av den (ny)liberala 

ideologin  

Innebörden av studentrevolternas politiska betydelse och långsiktiga konsekvenser för den 

historiska utvecklingen har varit föremål för en intensiv debatt. Vissa teoretiker och 

däribland Alain Tourain tillskriver 1968 års franska ”Majrörelse” och dess internationella 

motsvarighet liknande betydelse som arbetarrörelsen under mitten av 1800-talet, vars kamp 

var för allmän rösträtt och social rättvisa föranledde en övergripande samhällsomvandling 

och tvingade fram grundliga revideringar av några av handelssamhällets grundläggande 

kärnpremisser (jfr. Wennerhag 2008:97-100)29. Eric Hobsbawm menar däremot att 

studentrevolterna har tillskrivits en överdriven betydelse i den historiska utvecklingen efter 

                                                           
29

 Tourain påpekar dock att en distinktion måste göras gällande arbetarklassens och den nya rörelsens sociala 
och politiska krav. Han menar att medan arbetarklassens kamp under 1800-talet avsåg att få till stånd 
institutionella förbättringar inom det ekonomiska subsystemet, handlar de nya rörelserna ”politiskt och 
kulturellt i större utsträckning än ekonomiskt” och de är ”mindre benägna till rent institutionellt handlande 
utan snarare kräver utökat kollektivt självstyre” (citerad i Wennerhag 2008:100). 
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1968 och framåt. För Hobsbawm tjänade studentrevolten i stor utsträckning som en varning, 

ett slags memento mori30 för en generation och ett samfund som proklamerade att de 

slutgiltigt hade eliminerat de oregelbundenheter som fanns i dess rådande paradigm 

(Hobsbawm 1997:326). Liknande resonemang kring 1968:s faktiska betydelse för den 

fortsatta samhällsutvecklingen återfinns hos Peter Wagner. I A Sociology of Modernity (1994) 

kritiserar Wagner de teoretiker som tillerkänner 1968 en oproportionerlig betydelse. Trots 

att 1968 utgör en symbolisk milstolpe i Wagners förståelse av moderniteten, så menar han 

att 1968:s faktiska betydelse kan förkortas i att 1968 innebar en inledning mot ”mångfald 

och olikhet”, som det rådande paradigmet hade eliminerat genom att accentuera 

”enhetlighet”, ”utjämning”, ”konsensus” ”kompromiss” etc. (Wanger 1994:141-143, jfr 

Wennerhag 2008:97-98).  

Oavsett vilket förhållningssätt man antar i förståelsen av 1968 och hur stor vikt man lägger 

på dess betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen, går det att med avstamp i Thomas 

Kuhns paradigmteori betrakta studentrevolterna under slutet av 1960-talet som en 

oregelbundenhet i det rådande paradigmet, vilken föranledde både ett begreppsmässigt 

analytiskt ramverk av anomalin, men också mekanismer för att assimilera 

oregelbundenheten inom paradigmet. Efter den sociala och politiska utvecklingen i slutet av 

1960-talet kom det liberala samfundet att återigen bli upptaget med att utveckla och 

presentera olika analytiska ramverk i ett försök att begripliggöra de sociala rörelsernas 

uppkomst och det därtill kopplade anomitillstånd som hade infunnit sig inom det egna 

paradigmet. Dessa teoretiska ramverk avsåg att förklara välfärdstatens funktionssätt och 

nytta för samhällsutvecklingen, som ett led i förklaringen av de bakomliggande orsakerna till 

det ekonomiska systemets förestående sammanbrott. Den begreppsmässiga analys som fick 

störst genomslag under den tiden presenterades av dem sa sig vara anhängare av ”den enda 

sanna läran; marknadsekonomin”, och som kom att bli mer kända under beteckningarna: 

monetaristerna, eller (ny)liberaler (Hobsbawm 1997:322). Dessa (ny)liberaler menade att 

stabiliseringspolitiken och det Keynes-inspirerade ekonomisk-politiska arrangemanget, som 

de kallade ”korporativistiska” (ett ord som väckte associationer om mellankrigens fascism), 

var så omfattande att det snarare försämrade ekonomins funktionssätt och förhindrade den 

ekonomiska utvecklingen (Hobsbawm 1997:322). (Ny)liberalerna menade att istället för att 
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 Latin för "Kom ihåg att du är dödlig”.  
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betrakta välfärdstaten som en modifiering av en tidigare uppkommen anomali, torde denna 

politiska konstruktion ses som upphovet till det nuvarande anomitillståndet, eftersom de 

mekanismer som välfärsstaten hade infört för att lösa konflikter och skapa mer jämlika 

möjligheter, genom monetära och skattemässiga incitament, i själva verket hade lett till 

ojämlikhet, inte minst för att dessa mekanismer hade negligerat somligas rättigheter och 

frihet till förmån för andra. Välfärdsstatens monopol inskränkte, enligt deras resonemang, 

individernas valfrihet på viktiga områden som rörde deras liv, hälsa, arbete, boende och 

pensioner. Istället för att öka den sociala rättvisan eller likheterna i möjligheter urholkade 

välfärden, hävdade (ny)liberalerna, det nya paradigmets två centrala ståndpunkter. För det 

första underminerade fördelningspolitiken var och ens rätt att, oavkortat, åtnjuta den 

ackumulerade privata egendomen. För det andra ledde interventionen i det självgående, 

självreglerande och självkorrigerande marknaden ett undergrävande av både 

entreprenörernas frihet och den arbetande befolkningens incitament att vilja prestera 

(Cohen & Arato 1995:30). Den nyliberala teoretikern Robert Nozick (1974) menade till 

exempel att på samma sätt som censur kringskär människors rätt till yttrande- och 

tryckfrihet, inskränker skattebaserad fördelningspolitik människors rätt att göra vad de vill 

med sin egendom. Det (ny)liberala samfundet anmärkte att den keynesianska adhoc-

justeringen av lassiz-faire-tänkandet som resulterade i uppkomsten av välfärdsstaten i själva 

verket hade utgjort ett allvarligt hot mot paradigmets symboliska generalisering, dvs. 

framåtskridandet, eftersom i och med keynesianska modifieringen hade framåtskridandet 

blivit synonymt med välfärd i betydelsen samhällelig service och bidragsförmåner, istället för 

att för att fortsatt betyda maximalt ekonomiskt välstånd som uppstår när marknadskrafterna 

får fritt spelutrymme (Giddens 1999:23). Det (ny)liberala samfundet påpekade att 

framåtskridande förutsatte experimentering på alla områden, men att det monopolistiska 

inslaget i välfärdsstaten förhindrade framkomsten av alternativa lösningar, vilket annorlunda 

uttryckt innebar att genom att förhindra konkurrens på olika områden förhindrade 

välfärdstaten ökad effektivitet, bättre lösningar och utveckling och framsteg på längre sikt 

(Blomgren 1997). Det (ny)liberala samfundet ifrågasatte också giltigheten i att 

välfärdsstatens jämnare fördelning av resurserna i samhället skulle åstadkomma en 

harmonisk samhällsordning. Välfärdsstatens ambition att åstadkomma en social utjämning 

och därmed samhällelig harmoni, genom en jämnare fördelning av resurser i samhället, var 
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enligt dem, i många fall kontraproduktivt. Inte minst för att den långtgående 

fördelningspolitiken i själva verket skulle skapa en situation där det i fortsättningen inte finns 

några resurser att fördela (Hayek 1960:261–273, Blomgren, 1997:164) 31. Den nyliberala 

teoretikern David Marsland, skriver på samma tema i Welfare or Welfare State? (1996:212, 

hämtat ur Giddens 1999:23) att välfärdstaten ”har en väldigt skadegörande kraft som 

drabbar sina förmenta förmånstagare med: de sårbara, vanlottade och olyckliga….[eftersom 

den] tar ifrån enskilda män och kvinnor deras företagaranda och självtillit och den 

underminerar vårt fria samhälle genom att samla ett djupt lager av explosiv förbittring under 

dess grundstenar”. Samma resonemang går att hitta hos den amerikanska 

nationalekonomen Milton Friedman, antagligen den för allmänheten mest kände 

förespråkaren för kapitalismen och nyliberala idéer (Blomgren 1997:63). Friedman 

ifrågasätter naiviteten i och den falska tilltron till att ekonomisk utjämning av samhällets 

resurser skulle förbättra förutsättningarna för de sämst ställda i samhället32.  Ett annat 

exempel på välfärdstatens kontraproduktiva politik, enligt det (ny)liberala samfundet, var 

fackföreningarnas ökade inflytande över det ekonomisk-politiska institutionella 

arrangemanget. Det nyliberala samfundet ifrågasatte lämpligheten i den keynesianska 

föreställningen om att ett erkännande av fackföreningarnas formella roll i kollektivavtalen 

och i den allmänna politikens utformning, skulle balansera det asymmetriska 

maktförhållandet mellan arbete och kapital och därmed förhindra konflikter på 

arbetsmarknaden. De nyliberala teoretikerna hävdade att genom att tillåta fackföreningarna 

att använda olika metoder för att driva igenom sina krav såsom strejker, sympatiaktioner 

och bojkotter, stördes den fria marknaden från att operera ändamålsenligt, dessutom 

innebar ett sådant företag att ge särintressen obefogat stort inflytande i utformningen av 
                                                           
31

 Detta resonemang bör sättas i relation till Jermy Benthams uppfattning om fördelningspolitiken. Bentham 
ansåg också att : ”om all egendom skulle delas lika, skulle den säkra och omedelbara konsekvensen bli att det 
snart inte skulle finnas något att dela. Allting skulle snabbt förstöras. De som hade hoppats på att bli gynnande 
genom delning, skulle inte lida mindre än de på vars bekostnad den gjordes. Om de flittigas villkor inte vore 
bättre än de latas, skulle det inte finnas något skäl att vara flitigt” (Citerad ur Blomgren 1997:50). 
32

 Enligt Albert Hirschman bygger det nyliberala kritik av välfärdsstaten på det som han kallar perversitetstesen, 
enligt vilken kan en reform ha välmenande ambitioner för de sämst ställda men som får kontraproduktivt 
resultat. Perversitetstesen är enligt Hirschman en klassisk form av reaktionär reformkritik som bl.a. präglade   
Edmund Burkes kritik av den franska revolutionen, eller i hans kritik av den allmänna rösträtten (Hirschman 
1991:12-27, Blomgren 1997:72). Noteras bör att liknande perversitetstes framfördes av J.S. Mill när han 
kritiserade införandet av allmän rösträtt, han menade att arbetarna genom den allmänna rösträtten kunde 
”skada sina egna och verkliga intressen”. Samma kritik framlade J.S. Mill när det gällde lanseringen av det sk. 
fattighus i England. Mill hävdade att ett sådant hus skulle lära de fattiga att parasitera på de välbeställda 
(Eriksson 1984:38)  
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den ekonomiska politiken (Hayek 1960:272, Blomgren 1997:165). Fackförningar var, enligt 

det (ny)liberala resonemanget, överflödigt då en frihetlig ordning inte är kompatibelt med 

regleringar som deklarerar hur människor ska använda de medel de har till förfogande 

(Hayek 1960:231–232).  

I det (ny)liberala samfundets begreppsmässiga undersökning av de uppkomna anomalierna 

återfanns också analyser av den politiska demokratins funktionssätt och uppgift i ett 

kapitalistiskt organiserat samhälle.  I likhet med de äldre kollegorna betonade det 

(ny)liberala samfundet vikten av en stark stat med den grundläggande uppgiften att 

vidmakthålla ett system av laissez-faire och som kunde garantera säkerhet till egendom 

(Friedman 1962:190-195, Blomgren 1997:84). Den nyliberala förståelsen av det 

demokratiska styrelseskicket utgick ifrån antagandet att det politiska systemets motor var 

makt, precis som det ekonomiska systemets var profit. Kampen för att vinna och använda 

makt utgjorde därför politikens kärna (Cohen & Arato 1995:23). Demokrati betraktades inte 

som något gott i sig, utan ett folkstyre kunde, enligt (ny)liberalerna, vara lika despotiskt som 

en diktatur, och kunde därför utgöra lika stort hot (som en diktatur) mot den individuella 

friheten, laissez-fariesystemet och framåtskridandet överhuvudtaget. Var helst 

koncentrationen av makt blir stor, menade Friedman, hotas individens politiska och 

ekonomiska frihet, eftersom hotet inte föreligger i själva styrelsesättet, utan i 

koncentrationen av makt. ”The fundamental threat to freedom is power to coerce, be it in 

the hands of a monarch, a dictator, an oligarchy, or a momentary majority” (Friedman 

1962:15). Ett sådant hot kunde, menade Friedman vidare, emellertid avvärjas i en 

samhällsordning där det ekonomiska systemet var kapitalistiskt organiserat, ty 

marknadsekonomins olika oberoende och jämnstarka centra med ekonomisk makt, kunde 

balansera den politiska maktens inneboende tendens till koncentration (Friedman 1962, jfr. 

Blomgren 1997:83). De nyliberala teoretikerna hävdade att ett institutionellt arrangemang i 

sin helhet kunde organiseras och styras i enlighet med de principer som gjorde sig gällande i 

en marknadsekonomi. Men trots detta så fyllde det politiska beslutsfattandet, enligt det 

(ny)liberala samfundet, en nödvändig funktion i ett kapitalistiskt samhälle. Men eftersom 

politiska beslut kräver konsensus, och sådan enighet är svår att uppnå bland individer som 

drivs av olika mål och preferenser, torde så få beslut som möjligt bli föremål för politiskt 

beslutsfattande.  En avgörande förutsättning för ett stabilt politiskt system var därför att det 
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i väsentlig mening måste avskärmas från ett onödigt stort folkligt politiskt deltagande. 

Medborgarna måste acceptera, menade (ny)liberalerna, arbetsdelningen mellan sig själva 

och politikerna som de väljer. Ett institutionellt arrangemang, kan med rätta betraktas som 

demokratiskt så länge en viss kärna av medborgerliga rättigheter respekteras och det hålls 

regelbundna val på basis av allmän rösträtt, och att eliterna accepterar en växling vid makten 

(Cohen & Arato 1995:25). Det (ny)liberala samfundet förstår, i enlighet med sina tidigare 

kollegor, ett demoratisk institutionellt arrangemang analogt med de mekanismer som 

strukturerar den fria marknaden. Väljarna betraktas som konsumenter, de politiska partierna 

som entreprenörer som erbjuder olika politiska varor och skapar efterfråga för dem. 

Rösträttens funktion och väljarkårens uppgift är att välja mellan de politiska eliternas 

maktofferter. Konkurrensinslaget, tillsammans med väljarnas röstsuveränitet, anses skapa 

kreativa, produktiva och ansvarfulla eliter, och stimulerar dem att vara öppna för olika krav 

och ansvariga inför medborgarna (Cohen & Arato 1995:24).   
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KAPITEL 6 

Avslutande diskussion och slutsatser 

 

Sovjetunionens implodering i slutet av 1980-talet innebar slutet för det enda riktiga 

konkurrerande alternativet till det liberala samfundet inom det nya paradigmet. 

Sovjetunionens implodering och fall betraktades som det kanske enskilt viktigaste belägget 

för att det inte finns något historiskt genomförbart alternativ till det kapitalistiska 

produktionssättet och det liberala representativa styrelseskicket. Det liberala samfundet 

framhävde att sovjetunionens fall var ett ovedersägligt bevis för att människlighetens 

vandring mot frigörelse, försoning, jämlikhet, välstånd och en harmonisk världsordning 

äntligen hade nått sitt slutmål i den kapitalistiska marknadsekonomin och i den liberala 

demokratin.  Man hävdade att det liberal-kapitalistiska paradigmet hade, tack vare sin 

oöverträfflighet i effektivitet, välstånd, trygghet och rättvisa, underminerat trovärdigheten 

för alla sina – verkligt eller tänkta - ideologiska motståndare och för alltid misskrediterat 

deras anspråk på att kunna erbjuda en samhällsordning som står i enligheten med mänskligt 

strävande efter frihet, lycka, välstånd och framåtskridande.  

Det vore knappast en sensation, utan snarare en truism, att framkasta att den liberal-

kapitalistiska organiseringen av ekonomi och politik har antagit en paradigmatisk karaktär i 

dagens samhälle. Thomas Kuhn förklarade begreppet paradigm som "a universally 

recognized scientific achievement that for a time provide model problems and solutions to a 

community of practitioners”. Den liberal-kapitalistiska världsåskådningen har under drygt två 

århundraden gjort anspråk på objektivitet och universell giltighet, och detta anspråk har de 

senaste decennierna, i avsaknad av andra trovärdiga paradigmalternativ, i väsentlig mening 

godtagits som något rimligt och oundvikligt. Detta accepterande gäller också de ”giltiga 

problem” och ”ändamålsenliga lösningar” det liberal-kapitalistiska paradigmet erbjuder. Det 

faktum att den kapitalistiska marknadsekonomin, till råga på alla tidigare pekuniära kriser, 

fortfarande antas utgöra det mest ändamålsenliga och rättvisa sättet att organisera den 

ekonomiska ordningen under en period då världsekonomin har upplevt nya stora 

konjunkturnedgångar, illustrerar den liberal-kapitalistiska ordningens paradigmatiska 

karaktär. Under de senaste årtiondena har medvetenheten om människans ohållbara 

massproduktion och masskonsumtion, och dess förödande påverkan på miljön och dess 
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negativa konsekvenser för relationen människa-samhälle-natur, utgjort en väsentlig del av 

den allmänna offentliga debatten. Alltmer kritiska röster gällande vår uppfattning om tillväxt 

urskönjes också i diskussionerna. Dessa problem presenteras inte sällan mot bakgrund av det 

liberal-kapitalistiska paradigmet, och de ”ändamålsenliga lösningarna” som tillhandahålls är 

alltför ofta, för att inte säga alltid, sprungna ur paradigmets vägledande principer. Företagen 

uppmanas inte sällan att massproducera grönt, så att konsumenterna kan masshandla grönt, 

för att på så sätt få till stånd en grön tillväxt och en grön kapitalistisk ekonomi. Få aktörer på 

den politiska arenan, som har för avsikt att överleva på den politiska agoran, skulle få för sig 

att öppet kritisera den ekonomiska tillväxten, som inte längre är ett villkor för utvecklingen, 

utan själva sinnesbilden för densamma. Detta är inte enbart gällande för den ekonomiska 

tillväxten. Detsamma gäller världsbildens andra komponenter. Att propagera för ett 

ekonomiskt system som inte tar sin utgångspunkt i det individuella subjektets fria 

förfogande över privategendom framstår som blasfemiskt, förnuftsvidrigt och i bästa fall 

irrelevant och verklighetsfrämmande. Även det representativa styrelseskicket åtnjuter ett 

sådant paradigmatiskt privilegium. Att utpeka brister och inkonsekvenser i de representativa 

institutionerna som förväntas harmonisera det enskilda beslutet med det samhälleliga 

resultatet, förstås som något symptomatiskt för ett disharmoniskt och konflikfyllt politiskt 

styre.    

Hur fick den liberalkapitalistiska världsbilden som idag gör anspråk på universell giltighet och 

som framställer sina inre komponenter - ackumulationen av privategendom, fri konkurrens, 

ekonomisk tillväxt, ett representativt styrelseskick- i termer av objektiva och naturgivna 

realiteter, en sådan paradigmatisk status? Vi utgår ifrån uppfattningen att det liberal-

kapitalistiska paradigmet inte är i mindre utsträckning än sina tidigare huvudkonkurrenter en 

ideologi, och inte heller är det mindre ogrundat än dem. Utifrån vår förståelse och med 

avstamp i Thomas Kuhns teori och med stöd av tidigare forskning på området, vill vi mena 

att det nya paradigmet bygger på en icke-prövbar och icke-falifiserbar hypotes om ett 

oändligt framåtskridande som möjliggörs av ackumulationen av nytt vetande, som i sin tur 

skapar förutsättningar för oändliga teknologiska förbättringar. Från att helt enkelt uttryckt 

en optimistisk tilltro till en ljusare framtid, möjliggjord av vetenskapliga innovationer, blev 

begreppet ’framåtskridande’ ett normerande, allomfattande, objektivt och universellt giltigt 

mål för människan och hennes strävande. Framåtskridandet påstods ha sin grund i en 
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”tingens natur” med sin alldeles egna lagbundenhet. Genom ett eklektiskt och successivt 

förhållningssätt lyckades förgrundsgestalterna för den liberala politiska skolan att skapa en 

korrelation och koherens mellan sitt ideologiskt och normativt konstruerade tankesystem 

och det paradigm som hade uppstått till följd av den nya ”exakta” vetenskapen. Den nya 

vetenskapen och det därpå byggda paradigmet var, liksom varje paradigm före det, en 

kognitiv konstruktion som hade sitt ursprung i subjektiva reflektionsprocesser hos några 

enskilda individer. Styrkan i det nya paradigmet går att finna i dess enkla men på samma sätt 

oslagbara symboliska generalisering; nämligen framåtskridandet. Föreställningen om 

framstegstanken var tillräckligt slagkraftig för att kunna underminera det tidigare rådande 

paradigmet och för att kunna etablera sig som ett trovärdigt alternativ. Framstegstanken 

utgjorde, för att återigen citera Hans Blumenberg, ” det nuvarandes kontinuerliga 

självrättfärdigande med hjälp av den framtid som det ger sig själv, framför det förflutna med 

vilket det jämför sig”. Vi har i detta arbete försökt visa hur det liberala samfundet tämligen 

omedelbart anslöt sig till det nya paradigmet, och hur dess portalfigurer aktivt arbetade för 

att befästa det nya paradigmets grundvalar, men också försöka tvinga in sin ideologiska 

förståelse av de ekonomiska, politiska och sociala fenomenen inom ramen för det 

”nyupptäckta” paradigmet. Genom olika analytiska tankeexperiment samt med hjälp av 

filosofiska och metafysiska argument kunde de liberala filosoferna förorda, och faktiskt 

lyckas konsolidera, att det ekonomiska, politiska och sociala livet var underordnat samma 

positiva, objektiva och naturgivna lagar som styr universum. Framstegstanken fick därmed 

funktionen av en social, ekonomisk och politisk ’försanthållandelära’ för det liberala 

samfundets ideologiska projekt. Den grundläggande uppfattningen om framåtskridandet 

som en linjär och successiv utveckling omvandlades av det liberala samfundet till en 

naturgiven och universell referensram, ur vilken alltfler samhälleliga förhållanden kunde 

hämta sin legitimitet men också ”objektivitet”. Det individuella ekonomiska subjektets fria 

förfogande över privategendom, blev en ”naturlig” rättighet och grundförutsättningen för 

individuellt och allmänt välstånd.  Det kapitalistiska produktionssättet med fri konkurrens 

och fri kapitalrörlighet fick sin alldeles egen lagbundenhet oberoende av människors makt 

och hamnade dessutom utom räckhåll för hennes förståelse. De självgående, självreglerande 

och självkorrigerande mekanismerna som antogs styra universum, kom med hjälp av olika 

filosofiska och metafysiska argument, att utöva samma inflytande över de sociala 
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förhållandena och ekonomiska transaktionerna. Genom att anamma den ’nya och exakta 

vetenskapens’ vokabulär, och konsolidera att samma fysikaliska lagar som styr yttre 

universum också reglerar det ekonomiska, politiska och sociala livet, kunde det liberala 

samfundet förläna sitt eget ideologiska projekt och dess inre komponenter en sådan 

”objektivitet” och ”universell giltighet” att de inte längre betraktades som produkter av det 

mänskliga medvetandet utan snarare som naturgivna lagar. Vi menar att det 

liberalkapitalistiska paradigmets anspråk på universell relevans har sin upprinnelse i deras 

ursprungliga och framgångsrika försök med att introducera sitt ideologiska projekt som en 

faktisk konsekvens av framstegstankens konkretisering.  

Thomas Kuhn förstod begreppet ’paradigm’ dels som en allomfattande världsbild, och dels 

som ett konkret ”ideal- eller mönstergillt exempel”. Dessa konkreta exempel utgör, med 

Halenius ord, kommunikationsmönstret och den institutionella sidan av världsbilden. Det 

mönstergilla exemplet fungerar som ett slags flaggskepp för senare generationer, i 

betydelsen att paradigm i ordets andra bemärkelse, garanterar dels att senare generationer 

betraktar världen på samma sätt som den äldre generationen och dels att de löser sina 

problem efter de riktlinjer som äldre kollegor har utstakat. Inom vilket institutionellt 

arrangemang kunde det liberal-kapitalisktiska världsbilden konkretiseras? Redan från början 

uppställde de tongivande liberala tänkarna ett antal kriterier för den ideala- och mönstergilla 

styrelseformen, som de benämnde som ”den goda styrelseformen”. Framsteg och 

framåtskridande kunde, enligt det liberala samfundet, enbart konkretiseras inom ramen för 

ett institutionellt arrangemang som tog sin utgångspunkt i det individuella ekonomiska 

subjektets fria förfogande över privategendomen. Genom att lyckas presentera ett sådant 

antagande (rätten till ackumulation av privat egendom) i termer av ett universellt axiom, har 

det liberala samfundet indirekt också lyckas underminera attraktionskraften för varje 

ekonomiskt och politiskt alternativ som inte antar det individuella ekonomiska subjektets 

fria förfogande över privategendomen, för ”sanning”. Varje ekonomiskt system som inte har 

ackumulation av privat egendom och tillväxt som sinnesbilden för utveckling är per 

nödvändighet ett reaktionärt och ”framstegsfientligt” system. Vi vill i detta arbete göra 

gällande att även de andra komponenterna i det liberala samfundets goda styrelse, 

rättfärdigas med hänvisning till framstegstanken. Dessa element fungerar/används som 

effektiva verktyg i urholkandet av giltigheten hos alternativa politiska och ekonomiska 
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världsåskådningar. Vi har försökt påvisa att säkerhet till egendom och skydd mot 

förmögenhetsfördelningspolitiska åtgärder betraktas av det liberala samfundet som viktig 

del av begreppet ’frihet’. Det positivt laddade ordet ’frihet’ rör framförallt de enskilda 

individernas rätt och förmåga att fritt och utan intervention disponera över den 

ackumulerade privata egendomen. Genom att sammankoppla det naturgivna och lagbundna 

framåtskridandet med den enskilda individens rätt att ackumulera privat egendom, har det 

liberala samfundet lyckats konsolidera att dess förståelse av begreppet ’frihet’ i själva verket 

äger en objektiv karaktär med universell relevans. I ljuset av detta resonemang är det därför 

begripligt att det liberala samfundet förkastade Rousseaus och tidigare filosofers krav på en 

rimlig ekonomisk jämlikhet som en viktig förutsättning för den individuella och 

medborgerliga friheten. Mot bakgrund av det förstår man också varför olika (långgående) 

fördelningspolitiska åtgärder oftast bemöts med argumentet att de kränker människors 

frihet och att de utgör ett allvarligt hot mot utvecklingen.  

Anomalier och oregelbundenheter har varit ett återkommande tema i det liberal-

kapitalistiska paradigmet. Karl Marx menade till exempel att kriser var en oskiljaktig del av 

det kapitalistiska systemet. Men det liberal-kapitalistiska paradigmet har också genom sin 

elastiskhet, acklimatisering och förmåga att lösa sina kriser visat sig vara oöverträfflig och 

överlägsen alla tidigare jämförbara alternativ. I början av 1800-talet genomgick det liberal-

kapitalistiska paradigmet, enligt vår mening, det allvarligaste anomitillståndet. Denna kris 

blottlade flera av världsbildens inre inkonsekvenser och skapade förutsättningar och 

utrymme för alternativa tolkningar av paradigmets flera bärande principer. Olika politiska 

och sociala (mass)rörelser ifrågasatte giltigheten i ”den naturgivna och lagbundna” tesen om 

att det gick att skapa en harmonisk, jämlik och rättvis samhällsordning byggd på paradigmets 

ackumulativa dimensioner. (Mass)rörelserna krävde införandet av allmän rösträtt, de 

representativa institutionernas demokratisering och ett slut på sin dittillsvarande politiska 

rättslöshet. Dessa krav sågs som ett led i arbetet för införandet av en ekonomisk och politisk 

ordning som inte utgick ifrån det individuella ekonomiska subjektets fria förfogande över 

privategendomen. Denna anomali angrepp alltså den aspekt som har utgjort den enhetliga 

och invariabla kärnpremissen i den liberala världsbilden. Vi uppfattar det liberala samfundets 

introducerande av idén om den integrerande nationalismen, den ideologiska gemenskapen 

och nationalstaten i termer av en konsekvens av och ett svar på denna anomali. 
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Nationalstatens uppbyggnad och konstruktion indikerar, enligt vår förståelse och med stöd 

av paradigmteorin, att denna samhällsformation var, mindre en historisk nödvändighet än, 

ett tydligt försök att assimilera de anomalier som hade utpekats under den tiden. 

Nationalstatens uppbyggnad var också ett medvetet försök att begränsa massans inflytande 

över den politiska och ekonomiska ordningen. Massans nyerhållna ”frihet” dvs. möjlighet att 

uttala sig om och kräva en revidering av ”den lagbundna ordningen” betraktades av det 

liberala samfundet som en av de allvarligaste oregelbundenheterna, med potential att 

framkalla hela paradigmets sammanbrott. 

De två världskrigen har av många bedömare uppfattats som ett direkt eller indirekt resultat 

av uppkomsten av den evolutionsbiologi- inspirerade kollektivismen samt av de därpå 

upprättade nationalstaterna. Annorlunda uttryckt gav assimileringen av den tidigare 

anomalin upphov till en annan allvalig oregelbundenhet. Den nyuppkomna anomalin 

förstärktes ytterligare av att den sammanföll med en av det kapitalistiska produktionssättets 

allvarligaste ekonomiska kris, nämligen den stora depressionen. Återigen visade det liberal-

kapitalistiska paradigmet prov på elastiskhet och anpassningsförmåga, när det omfamnade 

idén om behovet av en utpräglad välfärdsstat. Denna idé hade av tidigare liberaler 

brännmärkts som irrationell och moraliskt förkastligt, då den förordade en jämnare 

fördelning av förmögenheter, dvs. intervenerade i den enskildes rätt att fritt och obeskuret 

disponera över sin ackumulerade egendom. En sådan politik var direkt kontraproduktiv och 

ett tydligt brott mot den lagbundna ordningen, menade de äldre liberalerna. Efter andra 

världskriget lyckades det liberala samfundet, inte bara att omfamna, utan också i väsentliga 

drag revidera den, i grunden socialdemokratiska, föreställningen om välfärden. Den explicita 

modifieringen av den allmänna ståndpunkten kan och bör inte, enligt vår mening, ses som 

en övergripande ideologisk och ontologisk omorientering av det liberala samfundets 

förståelse av sin världsbild. Det bör istället ses som ett belägg för att det liberal-kapitalistiska 

paradigmet är förmöget att revidera och modifiera ståndpunkter till självupphävande, i syfte 

att vidmakthålla sitt paradigm. Det är föga uppseendeväckande att hävda att den moderna 

välfärdsstaten i stor utsträckning bygger på de idéer som framkastades av Meynard Keynes i 

det nu klassiska verket Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar (1936). Det explicita 

syftet med Keynes verk var att erbjuda en begreppsmässig analys av de återkommande 

ekonomiska anomalierna som historisk hade hemsökt det kapitalistiska produktionssättet, 
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men än viktigare att presentera strategier som förebygger framkomsten av ett 

”statssocialistiskt system som skulle omfatta större delen av samhälles ekonomiska liv”. 

Keynes ville ha ett aktivt statligt ingripande i det ekonomiska livet, inte för att det skulle 

tjäna något ideal som jämlikhet eller rättvisa, utan för att staten skulle kompensera för det 

kapitalistiska systemets dysfunktioner, och för att därigenom uppfylla det liberal-kapitalitiska 

paradigmets anspråk på att vara jämlikt, utjämnande och rättvist.     

Trots att begreppet demokrati och demokratisering ständigt har utgjort en viktig del i det 

liberala samfundets självrättfärdigande och alltid ingått i deras strategi att underminera 

trovärdigheten och attraktionskraften hos andra alternativ, så har idén om demokrati i 

betydelsen folkstyre, så som vi har förstått det, aldrig förverkligats fullt ut i det liberala 

samfundets institutionella arrangemang, och att det aldrig har varit meningen heller.  I det 

liberala samfundets världsbild utgör arbetsdelning, specialisering o konkurrens viktiga 

komponenter för den lagbundna och harmoniska ordning som den fria och självgående 

marknaden utgör. Denna harmoni blir en naturlig del av varje samhällelig relation och 

institution som låter sig styras i enlighet med dessa lagbundna mekanismer. Denna 

”universella erfarenhet” och ”axiom” gäller inte minst den politiska ordningen. Kraven på 

arbetsdelning, specialisering och konkurrens har, av det liberala samfundet, uppfattats 

tillgodoses bäst av ett representativt och indirekt styrelseskick. Det representativa 

styrelseskicket har också betraktats som den enda ändamålsenliga politiska infrastruktur 

som både kan bevara de meritokratiska inslagen i det liberal-kapitalistiska paradigmet, 

samtidigt som det kan göra anspråk på att vara folkstyrt. En viktig förtjänst med den 

indirekta demokratin är dess förmåga att emanera sin legitimitet genom att sammankoppla 

folket med styret, samtidigt som det får sin effektivitet genom att separera samma folk från 

regerandet. Upprättandet av de representativa institutionerna har varit avgörande för att 

kunna fjärma en ansenlig del av befolkningen från beslutsfattandet, för att begränsa att 

massans ”irrationalitet och ombytlighet” ska få inflytande på den politiska, men än viktigare, 

ekonomiska ordningen.  

Föreställningen om den folkliga medverkans negativa effekter på den naturliga och 

harmoniska ordningen utgör, enligt vår mening, den idémässiga stommen i det liberala 

samfundets förståelse av demokrati och samhällsordning. I detta arbete har vi försökt visa 

att efter varje större assimilering av en anomali och efter varje väsentligare modifiering eller 
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revidering av de allmänna ståndpunkterna, har det liberala samfundet presenterat olika 

idéer och strategier, vars explicita syfte har varit att begränsa den stora massans inträde på 

den politiska arenan. I samband med nationalstatens uppbyggnad och återupplivandet av 

kollektivismen, förespråkade flera liberala teoretiker en centralisering av den politiska 

makten, med förevändningen att detta skulle tjäna den sociala sammanhållningen och 

därmed också det oavlåtliga framåtskridandet. Massan skulle låta sig ledas till ”sitt eget” 

bästa genom att följa en eller flera ledares råd och rekommendationer, på väg mot den 

determinerade slutdestinationen som präglades av harmoni, välstånd, rättvisa och lycka. 

Liknande resonemang gick att tydligt urskönja i kölvattnet av uppbyggnaden av den moderna 

välfärdsstaten. Idén med den ”avpolitiserade demokratin”, och lanseringen av 

”ideologiernas död” visar prov på det liberala samfundets förståelse av demokrati och det 

demokratiska styrelseskicket. Joseph Schumpeters ”realistiska doktrin”, som under den 

nämnda perioden utgjorde det normativa rättssnöret i förståelsen av demokratin, fångar 

enligt vår mening, på ett distinkt sätt de meritokratiska och elitistiska inslagen i det liberala 

samfundets visioner med och ambitioner för det representativa styrelseskicket. Vi menar att 

det liberala samfundet kontinuerligt har hemsökts av föreställningen om att massivt 

deltagande i det politiska livet varslar om sociala och politiska schismer, kaos och 

disharmoni, som i slutändan utmynnar i ett sammanbrott för den ekonomiska och politiska 

ordningen. Den mindre välvilligt inställde läsaren opponerar sig eventuellt mot denna 

generalisering och påpekar att ett sådant meritokratiskt och elitistiskt demokratisynsätt 

kanske är giltigt hos J.S Mill, Schumpeter, Parson, Tingsten, Lispet, Hayek, Fridman, men att 

det nödvändigtvis inte återspeglar den liberala demokratiska idétraditionen. Men oss 

veterligen har medborgerlig apati och valmanskårens passivitet sällan betraktats som ett 

problem i det liberala samfundets förståelse och analys av det demokratiska politiska 

systemet. Den avpolitiserade demokratin eller den opolitiska politiken, har betraktats som 

en förutsättning för stabiliteten i den politiska ordningen. I det liberala samfundets 

världsbild står, fortfarande enligt vår mening, vitalitet i ett dikotomiskt förhållande till 

stabilitet och där det senare nästan alltid har komparativt företräde.  

Avslutningsvis vill vi ännu en gång betona att vår läsning av den historiska utvecklingen, vår 

förståelse av det liberalkapitalistiska paradigmet samt våra analyser och slutsatser i detta 

arbete, har oundvikligen tyngts av spekulationer, förenklingar och ideologiskt färgade 
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förkunskaper. Vår ambition att åta oss detta projekt, har ursprungligen sin upprinnelse i vad 

vi har uppfattat som både ideologiskt och intellektuellt provocerande, nämligen trosatsen 

om att mänskligheten inte längre kan hoppas på något bättre än det liberalkapitalistiska 

institutionella arrangemanget. Vårt syfte har från början varit att försöka slå hål på denna 

myt, genom att spåra ursprunget till den nu vedertagna föreställningen. Vi insåg dock 

(tämligen försent) att ett projekt med ett sådant ambitiöst anspråk svårligen låter sig 

genomföras inom ramen för en c-uppsats, vilket naturligtvis har haft återverkningar på de 

resultat arbetet avsåg att generera. Ett sådant arbete hade eventuellt lämpat sig bättre i 

essäform, inte minst för att kraven på validitet inte är lika strängt artikulerade. Häri reses 

inga anspråk på att vi har haft framgång i vår ansats att dekonstruera det rådande 

paradigmet, eller huruvida vi har lyckats besvara våra frågeställningar. Vi hoppas emellertid 

att vi åtminstone, längs arbetets gång, väckt intresse för framtida vetenskapliga projekt. 
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