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Fortsatt kamp om kommandohöjderna 

Sedan 1945 har det politiska landskapet i Europa präglats av en kompromiss mellan 
demokrati och kapitalism. Nyliberalismens intåg har kastat denna kompromiss över ända. 
Sverker Gustavsson skriver om möjligheten att återigen erövra kommandohöjder och vrida 
pendeln tillbaka mot mera demokrati. 

Sista söndagen i maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Tredje söndagen i september 
väljer vi därefter till riksdag, landsting och kommuner. Bägge valrörelserna kommer att 
handla om den kombination av kapitalism och demokrati, som på kontinenten tog form efter 
1945 och i Sverige redan 1932. Vad människor hade sett av fascism, kommunism och nazism 
föranledde inte bara högern utan också vänstern att överge sina äldre antaganden om att 
kapitalism och demokrati inte gick att förena. Det som hände med detta system av 
välfärdsstater och blandekonomi sedan nyliberalismen hade fått grepp om sinnena för trettio 
år sedan är vad Wolfgang Streeck beskriver i den av Tiden 2012 översatta skriften ”Den 
demokratiska kapitalismens nederlag”. 

Före första världskriget hade högern motsatt sig att rösträtten utsträcktes till samtliga 
invånare. Ett fullt genomfört folkstyre riskerade medföra, fruktade högern, att vänstern fick 
majoritet och kunde använda denna för att beskatta och lagstifta på ett sätt som de 
välbeställda ogillade. Detta skulle beröva dem, fruktade de besuttna, deras egendom och 
skada vad de ansåg vara de välståndsbildande krafterna. På motsvarande sätt hade vänstern 
resonerat. Bara om kapitalismen avskaffades skulle det gå att producera vad som behövdes för 
att åstadkomma full sysselsättning, radikalt höja levnadsstandarden och förverkliga idén om 
civila, politiska och sociala rättigheter för alla medborgare och inte bara för de förmögna. 

Som en konsekvens av mellankrigstiden och andra världskriget kom inte bara högern utan 
även vänstern att ändra uppfattning. Att kapitalism och demokrati kan samexistera blev den 
allmänna meningen efter 1945. Högern tog fasta på att ett samhälle med allmän rösträtt bättre 
kan frambringa lagstiftning och ekonomiska resurser för elektricitet, vägar, järnvägar, 
hamnar, flygplatser och försvar. Samtidigt bedömde vänstern att klasslös utbildning, vård, 
omsorg, socialförsäkringar, yttrandefrihet, föreningsrätt och arbetsrätt för befolkningen som 
helhet lättare gick att åstadkomma om företagen kan göra sig gällande internationellt med 
stöd av en grundläggande infrastruktur. 

Inom ramen för denna kompromissformel rådde inte längre samma oförsonlighet. Efter 1945 
ersattes denna av tanken om berättigad intressekamp med stöd av argument som ömsesidigt 
ifrågasattes. För högern blev frågan hur långt demokratisk styrning fick sträcka sig utan att 
äventyra kapitalismen. Vänstern övergick till att ställa frågan om hur långt marknaden kunde 
tillåtas inverka utan att långsiktigt undergräva stödet för demokratin. 

Under de senaste trettio åren har bilden komplicerats. Nyliberalismen och strävan att göra 
civilrätten överstatlig har öppnat för intressekamp på fler arenor än under de första trettiofem 
åren efter andra världskriget. Motsättningarna gäller numera inte bara industrin och jordbruket 
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utan även välfärdsstaten. Till detta kommer den europeiska principen om fri rörlighet för 
kapital, varor, tjänster och arbete. När denna aktiveras får frågan om marknaden som god 
tjänare eller usel herre ytterligare en dimension. Var går gränsen för när detta rättesnöre får 
användas för att ställa demokratin åt sidan? 

Mycket har förändrats sedan 1980. Ändå gäller fortfarande kompromissen. Högern har inte 
återgått till att argumentera för att rösträtten och den politiska friheten måste överges för att 
kapitalismen ska kunna överleva. Lika litet har vänstern uppvisat någon tendens att vilja 
återgå till sin äldre lära om att kapitalismen måste avskaffas ifall det folkliga stödet för 
demokratin inte långsiktigt ska undergrävas. Kampen mellan idéer och intressen försiggår 
alltjämt på 1945 års premisser. Högern vill att demokratin ska tjäna kapitalismen och vänstern 
vill kunna inskränka densamma för att långsiktigt säkerställa det folkliga stödet för allmän 
rösträtt och politisk frihet. Ingendera sidan har några planer på att bryta sig loss ur den 
grundläggande överenskommelsen. Problemet är gråzonen. 

Den närmare innebörden av 1945 års kompromiss förtydligades aldrig, vilket från politisk 
synpunkt är föga förvånande. Parter som förhandlar går aldrig till övermått i fråga om 
precisering. Om så skedde skulle de aldrig kunna lämna förhandlingsbordet. Som konsekvens 
måste den praktiska innebörden fastställas och praktiseras till vardags. Konkret handlar det 
om att ta ställning till vilka krav som måste vara uppfyllda för att rättsliga instanser, sjukhus, 
vårdhem, skolor, kulturinstitutioner, universitet och system för beräkning av pensioner ska 
främja tilltron till demokratin samt – vilket jag bedömer vara avgörande – kunna gå att 
förändra i den mån så inte är fallet.  

Utvecklingen efter 2008 har ytterligare understrukit oklarheten. Behovet att lösa ut vanskötta 
banker med skattemedel medförde en radikal försämring av statsfinanserna i många länder. 
Samma banker som undsattes krävde tre år senare av sina räddare att dessa som straff skulle 
vara beredda att reducera sina välfärdsstatliga ambitioner. 

När våra dagars demokratier ska tygla marknaden, är det två olika problem som flätas 
samman. Det ena är den mer än hundra år gamla horisontella frågan om hur kapitalism och 
demokrati kan samexistera. Det andra är det senare tillkomna vertikala problem, som har 
blivit en följd av det europeiska samgåendet. Där är frågan hur union och länder ska kunna 
samexistera. Är det unionen eller länderna, som har sista ordet, när det gäller generalklausulen 
om fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och arbete? Även detta spörsmål måste pragmatiskt 
besvaras efter intressebaserad förhandling. 

För att få grepp om hur högern resonerat är det klargörande att läsa nyliberala 
standardframställningar. I sin bok ”Kommandohöjderna – berättelsen om marknadens globala 
renässans”, översatt till svenska av Timbro 1998, beskriver Daniel Yergin och Joseph 
Stanislaw en kamp på tre fronter. För det första gäller det att ekonomisk-politiskt få vänstern 
att överge idén om full sysselsättning. För det andra gäller det att förvaltningspolitiskt minska 
inslagen av regelstyrning och professionalism till förmån för ett utslagsgivande system av 
ekonomistyrning. För det tredje gäller det att författningspolitiskt pressa tillbaka demokratin. 
Den allmänna rösträtten och parlamentarismen bör finnas kvar för att legitimera kapitalismen. 
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Samtidigt är det viktigt att betydelsen av folkstyret reduceras till ett minimum genom 
privatisering och internationalisering. Övergripande är uppgiften att åstadkomma en annan 
maktbalans än den som blev följden av 1945 års kompromiss. 

Den pedagogiska nyckelidén för Daniel Yergin och Joseph Stanislaw är att våra samhällen 
behärskas från strategiska upphöjningar i den politiska terrängen. Dessa måste högern erövra 
för att kunna pressa tillbaka vänstern och omintetgöra nya demokratiska landvinningar. 
Makten över bankerna och företagen är den första och viktigaste strategiska upphöjningen. 
Den allmänna rösträtten och makten över statsapparaten är en andra viktig sådan upphöjning, 
som vänstersidan har erövrat och som högern bör försöka återerövra. Det bör ske för att kunna 
privatisera och internationalisera i syfte att minska rösträttens betydelse. En tredje strategisk 
upphöjning är föreningsrätten och möjligheten att sluta kollektivavtal. Där är uppgiften att 
bekämpa facket och komma bort från systemet med kollektivavtal. En fjärde strategisk 
upphöjning är vad som följer av yttrandefriheten. Där är strävan att motverka förekomsten av 
vänstersynpunkter i kommersiellt styrda media samt att avskaffa public service i fråga om 
radio och television. 

Som en femte strategisk tillgång tillkom efter andra världskriget välfärdsstaten med dess 
system av rättigheter till vård och omsorg samt utbildning, kultur och vetenskap. Det som gör 
denna så viktig och omstridd är beslutsprincipen. Vad som är rätt fördelning avgörs inte av 
tillgång och efterfrågan. Fördelning sker inte efter börd och samhällsställning – som i det 
feodala samhället – eller betalningsförmåga som i den rena kapitalismen utan efter sakens 
natur. Vad om är rätt fördelningsprincip tolkas på två olika sätt. Till hälften är välfärdsstaten 
en inrättning för att omfördela pengar med hänsyn till region, ålder, arbetslöshet och sjukdom. 
Till hälften är den ett system för omfördelning av risker och möjligheter in natura. 

Inom den andra hälften av välfärdsstaten behandlas den sjuke och gamle efter saken och inte 
efter börd, förbindelser eller betalningsförmåga. Följden blir att den som är sjuk och skröplig 
får mera vård och omsorg än den som är frisk och klarar sig själv. Barnen tillförsäkras på 
motsvarande sätt bästa möjliga tillsyn och utbildning utifrån vars och ens förutsättningar. Var 
och en har rätt att få utveckla sin talang utan hänsyn till börd, förbindelser eller ekonomiska 
resurser. Sammanfattningsvis tillgodogör sig välfärdsstatens medborgare olika mycket av det 
som är bekostat med offentliga medel. Det följer av att principen är fördelning med hänsyn till 
sakens natur och inte med hänsyn till något annat. 

Under de senaste trettio åren har den förvaltningspolitiska utlöparen av nyliberalismen – vad 
som på engelska kallas ”new public management” och förkortas ”NPM” – försökt erövra den 
femte kommandohöjden. På det praktiska planet innebär det att skolor, teatrar, museer, 
bibliotek, sjukhus, domstolar, universitet och system för beräkning av pensioner inte bör 
organiseras utifrån dessa olika verksamheters särskilda karaktär. Dessa bör i stället 
privatiseras eller liknas vid privata företag med uppgift att konkurrera på marknader för varor 
och tjänster. Kampen mot facket, rättsstaten, professionalismen och det särskilda systemet av 
anpassade regler inom respektive sektor har gjorts till det centrala. 
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På det praktiska planet resulterar detta i en fasaväckande snabb byråkratisering av den 
offentliga sektorn på bekostnad av vad vårdens, omsorgens och skolans många olika grupper 
av professionella har som yrkesuppgifter. Utgångspunkten är att företagsekonomiska experter 
bättre än yrkesutövarna kan bedöma vad som försiggår inom omsorgen, vården och skolan. 
Resultatet har blivit en kontrollapparat som gör det viktigare att dokumentera och finansiera 
sitt arbete än att sköta detsamma.  

Härtill kommer att unionsrätten gör anspråk på principiellt företräde. Dess grundtanke är 
marknadsprincipen. Denna generalklausul om fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och 
arbetskraft slår ut demokratiskt tillkommen lagstiftning i medlemsländerna. Idén om att 
unionsrätten är det primära kan på det sättet användas för att ge eftertryck åt nyliberala 
önskemål. 

Vad som demokratiskt och professionellt hävdas inom olika delar av den offentliga sektorn 
kan framställas som hinder för den fria rörligheten. Social försäkring, skolor, universitet, 
äldreboenden, apotek och sjukhus, liksom de ”tjänster” som sådana inrättningar ”producerar”, 
måste kunna köpas och säljas fritt över gränserna. Att det rör sig om demokratiskt beslutade 
och betalade rättigheter eller professionellt hävdat yrkeskunnande måste enligt unionsrätten 
stå tillbaka för generalklausulen om fri rörlighet. 

Inte bara horisontellt utan också vertikalt blir frågan vad som skiljer en demokratiskt 
acceptabel från en demokratiskt oacceptabel användning av marknader. Vad som gör det 
befogat att inte ge upp hoppet om att den demokratiska kapitalismen kan leva vidare är 
framför allt tre faktorer. 

En första viktig faktor är den allmänna opinionen. Jag syftar på det värde som ligger i att 
allmän rösträtt, politisk frihet, rättsstat och professionalism efter 1945 har stöd. Dessa 
rättesnören är inte längre ifrågasatta på samma sätt som under mellankrigstiden. Det ger 
demokratin och välfärdsstaten ett debattmässigt övertag, som inte förflyktigas lika lätt som 
nyliberalerna hoppas och föreställer sig. 

Av den sociologiska forskningen att döma förväntar sig dagens medborgare ett styrelseskick 
som kan lösa problem, som godtar möjligheten av olika lösningar och därmed legitim 
opposition samt en politik som är brett och genomgående godtyckesminimerande. Alla anser 
sig ha rätt att veta vad som gäller och vill tro att beslut på alla nivåer och i alla slags 
inrättningar fattas på saklig grund. Denna förväntan öppnar för kritik av de tendenser till 
mindre förutsägbarhet, som har följer av minskad regelstyrning och professionalism. 

En andra viktig faktor är välfärdsstaten som rättesnöre. Historiskt innebär detta att principen 
om klasslöshet och förutsebarhet utsträcks till att inte bara avse medborgarnas ställning inför 
domstol och vid valurnan. Härkomst, samhällsställning och betalningsförmåga ska vara 
ovidkommande också när det gäller bästa möjliga omsorg, medicinsk behandling, utbildning, 
kultur och vetenskap. Överallt ska sakens natur vara avgörande. Fördelningen av det som ska 
fördelas får inte påverkas av kommersiell hänsyn. 
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Denna norm kan med fördel uttryckas och vidareutvecklas med hjälp av Bo Rothsteins 
framställning i boken ”The quality of government” från 2011. Han beskriver där tillståndet i 
hela världen, när det gäller skillnaden mellan teoretiskt antagna grundvärden och det faktiska 
tillståndet. Tesen är att konsten att gemensamt skapa ett bättre liv inte primärt är en fråga om 
naturresurser utan om politisk organisation och godtyckesminimering. 
 
Tilltron till regler och yrkeskunnande i ett samhälle är nyckeln till all utveckling. En sådan 
tilltro skapas bara genom att bekämpa korruption och genom att sakligt förverkliga mänskliga 
rättigheter. Kriteriet för vilken kommersialisering som kan tillåtas måste vara att bara sådan 
affärsmässighet som ökar tilltron till professionalism och godtyckesminimering bör få 
förekomma. Vad som i vårt land under senare tid på ett så iögonenfallande och upprörande 
sätt har inträffat i fråga om utbildning, vård och omsorg bryter mot detta nära till hands 
liggande önskemål. 
 
En tredje viktig faktor är reformism och alternativskapande. Om demokratin ska kunna vara 
mer än en illusion, är en reformistisk möjlighet att förändra samhällsorganisationen det som 
sist och slutligen betyder något. Ty det räcker inte med att kunna fastställa bristande kvalitet. 
Om konstaterade missförhållanden ska kunna undanröjas måste demokratin göra praktisk 
skillnad. När kvaliteten sviktar behöver verksamheten kunna omorganiseras. Lika viktigt är 
att tillämpningen av unionsrätten inte uppfattas som en fråga om ovillkorligt genomförande 
utan som ett bud i en ständigt fortgående förhandling. Strävan bör genomgående vara att slå 
vakt om kvaliteten med hjälp av suveräniteten. 
 
Om medborgarna lockas att bortse från vad en helt och hållet genomförd marknadsstyrning 
praktiskt innebär, undergrävs förutsättningarna för 1945 års kompromiss. Demokratin måste 
kunna bedöma utfallet och förändra organisationen med ledning av sin bedömning. 
 
Skulle nyliberalismen lyckas övertyga väljarna om att demokratin är illusorisk, öppnar detta 
för ett av kinesiska förebilder inspirerat inskränkande av rösträtten, yttrandefriheten och 
föreningsfriheten. Teorin om att demokratin skapar falska förhoppningar återknyter till hur 
högern resonerade före det demokratiska genombrottet. Varför möjliggöra och understödja 
legitim opposition, när det ändå inte finns någon annan politik att föra och människorna kan 
förledas att helt i onödan intressera sig för alternativ? 
 
Sverker Gustavsson 
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