


Att göra anspråk på anspråkslöshet 

Näringslivet och den tredje kardinaldygden 

I antik filosofi gällde som kardinaldygder mod (fortitudo), vishet {pru-
dentia), rättrådighet (iustitia) och måttfullhet (temperantia)} Dessa 
kompletterades senare av kristendomen med tro, hopp och kärlek, 
men det är de fyra äldsta dygderna som är av störst intresse för den 
som vill studera hur hjältebilder skapas: i alla tider påstås alla stora 
män ha haft just dessa dygder. De tycks dessutom ha haft egenskap
erna i övermått. Om kejsar Augustus berättas till exempel att han var 
ovanligt klok, tapper, rättvis och måttfull och ingalunda kunde miss
tänkas för att ha några laster (om det inte gällde kvinnor och tärnings
spel).2 Vissa kungar av Guds nåde, som Karl XII, gjorde tapperheten, 
rättvisan och enkelheten till sina axiom, medan Ludvig XIV knappast 
ens försökte göra anspråk på måttfullhet, men väl på de andra för
tjänsterna. Ett annat exempel är Valdemar I som av Saxo påstods vara 
såväl tapper som ståndaktig, frikostig, trofast och måttfull.3 I den 
medeltida kröniketraditionen arbetade man på detta sätt med ex-
empla; den som till exempel bryter mot kardinaldygden mod, utgör 
ett exemplum på en feg härskare. 

Kardinaldygderna har överlevt historiens alla skiften. An idag anses 
en stor man - oavsett om han är regeringschef eller företagsledare -
behöva vara både vis, modig, måttfull och rättrådig. Han ska ha en 
massa andra egenskaper också, till exempel ska han vara handlings-

1 Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum, 
(Stockholm 1978). 
2 Suetonius, Kejsarbiografier (Stockholm 2002), s. 72-137. 
3 Lars Hermanson, Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets 
Danmark (Göteborg 2000), s. 193, 204. 
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kraftig, pliktmedveten, utåtriktad och inte minst viktigt är att han är 

just en han, men det är alltid den grekiska filosofins fyra kardinal

dygder som står i centrum. Att vara "modig" har dock under 1900-

talet bytt innebörd i den meningen att det inte längre handlar om 

tapperhet i strid. Nu handlar mod snarare om att våga gå emot sina 

väljare och skära ner i statsfinanserna eller modet att våga flytta ett 

företag utomlands. Modet kompletteras alltid med dess endast sken

bara motsats: att samtidigt våga vara försiktig - med sociala reformer 

eller nyinvesteringar. 

Den tredje kardinaldygden, måttfullhet {temperantid), har i Sverige 

under de senaste hundra åren bytts ut mot det besläktade ordet an

språkslöshet'. en stor svensk ska vara anspråkslös. Av de fyra kardinal

dygderna är kanske just måttfullheten/anspråkslösheten den mest 

intressanta, eftersom det är en egenskap som tillskrivs den som har alla 

möjligheter att vara allt annat än just det. I anspråkslösheten anses 

ligga att man inte har eftersträvat vare sig positionen, äran eller rike

domen. Även om man har möjligheten till lyx och frosseri, ska man 

vara anspråkslös nog att avstå - man ska inte ha begär efter varken 

makt eller materiella ting. De som äger sådana resurser att de (om de 

så önskar) kan bjuda på tretusen vaktelägg, åka jorden runt i ett eget 

plan, köpa ett lustslott eller hyra hela balettensemblen för en efterfest 

- just de människorna påstås vara särskilt anspråkslösa. Hur kommer 

det sig? 

Jag ska i det följande fundera något kring varför anspråkslösheten 
än idag är så viktig att tillskriva alla med makt. Mina empiriska exem
pel har jag hämtat från det svenska näringslivets historieskrivning om 

sina egna hjältar, men jag hade lika gärna kunnat välja historie

skrivningen om socialdemokratins ledare. Eftersom näringslivet är 

stort, har jag koncentrerat mig på Wallenbergklanen, som jag jämför 

med en av mellankrigstidens mest spekulativa gestalter, Ivar Kreuger. 

Genom historieskrivningen kan man illustrera dels hur samhällets 

ideologiska strider utkämpats, dels visa hur legitimeringsprocesser går 

till. 
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Esse non videri 

När arbetarrörelsen organiserade sig runt om på kontinenten eta
blerades i dess retorik snabbt bilden av överheten som befolkad av 
tjocka män med cigarr, guldklocka, cylinderhatt och glacéhandskar. 
För många var detta inte helt och hållet en schablon; inte minst i 
brukssamhällena var det uppenbart för var och en vem som var vem. 
De skönlitterära berättelserna om hur till exempel bruks- eller trä
patronerna kunde arrangera de mest överdådiga fester som varade i 
flera dagar, där lokalbefolkningen förväntades stå för uppassningen, 
är inte bara uppdiktade skrönor, utan bygger på egna eller andras upp
levelser av det oförblommerade klassamhället. Samtidigt fanns det 
brukspatroner som gav sig sin position legitimitet genom att tvärtom 
odla det spartanska. 

I näringslivets historieskrivning menar man att talet om den fross
ande överklassen är en nidbild som inte motsvaras av någon verklig
het: brukspatronerna, till exempel, hade inte alls stora magar och 
breda klockkedjor. De var inga översittare utan bodde enkelt och tog 
inte för sig av livets njutningar - tvärtom: de var "anspråkslösa och 
ansvarsfyllda".4 

I socialdemokratins tidevarv blir frånvaron av lyx näringslivets 
exemplum mot alltför omfattande reformer. Om Degerfors bruks er
känt bistre disponent Ernest Odelberg, en av dem som grundade 
Järnbruksförbundet, kan man beundrande läsa: "I det framväxande 
nya välstånds-Sverige representerade han kärva traditioner; karolinsk 
enkelhet och pliktkänsla hade i honom en av sina sista utlöpare".5 

Jämförelsen med karolinerna var naturligtvis välfunnen; Karl XII 
gjorde sig ju som ett exemplum för sina undersåtar när han odlade sin 
enkelhet bland annat genom att vägra peruk eller märkvärdiga kläder.6 

I syfte att ha en så billig arbetskraft som möjligt, liksom att betala så 
lite skatt som möjligt, har näringslivet alltid arbetat för små offentliga 

4 Karl Wistrand, Hört och upplevat (Stockholm 1962), s. 163, 352. 
5 Wistrand (1962), s. 348. 
6 Peter Ericsson, "Statsmakt, kungaporträtt, samhällsstruktur. En bred inramning av 
Karl XII och Frederik IV", opublicerad licentiatavhandling vid Historiska institutionen, 
Uppsala universitet, 1994. 
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utgifter och minimala löneökningar. Den som förespråkar att svång-
remmen ska dras åt måste naturligtvis själv framställas som ytterst 
anspråkslös, och likt disponent Odelberg som karolinskt spartansk. 

En som visste detta bättre än någon annan var initiativtagaren till 
Skattebetalarnas förening, Marcus Wallenberg senior (1864-1943). 
Han var ägare till en bank- och industrikoncern vars styrka inom ett 

enskilt lands näringsliv nästan inte kan jämföras med något annat 
lands, eller för att citera The Observer. familjen Wallenberg represent
erar det mest "anmärkningsvärda finansiella och industriella fåtals
väldet i världen".7 När hans son med samma namn, Marcus "Dodde" 
Wallenberg dog 1982, lämnade han efter sig ett imperium som syssel
satte omkring hälften av alla industriarbetare i Sverige.8 Företagen i 
Wallenberggruppen sålde då för lika mycket per år som staten hade i 
inkomster. Grunden till imperiet lades 1856 när André Oscar Wallen
berg (1816-86) slog upp portarna till Stockholms Enskilda Bank. 

Som en röd tråd genom hela den wallenbergska historieskriv
ningen, oavsett om det är de själva, deras egna hagiografer eller veten
skapsmän som har hållit i pennan, löper en kanon om hur familjen 
Wallenberg genom generationer har odlat sin anspråkslöshet. André 
Oscar beskrivs som "sällsynt anspråkslös",9 och liksom sin far var även 
Marcus senior främmande för allt socialt snobberi; han var "ovanligt 
anspråkslös i sina personliga vanor".10 När Marcus senior fyllde 75 
år skrev socialdemokraternas vänsterprofil Zeth Höglund, att "flit och 
måttfullhet ha liksom hos Benjamin Franklin varit hans levnads
regel".11 Vid sin död berömdes han av såväl socialdemokrater som 
borgerliga för sin flärdfrihet och enkla livsföring — han var ingen man 
som berikade sig själv.12 

7 The Observer 3/9 1961, citat hämtat ur Åke Ortmark, Maktspelet i Sverige — ett samhälls
reportage (Stockholm 1967), s. 156. 
8 Ulf Olsson, Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899—1982 (Stockholm 2001), s. 
414. 
^ SvD 13/1 1886 (citat); Helmer Key, A. O. Wallenberg. En minnesteckning (Stockholm 
1916), s. 205. 
10 Torsten Gårdlund, Marcus Wallenberg 1864—1943. Hans liv och gärning (Stockholm 
1976), s. 65, 68. 
11 Social-Demokraten Al3 1939. 
^ Social-Demokraten 23/7 1943; Ny 7W23/7 1943. 
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Det är svårt att argumentera mot den här typen av personbeskriv
ningar utan att hemfalla åt moraliseringar eller ironier. Kanske räcker 
det med att formulera sig så som Åke Ortmark gör om Marcus senior, 
att denne nog saknade tycke för flärd, pomp och ståt, och faktiskt var 
anspråkslös - "på en miljonärsnivå".13 Det ska samtidigt sägas, att i 
de äldre biografiska skisserna, som till exempel den av Helmer Key 
om André Oscar från 1916, inskärper författaren att Wallenberg var 
"måttlig och anspråkslös", men han redogör också för hur stånds-
mässigt Wallenberg bodde och vilka fester han bjöd upp till.14 Detta 
är ett exempel på hur borgerlighetens övre skikt skiljer mellan privat 
konsumtion och representativ konsumtion. 

Det var skillnad på halvbrodern Knut Agathon Wallenberg (1853— 
1938) som var en man som levde livet med grandezza - och gärna 
visade det. Han exploaterade Saltsjöbaden för exklusivt högrestånds-
boende och lät där bygga Uppenbarelsekyrkan till sig själv och sin 
hustru. Han klädde sig allt annat än enkelt, eller för att citera: "Det 
fanns i Norden under hela perioden knappast ett stiligare skägg eller 
en mer magnifik enmansprocession".15 Samtidigt var det så att hans 
leverne bara marginellt skilde sig från Marcus seniors, vars boende 
på Strandvägen svårligen kan sägas vittna om en asketisk läggning. 

Bröderna delade under decennier på ansvaret för sitt ärvda imper
ium, med påföljden att de utvecklade en syskonfejd som de gjorde 
sitt bästa för att dölja offentligt, men som oavlåtligt kom till uttryck 
inte bara i samtiden utan även i historieskrivningen. Marcus senior 
var mycket bekymrad över hur hans bror, som han menade ingalunda 
hade bemödat sig särskilt, kunnat bli så aktad och berömd. För att 
framställa sig själv som den som visste att bäst förvalta den vördade 
faderns arv, kände sig Marcus senior tvungen att markera gentemot 
Knut Agathon, särskilt som denne enligt honom hade gjort en rad 
tvivelaktiga affärer. I en opublicerad självbiografisk skiss karaktäriserar 
han sin bror som alltför ekonomiskt okunnig och i avsaknad av den 

13 Ortmark (1967), s. 105. 
^ Key (1916), s. 204 f. 
^ Åke Ortmark, Skuld och makt. En kapitalistisk historia. Medici, Rotchschild, Rockefeller, 
Wallenberg (Stockholm 1981), s. 104. 
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arbetsvilja och uthållighet som erfordrades. Dessutom, påpekade han 
för den som var villig att lyssna, hade halvbrodern zigenarblod på 
mödernet vilket gjorde honom lat, ohederlig, intelligent och duper
ande.16 Ytterligare en stor svaghet var Knut Agathons oförmåga att 
visa anspråkslöshet. När Marcus senior blev riddare av Serafimer-
ordern lät han pryda sin sköld med ordspråket "Esse non videri". 
Andemeningen av ordspråket är att leva anspråkslöst. I folkmun är 

det dock inte så som det brukar tolkas, utan det har av hävd översatts 
till "Att verka men icke synas". Detta har setts som ett bevis för, som 
man menar, Wallenbergarnas ambition att härska i det fördolda. 

Ernest Thiel (1858—1947), uppkomlingen som blev en av Sveriges 
rikaste män och som förlorade allt han ägde strax efter första världs
kriget, var en av dem som under några år kunde räkna Knut Agathon 
till sina vänner. De passade varandra utmärkt i sin faiblesse för den 
storartade livsföring som de gärna förevisade. När Thiels värld rasar 
samman, enligt honom på grund av att han blivit ruinerad av Knut 
Agathon, sätter han sig i ett slags bättre undantagsstuga på Djurgården 
och skriver memoarerna Vara eller synas vara, en titel som direkt an
spelar på familjen Wallenbergs i hans mening falskklingande maxim. 
De förvandlas genast till ett karaktärsmord på den forne vännen.17 

Enligt Thiel kunde Knut Agathon inte leva upp till någon av de fyra 
kardinaldygderna: Han var klok bara i affärer, om andra saker sakna
de han intelligens ens för ett trivialt resonemang. Han hade den 
kvinnliga fåfängan och den manliga härsklystnaden - likväl var han 
ingen modig man. Dessutom var han opålitlig och minst av allt rätt
skaffens. Därtill saknade han hjärta.18 Thiel chikanerar med emfas 
Wallenbergs brist på anspråkslöshet och hans strävanden mot "höjd
erna", kungahuset och societeten. Knut Agathon var också sådan att 
han aldrig ville donera till välgörenhet anonymt, utan alltid offentligt 
för att själv bli prisad och hyllad: "Knut, du var ett barn".19 

16 Gårdlund (1976), s. 94 f., 581 f. 
17 Memoarerna utgavs postumt först 1969. 
18 Ernest Thiel, Att vara eller synas vara (Uddevalla 1969), s. 50 f. 
19 Thiel (1969), s. 55. 
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En evig sillvecka! 

Marcus senior kallade Ernest Thiel för "Knuts onda genius".20 Han 
var säkert rädd för att Knut Agathons över måttan glansfulla liv i 
offentlighetens ögon skulle förväxlas med lättja inom hela familjen 
Wallenberg; borgarklassen har ju också gjort till dygd att man ska 
arbeta. Även sonen Marcus "Dodde" Wallenberg bedyrade att han 
aldrig hade levt något liv i överflöd. Att hans imperium skulle gett 
honom och hans familj privilegier och makt — eller ens så mycket som 
ett gott liv — är en tanke som han överhuvudtaget aldrig ens snuddar 
vid. Tvärtom framhöll han hellre vilka stora uppoffringar som Wall-
enbergarna tvingats till. Så berättar han till exempel om de, om inte 
knappa så i alla fall strängt sparsamma, omständigheter under vilka 
han växte upp. Som barn hade han aldrig haft rundligt med fick
pengar, och tyget på ungdomskostymerna nöttes blankt då han bara 
fick en om året. 

Allt det här stämmer naturligtvis, man kan till exempel på flera 
fotografier se att den yngre generationen Wallenberg är porträtterad i 
kostymer som saknar bröstficka eftersom tyget vänts ut och in. Men 
detta beror inte på att man saknade medel, utan på att man levde 
enligt den borgerliga ideologins heliga princip om sparsamhet och 
hårt arbete som en dygd. Den uppåtstigande borgarklassen utmönst
rade adeln som slösaktig och lättjefull, och framhöll sig själv som 
strävsam och ekonomiskt medveten: pengar har man, dem visar man 
inte.21 Denna princip lever fortfarande kvar, men i den borgerliga 
historieskrivningen eller självbilden framställs inte detta som något 
självvalt, utan som något av nöden tvunget. 

I en tv-intervju i fyra program med Lennart Hyland som sändes i 
SVT 1980, berättar Marcus "Dodde" Wallenberg för tv-tittarna från 
sitt magnifika Täcka Udden, att han aldrig har ägt en plånbok eller 
pengar för eget bruk: "Ingen kommer att tro mig när jag säger det, 

20 Gårdlund (1976), s. 180 f. 
21 Orvar Löfgren, "Känslans förvandling. Tiden, naturen och hemmet i den borgerliga kul
turen", i Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (Lund 1979). 
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men jag har levt i en kronisk sillvecka i hela mitt liv!"22 På Hylands 
fråga om han vet hur mycket pengar han äger, blir svaret: "Vad är 
pengar?". Den åttioårige Wallenberg intygar också för tv-tittarna att 
han inte är nogräknad med vad han har på sig, något han låter förstå 
hänger samman med den eviga sillvecka han levt i.23 Han vägrar också 
diskutera sina tillgångar i termen "imperium". När Lennart Hyland 
vill tala om André Oscar som "grundare av imperiet" tillrättavisas 

han bryskt: "Vi har inget imperium! Vi har genom en rad omständig
heter och initiativ blivit satta att vara ansvariga för vissa företag."24 

Kapitalismen som system legitimeras enklare om man, som 
Wallenberg, förnekar att den alstrar makt och rikedom för några få; 
kapitalism handlar inte om roffarmentalitet eller utsugning utan om 
att berika nationen. Detta kommer väl till uttryck i runorna då någon 
av familjen Wallenberg avlidit. När Marcus senior dog 1943 hyllades 
han av såväl socialdemokrater som borgerliga för att hans imperium 
ingalunda hade haft som syfte att familjen Wallenberg personligen 
skulle sko sig. 

Samma beröm tillerkändes Marcus "Dodde" Wallenberg vid sin 
död 1982. I en dödsruna spann hans store hävdatecknare, Torsten 
Gårdlund, återigen på temat om anspråkslösheten: det "för affärsmän 
normala penningbegäret tycks Marcus Wallenberg inte ha haft myc
ket av".25 I Svenska Dagbladet menade man att hans sparsamhet och 
önskan att inte synas alltför mycket var ett utslag av "gamla svensk-
mannadygder".26 Även den socialdemokratiska pressen var bekymrad 
över dödsfallet: en epok har gått i graven — han var den siste riktige 
kapitalisten, från och med nu kommer spekulationshajarna som bara 
har till syfte att tjäna pengar att ta över.27 De socialdemokratiska 
orden om den avlidne var långtifrån något uttryck för den sortens 
hedersbetygelser som alltid förväntas vid ett dödsfall, utan ett bevis för 
den oro med vilken arbetarrörelsen såg på den svenska kapitalismens 

22 Statens ljud- och bildarkiv, Hyland 
23 Statens ljud- och bildarkiv, Hyland 
24 Statens ljud- och bildarkiv, Hyland 
25 SvD 15/9 1982. 
26 SvD 15/9 1982. 
17 Arbetet 1512 1982. 

intervjuar M. Wallenberg, 80.04.23. 
intervjuar M. Wallenberg, 80.05.21. 
intervjuar M. Wallenberg, 80.04.20. 
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utveckling. Som Ulf Olsson skriver i sin biografi över Marcus Wallen
berg, hade hans anseende under slutet av 1970-talet stärkts i allmän
hetens ögon, som nu såg "en klassisk byggare av industriell kompetens 
med ansvar för den långsiktiga utvecklingen", till skillnad från närings
livets unga uppkomlingar som bara strävade efter de snabba klippen.28 

Anspråkslösheten hos det svenska näringslivets män är alltså inget 
som bara de själva har påstått, utan något som även socialdemokrater
na har hävdat. Den socialdemokratiska folkhemspolitiken går ju ut på 
att överordna näringslivets effektivitet frågan om makt- och ägande
förhållandena. För att försvara denna hållning gentemot arbetar
rörelsens och partiets vänster, har socialdemokraterna varit tvungna 
att hävda att Sverige inte är ett klassamhälle, utan ett land där alla 
har det ungefär lika bra. Ett bevis för det är att familjen Wallenberg 
inte i första hand strävat efter att tjäna pengar för egen del. På 1920-
talet gjorde socialdemokraterna valaffischer med tecknade bilder av en 
makthungrig, fet och välmående bourgoisie. År 1982 var tonen en 
annan. "Wallenberg byggde landet med oss", menade både Gunnar 
Sträng och Tage Erlander när de hyllade den döde Wallenbergaren, 
"han ville göra Sverige rikt".29 Erlander hade också ett långvarigt sam
arbete med Wallenberg att blicka tillbaka på. I sina memoarer berättar 
han om hur han efter hand vande sig vid att Wallenberg plötsligt 
kunde störta in på hans rum i regeringskansliet med synpunkter på 
både det ena och det andra.30 Här kan man alltså se hur näringslivets 
och socialdemokratins retorik sammanfaller: i Sverige handlar privat 
äganderätt inte om att berika dem som äger, utan nationen. 

Den anspråkslöse svindlaren 

För vissa hjältar svänger pendeln snabbare än för andra. När Ivar 
Kreuger (1880-1932) var som störst framställdes han som sin tids 
Karl XII som gett nationen drömmen om att åter bli en stormakt, 

28 Olsson (2001), s. 414 f. 
29 SvD 15/9 1982. 
30 Tage Erlander, Tage Erlander. 1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrantz (Stockholm 
1982), s. 240 f. 
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den här gången på den ekonomiska arenan. Precis som Karl XII till

skrevs han de olika kardinaldygderna. Han var inte bara modig och 

djärv i affärer och sällsynt klok, utan han var också ovanligt anspråks

lös. När han begravdes i ruinerna av sitt eget tändsticksimperium var 

de forna hagiograferna som nu skulle slicka de svenska såren efter att 

landet blivit internationellt förödmjukat, tvungna att finna karaktär-

istika som bevisade att Kreuger haft förbrytarens alla egenskaper. 

Mannen som tidigare hade beundrats för sina många kvinnor, anklag

ades nu för homosexualitet, och man menade också att han hade för

falskat sina studentbetyg. Men framför allt påtalade man hur slösaktig 

han hade varit; detta var ingen man som hade gjort anspråkslösheten 

till sitt adelsmärke! Tvärtom hade han haft storhetsvansinne med sina 

världsomfattande monopoldrömmar, för att inte tala om sitt vidlyftiga 

liv med lägenheter i flera huvudstäder, bilar, båtar, och kassaskåpet 

fyllt av diamantsmycken.31 

Ivar Kreugers försvarare har därför tvingats hävda motsatsen, vilket 

gör att de i sina försvarstal beskriver honom som "utomordentligt an

språkslös", och man vädjar till läsaren: "Han tycktes icke sträva efter 

självförhärligande, och hans hållning och uppträdande gåvo icke heller 

intryck av att makten skänkte honom vare sig öppen eller hemlig njut

ning".32 Det intarsiasmyckade kontoret med sina målningar av Isaac 

Grtinewald, möblerna av citronträ och elfenben och panelfyllningarna 

föreställande världskartan, var inga exempel på att han levde i över

flöd, menar man, lika lite som hans tvåplansvåning på exklusiva Villa

vägen, med vinterträdgård och italiensk marmor, kan anges som bevis 
för att Kreuger inte var en "slående anspråkslös" person. Inte heller 
kan raderna av lyxåk sägas vara ett uttryck för flärd — han var inte ens 

intresserad av bilar.33 Dessutom var han sällsynt modig och intelli

gent, menar man. Det var bara den fjärde kardinaldygden, rättrådig

heten, som han inte riktigt kunde leva upp till. Men det, menar man, 

31 Den samtida kritiken mot Kreuger sammanfattas bland annat av George Soloveytchik, 
Finansmannen Ivar Kreuger (Stockholm 1933). 
32 Soloveytchik (1933), s. 11. 
33 Se till exempel Soloveytchik (1933), s. 23-37, Adolph Nau, En tändsticksman om Ivar 

Kreuger (Stockholm 1934), s. 224 f., 235 ff. 
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gör å andra sidan inte Wallenbergarna heller, som har byggt sin för
mögenhet på att plundra Kreugers dödsbo — och kanske till och med 
lät mörda honom.34 

Att vara måttfull, men med måtta 

Att förneka att man äger eller eftersträvat makt, ära och rikedom är en 
gammal, universell maktteknik. Att näringslivet under 1900-talet gjort 
sig till exemplum för den tredje av den grekiska filosofins kardinal
dygder, måttfullheten/anspråkslösheten, är därför inget märkvärdigt. 
Dessutom kan det faktiskt vara så, att man inte anser sig vara särskilt 
privilegierad; näringslivets män har alltid jämfört sina möjligheter 
med politikerns (och vice versa). Och vad gäller rikedomen, har de 
svenska kapitalisterna snarare jämfört sig med Rockefeller än med det 
svenska LO-kollektivet. 

Vissa av näringslivets män var dessutom kanske just så anspråkslösa 
som dess hävdatecknare påstår. Lars Magnus Ericsson, till exempel, 
avböjde att bli hedersdoktor med motiveringen att hans insats inte 
motsvarade utmärkelsen, och han vägrade en gravsten. Andra, som 
far och son Marcus Wallenberg, var måttfulla på en miljonärsnivå, 
medan åter andra, som Knut Agathon Wallenberg struntade i att 
låtsas leva ett liv i askes. I själva verket har näringslivets företrädare, 
för att leka med språket, varit måttfullt måttfulla. 

Under de senare åren har våra nutida företagsledares löner, för
måner och fallskärmar varit ett hett debattämne i såväl Sverige som 
utomlands. Symbolen för detta har blivit Percy Barnevik. I biografier 
över Barnevik beskrivs han som ytterst anspråkslös och det intygas att 
"anklagelser om girighet inte riktigt vill fastna". Själv sade Barnevik 
när han var på höjden av sin popularitet: "Jag arbetar inte för pengar, 
prestige och allt det där. Att skapa något bestående är vad allt kokar 
ner till."35 Inte långt senare kom avslöjanden om pyramidala pen
sionsavtal som för alltid fick Barnevik att falla ner från piedestalen. 

34 Se till exempel Gustaf Ericsson, Kreuger kommer tillbaka (Stockholm 1936), s. 278. 
35 Martin Haag & Bo Petterson, Percy Barnevik. Makten, myten, människan (Stockholm 

1998), s. 193,300. 
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För att legitimera kapitalismen som system har borgarklassen tving
ats hålla sig med den här typen av retorik och offentlig identitet. 
Först gjorde man det för att markera sig mot den som man menade 
lättjefulla och lyxkonsumerande adeln, senare för att legitimera sig 
inför arbetarklassen: det är i själva verket inget som skiljer våra livs
villkor och möjligheter från era, alla som satsar på sig själva och som 
inte är rädda för att ta i lite grann, kan avancera på motsvarande sätt. 
Men även socialdemokraterna har haft anledning att framställa 
näringslivets män som anspråkslösa. Överklassen passar ju inte in i 
retoriken om det jämställda samhället och därför gör man enklast i att 
hävda att den egentligen inte finns. I alla fall inte så som man tror. 
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