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”We do need history […] we need it for life 

and action, not as a convenient way to avoid 

life  and action or to excuse a selfish life 

or a cowardly  or base action.”

- Friedrich Nietzsche. ”The use and abuse of history” 1873 1

1 I nyutgåva av Cosimo inc. New York 2010. 
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DEL I - Forskningsprocessen

1. Inledning

Det finns en föreställning om att den samtida samhällsvetenskapliga diskursen är 

avhistoriserad och avpolitiserad. Detta i ett globalt samhälle där nyliberalismen som ideal

kommit att inneha ett ideologiskt oemotsagt tolkningsföreträde .2 Denna studie kommer 

att ha ambitionen att granska den historiska dimensionen i en aktuell 

samhällsvetenskaplig teoribildning som lyfter och representerar ett tillika aktuellt 

ekonomiskt utvecklingsperspektiv. För att realisera denna ambition kommer denna studie

att granska historiebruket i statsvetaren Ronald Ingleharts utvecklingsteori. Inglehart 

formulerar och prövar inledningsvis sin teori om samhällsutveckling 1977 i verket ”The 

Silent revolution” och konstaterar att hans teori om samhällsutveckling har stöd i det 

empiriska materialet som nyttjas för undersökningen.3 Genom att beskriva hur samhället 

utvecklas i stadier, från ett traditionellt till ett modernt och sedan till ett postmodernt 

menar Inglehart att systemfaktorer som ekonomisk utveckling påverkar människor 

värderingar och politiska färdigheter vilka i sin tur pressar fram förändringar på 

systemnivå där nya politiska beteenden, organisationsformer och sakfrågor växer fram.4 

Men det är inte förrän 1981 som World Value Survey startas och det är då som 

hypoteserna och teorierna kan prövas mot ett tillräckligt stort material. 

Surveyundersökningen i sin helhet sker i drygt etthundra länder var över nittio procent av

världens befolknings finns representerad. 5

Syftet med denna studie är att granska i vilken utsträckning Ingleharts 

historiebruk är normativt respektive diskursivt. Ett diskursivt historiebruk definieras som 

att politiska, sociala och ekonomiska maktordningar problematiseras. Detta i den 

omgivande diskursen som beaktats. Både det historiska materialet och den vetenskapliga 

undersökningen sätts i en relevant diskursiv kontext. Här iakttas och problematiseras 

förändring av språk och nyckelbegrepp. I ett normativt historiebruk beaktats inte den 

2 Stråth 2009; 2013
3 Material som kommer huvudsakligen från statistik förd av dåvarande EG men även andra forskare som 

Almond och Verba 1963; samt Nie, Powell och Prewitt 1969
4 Se Inglehart 1977, Inglehart och Welzel 1997; 2010
5 Se introduktion av onlinedatabasen World Value Survey via webblänk 

http://www.worldvaluessurvey.org/ hämtad 2014-02-16
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omgivande diskursen. Det historiska materialet och den vetenskapliga undersökningen 

behandlas utifrån rådande hegemoniska idésystem. Förändringen av språkliga, 

begreppsliga meningar och uttryck iakttas inte. Denna uppdelning bygger på teoretiska 

perspektiv från historiker Klas- Göran Karlsson (1999).  

Ambitionen att granska historiebruk hos Inglehart springer ur fyra inledande 

antaganden; (1) Idéer om det önskvärda förändras konstant. Därmed är det rimligt att 

föreställa sig att vetenskapliga liksom samhälleliga samtal styrs av normerande regler. 

Det finns således många olika syften och motiv bakom historiebeskrivning och bruk av 

historia och det är viktigt att komma ihåg att inget vetenskapligt eller samhälleligt samtal 

förs utanför ett vetenskapligt paradigm eller utanför en hegemonisk världsbild. Därmed är

det rimligt att föreställa sig att;

(2) Oavsett var historiebeskrivningen är framträdande, implicit som explicit, bör 

det finnas ett mått av kritisk självreflektion och kritisk distans till den historiska 

berättelsen. Detta då det genom historien har funnits otaliga vetenskapliga anspråk på hur

vi bör beskriva och förklara det mänskliga samhällets utveckling. Föreställningar om att 

vi människor som kollektiv rör oss framåt, uppåt eller i cykler. Bakåt nedåt eller inte alls. 

Gärna och ofta har breda och universella förklaringsmodeller nyttjats för att beskriva och 

förklara men även förutse samhällsutveckling. En beskrivning av samtiden eller en 

retrospektiv återgivelse av ett förflutet påverkas av inomvetenskapliga liksom 

utomvetenskapliga värderingar och normer. Det är då givet att en prognos av framtiden 

påverkas om möjligt mer av ideologiska strömningar och idéer om det önskvärda.  

(3) Det är inte bara inom de historiska vetenskapliga disciplinerna som historia  

produceras, legitimeras och används. Inom samtliga humanvetenskaper och i allmänhet i

all vetenskap kommer det implicit eller explicit att göras påståenden om verkligheten. 

Alla empiriska påståenden om ett förflutet är per definition historiska påståenden och bör 

granskas som sådana med alla de källkritiska krav krävs för att kunna säkra en god 

relation till metod och material. 

(4) Kunskap om hur påståenden och utsagor om historiska förlopp och fenomen 

presenteras och konstrueras inom de hegemoniska samhällsteorierna är 

inomvetenskapligt liksom utomvetenskapligt intressant. I synnerhet med hänsyn till den 
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kritiska debatten kring paradigm som modernisering under det sena 1900 talet och sedan 

globalisering under det nya millenniet. Jag konstaterar således slutligen att det saknas 

relevant litteratur som undersökts historiebruk inom det samhällsvetenskapliga 

globaliseringsparadigmet

2. Bakgrund

Det är genom historiker Bo Stråth (2009); (2013) som denna studie tar sitt initiala 

avstamp. Stråth ser 1900 talet som karaktäriserat av tre teleologiska världsbilder. 

Inledningsvis var rationaliseringsberättelsen regerande som tolkningsmodell för hur 

samhället utvecklades, därefter kom moderniseringsberättelsen att få företräde vilken nu, 

i början på det nya millenniet ska ha ersatts av globaliseringsberättelsen. 

Rationaliseringsberättelsen kännetecknades främst av synen på samhället som 

kalkylerbart och möjligt att effektivisera och objektivt planera. Fordismen och 

taylorismen var framgångsrecepten.6  I och med krig och 30-tals kris fasades denna 

övertro på det objektivt mätbara ut och moderniseringsberättelsen tog över. I denna 

moderniseringsberättelse stod keynesianismen starkt; aktiv ekonomisk politik och idéen 

om välfärdssamhället liksom civilsamhället kom att ta plats. Men i samma veva som 

oljekrisen och den ekonomisk liksom den ekonomisk-politiska turbulens som följde kom 

idén om samhället att successivt ersättas med en idé om marknaden. Grundtanken var 

den samma, däremot hade fokus förskjutits; från staten och samhället, till marknaden.7 

Stråth menar att effekten av detta skifte var att samhällsdialogen avpolitiserades och 

avhistoriserades. Stråth uttrycker att

”Samhället tecknades som en självgående maskin i framstegets tjänst.

Parallellmaskinen var  marknaden och fiktionen om staten ersattes av 

fiktionen om marknaden.”8 

Stråth menar att denna nya syn på marknaden och samhället som en självgående maskin 

6  Stråth 2009, s. 220
7 Stråth 2009, s. 219
8 Ibid. 
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har synliggjorts gång på gång i den politiska debatten de senaste åren där politiker tvår 

sina händer från den sociala och ekonomiska oro som följt av den ekonomiska krisen 

2008. Då marknaden liksom samhället i stort ses som självförsörjande och självgående 

finns det svårligen något politiskt som går att göra för att garantera social och ekonomisk 

trygghet och säkerhet. Detta resonemang är enligt Stråth framträdande i politisk diskurs i 

Europa.9

Normativa påståenden och principer om människa och samhälle är alltid 

närvarande i den politiska samhällsvetenskapen. Genom att åberopa väl utvalda 

empiriska sanningar om människans historia och verklighet formuleras sedan alla dessa 

modeller, ideal och prognoser som ska appliceras på stat, samhälle och marknad. Det är 

av inomvetenskaplig liksom utomvetenskaplig relevans att granska hur dessa empiriska 

sanningar och historiska påståenden konstrueras och kommer till uttryck i samhället och i

den vetenskapliga diskursen. Just Ronald Ingleharts moderniseringsteori är av stort 

intresse i detta sammanhang då Ingleharts teoretiska grunder och inledande empiriska 

undersökningar under 70- talet kom att bli grunden för den extensiva databasen World 

Value Survey. Aldrig tidigare har moderniseringsteori eller demokratiteori undersökts så 

storskaligt som genom WVS. 

Inglehart presenterar sedan kontinuerligt arbeten under 1980, 1990, 2000 och 

2010 talet som återbesöker den ursprungliga teorin och hänvisar till ny empiri från WVS 

som material. Inglehart grundläggande tes är att i och med ekonomisk utveckling 

utvecklas människans värderingssystem från traditionella, till moderna och sedan 

postmoderna värderingar. Enligt teorin är det dessa postmoderna värderingar som 

kännetecknar världens avancerade ekonomier. 10

3. Problemformulering

Stråth (2009; 2013) är denna studies inledande röst och kommer att fortsätta vara den 

genomgående referensen för att rama in forskningsproblemet. Stråth uttrycker att det är 

kritiskt för säkrandet av god kunskapsproduktion att utifrån ett historiskt vetenskapligt 

9 Stråth 2009 s. 217
10 Se bland annat Inglehart 1977, Inglehart och Welzel 1997; 2010
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perspektiv ifrågasätta de stora teleologiska samhällsmodellerna. Den aktuella 

hegemoniska världsberättelsen lider enligt Stråth av en historielöshet i den utsträckningen

att den saknar en relevant historisk dimension och är i grunden ideologiskt driven och 

syftar mot att legitimera en viss samhällsutvecklingsprocess.11

Jag anser att det finns en god möjlighet att granska Stråths kritiska tes om hur den 

historiska dimensionen kommer till uttryck – eller inte kommer till uttryck; i samtida 

samhällsvetenskaplig diskurs. Detta genom att undersöka graden av historisk dimension i 

just Ingleharts verk med hänsyn till hur de ursprungliga hypoteserna formulerats och 

prövats. Jag anser att det är problematiskt när regerande samhällsteorier som nyttjas i 

argumenterande syfte för att ge stöd åt en eller annan normativ ansats om hur samhällen 

bör styras, inte granskas med hänsyn till hur historiska påståenden brukas eller inte 

brukas. Jag finner att Stråth uttrycker en liknande kritisk inställning. Stråth menar att;

”Den ofta åberopade rösten från det förflutna är ett eko från vår egen tid. Historien 

lever genom nuets samhällsdebatt där det förflutna och framtiden står i nära relation”12

Utifrån denna förståelse framkommer det allt tydligare att en förklaringsmodell som är 

hegemonisk vid en viss tidpunkt säger mer om sin egen samtid än om det förflutna. 

Samtida vetenskapliga, ekonomiska, politiska och sociala diskurser sätter normen för 

vilka frågor som ställs. Det är därför av yttersta vikt att nyttja kunskap om det förflutna 

utifrån denna förståelse om sin egen tid, liksom utifrån förståelsen om att den förflutna i 

sig var utsatt för samma begränsande normerande regler. Stråth tes går 

sammanfattningsvis att tolka som att den nya globaliseringsberättelsen saknar denna 

självkritiska reflektion, men även att vetenskapssamhället inte har gett sig i kast med en 

relevant kritisk granskning av hur denna hegemoniska samhällsteori byggs upp. Stråth 

menar att

”Samhällsvetenskaperna har i princip bekräftat och underbyggt dessa berättelser och

 sökt sammanfatta dem i mer generella mönster även om väl tanken på lagbundna 

11 Stråth 2009; 2013
12  Stråth 2013, s. 90
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sammanhang blivit marginell.” 13 

Stråth vill med detta mana forskarsamhället till att granska och utvärdera det 

samhällsteoretiska ramverk som underbygger globaliseringsberättelsen. Han menar att 

forskarsamhället kommit att ”degraderas till maktens skrivare”14 och att det är djupt 

problematiskt hur detta skett så snabbt. 15 Det finns en begreppsapparat; ett 

”globaliseringsspråk” liksom en normerande diskurs om vilka frågor som ställs till det 

förflutna. Här saknas den kritiska distansen. Stråth uttrycker att:

”Det framstår ett kvartssekel efter det kalla krigets slut som en gåta hur en 
handfull nyliberalt tänkande ekonomer i Chicago med sådan kraft och makt 
på rekordtid kunde utveckla nästa stora berättelse om globalisering när alla 
precis hade fastställt moderniseringens omöjlighet. Var fanns de ifrågasättande 
historikerna?”16

Med detta menar Stråth att globaliseringsberättelsens oemotsagda sanningsanspråk är, 

inte bara problematisk, utan även atypisk - givet hur den språkliga liksom den kulturella 

vändningen kom att prägla forskarsamhället under andra hälften av 1900-talet.17  Det 

saknas en granskning av hur detta skett. 

4. Syfte och Frågeställning 

Syfte

Syftet med denna studie är att granska bruk av historia; explicit och- eller, implicit syfte 

med bruket av historia. Det kommer i grunden att vara källkritisk studie där bruk av 

historia kommer att vara fokus. Historia är ett urval, en tolkning och i viss utsträckning 

en konstruktion. Historiebeskrivningen har en avsändare, en mottagare liksom en 

omgivande diskurs. Detta har inte den samhällsvetenskapliga teoribildningen 

problematiserat och heller inte undersökts hos just Inglehart. I den senare översikten av 

kritisk forskning kring World Value Survey, Ingleharts teori och moderniseringsteori 

13  Stråth 2009, s. 220
14 Stråth 2009, s. 226
15 Ibid
16 Stråth 2013, s. 92
17 Se Stråth 2013 om bland annat Lyotard 1979: (”La condition postmoderne: rapport sur le savoir.”)
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generellt kommer detta att framgå tydligare. 

Forskningsfråga   

Frågeställningen är; Vilket historiebruk återfinns bakom Ingleharts teori om postmodern 

och postmaterialistisk utveckling? Denna fråga kommer att besvaras genom en 

granskning av tre av Ingleharts forskningsarbeten där teoretiska och metodologiska 

ansatser från Karlssons (1999) nyttjas som hjälpmedel. 

5. Forskningsläge

Kritiska studier av Ingleharts teori och World Value Survey

Inglehart teori om samhällsutveckling är väl förankrad inom humanvetenskaperna och det

empiriska data som samlas in genom WVS nyttjas återkommande som material i aktuell 

forskning. Men resultaten från WVS och de rapporter som publiceras från 

forskarnätverket har även kommit att kritiseras utifrån olika perspektiv. 

Forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet Gina 

Gustavssons fokuserar i sin avhandling (2011) på hur mätningarna av postmateriella 

attityder kring frihet skett. Enligt WVS och Ingleharts teori ökar liberala attityder kring 

frihet och demokratiska attityder kring jämlikhet och tolerans i och med ekonomisk 

utveckling.18 Detta givet ett antal kulturella indikatorer; sekulariserade engelsktalande 

och protestantiska länder har de bästa förutsättningarna emedan religiösa områden; 

katolska eller muslimska har sämre förutsättningar.19 Den postmaterialistiska 

utvecklingen som WVS registrerat säger således att det skett en positiv utveckling av 

postmoderna värderingar; frihet och jämlikhet i den avancerade västvärlden.20  Genom att

använda sig av Isaiah Berlins (1958) uppdelning av positiv och negativ frihet, lyckas 

Gustavsson däremot bekräfta att den slags frihet som ökar är en form av positiv frihet.21 

18 Se bland annat Inglehart 1977, Inglehart och Welzel 1997; 2010
19 Se i synnerhet Inglehart och Welzel 1997; 2010
20 Se Inglehart och Welzel 1997 samt Inglehart och Welzels ”Culture Value map” via webbadress 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp  hämtad 2015-02-17
21 Positiv frihet ska förstås som en frihet till något, ex;  yttrandefrihet. Negativ frihet är enligt den 

klassiska definitionen frihet från något, ex; frihet från förtryck. Se Berlin 1958 och Gustavsson 2011
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Detta reflekterar i Gustavssons analys en utveckling av en ”romantisk liberalism”.22 

Denna romantiska liberalism har karaktären av intolerans och främlingsfientlighet. 23 

Gustavsson menar att WVS och Inglehart kartlägger ökande postmaterialistiska 

värderingar genom att iaktta ökande attityder om exempelvis frihet, autonomi, och 

yttrandefrihet utan att beakta att det finns en artskillnad mellan olika sorters frihet. Detta 

då det enligt Gustavsson går att se att det är de positiva frihets värderingarna som ökar 

relativt de negativa., vilket inte gynnar de demokratiska värderingarna om tolerans och 

pluralism som Inglehart menar.24 Gustavsson tar som målande exempel upp den nidbild 

av Mohammed som publicerades i en dansk dagstidning under 2000-talet och som kom 

att bli en symbol för yttrandefrihet och rätt till att vara intolerant i toleransen och 

frihetens namn.25 Det har skett en förskjutning av de liberala attityderna från den 

klassiska grunden av negativ frihet till den mer positiva och romantiska, något som WVS 

inte har kunnat fånga upp. Gustavsson har med detta påpekat att Ingleharts hypoteser om 

postmaterialistiska värderingar saknar en förankring i hur det västerländska samhället 

utvecklats de senaste decennierna med hänsyn till hur frihet som begrepp och motiv för 

handling förändrats dramatiskt. 26 Detta har även uppmärksammats av Stråth som menar 

att den ”globaliseringsberättelse” som kommit att regera det sena 1900-talet och det 

tidiga 2000-talet har inneburit en förskjutning av samhällsdialogen med fokus på just 

idéer om frihet. Stråth uttrycker att; 

Med begreppet civilsamhälle ekonomiserades och individualiserades 

medborgarna till fria individer, vars relationer till det omgivande samhället 

knappast problematiserades. Frihetsbegreppet ändrade innebörd.27

Stråth menar här att den sociala, politiska och ekonomiska begreppsapparaten har 

förändrats och själva meningen och innebörden bakom uttryck som frihet har förändrats 

22 Se genomgående i Gustavsson 2011 ”Essay III” s. 35 – 43. 
23 Gustavsson 2011, s. 36f
24 Gustavsson 2011, s. 11F 94ff; 
25  Gustavsson 2011 s. 37
26 Gustavsson 2011 s. 19Ff; 56; 72; 106; 126 
27 Stråth 2009, s.  219
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med den. Detta har inte problematiserats av det omgivande vetenskapliga och politiska 

samhället. 

Sammanfattningsvis är kritiken från Gustavssons håll att det hos Inglehart finns 

ett generellt validitetsproblem. På detta sätt menar Gustavsson i sin studie att 

postmaterialistiska värderingar som ”frihet” har förändrats med hänsyn till dess 

inneboende mening. Att mäta postmaterialistiska värderingar med hänvisning till frihet in

absurdum gör således inte en korrekt bedömning av det verkliga läget. Här gäller det att 

granska hur begreppsapparaten, ord, uttryck och frågor ställs i materialet och hur de 

kodas för att svara till olika värderingar. En prioritering om ökat politisk deltagande i ett 

land som har en eskalerande politisk oro och ökade nationalistiska och eller fascistiska 

element behöver således inte ses som ett uttryck för postmaterialistiska värderingar. Det 

kan tvärtom vara ett uttryck för att en vilja att öka möjligheten att påverka politiken mot 

illiberala riktningar.

David Tarkhnishvili och Gigi Tevzadze (2013) granskar Welzel, Inglehart and 

Klingemanns ”The theory of human development: A cross-cultural analysis” I den 

undersökta artikel menar Inglehart et. al att det finns skillnader mellan länder i vilken 

utsträckning som modernisering och postmodernisering sker givet ett antal ”kulturella” 

egenskaper. 28 Det framkommer i studien att Inglehart et. al menar att likheter inom 

länder beror på att individer som lever under samma institutionaliserande system kommer

att likna varandra med hänsyn till värderingar och attityder emedan individer från olika 

länder kommer att uppvisa större skillnader.29 Tarkhnishvili och Tevzadze (2013) menar 

dock att Ingleharts teori som mäts som en massundersökning har så pass aggregerat data 

att analysen och resultaten blir ytliga. De menar att teorin går att applicera på ett mycket 

stort urval där det kontrolleras för många olika faktorer och variabler. Men det går inte att

uttala sig om skillnader eller likheter mellan grupper av individer genom den formen av 

mätningar som görs. Tarkhnishvili och Tevzadze påpekar att författarna själva erkänner 

att teorin fungerar bra för att jämföra länder men inte lika väl för att undersöka 

förhållandet inom länder. Därmed är endast lämplig när urvalet är mycket stort och 

28 Se liknande resonemang Inglehart och Welzel 1997; 2010
29 Se Inglehart, Welzel och Klingemann 2002, s. 24 och  Tarkhnishvili och Tevzadze, 2013 s. 95ff
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många olika faktorer inkluderas. 30

De indikatorer för att mäta den individuella nivån är enligt författarna den 

avgörande komplikation. En persons ”level of individual resources” beräknas med hjälp 

av ett index (Vanhanen power resource index) som inkluderar både fysiska som 

intellektuella resurser. Politiska indikatorer mäts sedan med ”Freedom house” och 

”Transparency International data”. Enligt författarna är båda dessa index problematiska 

då de bygger på insamlandet av en stor del statistik från politisk journalism och inte 

vetenskapliga utvärderingar. Freedom house byggs upp genom att experter i ämnet 

kvantifierar kvalitativa data som hur rapporter om lagar och lagstiftning reflekterar 

politiska attityder samt hur hur uttalandet i media och mediatäckningen i allmänhet ser ut.

Tarkhnishvili och Tevzadze menar att dessa index är otillräckliga. Hur de individuella 

källorna formas och synliggörs liksom vilka källor som kommer fram tas aldrig med i 

beräkningen. De menar att det är väl känt att stängda samhället som har en låg grad av 

yttrandefrihet och organisationsfrihet samt transparens gällande media och politik 

kommer att ha ett begränsat antal alternativa källor. Rapporter från sådana samhällen 

kommer att ge mycket ensidiga och regimvänliga data. Författarna menar att detsamma 

gäller data för ”Transperency International data”. 31

6. Teori och metod

Karlsson (1999) delar upp historiebruket i kategorier där det vetenskapliga 

historiebruket är en kategori. Karlsson menar att vetenskap inte slipper ifrån den kritiska 

granskningen av historiebruk. Olika sorters historiebruk kan samverka och gör det ofta. 

Att granska vetenskapliga studier kräver samma källkritiska ansats som Karlsson antar 

för att granska historiebruk i andra icke-vetenskapliga sammanhang.32  Men då Karlssons 

taxonomi inte konstruerats i syfte att granska historiebruk inom just 

samhällsvetenskapliga studier kommer jag att konstruera en ny taxonomi som utgår ifrån 

Karlssons analysapparat. Detta med hänsyn till tidigare litteratur som problematiserat 

moderniseringsteori och samhällsvetenskaplig diskurs.

30 Tarkhnishvili och Tevzadze, 2013, 95ff
31 Tarkhnishvili och Tevadze 2013, s. 98ff
32 Karlsson 1999, s. 58
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Taxonomi

Karlssons (1999) typer av historiebruk sammanfaller med olika funktioner,  brukare och 

behov. Han strukturerar upp analysen på följande sätt;

Behov Bruk Brukare Funktion
Upptäcka

Rekonstruera

Vetenskapligt Historiker Verifiering/ Falsifiering Tolkning

Minnas Existentiellt Alla Förankring och orientering
Återupptäcka Moraliskt Breda befolkningsgrupper Restaurering och rehabilitering
Uppfinna

Konstruera

Ideologiskt Intellektuella och politiska 

grupper

Rationalisering och legitimering

Glömma Icke-bruk Intellektuella och politiska 

grupper

Legitimering och rationalisering

Källa: Typologi över historiebruk: Klas-Göran Karlsson (1999) s. 57

Karlsson skiljer på två sorters vetenskapligt historiebruk. Ett är att källkritiskt granska 

historiskt material och göra det möjligt att rekonstruera det förflutna i meningsfulla 

former och det andra syftar till att tolka historiska fakta utifrån samtiden och bygga upp 

en kunskapstradition. Här finns stora krav på kritisk distans och medvetenhet kring att 

historia är ett urval. 33

Det existentiella historiebruket har en stark minnesfunktion. Syftet är att bibehålla

idéer om identitet och gemensam historia. Detta bruk är starkt i samhällen som genomgår

dramatiska förändringar där vikten av att knyta an till rötter och traditioner är starkt. 

Bruket är framträdande inom samhällen som genomgår raska moderniseringsprocesser 

med växande och stark individualisering av samhället. 34

Det moraliska historiebruket är ett bruk som syftar till restaurering och 

rehabilitering av dolda historiska fakta. Detta är vanligt förekommande i fall där 

historiska fenomen förbisetts eller dolts medvetet i syfte att få samhällen att förändra sina

kollektiva minnen. Vikten av det moraliska historiebruket är då att föra fram tidigare 

33 Karlsson 1999 s. 58
34 Karlsson 1999, s. 59
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dolda fenomen. 35

Det moraliska bruket kopplas ofta samman med det ideologiska bruket av historia.

Detta då återupptäckten av dolda fakta behöver fyllas med ny mening och nya syften. 

Den ideologiska drivkraften kommer ifrån ett behov av att legitimera eller konstruera nya

traditioner utifrån det dolda som upptäckts. 36

Icke-bruk av historia innebär att den historiska dimensionen saknas. Detta kan 

bero på att den historiska dimensionen inte har någon mening för sammanhanget men kan

även vara en medveten strategi för att osynliggöra eller dölja historiska fakta som inte 

stödjer en viss ordning. På så sätt kopplas icke-bruket samman med det ideologiska 

historiebruket. 37 

Taxonomi: ”Normativt/ Diskursivt” historiebruk.   

Min ansats är; ju mer explicit historiebruk, desto bättre vetenskap. Detta är av 

inomvetenskapligt intresse ; ökar intersubjektiviteten och utomvetenskapligt intresse då 

det ökar möjligheten för det omgivande samhället att ta till sig vetenskap med ett kritiskt 

förhållningssätt. Utifrån detta resonemang kommer nu en taxonomi att presenteras. I 

denna taxonomi delar jag upp historiebruket så som definierat av Karlsson (1999) under 

rubrikerna diskursivt, respektive normativt historiebruk. Det diskursiva historiebruket 

delas även upp i två olika dimensioner; ”Makt” och ”Mening”. 

Denna taxonomi bygger på att jag anser att det saknas en analys av historisk 

social, ekonomisk och politisk diskurs rörande maktstrukturella system. Det saknas ett 

normkritisk perspektiv på historisk kunskap och i synnerhet en kritisk självreflektion. 

Utifrån detta perspektiv framkommer det i min mening att en undersökning av 

historiebruk i ett samhällsvetenskapligt forskningsfält bör analyseras med hänsyn till hur 

väl empiri och historiska förlopp problematiseras. Synliggörs kön, och etniska 

minoriteter, vägs alternativa förklaringsmodeller in? Hur kritiskt iakttas den 

hypotesgenererande grunden? Intill detta är det även relevant att utgå ifrån den av 

Gustavsson (2011) och Stråth (2009;2013) framförda kritiken om vikten av att 

35 Ibid. 
36 Karlsson 1999, s. 59f
37 Karlsson 1999, s. 60
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problematisera förändrade kannoteringar av begrepp som frihet något som McCarthy 

(2009) knutit samman med liberalismens och moderniseringsteorins inre motsättningar 

och ideologiska utveckling under 1900-talet. Här ligger fokus på formativa processer och 

politisk, ekonomisk och social diskurs kring begrepp. Dessa perspektiv; vikten av att 

granska maktstrukturer och förändring av mening och innebörd av nyckelbegrepp har 

varit således ledande i att skapa följande taxonomi.

Historiebruk Historiebruk (Karlsson) Funktion (Karlsson)

Diskursivt Vetenskapligt/ moraliskt Verifiering/ Falsifiering tolkning. 

Restaurering Rehabilitering

Normativt Ideologiskt/ Existentiellt/ 

icke-bruk 

Rationalisering Legitimering. Förankring

Orientering

Tabell (A): Taxonomi över normativt respektive diskursivt historiebruk utifrån Karlsson 

(1999)

Utifrån den behandlade litteraturen liksom framkommer det att det finns en brist på 

vetenskaplig självkritik med hänsyn till diskursiv kontext i samhällsvetenskaplig 

forskning; både historisk avseende material och faktabas  där sociala liksom geopolitiska 

hierarkier inte problematiseras men även samtida kontext; avsaknad av en analys av 

vetenskapsparadigm och globala maktordningar. Med fokus på diskurs och maktordning 

anser jag att en samhällsvetenskaplig teori för ekonomisk, politisk och social utveckling 

över tid säkrar god vetenskaplig relevans och kvalité om den iakttar ett; 

Diskursivt historiebruk. Definieras som att: politiska, sociala och ekonomiska 

maktordningar problematiseras. Detta i den omgivande diskursen som beaktats. Både det 

historiska materialet och den vetenskapliga undersökningen sätts i en relevant diskursiv 

kontext. Här bör även förändring av språk och nyckelbegrepp över tid att 

problematiseras. Den analytiska motsatsen till detta skulle vara att nyttja ett; 

Normativt historiebruk. Här beaktats inte omgivande diskursen. Det historiska 

materialet och den vetenskapliga undersökningen behandlas utifrån rådande hegemoniska

idésystem. Förändringen av språkliga, begreppsliga meningar och uttryck iakttas inte. 
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Detta historiebruk korrelerar väl med med det av Karlsson kallade ”icke-bruket” (icke-

bruket måste förstås i den meningen att det samtidigt inte kan bekräftas vara ideologiskt) 

i studier där kunskap om mening och makt i olika diskurser inte är relevant för studiens 

syfte och slutsatser. Detta kan vara ett rimligt historiebruk i fall då studien i sig inte har 

några generaliserbara ambitioner.  Även om detta är fallet bör det normativa 

historiebruket vara explicit. Det bör i detta fall lyftas fram att teori och material inte 

kommer att problematiseras utifrån den omgivande diskursen med hänsyn till makt och 

mening, och det bör även framgå varför detta inte är relevant för studiens syfte. 

Relationen; normativt/diskursivt historiebruk och Karlssons analys.   

Ett diskursivt historiebruk knyter an till Karlssons vetenskapliga historiebruk då syftet är 

att källkritiskt granska det historiska innehållet och fastställa dess äkthet. Syftet är att 

tolka historiska fakta utifrån ett samtidshistoriskt sammanhang och samtidigt förstå och 

förklara det förflutna på dess egna villkor. Ett diskursivt historiebruk är även moraliskt i 

den meningen att de syftar till att upptäcka och återupptäcka glömde eller dolda 

historiska fakta. Arbetet består av restaurering och rehabilitering av historien som minne. 

Det normativa historiebruket kopplas till Karlssons ideologiska historiebruk då 

syftet är att legitimera en rådande ordning. Historiska meningssammanhang konstrueras 

som inte känns vid alternativa förklaringsmodeller. Det normativa historiebruket är även 

ett ”icke-bruk” i bemärkelsen att vissa aspekter av historien inte beaktas alls. Urvalet av 

historia sker i syfte stödja givna hypoteser emedan historia som kan falsifiera hypoteserna

inte kommer med bruket. Det går även att se det normativa historiebruket som ett 

existentiellt historiebruk. Detta då bruket syftar mot att förankra samtiden i en historisk 

kontext och genom en minnesfunktion ge samtiden en mening, ett mål och ett syfte. 38 

7. Material 

Det källmaterial som ska undersökas i denna studie består av tre texter. Texterna är 

vetenskapliga verk som är skriva för en akademisk publik. Den första texten; ”The Silent 

Revolution” är en studie utgiven 1977 ; fyra år innan databasen ”World Value Survey ” 

38 Utgår från beskrivning av typer av historiebruk hos Karlsson 1999, s.  57ff
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kom i bruk och genomförde den första ”vågen” av surveys. Den andra texten; 

”Modernization and Postmodernization - Cultural, Economic, and Political Change in 43 

Societies” är en studie skriven av Inglehart i samarbete med statsvetaren Christian Welzel

1997. I denna studie återbesöks teorin från 1977, denna gången genom granska det 

empiriska materialet från WVS i relation den förklaringsmodell som hypoteserna 

genererat. Den tredje texten; ”Agency, Values, and Well-Being: A Human Development 

Model” är en kortare artikel från 2010 där Inglehart och Welzel återigen behandlingar 

sina hypoteser och det utvecklingsteoretiska ramverk som bygger upp dem.

Anledningen till varför de tre texterna valts är först och främst; periodiseringen. 

”The Silent Revolution” (1977) är verket där hypoteserna om postmodernisering först 

presenteras i ett större sammanhållet teoretiskt ramverk. Den kommer ut 1977; fyra år 

efter första stora oljekrisen 1973 och två år innan den andra, 1979. Mitt i en brytningstid; 

ekonomisk som social och politisk omvandling publiceras ett verk som hyllar och 

framhäver de västerländska ekonomiernas unika egenskaper, positiva utveckling och 

framväxande postmoderna attityder. Verket ”The Silent Revolution” är intressant i sig 

självt i den meningen att den kom ut just när den gjorde. Här presenteras en kraftigt 

teleologisk samhällsteori där modernisering som utvecklingsteoretisk grund står i 

centrum.

Den andra texten som kommer 1997 kommer att ha en större distans till oljekrisen

1970. Det kommer även att ha 60 och 70 talets ekonomiska, sociala och politiska 

omvandlingar i minnet; 1968- rörelsen, brytningen med keynesianismen och födelsen av 

nyliberala paradigm hos Reaganismen och Thatcherismen. Nya ekonomiska paradigm 

med tillhörande ekonomisk- politiska strömningar. Här finns även det definitiva slutet för

kalla kriget färskt i minnet. Detta genom Sovjets fall 1991 och födelsen av många nya 

Europeiska stater, krigen i det forna Jugoslavien och kraftiga expansioner och 

omvandlingar av Europeiska unionen. Här har även minnet av den ekonomiska krisen 

1992 fått några år på nacken. Det är således en intressant text i sammanhanget att den 

europeiska geopolitiska kartan förändras kraftigt under perioden från 1977 till 1997. 

Eftersom den hypotesgenererande grunden i verket från 1977 bygger i huvudsak på 

utsagor om västerländska historiska förlopp rörande ekonomisk och fysisk trygghet 
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tillsammans med frånvaro av krig och och konflikt,  är det relevant att iaktta hur 

hypoteserna som ställs mot det empiriska material förändras, eller inte förändras under 

perioden. Det finns fler verk som publiceras under perioden mellan 1977 och 1997 av 

Inglehart och det forskarnätverk som kommer att kopplas samman med utvecklingen av 

World Value Survey, men jag har valt just ”Modernization and Postmodernization” av 

den anledningen att det är i detta verk som Inglehart presenterar den för 90-talet största 

samlingen av resultat från World Value Survey. Det universalistiska anspråket är här 

mycket högt och författarna påpekar att det urval som finns med representerar över 70% 

av världens befolkning i 43 länder. Denna text är även den första att på ett enhetligt sätt 

(det har framkommit reflektioner tidigare) presentera en utveckling av 

postmoderniseringsteorin där ”cultural dependence”; kulturell spårbundenhet presenteras 

som en orsak till olika former av ekonomisk utveckling. För första gången får den 

ursprungliga teorin en utveckling; detta på den empiriska grund som härletts ur World 

Value Surveys resultat. 

Den tredje texten är inte ett lika självklart val. För att granska Ingleharts teori 

under 2000 talet var min ambition att behandla texter som producerats efter den 

ekonomiska krisen 2008. Detta för att det ledande motivet i val av källor varit att iaktta 

hur teorin reagerar på en förändrad empirisk verklighet. Här är brytningstider, kriser och 

omvandlingar intressanta i sig. Däremot var litteraturen inte lika intressant under post 

2008-perioden. De verk som publicerats där Inglehart är endera huvudförfattare eller 

medförfattare under 2000-talet är per definition rapporter, presentationer och redogörande

studier av olika delar av World Value Surveys data. Större verk och argumenterande 

undersökningar kommer inte lika tätt under 2000 talet. De verk som presenteras är 

återkommande repetitioner av den ursprungliga teorin och den teoretiska förlängningen i 

formen av kulturell spårbundenhet. ”Kulturella kartor” presenteras och förfinas där olika 

kulturella områden utvecklas vartefter World Value Survey täcker upp fler och fler 

länder.39 Däremot är verket ”Agency, Values, and Well-Being: A Human Development 

Model” intressant då idéer om vilja, ambition och handling utifrån olika länders kulturellt

39 Se ursprungliga kartläggningar hos Inglehart och Welzel 1997 samt vidare hos Inglehart och Welzel 
2010. 
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betingande omständigheter stå i fokus tillsammans med en relativt ny epistemologisk syn 

på samhällsutveckling; samhället som evolutionärt framväxt. Vad som är teoretiskt nytt i 

denna studie är således att den inte bara återbesöker den tidigare teorin utan diskuterar ett

relativt nytt fenomen med hänsyn till den ursprungliga teorin; agency och synen på 

samhället som evolutionärt framväxt.

DEL II -Presentation av texterna Inglehart (1977), 

Inglehart och Welzel (1997); (2010)

8. Inglehart (1977) 

Förändringsprocessen

 Inglehart delar upp verket ”Silent Revolution” i tre avsnitt. Inledningsvis presenteras 

förändringsprocessen som ger uttryck för en slags dialektisk syn på förändring. 

förändringar på systemnivå påverkar individnivån och dess aktörers värderingar och 

attityder vilka i sin tur påverkar andra systemfaktorer i ett senare skede. 40

De inledande händelserna är vad Inglehart ser som förändringar på systemnivå. 

Dessa förändringar består av fyra faktorer; (1) ekonomisk och teknologisk innovation 

vilket inneburit att en ökande andel av befolkningen har sina grundläggande behov 

tillfredsställda;  (2) distinkt olika kohorterfarenheter mellan generationer på grund av 

frånvaron av ”totalt krig” under den senaste generationen; (3) ökande utbildningsnivåer; 

(4) masskommunikationens expansion däribland massmedia utbrott och en ökande 

geografisk mobilitet. Enligt modellen ska dessa förändringar påverka individnivån; 

människors värderingar och politiska färdigheter. Det är de tre första förändringarna på 

systemnivå; ekonomisk och teknisk utveckling, distinkt olika kohorterfarenheter och den 

ökande utbildningsnivån som driver fram förändringen av värderingar emedan det är 

masskommunikationens utveckling tillsammans med den ökande utbildningsnivån som 

förändrar människans politiska färdigheter. Denna förändring av värderingar och 

politiska färdigheter kommer sedan att få konsekvenser på systemnivå. Enligt modellen 

är dessa konsekvenser på systemnivå (1) förändringar av rådande politiska 

40 Se Inglehart 1977, fig. 1-1, s. 5 
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problemformuleringar och sakpolitiska områden med en ökning av livsstilsfrågor (”life-

style issues”); (2) förändring av den sociala bas varpå de politiska skiljelinjerna byggs där

det sker en minskning av klass som analys och politisk konfliktgrund. (3) förändrat stöd 

för etablerade nationella institutioner där stödet för nationalstaten minskar och de 

supranationella liksom regionala och lokala lojaliteter ökar; (4) förändrat politiskt 

deltagande där den elitorienterade politiska mobiliseringen går mot en elitutmanande och 

sakfrågeorienterad politisk mobilisering. Modellen går således från system till individ, till

system  igen. Förändringens orsaker och källor återfinns på systemnivå vilka sedan bidrar

till att individnivån förändras, vilket sedan får omfattande konsekvenser på systemnivå.41 

Värderingar och förändringens natur

Inglehart uttrycker att det är två historiska fenomen som är av avgörande betydelse för att

förändringen av individer politiska färdighet och värderingar skett. Vi läser att; 

”The unprecedented prosperity experienced by western nations during the decades
following World War II. Recent economic stagnation does not seem to have underdone 
the effects of the twenty fat years from 1950 to 1970.

The absence of total war. The simple fact that no Western country has been invaded 
for thirty years may have significant consequences”. 42

Dessa fenomen uttrycks som två hypoteser. Den första hypotesen bygger delvis på 

Abraham A Maslows teori om hur det mänskligt beteende utvecklas med hänsyn till 

prioriteringar och värderingar och delvis på den ekonomiska teorins ”knapphetsprincip” 

samt på idén om ”minskande marginalnytta” i konsumtion. Det andra hypotesen bygger i 

huvudsak på empiriska ”fakta” om västerländska samhällets händelsehistoria; frånvaron 

av krig och konflikt som skulle kunnat att störa den fysiska och ekonomiska tryggheten. 

Men hypotesen bygger även på en övertygelse  och en idé om att människor förvärvar sin

uppsättning värderingar under sina ”formativa år” (uppväxtår) och behåller större delen 

av detta prioriteringssystem under hela sitt liv. 43

 

41 Inglehart 1977, s. 4ff
42 Inglehart 1977, s. 22
43 Inglehart 1977, s. 23
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Hypotes 1

”Maslows trappa” som teorin Maslows motivationsteori även kallas är en välkänd modell

för hur människans skiftande behov styr prioriteringar. I botten finns de grundläggande 

fysiska  överlevnadsbehoven liksom fysisk trygghet. När dessa är uppfyllda övergår 

behoven mot andra immateriella behov där självförverkligande och slutligen ”self-

transendence” är slutstegen. Maslows teori har kommit att användas inom så vitt skilda 

områden som som psykologi och naturvetenskap till samhällskunskap och ekonomi. 

Inglehart antar att motivationen att tillfredsställa materiella/ postmateriella behov 

följer av Maslows teori samt att människor tenderar att prioritera ”bristvaror” enligt 

knapphetsprincipen.44 Detta utgör den första hypotesen. Den andra hypotesen kommer 

däremot att reglera den första. 

Hypotes 2

Denna andra hypotes säger att människor tenderar att behålla de värderingar och 

prioriteringar som var gällande under deras formativa år under resten av sitt liv. Detta 

innebär att trots att samhället förändras under en människas livstid så kommer en 

generation att ha en viss uppsättning värderingar och prioriteringssystem som utmärker 

just den generationen i kontrast till andra generationer som lever samtidigt. Med detta 

menar Inglehart att det ska gå att finna skillnader mellan generationer avseende 

värderingar och politiska färdigheter som avspeglar just den generationens formativa år. 

Denna senare hypotes menar att generationen som växte upp  (hade sina formativa år ) i 

postkrigstidens västerländska samhälle under 1900-yalets senare hälft och som haft en 

mycket god ekonomisk och fysisk säkerhet,  kommer att ha mer ”postmoderna attityder” 

och ”postmateriella värderingar” i jämförelse med de som växte upp under 1900-talet 

första hälft. Inglehart menar dock inte att människors grundläggande värderingar slutar 

att förändras efter uppväxtåren, men att chansen att de förändras minskar i vuxen ålder.45 

I försöken att iaktta och isolera kohortdistinkta skillnader och förändringar av desamma 

undersöker Inglehart bland annat huruvida personer röstar som sina fäder, hur väl fäders 

44 Inglehart 1977, s. 23
45 Inglehart 1977 s. 23f
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socioekonomisk status korrelerar med individer värderingar, hur väl fäders sysselsättning 

och yrke korrelerar med individens värderingar och hur väl fäders utbildningsnivå 

korrelerar med individens värderingar. 46 

Att mäta värderingar

Inglehart menar att ett försök att mäta den västerländska allmänhetens värderingar en 

masse är en komplex uppgift då det först måste antas att denna allmänhet de facto har en 

meningsfull uppsättning värderingar som går att kartlägga. Det Inglehart uttrycker är att 

en sådan undersökning måste anta att det finns mönster och regelbundenhet som är stark 

nog för att undersökas storskaligt. Inglehart lyfter problemet genom att hänvisa till de 

empiriska undersökningar som dittills angett att politiska och sociala attityder i en större 

allmänhet ofta är slumpmässiga och inkonsekventa.47  Inglehart menar dock att detta inte 

innebär att människor inte har en uppsättning värderingar som går att studera på ett 

storskaligt sätt, endast att mätinstrumenten haft felaktigheter.48

Inglehart presenterar då ett värderingsindex som sammanställdes i början av 70-

talet på uppdrag av dåvarande ”European Community.49 Indexet sammanställdes i syfte 

att undersöka ett antal komponenter i den allmänna opinionen inom länderna Belgien, 

Västtyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien och Storbritannien. Enkätsvaren som 

indexerats var menade att redogöra för  prioriteringsordningen mellan två polära 

värderingssystem; materialistiska och postmaterialistiska värderingar. Genom att 

respondenten tilläts välja ut två prioriteringar av fyra skulle sammansättningen av 

materialistiska respektive postmaterialistiska värderingar bekräftas. Det fanns således sex

möjliga utfall.  Följande val presenterades:

- Maintaining order in the nation

- Giving the people more to say in important political decisions 

46  Se Inglehart 1977, s. 80,  tab 3 – 3; s. 277 tabell: 10 – 3,
47 Inglehart 1977 s. 25;  nämner bl. a Sidney Verbas undersökning av amerikaners attityder till 

Vietnamkriget där korrelation mellan attityder om upptrappning och nedtrappning framkom.
48 Inglehart 1977, s. 26
49 EG eller den europeiska gemenskapen som innan inlemmande i det som kom att kallas Europeiska 
unionen 1993 var en samarbetsorganisation som sammanförde EURATOM; europeiska 
atomenergigemenskapen, ECSC; kål och stålunionen och EEC; Europeiska ekonomiska gemenskapen
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- Fighting rising prices

- Protecting freedom of speech.50 

Ordning (1) samt inflationsbekämpning (3) sågs som uttryck för att värdera ekonomisk 

och fysisk säkerhet och antogs komma i par. Emedan politisk deltagande och 

yttrandefrihet sågs som uttryck för postmaterialistiska värderingar och förväntades även 

de att komma i par. Utifrån svaren sammanställdes ett index som uttryckes i en skala på 

sex steg; från en ”pure materialist” typ till en ”pure post-materialist” typ. Däremellan fans

typerna ”mixed” med tyngd åt endera materialistiska eller post-materialistiska typen. 

Inglehart menade att dessa typer kunde komma att bli ett väl fungerande prognosverktyg. 

Beroende på vilken av de sex typerna som bekräftas i ett inledande steg gick det därefter 

att signifikant förutse svar på frågor som hur respondenten ställde sig till allt från 

studentdemonstrationer till utlandsbistånd. Postmaterialistiska typer var positivt inställda 

till politiska aktioner och stöd till mindre bemedlade länder emedan materialistiska typer 

var mer negativt inställda. 51 Genom att föra in en åldersfördelning i materialet menade 

sedan Inglehart att det tydligt gick att se skillnader i typer mellan kohorter; när man rörde

sig från äldre till yngre respondenter blev de postmaterialistiska typerna fler.52 

Inglehart menar att dessa fyra prioriteringsfrågor och den sex typerna som 

presenterades utifrån dem endast var ett grovt redskap på vägen mot att förfina 

instrumentet och därmed öka antalet attitydfaktorer som skulle signalera de polära 

värderingssystemen; post-materialistiska gentemot materialistiska. Syftet var att fortsätta 

sammanställa material, förfina instrumentet liksom öka antalet analysenheter och granska

utvecklingen över en längre tid.53 

Ett intressant fenomen som Inglehart ville peka ut var att det fanns en skillnad 

mellan länder vad det gällde kohortdistinkta värderingar. Storbritannien hade absolut 

lägst skillnad mellan äldre och yngre generationer emedan Tysklans hade högst. Genom 

att iaktta den historiska utvecklingen i Storbritannien respektive Tyskland under den 

föregående generationen menar Inglehart att ett lands ekonomiska och politiska 

50 Inglehart 1977, s. 28
51 Inglehart 1977, s. 27ff
52 Se Inglehart 1977 s. 32. Tab 2-1
53 Inglehart 1977 s. 30f
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förändring har mycket stora effekter på hur värderingar förändras. Tyskland som varit 

krigsscenen för andra världskriget och som sedan sett en mycket snabb och intensiv 

ekonomisk expansion kom att representera ett land där generationsskillnaderna var 

mycket stora.54

Skapandet av variebeltyper

För att legitimera teorin om att förändringar sker inte bara av individers värdesystem, 

utan även av dess politiska färdigheter presenterar Inglehart tre kategorier av variabler 

som är grunden för olika former av röstmönster enligt politiska skiljelinjer. 

1. ”Pre-industrial” variables

2. ”Industrial” variables

3. ”Post-industrial” variables55

Förindustriella variabler var askriptiva ordningar som byggde på språk, religion, och 

etnisk identitet. Utifrån dessa variabler skulle politiska sympatis enligt Inglehart 

överföras utan stor förändring mellan generationer. Industriella variabler var de variabler 

som kännetecknade det industriella samhället; inkomst, sysselsättning, utbildning och 

fackmedlemskap. Trots viss tendens ”[...] for son's occupations to resemble their fathers 

[…]”56 reflekterar dessa variabler enligt Inglehart ”[...] achieved rather than ascribed 

status.”57 I denna industriella grupp sker därmed intergenerationella förändringar i mycket

högre utsträckning. Postindustriella variabler  består sedan av ”post-economic needs” och

kommer i jämförelse med de övriga två grupperna inte ofta att ta institutionell form. 

Däremot om de internaliseras hos individen kommer detta möjligen att leda till nya 

förutsägbara röstmönster enligt nya politiska skiljelinjer; röstmönster som kommer att 

följa ”life-style issues” och som är sakfrågeorienterade mer är höger/vänster 

orienterade.58

54 Inglehart 1977, s. 33f
55 Inglehart 1977 s. 181f
56 Inglehart 1977, s. 181
57 Ibid. 
58 Inglehart 1977, s. 180ff
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Sammanfattningsvis menar Inglehart att de post-industriella variablerna 

återkommer i ökande grad hos länder som sett högt ekonomisk utveckling under det 

senare 1900-talet och som haft en längre period av frånvaro av krig. Detta synliggörs 

genom att iaktta kohortdistinkta skillnader inom länder samt jämförelser mellan länder. 59

9. Inglehart och Welzel (1997)

Detta verk behandlar åter de hypoteser som presenterades i ”The Silent revolution 

(1977).60 Denna gång kommer materialet däremot från WVS; World Value Survey. 

Uppsättningen av de polära värderingssystemen; materialistiska och postmaterialistiska 

värderingar kvarstår. Men som ambitionen var i ”Silent Revolutionen” har instrumentet 

för att kartlägga sociala, politiska och ekonomiska attityder för att koppla dem till endera 

polära typ förfinats och attitydindikatorerna är nu många fler liksom antalet 

analysenheter. I materialet finns data från 43 länder där 70% av världens befolkning är 

bosatta. Samhällena är fördelade över inkomstnivåer; från BNP/capita på 300$ till länder 

med ettusen gånger så högt BNP/capita. Samhällena är även fördelade över 

demokratinivåer; från etablerade demokratier auktoritära och ex-socialistiska stater. 

Tidsperioden är från WVS startade 1981 till och med 1990.  61

Kulturell spårbundenhet och ekonomisk utveckling. 

Behandlingen av denna text kommer att få mindre utrymme än ”Silent Revolution”. Detta

då det rimligen förenklat går att sammanfatta undersökningen som att se ett fortsatt stöd 

för hypoteserna som presenterades 1977.62 Det är istället det nya tillskottet till 

ursprungsteorin från 1977 som är intressant och som kommer att få en avgjort central 

plats. Tillskott till hypoteserna bygger på försök att utifrån WVS isolera ett antal ”path 

dependent”; spårbundna faktorer som påverkar ett lands möjligheter till ekonomisk 

59 Se operationalisering av ”höger” respektive ”vänster” i röstmönster: Inglehart 1977, s. 184ff; 195 samt 
studiet av politisk deltagande under industrialiseringen 297ff
60 Hypoteserna uttrycks nu som ”A scarcity hypothesis” och ”A socialization hypothesis” och syftar till 
samma sak som hypotserna 1977. Se Inglehart och Welzel 1997, s. 33
61 Inglehart och Welzel 1997, s. 3f
62 Se ”A scarcity hypothesis” och ”A socialization hypothesis” Inglehart & Welzel 1997, s. 33ff, 45ff 103;

132ff, 150; 270; 320
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utveckling och därmed en social och politisk postmodernisering. Inglehart&Welzel 

presenterar utifrån detta försök en ny hypotes:

”[...] We hypothesize that cultural and economic factors play complementary 

roles in economic growth.”63

Inglehart och Welzel menar att idéen att kulturella faktorer påverkar tillväxt varit 

kontroversiell då en sådan ansats lätt knyter an till fördomar och masstereotyper om 

nationaliteters och folkslags kollektiva egenskaper. Men författarna menar att genom att 

kvantifiera kultur och mäta den på ett nytt sätt så undkommer man detta. På detta nya sätt

kan specifika komponenter i en given kultur vid ett givet tillfälle granskas och mätas. 

Empiriska undersökningar ska således hjälpa till med att identifiera vissa specifika 

komponenter i kulturen som är mest relevanta för ekonomisk utveckling. Syftet ska inte 

vara att mäta kulturens alla aspekter. Endast de som rimligen kan antas påverka 

ekonomisk utveckling64 

Inglehart och Welzel hänvisar huvudsakligen till litteratur i ämnet som säger att 

olika kulturer genom historien har motiverat till eller stigmatiserat ekonomisk 

ackumulation och framgång. 65 Här är Max Weber frontfiguren vars teori om den 

protestantiska etiken som grund för den västerländska kapitalismens utveckling kommit 

att bli en av generalteorierna intill Marx dialektiska materialism inom 

humanvetenskaperna. Weber menade att den kalvinistiska grenen inom protestantismen 

som förespråkade ekonomisk framgång och ackumulation av kapital understödde den 

ekonomiska utveckling. Utifrån denna ansats detta menar Inglehart och Welzel att det 

exempelvis går att iaktta kulturen ”protestantism”, inte som heltäckande kultur utan 

utifrån de komponenter inom kulturen som är relevant för ekonomisk utveckling. I detta 

fall den kalvinistiska övertygelsen som gjorde ekonomisk utveckling till ett samhällsmål 

och därmed en kulturell norm. På samma sätt ska det enligt författarna gå att iaktta andra 

kulturer, samtida som historiska. Utifrån Weber iakttar Inglehart och Welzel ytterligare 

63 Inglehart och Welzel 1997, s. 217
64 Inglehart&Welzel 1997, s. 235f; 236ff 
65 Inglehart&Welzel 1997, s. 218

27



litteratur som försökt att komma åt den komponent i kulturen som påverkar ekonomisk 

utveckling. I synnerhet har studier som syftat mot att synliggöra hur mycket samhällen 

har prioriterat vikten av prestation - lyfts fram i sammanhanget.66 Dessa studier har 

undersökt hur utbildningsväsendet inom kulturer som varit endera protestantiska, 

katolska eller muslimska kommit att framhäva prestation olika mycket. Studierna har 

funnit att graden av prestation som framhävts speglat landets ekonomiska utveckling. Ju 

större prioritet av att framhäva vikten av prestation desto högre ekonomisk utveckling har

landet haft. På samma sätt har det framkommit i surveystudier i USA att föräldrar som 

påpekat att de värderat beslutsamhet och autonomi tillhört den protestantiska religionen. 

Det har framkommit att föräldrar som tillhört den katolska religionen istället framhållit 

lydnad som viktigast.67 

Utifrån dessa tidigare studier kom Inglehart&Welzel att iaktta WVS som frågade 

ett nationellt representativt urval på 43 länder vilka kvalitéer som är viktigast att lära sina 

barn. Variablerna som sparsamhet och beslutsamhet skulle indikera att respondenterna 

värdera autonomi och ekonomisk prestation och variabler som lydnad och religiös tro 

skulle indikera att respondenterna värderade konformitet och traditionella sociala normer.

Utifrån detta skapades ett ”Achievement motivation” index där det enligt författarna 

framkommer mycket tydliga kausala relationer mellan kultur och ekonomisk tillväxt.68 

Kulturell spårbundenhet och värderingar, 

Utifrån WVS sammanställs ett ett kulturellt värderingsindex där nuvarande (1990) och 

dåvarande (1981) positioner för urvalets drygt 40 länder placerades. Det framkom att 

många länder hade rört sig närmare en postmaterialistisk utveckling emedan andra inte 

gjort, alternativt gått bakåt. Värdeindexet synliggjorde även att det det ”norra Europa” 

som hade absolut högst indexvärden för postmaterialistiska värderingar emedan ”Afrika” 

och delar av ”Östeuropa”, ”Sydasien” och ”Latinamerika” och ”. De tre länderna som 

backar signifikant i materialet är Argentina, Ungern och Sydafrika vilket förklaras av 

författarna beror på att länderna ifråga genomgår dramatiska politiska, sociala och 

66 Se Inglehart&Welzel 1997, s. 219f  om McCelland 1953; 1961
67 Se Inglehart&Welzel 1997 s. 220 om Lenski 1963 och Alwin 1986 
68 Inglehart&Welzel 1997, s, 220ff
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ekonomiska kriser under den studerade perioden. 69 

10. Inglehart 2010

Denna artikel är en studie som bygger på de resultat som WVS's forskarnätverk har 

producerat från åren 1981, 1990 och 1995. Inglehart fokuserar på de resultat som säger 

att vissa nationsspecifika fenomen endera hindrar endera underlättar utvecklingen mot 

postmaterialistiska och postmoderna värderingar och attityder. Därifrån kopplas de 

specifika egenskaperna till fenomenet ”agency”. Agency påverkas av och påverkas i sin 

tur av utvecklingen av ekonomisk innovation, demokratiska attityder och den process 

med vilken nationer antar demokrati som system. Ett intressant fenomen med denna 

artikel är att den endast innehåller två noter vilka båda är referenser till författarens egna 

verk. 

”Agency”, värde och välmående

I artikeln ”Agency, Values, and Well-Being: A Human Development Model är 

författarna syfte att pröva påståendet som säger att i gensvar på ökande möjligheter 

kommer människor att lägga större vikt vid emancipativa värderingar. Detta kommer att 

leda till att upplevelsen av ”agency” och dess påverkan på hur väl en individ är nöjd med 

livet att öka. Detta kommer i sin tur att leda till att en individ de facto blir mer nöjd med 

sitt liv. 70 Emancipativa värderingar ska förstås som de demokratiska värderingarna i 

formen av tolerans, öppenhet och jämlikhet och mäts i enlighet med det 

postmaterialistiska index som skapats med hjälp av WVS. 

Denna artikel är till skillnad från de två tidigare större verken en mycket mindre 

studie. Den teoretiska modellen som ska prövas i studien kallar författarns ”Human 

development model” och materialet är data och resultat från WVS. Författarnas inledande

antaganden om hur samhället förändrats uttrycks som att; 

Like everything that is part of life, human societies develop under the 

69 Inglehart och Welzel 1997, s. 335f 
70 Inglehart och Welzel 2010, s. 43
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evolutionary imperative to adapt to the conditions of their environment. 

Otherwise they are not viable  71

Utifrån detta framkommer det att författarna ser på samhällsutveckling som en 

evolutionär process. De uttrycker att denna evolutionära förändringsprocess utgörs av 

förändringar av mänskliga värderingar liksom de ekonomiska och teknologiska 

förändringarna som föregår dem samt   de politiska och strukturella förändringarna som 

följer dem. 72  Idéen om att samhället växer fram evolutionärt är inte främmande inom det 

nyliberala vetenskapsparadigmet. Kopplingen blir befästs ytterligare när man iakttar hur 

författarna menar att samhällsförändringar sker. Inglehart och Welzel menar att 

samhällets förändring och anpassning inte är på förhand planerad eller organiserad. De 

menar att;

”[…]  these adaptations are not centrally planned or ‘socially constructed’: 
no central actor controls them. It is the invisible-hand like logic of 
adaptation that leads agents who are capable of choice to adopt similar 

strategies.” 73

Hänvisningen till ”the invisible hand” tydliggör först relationen till den smithianska 

synen på marknaden där fria marknadskrafter gör marknaden självreglerande. Men likt de

nyliberala skolorna framkommer det även här att idéen om marknaden kommit att ersätta 

idéen om staten eller samhället. Marknadsideal blir samhällsideal. 

Författarna menar dock även att olika samhällen ”väljer” olika strategier för att 

maximera förutsättningarna för att kunna möta omgivningens utmaningar i formen av nya

behov och möjligheter. För att människors ska kunna maximera och utnyttja sina 

möjligheter på bästa sätt krävs det att samhället producerar en uppsättning passande 

värderingar. Det är dessa värderingar som maximerar den ”agency” som behövs för 

förändring.74 

Det som kallas ”strategier” i denna undersökning korrelerar väl med de av 

Inglehart och Welzel (1997) uttryckte kulturella egenskaper som gynnar ekonomisk 

71 Inglehart och Welzel 2010, s. 45
72 Inglehart och Welzel 2010, s. 46
73 Inglehart och Welzel 2010 s. 46
74 Ibid.
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utveckling, och förändringar av värderingar. Vad som nu blir oklart är däremot huruvida 

dessa strategier är medvetet antagna eller kulturellt betingade. Men detta kommer att 

problematiseras i ett senare skede. 

Sammanfattningsvis presenterar Inglehart och Welzel tre ansatser som syftar till 

att först koppla ”agency” till postmaterialistiska värderingar, därefter postmaterialistiska 

värderingar till kognitiv mobilisering och sedan ”höga nivåer av tillfredställelse med 

livet” med ”agency”. Agency ska förstås som upplevelsen av att inneha makt att förändra 

och bestämma över sitt liv och den riktning det tar. Kognitiv mobilisering ska förstås som

att vara elitutmanande istället för elitstyrd mobilisering. Det innebär att politiskt 

deltagande och mobilisering sker utifrån sakfrågor oberoende av klass och 

socioekonomiska grunder (nya politiska skiljelinjer). Postmaterialistiska värderingar 

uttrycks i huvudsak som ”self-expression” values och syftar på värderingar som 

”självförverkligande” och en hög prioriterad vikt vid det personliga uttrycket.75

Författarna presenterar även en modell för hur människor kommer att kunna 

applicera strategier för att kunna möta behov och ta tillvara på möjligheter. De kallar 

denna modell för ”environment- utility link”. Utifrån denna modell presenteras ytterligare

två modeller där lyckad samhällsutveckling beskrivs i en ”Human development path” och

misslyckad samhällsutveckling beskrivs i en ”human stagnation path”.76 Kontentan är 

människor väljer den strategi ur den ”strategipool” som existerar i det givna samhället, 

som bäst uppfyller chansen att möte behov och ta tillvara på möjligheter. Sedan kommer 

existerande prioriterade värden att maximera dess strategin. Därefter när strategin givit 

avkastning kommer agentens tillfredställelse att öka. Författarna menar att i det lyckade 

exemplet så kommer strategierna i resurspoolen att innehålla produktiva uppfattningar 

om förvärv och skapandet av nytta. Här frodas uppfattningar om möjligheter och chanser.

Sparsamhet och prestation är även nyckelegenskaper. De strategier som här väljs kopplas 

samman med ett gynnande värdesystem av emancipativa värderingar som i sin tur 

förstärker strategier som i ett slutskede genererar hög tillfredställelse och känsla av 

”agency”. I det misslyckade fallet är resurspoolen fattig på strategier som gynnar 

75  Inglehart och Welzel 2010, s. 49ff
76   För modellerna se fig. 1 och fig 2 Inglehart och Welzel 2010, s. 48f
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uppfattningar om prestation, sparsamhet, tillvaratagande av möjligheter och chanser - och

de strategier som välj kommer att skjutas ner av ett traditionellt värdesystem som inte 

prioriterar att möta nya behov och ta tillvara på möjligheter. Detta kommer att ge 

människorna en dålig känsla av agency samt otillfredsställelse77

Data och mätningar

Författarna använder sig helt av poolade data från WVS perioden 1995-2001 och 2005-

2007. Författarna uttrycker att:

”Our hypotheses propose some rather universal claims that are supposed
to operate independent of the type of society under consideration. The 
very universality of these propositions makes it necessary to test them
on as broad a basis as possible ”78

Genom att använda poolade data som utgår sammanställts från standardiserade 

frågeformulär som mellan 1000 och 3000 respondenter svarat på i mer än 90 länder 

menar författarna att urvalet är brett nog för att vara representativt för minst 90% av 

världens totala befolkning. 79

Författarna kompletterar dock detta material genom att poola ett antal andra index.

Då ett av syftena är att undersöka kulturella skillnader, eller skillnaden mellan 

samhällsspecifika egenskaper som är positiva för utvecklingen av emancipativa 

värderingar och agency och de samhällsspecifika egenskaper som inte är det undersöks 

demokratinivåer, demokratiska tendenser, erfarenhet av liberal demokrati,  utbildning och

förmåga att sprida och omsätta kunskap. Varför fokus ligger på att undersöka bland annat

erfarenheter av den liberala demokrati är för att författarna menar att erfarenhet av det 

liberala demokratiska systemet är en relevant indikator när olika kulturer jämförs med 

varandra i syfte att bedöma hur bra förutsättningar som finns för ekonomisk utveckling. 

Detta då det antas att erfarenhet av den liberala demokratin gynnar ekonomisk 

utveckling.80

Det framkommer i beräkningarna att störst agency och tillfredställelse finns hos 

77  Inglehart och Welzel 2010, s. 48f
78 Inglehart och Welzel 2010, s. 50f
79 Inglehart och Welzel 2010, s. 51
80 Inglehart och Welzel 2010, .s 51
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de nordeuropeiska länder och lägst återfinns bland de afrikanska och sydasiatiska 

länderna. Detta med hänsyn till kognitiv mobilisering och självuttryck81 (personliga 

uttryck). ”Agency” kommer inte att öka i länder där de ekonomiska, sociala och politiska 

institutioner hämmar utveckling. På samma sätt som materiella behov krävs för att nå en 

ny nivå av värderingar enligt hypoteserna från 1970 menar författarna här att ” […]  

material needs must be satisfied first before agency can become the driver of life 

satisfaction” 82 

”Agency” och strategier kontra kulturell spårbundenhet 

Inglehart och Welzel uttrycker att alla länder kommer att i olika steg att kunna välja 

strategier som ger bäst förutsättningar för att kunna tillfredsställa behov och ta tillvara på 

möjligheter som presenteras när omvärlden förändras. 83 Hos Inglehart och Welzel (1997)

framkommer ett liknande resonemang där olika kulturer har egenskaper som lämpar sig 

mer eller mindre bra för en önskvärd samhällsutveckling. Vissa kulturer har egenskaper 

som hämmar utveckling emedan andra har egenskaper som gynnar utveckling. Här 

framhävdes bland annat att det ”protestantiska Europa” har egenskaper som gynnar 

utveckling emedan ”Afrika” och islam har egenskaper som missgynnar utveckling. I 

denna tidigare utredning (1997) fanns det ingen indikation på att dessa egenskaper var 

något som länder och kulturer i sig valde, utan att det var egenskaper som var inneboende

i de olika kulturerna och länderna men som kunde förändras givet viss demokratisk och 

ekonomisk utveckling. Författarna menar nu i denna studie att när systemfaktorer som 

ekonomisk utveckling påverkar mikronivån eller individnivån finns det nu en uppsättning

strategier som medvetet väljs ur en ”pool of existing life models”. Beroende på hur bra 

strategier som väljs på denna individnivå desto mer kommer sedan den aggregerade 

trenden att påverkas på systemnivå. Författarna menar även att 

[…]  even though all existing models in a given pool are viable by 
definition, some might be more useful than others for thriving. 
Agents whose values inspire strategies that are more useful in taking 

81 Se Inglehart och Welzel 2010 fig. 3 s. 55
82 Inglehart och Welzel 2010, s. 58
83 Inglehart och Welzel 2010, s. 46
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advantage from given opportunities will thrive more.84

Det framkommer i relation till detta att olika kulturer har olika ”pooler” med strategier 

för hur väl ekonomisk framgång kan komma att utnyttjas. Dessa strategier möts sedan av 

kulturellt betingade värderingssystem som endera hjälper endera stjälper strategin. Det 

ligger nu ett mycket stort fokus på aktörer, där det tidigare låg ett fokus på systemet.

Del III – Analys och behandling av resultat.  

11. Resultatmatris

Genom att sammanfatta texterna i en matris är syftet att konkretisera vad som kommit 

fram i texterna som är av intresse för den kommande analysen i enlighet med den 

taxonomi som presenterats. Det ska nämnas att texterna både har behandlat systematisk 

utifrån samma dimensioner och samtidigt inte. Den första texten har fått avsevärt större 

utrymme. Detta då det är grunden för de ursprungliga hypoteserna som varit i fokus. De 

två andra texterna har behandlats utifrån hur de ställer sig till dessa ursprungliga 

hypoteser samt vad som är nytt. Fokus har genomgående varit på förändring av de 

ursprungliga resonemangen samt förklaring av fenomen som inte har kunnat förklaras 

med de ursprungliga hypoteserna. Den hypotesgenererande grunden; de historiska 

påståenden som hypoteserna utgår ifrån har granskats i syfte att se vad som synliggörs 

och osynliggörs, vad som väljs och vad som väljs bort. Detta i relation till samtidskontext

och historisk kontext. Behandlingen av texterna har resulterat i en analys som säger att 

historiebruket hos Inglehart (1977), Inglehart och Welzel (1997);(2010) är ideologiskt, 

existentiellt och ett icke- bruk av historia. Resultaten illustreras i följande matris; ”Matris 

över resultaten av behandlingen av Inglehart (1977), Inglehart och Welzel (1997);(2010)”

84 Ibid. 
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Inglehart 
1977

Inglehart 1997 Inglehart 
2010

Samlad analys 

Diskursivt Vetenskapligt - - -

Moraliskt - - -

Normativt Ideologiskt (3) 
Nedtonande 
av 
ekonomisk 
kris. 

(1)  
Hypoteserna 
kvarstår över tid
(2) Frånvaro av 
alternativa 
förklaringsmode
ller och global 
maktanalys

(1) 
Hypoteserna
kvarstår 
över tid. 
(2) 
Revisionism

Oföränderlighet, går ej i dialog 
med alternativa förklaringar 
vilket påvisar att statiska 
föreställningar om verkligheten
och det önskvärda har mer 
inflytande än empiri. 

Existentiellt (3) 
Omfattande 
social, 
ekonomisk 
och politisk 
omvandling i
textens 
samtidskonte
xt,  

(1)  
Hypoteserna
kvarstår 
över tid 
(ärvt 
historiebruk)

Dramatiska yttre förändringar 
och moderniseringsprocesser 
skapar ett behov av att förankra
och orientera. 

Icke-bruk (1), (2) 
Osynliggöra
nde av 
kvinnor och 
sociala, 
religiösa och
etniska 
minoritetsgr
upper. 

(2) 
Osynliggörande 
av europeiska 
och 
västerländska 
”kulturers” 
illiberala 
tendenser, 
attityder och 
ordningar under
historien. 

(1)  
Hypoteserna
kvarstår 
över tid 
(ärvt 
historiebruk)

I kombination med ett 
ideologiskt historiebruk: Urval 
för att legitimera. En avsaknad 
av maktanalys  kring material 
och urval samt  bristfällig 
självkritisk distans. 

Matris över resultaten av behandlingen av Inglehart (1977), Inglehart och Welzel 

(1997);(2010)

12. Analys i enlighet med taxonomi (A)

I enlighet med den taxonomi (A) som presenterats framkommer det att Karlssons 

ideologiska, existentiella och icke-bruk av historia korrelerar med ett normativt 

historiebruk. Karlssons moraliska och vetenskapliga historiebruk faller sedan in under ett 

diskursivt historiebruk. Analysen ger att historiebruket hos Inglehart (1977) och Inglehart

och Welzel (1997); (2010) är normativt med fokus på ”makt”. Det går däremot inte att 
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utifrån undersökningen påstå att Inglehart (1977) och Inglehart och Welzel (1997); 

(2010) inte iakttar förändringar av ”mening”och betydelse av språk och nyckelbegrepp 

över tid med hänsyn till hur de valt att kvantifiera värderingar och attityder i mätbara 

indikatorer. Detta då denna studie inte har granskat själva operationaliseringen av 

värderingar och attityder  i WVS och hos Inglehart över tid då fokus legat på den 

argumenterande relationen teori- empiri mer än validitetsproblematik.  

Jag kommer nu att redogöra för hur analysen gått till. Detta sker genom att iaktta 

ett verk i taget, först Inglehart (1977) , därefter Inglehart och Welzel (1997) och slutligen 

Inglehart och Welzel (2010). Först presenteras en kortare sammanfattning och sedan går 

jag djupare in på de områden som är synnerligen intressanta. Dessa områden svarar till de

numrerade resultat som presenterats i matrisen. 

Inglehart 1977

 I texten Inglehart (1977) formuleras två hypoteser som är ett verktyg för att bekräfta den 

inledande tesen; västerländska tidigt industrialiserade länder har utvecklat 

postmaterialistiska attityder och postmoderna värderingar. 

Den första hypotesen säger att motivationen att tillfredsställa materiella och sedan

postmateriella behov följer av Maslows teori samt att människor har en tendens att 

prioritera ”bristvaror” enligt knapphetsprincipen. På detta sätt kommer materiella behov 

att ha företräde framför postmateriella behov så länge som de är en bristvara. Den andra 

hypotesen säger att människor i hög utsträckning behåller de värderingar och 

prioriteringar som är gällande under deras formativa år under resten av sitt liv. Denna 

hypotes menar att människors värderingar är kohortskilda. En generations värderingar 

och politiska färdigheter kommer att skilja sig från en annans beroende på som påverkat 

respektive generations formativa år. Dessa hypoteser bygger på två påståenden om 

historiska förlopp. Det första påståendet uttrycker att västerländska nationer har 

karaktäriserats av ett ekonomisk välstånd utan motstycke under efterkrigstiden. Det andra

påståendet menar även att frånvaron av krig påverkat utvecklingen av postmoderna 

värderingar då krig påverkar ekonomisk och fysisk säkerhet negativt. I påståendena är det

även explicit uttryckt att ”Recent economic stagnation […]” inte påverkat det 
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ekonomiska välstånd som kännetecknat västerländska samhället. 1950 till 1970. Här 

menar författaren att trots att […] ”the twenty fat years […] ” är förbi så är effekterna 

från denna period bestående. Detta trots att omfattande litteratur pekat på att oljekriserna 

under 70-talet fick bestående ekonomiska och ekonomisk- politiska konsekvenser.85  Men

då Inglehart lägger fram denna studie mitt i mellan två oljekriser så finns det anledning 

att tro att detta historiska fenomen inte ännu kommit att prägla den samhällsvetenskapliga

diskurs var Inglehart befann sig 1977. 

Inglehart nyttjar i denna inledande studie bland annat data från undersökningar 

kring röstmönster under mitten av 1900 talet. Här saknas variabler som synliggör  

respondenternas plats i social, ekonomisk och politisk diskurs. Det saknas även 

fullkomligt reella data för perioden varifrån förindustriella liksom industriella 

värderingstyper skapas. Denna analys bygger på tre aspekter. 

(1)Hur värderingstyper skapas

Inglehart argumenterar för skapandet av de sex värderingstyperna (från ”pure materialist”

till ”pure post- materialist”) genom att hänvisa till ett empiriskt material av värderingar 

och som insamlats på direktiv av EG under perioden. Detta datamaterial synliggör inte 

kön, etnisk tillhörighet, inkomstnivå  eller utbildningsnivå. Detta anser jag var 

problematiskt av flera anledningar, i synnerhet då fokus hos de underliggande 

hypotesernas antagande säger att värderingssystemet skapas under en individs formativa 

år. Att män och kvinnor, rika och fattiga, hög och lågutbildade, samhällets 

majoritetsnationaliteter och dess minoritetsnationaliteter under 1900-talet har levt med 

skilda förutsättningar och livsmöjligheter är självklart och behöver igen djupare 

redogörelse. Det borde gå att iaktta inte bara kohortdistinkta skillnader utan även 

skillnader mellan sociala grupper. Att datan är aggregerad i den form den är 

problematiseras inte av Inglehart. Den historiska utvecklingen under 1900-talet som 

Inglehart beaktar är nationers totala utveckling; krig eller inte krig, ekonomisk 

utveckling, politisk utveckling men det synliggör inte vilka grupper som kommit att 

representera normen i materialet. 

85 Se bland annat Arestis et. al 2001
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(2)Hur nya röstmönster uppstår 

Denna reflektion kring värderingstyperna blir än viktigare om man iakttar hur Inglehart 

argumenterar för varför variablerna för förindustriella, industriella och postindustriella 

politiska grunder ser ut som de gör genom att först hänvisa till den omfattande litteraturen

i ämnet som beskriver hur klassröstande kännetecknade det industriella samhället och hur

traditionella grunder som religion, språk och etnicitet utgjorde skiljelinjerna i den 

förindustriella samhället. Den litteraturen han hänvisar till är bland annat av bl. a Almond

och Verba (1963), (1972); Nie, Powell, Prewitt (1969) 86 I denna forskning som utgör 

grunden för hypotesernas konstruerande, saknas en grundläggande variabel i de 

grupperna som presenterats; kön. En mycket viktig variabel med hänsyn till utvecklingen 

av nya röstmönster. Detta är en mycket intressant faktor av flera anledningar; politiska 

attityder och sympatier attityder under industrialiseringen var för det första svåra att 

komma åt pga att rösträtten var endera graderad för män (utifrån inkomstnivåer, 

geografisk position, etnicitet, nationalitet, religion) och helt stängd för kvinnor fram till 

början av 1900-talet i de flesta västerländska länder.87 Röstmönster var således innan den 

allmänna rösträttens införande beroende av på kön; endast män kunde rösta, samt 

inkomstnivå; endast grupper som hade en viss inkomstnivå och ägde en viss egendom 

kunde rösta och ställa upp i val. 88 På samma sätt fick människor som inte delade en 

etnisk eller en religiös tillhörighet med landets majoritetsbefolkning ifråga inte rösta i 

länder de var födda och bosatta. Detta gäller bland annat den judiska befolkningen i 

Europa men även den afroamerikanske befolkningen i USA som trots avskaffandet av 

slaveriet mötte på juridiska och lagliga hinder för att kunna rösta i allmänna val ända 

fram till och med 1960-talet. De religiösa hindren för att rösta var även de gällande ända 

fram till slutet av 1800-talet för hela befolkningen. I Storbritannien och Irland var 

romerska katoliker förhindrade att rösta under större delen av 1700-talet (1728-1793) och

inte förrän 1858 kunde judar rösta i allmänna val. I större delen av de västerländska 

86 Se not. 5 kap 7. Inglehart 1977
87 Det varierar kraftigt mellan länder: I länder som Schweiz  och Lichtenstein fick kvinnor inte rösträtt 

förrän efter 1980-talet emedan i vissa stater i USA skedde det redan 1860.
88 Detta kallades även ””censusrösträtt” och avskaffades officiellt i Sverige 1921 i och med allmänna 
rösträtten. 
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staterna fanns även nationella  barriärer som trots att individer var födda i landet var 

utestängs från röstdeltagandet. Även funktionalitet var en grund för exkluderande från 

rösträtt i många västerländska samhällen; människor som ansågs vara mentalt oförmögna 

at göra ”rationella” val var utestängde ända in till mitten av 1900-talet i flera 

västerländska samhällen.

Jag anser att det således är tvivelaktigt att de förindustriella och de industriella 

variablerna som uttrycks av Inglehart antas varit gällande, eller i alla fall rimligt täckande

under en historisk period där rösträtten var graderad beroende på kön, inkomst, etnicitet, 

nationalitet, religion och funktionalitet. I Slutet av 1800-talet var exempelvis endast runt 

20 procent av alla män i Sverige röstberättigade och ser vi till både män och kvinnor vad 

den totala andelen röstberättigade endast runt 10 procent. Dessa siffror var representativa 

för de västerländska samhällena under perioden fram till att allmän rösträtt var 

genomförd. Sedan finns det omfattande litteratur som menar att trots att rösträtten blev 

allmän, inte kom alla tillgodo på grund av de röstmönster som skapats av långvarig 

utestängning från politiskt deltagande.89 Normer och internaliserade övertygelser skapade

olika möjligheter och förutsättningar för individer att ta del av den allmänna rösträtten. 

Det tog mycket långt till innan kvinnor kom att rösta i samma utsträckning som män, 

lägre utbildade att rösta i samma utsträckning som högutbildade, fattiga att rösta i samma 

utsträckning som rika. Än idag är valdeltagande påverkade av dessa faktorer och även av 

formell utestängning av vissa grupper. 90 Utifrån detta vill jag problematisera hur 

Ingleharts analys som syftar till att ta reda på och bekräfta hur folk röstade missar att ta i 

beaktning vem det var och är som röstade och därmed vems historia är det vi tar med oss 

vidare i studien. Det finns inte heller något reellt empirisk material för skapandet av dessa

variabeltyper. Materialet och datat som nyttjas från Almond och Verba (1963;1972) och 

Nie, Power och Prewitt (1963) utgår endast ifrån uppgifter from mitten av 1900-talet.91  

Här är fokus på individerna i materialet mycket svagt. Variabler som framhäver olika 

sociala grupper inom samhällen uttrycks inte i överhuvudtaget. Intressanta variabler när 

89 Se detta resonemang hos bland annat Conway 2001 om kvinnors begränsade politiska deltagande samt 
Hoffman 2004 om minoriteternas begränsade politiska deltagande, - trots formell politisk jämlikhet.
90 Se bland annat samt Schriner 2000 om funktionshinder och kriminalitet som grund för begränsade 
politiska rättigheter och rösträtt.
91  Se Nie, Powell och Prewitt 1969 och Almond och Verba 1963
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man syftar mot att beskriva ett helt samhälles utveckling skulle kunna vara kön, nationell 

minoritet eller ej, religiös minoritet eller ej, socioekonomisk grupp, utbildningsnivå, 

funktionalitet med mera. Men variablerna som beskriver olika individerna i materialet är 

hos Nie, Power och Prewitt (1963) inte bara få utan icke-existerande. Syftet med Nie, 

Power och Prewitt undersökning, liksom med Almond och Verbas är att skapa 

aggregerade data som beskriver hela nationer. Det saknas fullkomligt ett explicit 

resonemang om vilka som kommer med i materialet. Variabler som just kön, nationell 

minoritet eller ej, religiös minoritet eller ej, funktionalitet med mera är osynliga. 

Avsaknaden av just variabel kön blir explicit i Ingleharts beräkningar av hur just 

röstmönster, politiska attityder och värderingar skapas under en individs formativa år och

hur väl det går att iaktta kohortdistinkta skillnader. Detta beräknas hos Inglehart utifrån 

huruvida personer röstar som sina fäder 92, hur väl fäders socioekonomisk status påverkar

individers värderingar, hur väl fäders sysselsättning och yrke påverkar individens 

värderingar, hur väl fäders utbildningsnivå påverkar värderingar 93 och än mer. Det 

framkommer hos Inglehart att det är fädernas egenskaper som definierar de formativa 

åren. Detta är inte unikt för Inglehart. Avsaknaden av en totalhistoria; människans 

historia i förmän för endera mannens historia, eurocentrisk historia, och olika former av 

exkluderande historia är genomgående ett problem inom den politiska teoribildningen 

som i stort vilar på en analysapparat av stat och individ som går tillbaka till Aristoteles, 

Sokrates och Platon

(3)Hypotesernas samtidskontext

Först och främst är det relevant att iaktta den inledande referensen till  ”recent economic 

stagnation” som Inglehart hänvisar till.94 Boken “The Silent Revolution” utkom 1977 och 

den ekonomiska stagnationen som Inglehart hänvisar till är 70-talskrisen som stod sig 

ändå in på 80-talet. Inglehart presenterar således sin forskning under en pågående 

ekonomisk kris. Det var en period av lågkonjunktur och så kallad “stagflation”; en 

situation där en hög arbetslöshet och en hög inflation inträffar samtidigt. Detta var 

92  Se Inglehart 1977, Tabell: 10 – 3, s. 277 
93  Se Inglehart 1977, s. 80,  tab 3 - 3
94  Inglehart 1977 s. 22
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dittillsvarande ovanligt; att inflationen och arbetslösheten sammanföll inom den 

lågkonjunkturella cykeln.  Sammantaget var det en nyliberal uppväckelse och en återgång

till marknadsidealismen och dess modeller om det perfekta marknaden och den rationella 

aktören.95 Samtidigt skedde omfattande förändringar av produktionens organisering inom 

samtliga västerländska ekonomier. Eskalerande tertiärisering, professionalisering av 

arbete och specialisering och integrering av hela den globala marknaden var de 

förändringar som kom att kallas ”den tredje industriella revolutionen”96 . Något som i 

litteraturen kommit att kopplas samman med 70-talets ekonomiska 

strukturomvandlingar.97 I det sociala systemet skedde även där omfattande förändringar. 

Litteraturen redogör för de sociala revolutioner som med sin kumlen år 1968 gav uttryck 

för individualism och postmodernism med hänsyn till politisk inklusion och politiskt 

deltagande, självuttryck och social rättvisa.98

Det är i min mening och i analysens intresse relevant att ifrågasätta rimligheten i 

påståendet om att den omfattande ekonomiska turbulensen under 70-talet inte kommit att 

påverka den generella välfärden bland de västerländska samhällena. Krisen är starkt 

nedtonad i Ingleharts text, men det går att föreställa sig att då texten är producerad mitt i 

en kris (eller mellan två oljekriser) så har de bestående effekterna för världsekonomin och

det globala samhället ännu inte manifesterat sig på ett tillräckligt explicit sätt. Därför är 

det viktigt att ta med sig uttrycket ” Recent economic stagnation does not seem to have 

underdone the effects of the twenty fat years from 1950 to 1970.” vidare till Ingleharts 

senare verk. 

De västerländska ekonomierna och världen i stort har sedan 70-tals kriserna 

genomgått ytterligare två stora ekonomiska kriser (1992 och 2008) som enligt litteraturen

haft bestående effekter på det ekonomiska, politiska liksom det sociala 

samhällssystemet.99 Jag vill påstå att Inglehart med facit i hand bör revidera denna 

mening , eller i alla fall omvärdera den - och därmed den övertygelse om att de 

95 Sverenius 2000, s. 51
96 Schön 2000
97 Se bland annat Sacchetti & Sugden 2011
98 Se bland annat resonemang om modernitet hos Wennerhag 2008, s. Kapitel 1 ”3 Modernitet, sociala 

rörelser och politik.
99 Wyn och Wilson 2012; Parodi och Sciulli 2012
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västerländska ekonomierna inte har påverkats negativt i någon långsiktig bemärkelse av 

en försämrad ekonomisk situation. Detsamma gäller uttrycket ”The simple fact that no 

Western country has been invaded for thirty years may have significant consequences”. 

Inget västerländskt har blivit officiellt (traditionell mening där en stat förklarar krig mot 

annan stat) invaderat av ett annat land under de senaste fyrtio åren men den geopolitiska 

kartan har däremot utsatts för dramatisk instabilitet under de senaste decennierna. 

Litteraturen säger att de väpnade konflikternas natur i sig har förändrats. Se bland annat 

studier av Mearns och Norton (2010) om kausalitet mellan klimatkriser; global 

uppvärmning och väpnade konflikter; Wessells (1998) om hur de nya konflikterna i 

modern tid har en övervägande skada på barns fysiska och psykiska säkerhet på ett helt 

nytt sätt; Ayoob (1995) om hur de före detta västerländska kolonierna efter kalla kriget 

kommit att fastna i stagnerande mellanstatliga och inomstatliga konflikter. 

Stat mot stat i den traditionella bemärkelsen har således övergått i interna 

konflikter mellan olika grupper inom länder i en ökande grad. Inom Europa finns det 

studier som pekar på social oro med växande xenofobi, religiös intolerans och ökande 

politiskt våld.100 Utanför Europa ser man andelen väpnade konflikter inom länder; 

inbördeskrig och interna konflikter och tillsammans med detta de systematiska 

terrorattentat med endera religiösa, nationella eller etniska förföljelsegrunder.101 Det så 

kallade ”Kriget mot terrorn” som USA initierat och som fler länder deltar i har även 

dragit in de västerländska ekonomierna i aktiv militär konfrontation andra stadsmakter.102 

Detta är en utveckling som skett efter att Inglehart skrev sin bok 1977 och återigen, med 

facit i hand lär Inglehart revidera denna mening. Det är rimlig att de senaste decenniernas

oro lär ha påverkat den trygga och stabila situation som Inglehart ser som nödvändigt för 

att få, bland annat få de ”distinkta kohortfarenheter” som bäddar för utvecklingen av 

postmoderna värderingar. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att ”Silent Revolution” är producerad 

mitt i en brytningstid; ekonomiskt, socialt som politiskt. Utifrån detta faktum och utifrån 

100 Se Gustavssons kritiska studie (avhandling) 2011 av Inglehart om utvecklingen av illiberala attityder i 
västerländska ekonomier.

101  Se bland annat Themnér och Wallensteen 2013; 2014
102  Se studie om hur västerländska demokratier går i väpnad konflikt med illiberala stater hos bland annat 

hos McKeown 2014; 
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kunskap om hur Inglehart har kombinerat empiriska utsagor med sina teoretiska ansatser; 

(hypoteser som bygger på historiska fenomen som frånvaro av krig och ekonomisk och 

fysisk säkerhet) är det rimligt att förvänta sig att Inglehart kommer att vara tvungen att ta 

hänsyn till den historiska utvecklingen av politisk, ekonomisk och social trygghet och 

stabilitet under perioden från ”Silent Revolution” (1977) till ”Modernization and 

Postmodernization”(1997) samt till ”Agency, values, and well-being: A human 

development model” (2010)

Inglehart 1997

I texten och studien ”Modernization och postmodernization” framkommer ett implicit 

eurocentrisk perspektiv som inte problematiserar rådande samt historisk politisk, social 

och ekonomisk global maktdiskurs. Här framkommer inte alternativa förklaringsmodeller

av hur ekonomiskt förtryck, kolonisation och efterföljande beroendeförhållanden kommit 

att påverka hur väl olika länder har bra eller dåliga förutsättningar för ekonomisk 

utveckling och utveckling av demokratiska attityder. Det framkommer inte heller någon 

reflektion över inneboende illiberala tendenser hos den västerländska kulturen i en 

relevant historisk kontext. Exempelvis rasism, fascism och nazism som härjat Europa 

under 1900-talet, samt den systematiska diskrimineringen av afroamerikaner i USA under

större delen av 1900-talet. Här presenteras endast denna västerländska kultur som den 

mest positiva för en utveckling mot demokratiska attityder och postmoderna värderingar. 

Kulturen som är protestantisk, sekulär-rationell och västerländsk. Att det finns 

internaliserade illiberala attityder i europeiska samhällen och institutioner beaktas inte i 

överhuvudtaget.  Denna totala avsaknad av självkritisk reflektion och kritisk distans till 

sin egen kontext sätter västerländsk kultur på en högre nivå än andra kulturer. 

Historiebruket i denna text bedöms som att vara ideologiskt, existentiellt och även ett 

icke-bruk. Denna analys bygger på två aspekter; det faktum att hypoteserna kvarstår över 

tid samt resonemanget och argumentationen kring hur kultur är en spårbunden faktor för 

utvecklingen av det postmoderna samhället. 

43



(1) Hypoteserna kvarstår

Under den period som texten Inglehart och Welzel (1997) kom ut ligger 70-talskriserna, 

60 och 70 talets ekonomiska, sociala och politiska omvandlingar i ett definitivt förflutet. 

Sovjets fall pressar även fram en ny europeisk geopolitisk karta. Detta tillsammans med 

expansioner och omvandlingar av Europeiska unionen samt ekonomiska krisen 1992 

påverkade den västerländska samhällsutvecklingen på många sätt. Eftersom den 

hypotesgenererande grunden i verket från 1977 bygger i huvudsak på utsagor om 

västerländska historiska förlopp där den ekonomisk och fysisk säkerhet över generationer

är grunden till till att är det relevant att iaktta hur hypoteserna som ställs mot det 

empiriska material förändras, eller inte förändras under perioden. Efter en behandling av 

texterna går det däremot att konstatera att hypoteserna och argumentationen kring dem 

kvarstår i sin ursprungliga form. 

Hypoteserna uttrycks  i denna text som ”A scarcity hypothesis”  och ”A 

socialization hypothesis” men har samma innebörd som hypotserna 1977.103 Teorin 

bakom knapphetsprincipen; ”Maslows trappa” nyttjas än i dag inom en uppsjö olika 

discipliner och områden; detta till trots har den kommit att bli bli kritiserad. Bland annat 

Maslows föreställning om behovens hierarkiska exklusivitet har kommit att kritiseras; det

vill säga att motivationen att uppfylla behov på ett visst steg inte uppfylls förrän den 

föregående behovet har  uppfyllts. Litteraturen har empiriskt bevisat att det finns en 

omfattande dynamisk relation mellan uppfyllandet av behov där fokus på ett visst 

behovsområde förstärker ett eller flera andra områden samtidigt.104 

Det framgår att trots samhällsutvecklingen kring hypoteserna varit turbulent så har

inte de grundläggande hypotserna förändrats. Genom att hänvisa till material som nu 

utgörs av data från World Value Survey menar författarna att utvecklingen av 

postmaterialistiska attityder och postmoderna värderingar tillsammans med förändrade 

politiska färdigheter fortgår.

103 Se Inglehart och Welzel 1997, s. 33
104 Se bland annat Hagerty 1999
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(2)Kulturell spårbundenhet

Det uppkommer däremot skillnader mellan länder som inte kan förklaras genom med 

ursprungliga teorin. Författarna finner bevis i materialet från World Value Survey som 

pekar på att vissa länder ser en långsammare utveckling än andra. Detta förklaras med att 

olika samhällens kulturella förutsättningar kommer att gynna eller missgynna 

utvecklingen av postmateriella attityder, postmoderna värderingar och politiska 

färdigheter. Författarna konstruerar då en ny hypotes som säger att just kulturella faktorer

har en starkt bidragande effekt på samhällsutveckling 105  De finner att länder till och med 

inom Europa som exempelvis Polen har en större tröghet mot exempelvis Storbritannien, 

Frankrike eller Västtyskland. På samma sätt kommer det fram att Östtyskland 

tillsammans med sovjet uppvisar en tröghet som inte återfinns i exempelvis Västtyskland.

Författarna tolkar detta som att i fallet Polen håller katolicismen utvecklingen tillbaka, 

emedan i Östtyskland fanns det kommunistiska arvet. Katolicism och kommunism ses här

som kulturella faktorer som hämmar utvecklingen av postmateriella attityder och 

postmoderna värderingar. Författarna kommer fram till att länder som befinner sig högst 

upp avseende postmateriella och demokratiska attityder och postmoderna värderingar är 

protestantiska länder som är sekulariserade i hög grad. Längst ner på skalan befinner sig 

muslimska länder liksom afrikanska länder där traditionella värderingar och religiösa 

attityder står i fokus. Författaren drar därmed slutsatsen att olika kulturella faktorer har 

olika grader av traditionalism och vikt vid religiösa värden och att detta påverkar 

utvecklingen. Efter protestantism och den engelsktalande världen har sekulär-rationalism 

inneboende i sin kultur finns det därmed god anpassning till postmaterialistiska och 

demokratiska attityder samt postmoderna värderingar.   

Inglehart 2010

I detta verk framkommer en stark ideologisk förskjutning idéer om marknadskrafter som 

samhällets motor) som korrelerar väl med den samtidskontext som författarna verkar 

inom (globaliseringsberättelsen). Perspektiv om den ”osynliga handen” som styrande av 

inte bara marknaden (klassisk liberalism) utan av hela samhällen (nyliberalism) 

105 Inglehart&Welzel  (1997), s. 217
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framkommer tydligt. Det framkommer även en vilja att i retrospekt ”skriva om” tidigare 

verk av Inglehart. Detta då författarna uttrycker att trots att idéen om samhället som 

evolutionärt framväxt och styrt via en osynlig hand inte varit explicit tidigare så har det 

ständigt varit en given ansats. 106

Författarna reproducerar även de ursprungliga hypoteserna från 1977 samt teorin 

om kulturell spåbundenhet från 1997. Här har således icke-bruket liksom de ideologiska 

och existentiella tendenserna ärvts. Sammanfattningsvis är historiebruket i denna text 

ideologiskt, existentiellt och ett icke-bruk. Denna analys baseras först och främst på det 

faktum att texten reproducerar samma resonemang från 1977 och 1997 men även på det 

nya perspektiv på utveckling som presenterats. 

(1) Hypoteserna kvarstår 

Författarna menar i denna studie att när systemfaktorer som ekonomisk utveckling 

påverkar mikronivån eller individnivån finns det nu en uppsättning strategier som väljs ur

en ”pool of existing life models”. Denna föreställning är en utvecklingen av teorin om 

kulturell spårbundenhet, men bygger på samma grund som presenterades i Inglehart och 

Welzel (1997) som säger att olika kulturer har egenskaper som lämpar sig mer eller 

mindre bra för en önskvärd samhällsutveckling. Den grundläggande idéen om 

västerländsk postmateriell utveckling utifrån de hypoteser som ställdes i Inglehart (1977) 

är även fortfarande gällande om än inte lika explicit. Författarna presenterar den 

grundläggande teorin som en ren redogörelse inledningsvis för att orientera och placera 

texten om ”agency” i ett relevant ramverk.  Därmed konstateras att icke-bruket liksom de 

ideologiska och existentiella historiebruken ärvts vidare. 

(2) Perspektiv på utveckling   

Att samhället utvecklas evolutionärt är inte ett helt oproblematiskt antagande om 

106 Se Inglehart och Welzel 2010, s. 46 som uttrycker att ”Most theories of value change, including 
Inglehart’s (1977, 1990) generational replacement thesis, follow an evolutionary logic, even if they are 
not explicit about this.”
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utveckling av samhället och är i jämförelse med Ingleharts tidigare verk, ett nytt explicit 

element i den ursprungliga teorin som presenterades 1977. Inglehart och Welzel 

kommenterar själva detta och menar att;

Most theories of value change, including Inglehart’s (1977, 1990) 

generational replacement thesis, follow an evolutionary logic, even 

if they are not explicit about this. 107

Men detta menar författarna att även om det inte varit explicit uttryckt tidigare så utgår 

teorin och de hypoteser som presenterades i ”The Silent Revolution” (1977) ifrån denna 

evolutionära hållning

Föreställningen om det evolutionärt framvuxna samhället känns mest igen från 

den teoribildning som ser samhället som en spontan ordning. Denna epistemologiska 

ansats menar att interventioner och ingrepp i samhället i syfte att förändra eller omfördela

är fel på grund av samhällets evolutionära natur. Samhället ser ut som det gör och har den

sammansättning det har då det har förändrats och utvecklats på naturlig väg.108 Kritik har 

lyfts inom liberal skola som menar att detta perspektiv legitimerar att det existerar 

orättvisa samhällsordningar och fördelningar.109  Denna ansats kan exempelvis legitimera 

slavsystem i USA eller feodalsystemet i Europa. Det kan legitimera strukturella 

ojämlikheter mellan människor och mellan länder.

Inglehart och Welzel menar att samhällets förändring och anpassning inte är på 

förhand planerad eller organiserad. De menar att det finns ”osynlig hand ” som 

organiserar samhällsutvecklingen. 110 Hänvisningen till ”the invinsible hand” tydliggör 

relationen till den marknadsorienterade klassiska liberalismen som kom till uttryck 

genom Adam Smith och synen på marknaden som en egen organism som styrs utav ”den 

osynlig handen”. Det är genom 1900-talets nyliberala tolkningar som denna osynliga 

hand kommit att förlängas till samhället i helhet.

107 Inglehart och Welzel (2010), .s 46
108  Denna epistemologiska grund framkommer bland annat hos nyliberala politiska teoretiker som Hayek 

1960;1973;1978;1979, Sugden 1989 och Tomasi 2012
109 Se Rawls och Buchannan hos Kymlicka 2002 och Tomasi 2012
110 Inglehart och Welzel 2010 s. 46
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”Globaliseringsberättelsens” avhistorisering och avpolitisering där idéen om 

staten har gett vika för en idé om marknaden där de tidigare marknadsekonomiska 

teorierna nu kommit att bli teorier om samhället i stort blir mycket framträdande i denna 

text. Jag vill påstå att det framgår att Inglehart och Welzel (2010) är en del av detta 

ekonomiska tänkandets paradigm. Genom att iaktta samhället som en självgående apparat

där rättvisa och orättvisa ordningar förklaras genom att hänvisa till samhällets 

evolutionära framväxt är ett mycket komplicerat perspektiv då de strukturella 

förklaringsmodellerna; postkoloniala, beroende, världssystem – teorierna inte längre kan 

nyttjas. Detta perspektiv är i min mening även en tydligt markör för just avhistorisering. 

Genom att göra avkall på idéer om rättvisa och orättvisa, (det finns ingen rätt och fel i en 

evolutionär framväxt) ansvarsbefrias västerländska samhällen från olika former av 

strukturellt förtryck. 

13. Sammanfattande slutledning

Historiebruket hos Inglehart (1977) och Inglehart och Welzel (1997); (2010) är 

normativt. I den meningen att det är ideologiskt, existentiellt och ett icke- bruk.

Ett diskursivt historiebruk skulle i motsatts till Inglehart (1977) och Inglehart och 

Welzel (1997); (2010) vara moraliskt och vetenskapligt. Här problematiseras makt och 

maktförhållanden i social, ekonomisk och politisk samhällelig diskurs på alla nivåer över 

tid. Förändringar av mening och betydelse av språk och nyckelbegrepp över tid iakttas 

även. 

14. Slutdiskussion. 

Det finns idag ett växande forskningsfält som lyfter vikten av att granska den diskursiva 

kontexten i hur hur sociala historiska fenomen och begrepp konstruerats och 

återkonstrueras i det samhällsvetenskapliga samtalet. Det som jag ser som mest 

framträdande hos Inglehart (1977) och Inglehart och Welzel (1997); (2010) är just den 

ideologiska dimensionen samt det ideologiskt drivna icke-bruket av historia. Här saknas 

maktperspektivet och medvetenheten om att olika sociala grupper levt med systematiskt 
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olika förutsättningar under sina formativa år. Mycket lite i materialet problematiserar 

sedan en europeiska illiberal kultur som får sin kulmen under andra världskriget. Även 

rasismen som politisk, ekonomisk och social diskriminering av afroamerikaner i USA har

ett försvinnande litet utrymme. Illiberala element som bygger upp nazism, fascism och 

rasism och som genom historien kommit och gått bland de västerländska samhällena och 

som på inget sätt helt enkelt upphört att existera. Att icke-bruket av historia kommit att 

vara ett verktyg för det ideologiskt motiverade historiebruket är tydligt. 

Med hänsyn till att Europa och i allmänhet de västerländska samhällena 

genomgick omfattande förändringar under 1900-talet är det förvånande att det inte 

kommer fram tydligare i Ingleharts verk. Avkolonisering, ekonomiska, politiska och 

sociala reformationer, kriser och omvandlingar tillsammans med krig och konflikt har 

gjort om det globala geopolitiska kartan på djupet. Expansionen av Europeiska unionen 

och framväxten av stora snabbt växande ekonomier utanför den västerländska sfären har 

kommit att ifrågasätta den traditionella maktbalansen mellan öst och väst. Historiker Eric 

Hobsbawn uttryckte tämligen dramatiskt i sitt verk från 1994 ”The Age of Extremes: The

Short Twentieth Century, 1914–1991” att 1900 talet sett;

”[...] the most dramatic, rapid and profound revolution in human affairs of 

which history has record”111

I relation till detta är det anmärkningsvärt att Inglehart behålla sin ursprungliga idé om att

”Recent economic stagnation does not seem to have underdone the effects of the twenty 

fat years from 1950 to 1970.” En idé som formuleras 1977 och som aldrig revideras. Det 

är även tydligt att behovet av existentiellt historiebruk varit mycket stort under perioden, 

vilket kan förklara denna frånvaro av historiska fakta som kan ifrågasätta eller 

problematisera Ingleharts teleologiska framstegsmodell. 

Det har framkommit i inledningen och forskningsläget till denna studie att mycket

finns att önska hos de samhällsvetenskapliga modellbyggarna. Med det finns även ett 

antal välkända namn inom den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen; King, Keohane 

111  McMahon 2003
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och Verba (1994) som lyft detta faktum och menar att just samhällsvetenskapen har en 

given tendens att forska och producera kunskap utifrån en personlig och idiosynkratisk 

grund. King, Keohane och Verba menar det varit typiskt inom samhällsvetenskapen att 

forskning kring vissa sociala, ekonomiska och politiska grupper utförs av just de som på 

ett eller annat sätt tillhör denna sociala, ekonomiska eller politiska grupp. Kvinnor har 

fått synliggöra könsmaktsordningar inom vetenskapen och nationella minoriteter eller 

icke-västerländska nationaliteter har fått synliggöra rasistiska och koloniala perspektiv 

inom den västerländska vetenskapen.112 Det är således rimligt att påstå att västerländska 

vita män ofta har iakttagit den västerländska vita mannens samhälle och historia och har 

sedan varit redo att argumentera för modeller som passar den västerländska vita mannens 

framtid. 

Sammanfattningsvis anser jag att Stråth (2009);(2013) genom sin kritiska 

reflektion av den ”nyliberala globaliseringberättelsen” tillsammans med Gustavsson 

(2011) väl beskrivit denna världsberättelsen inneboende komplexitet. Genom att 

diskrepansen mellan ide och verklighet inom den liberala ideologin ökar, ökar samtidigt 

det västerländska samhället behov av syfte, mening och identitet. Detta skapas genom 

mer eller mindre väl användande av historiebruk. 

Jag hoppas med denna studie ha accentuerat och konkretiserat den lucka i 

forskningen som utgörs av en brist på samhällsvetenskapligt intresse av att granska 

historiebruk samt ett historievetenskapligt intresse av att granska samhällsvetenskaplig 

ekonomisk och politisk teoribildning. Jag vill påstå att det är kritiskt att forskningen 

granskar det som anses vara vedertaget och normalt (det moderna västerländska 

majoritetssamhället) på samma sätt som den granskar det som anses vara extremt och 

avvikande ( kommunistiska och fascistiska system och ordningar). Detta är viktigt då 

förskjutningar av normaltillstånd sker gradvis över tid och har så gjort konsekvent över 

människans historia. Det finns ingen rimligt förklaring till varför det vedertaget erkända 

ska vara föremål för någon form undantag från kritisk granskning. 

112 King Keohane och Verba 1994
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