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Inledning 
Professioner spelar en mycket stor roll i våra liv, även om vi kanske inte reflekterar så mycket över 

det. Vetenskapligt skolade läkare och psykiatriker tar hand om oss när vi blir sjuka, arkitekter och 

stadsplanerare ritar och planerar de hus vi bor i och de kvarter vi rör oss i. Ingenjörer konstruerar 

våra broar, våra bilar och källorna till vår energiförsörjning. Professionella pedagoger tar hand om 

våra barn och professionella geriatriker hjälper våra äldre. 

Vårt samhälle är uppbyggt kring organisationer och byråkratier där de professionella ingår som en 

viktig del. Den inflytelserike amerikanske sociologen Talcott Parsons (1902-1979) menade att 

professionernas hegemoni är det främsta kännetecknet på ett modernt samhälle. Den är av en mer 

avgörande betydelse än om samhället är kapitalistiskt eller socialistiskt organiserat.1 Hans sentida 

kollega Anthony Giddens menar att tillit till olika expertsystem (vid sidan av symboliska medel som 

pengar) utgör modernitetens fundament.2 Dessa tankegångar kan även föras tillbaka på en av 

sociologins klassiker, Max Weber, som betonade rationaliseringsprocessens och byråkratins centrala 

roll för förståelsen av det moderna samhället.3   

Kopplingen mellan professioner och statsmakt var och är i Sverige mycket stark. Vid 1980-talets slut 

var tre av fyra organiserade akademiker offentliganställda. 97 procent var löntagare, och därmed del 

av en privat eller offentlig byråkrati. Endast 3 procent av akademikerna utgjordes av fria yrkesutövare 

(d.v.s. egenföretagare).4 

Under socialdemokratisk ledning inriktades politiken under efterkrigstiden mycket aktivt mot 

modernisering och strukturrationalisering av samhället. Urbaniseringen påskyndades t.ex. genom 

byggandet av över en miljon nya bostäder inom ramen för det s.k. miljonprogrammet 1965-75. Den 

offentliga sektorn expanderade kraftigt med bl.a. nya storsjukhus, enhetsskola, utökade 

socialförsäkringssystem, finansierade genom kraftigt höjda skatter. En mängd nya myndigheter 

inrättades och antalet kommuner minskade drastiskt genom sammanslagningar som gynnade 

regionala residensstäder. Landet centraliserades och alltfler människor blev beroende av de 

offentliga systemen – och därmed i förlängningen av politiska och professionella beslut. Parallellt 

med detta expanderade den högre utbildningen kraftigt för att kunna försörja samhället med fler 

professionella experter och byråkrater.5 

                                                           
1
 Brante 1992 sid 1 

2
 Giddens 1996 sid 33f 

3
 Brante 2014 sid 14. Turner 2001. 

4
 Hellberg 1991 sid 28 och 31f, 34 

5
 Brante 2014 sid 67ff. Allmänna fakta som inte är notade i inlednings- och syftesavsnitten är istället notade när 

de återges i kontextkapitlen längre fram i uppsatsen. 
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Professionernas ökande betydelse hänger inte bara samman med statsmaktens utan även med 

vetenskapens expansion. Den professionella logiken är starkt kopplad till tron på rationell 

problemlösning, samt i förlängningen till planering och social ingenjörskonst. De professionella kan 

sägas utgöra en länk mellan å ena sidan staten och vetenskapen, å andra sidan staten och 

medborgarna. Rationaliseringsprocessen och professionernas ökande betydelse underlättades även 

av en politik för klassutjämning. Expertkåren kom under efterkrigstiden att gradvis överta de gamla 

traditionella auktoriteternas samhällsbärarroll.6 Till skillnad från den traditionella auktoriteten: som 

var knuten till en specifik individ, exempelvis genom ålder eller börd, baserades den professionelles 

status helt på yrkesrollen. Individen under läkarrocken var idealtypiskt sett utbytbar.7  

De professionellas framskjutna ställning gjorde dem samtidigt sårbara för kritik riktad mot staten 

eller vetenskapen. Kritiker mot utvecklingen fanns förstås hela tiden. Från slutet av 1960-talet 

intensifierades dock denna kritik tydligt. Kritiken artikulerades främst av den s.k. nyvänstern och 

riktade sig mot en maktbärande socialdemokrati, som man menade upprätthöll ett kapitalistiskt och 

byråkratiskt system snarare än att förverkliga sina socialistiska ideal.  

 Under loppet av 1970-talet växte och breddades så kritiken till ett allmänt ifrågasättande av 

tillväxtfilosofin, alla sorters auktoriteter, samt samhällets rationalism och materialism. Missnöjet 

riktades även mot storskaligheten, maktkoncentrationen, den förment naiva tilliten till vetenskapen 

(symboliserad bl.a. av kärnkraften), urbaniseringspolitiken samt den sociala ingenjörskonsten – och 

inte minst det anonyma, torftiga och själlösa massamhälle dessa krafter ansågs skapa. Alternativen 

stavades bl.a. decentralisering, medborgarinflytande och förstärkt miljöhänsyn.  

1970-talets samhälls- och civilisationskritik drabbade inte minst de klassiska professionerna och de 

experter som ansågs upprätthålla det rådande systemet. Professionsforskaren Thomas Brante 

nämner läkaren, universitetsläraren/forskaren och den sociala administratören/byråkraten som tre 

centrala professioner i det välfärdsstatliga bygget. Läkarkåren kan betraktas som den idealtypiska 

professionen, den mest framgångsrika med avseende på inflytande och kulturellt kapital. 

Universitetslärarens/forskarens särställning motiveras av att denne utgör själva förutsättningen för 

de övriga professionerna. De centrala byråkraterna och expertutredarna slutligen har naturligtvis en 

viktig roll i kraft av sin placering nära makten.8  Jag skulle även vilja nämna arkitekterna, som i 

synnerhet i rollen som stadsplanerare hade ett stort inflytande över uppbyggandet av det moderna 

Sverige. 

 

                                                           
6
 Den processen startade naturligtvis tidigare, men accelererade under 1950-, 1960-, och 1970-taletn. 

7
 Brante 1992 sid 5 

8
 Brante 2014 sid 70 
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Välfärdsstatens expansion innebar även att en rad tidigare icke-professionella yrken 

professionaliserades. Brante lyfter fram socionomer, lärare och sjuksköterskor som de främsta 

exemplen på dessa ”nya professioner”. De hade sin ”take-off ”under 1960-talet och expanderade 

sedan kraftigt under 1970- och 1980-talet.9 De nya professionerna drabbades inte av kritik på samma 

sätt som de klassiska professionerna under den studerade perioden. Sjuksköterskornas ökade status 

kan snarast sägas avspegla nedbrytandet av hierarkier inom sjukvården. Lärarkårens expansion 

hänger samman med enhetsskolans införande, realskolans och gymnasiets omvandling från 

elitutbildning till egalitär massutbildning.  Avseende socionomkåren så tillhörde många av dess 

medlemmar själva de radikala samhällskritikerna.10 Ett par av de debattörer jag kommer att ta upp 

mer ingående i denna uppsats har t.ex. själva en bakgrund som socionomer eller sociologer.  

Tiderna skulle dock åter förändras. Det ”röda 1970-talet” skulle, på ett för vissa betraktare lite 

paradoxalt sätt, komma att ersättas av det ”blå 1980-talet”. För professionernas del innebar det 

emellertid inte att kritiken mot dem avtog. Den tog istället en ny form. Högervindarna på 1980-talet 

utmärktes nämligen inte av någon renässans för gammaldags statskonservatism eller krav på 

hierarkiernas återupprättande. Det var istället ”nyliberala”11 idéer som gjorde sitt intåg och de 

framhävde marknadskrafternas logik som den allena saliggörande. Det innebar en ny form av 

utmaning mot den professionella logiken.   

1980-talet innebar ett ökat ifrågasättande av välfärdsstaten.  Den offentliga sektorn ansågs ha nått 

en gräns där den inte kunde expandera mer utan negativa konsekvenser. Under decenniet skulle 

marknadsprinciper – konkurrens och valfrihet – få ett allt större genomslag i den offentliga sektorns 

organisation. Dessa principer kom efter hand att konkretiseras i styrningsfilosofin New Public 

Management, d.v.s. ökad extern granskning, yttre incitament och kvantifierad kontroll av de 

professionella inom offentlig sektor.12  

Idag upplever många professionella inom offentlig sektor att deras autonomi har kringskurits. De 

uppfattar att den ekonomiska och byråkratiska styrningen har ökat gradvis.13 Den kritik som 

framfördes mot de klassiska professionerna under 1970- och 1980-talen kan sägas utgöra en 

idéhistorisk bakgrund till denna utveckling.  

                                                           
9
 Brante 2014 sid 72ff. Lärarkårens expansionstakt avtog dock under 1980-talet.  

10
 Svensson 2015a sid 112 

11
 Begreppet förklars mer ingående i teoriavsnittet 

12
 Brante 2014 sid 76. Jmf Brante et. al. 2015 sid 147f. Begreppet New Public Management myntades av 

statsvetaren Christopher Hood 1991 för ett då redan existerande fenomen. Se Agerberg 2014. Enligt Hood kan 
New Public Management ses som en legering av ”Public Choice”-idéer (en central del i ”Neoliberalismen” och 
vars företrädare, Gordon Tullock, jag behandlar ingående nedan) och ”Managerialismen”, dvs ett förträde för 
organisationen (byråkratin) i relation till professionen. Se Hood 1991. 
13

 Johnsson 2015 sid 191 



6 
 
 

Syfte, avgränsning och frågeställning 
Mitt syfte med denna uppsats är att tolka och jämföra den professionskritik som framfördes från 

vänster under 1970-talet med den nyliberala högerkritiken under 1980-talet. Det innebär att jag dels 

gör en jämförelse mellan olika politiska grupperingar, dels en jämförelse över tid. Mitt intresse rör i 

vilken mån man kan tala om en brytning i kritiken och i vilken mån det råder en kontinuitet. 

Avgränsningen bakåt i tid motiveras av att det är först på 1970-talet som professionskritiken, som del 

i en bredare civilisationskritik, slår igenom på bred front.  Avgränsningen framåt i tid motiveras av att 

det är i början av 1980-talet som de nyliberala idéerna introduceras och får sitt genomslag i Sverige. 

En del av dessa idéer får senare ett ännu starkare genomslag, men de grundläggande principerna 

förblir i huvudsak desamma.14  

Min frågeställning kan sammanfattas enligt följande: Vilka är likheterna och skillnaderna mellan den 

professionskritik som riktades ”från vänster” under 1970-talet och den professionskritik som sedan 

riktades ”från höger” under tidigt 1980-tal. 

Teori och definitioner 
Till att börja med bör själva professionsbegreppet utredas. Thomas Brante definierar en profession 

något invecklat som en grupp med ”tillgångspunkter till vad som anses utgöra den högsta kunskapen 

och med denna förenade praktiker inom ett centralt och högt värderat område eller ’fält’ som 

medicin, teknik, trygghet eller estetik”.15 Professionen skall m.a.o. vara erkänd som en sådan av 

omgivningen. Den högsta kunskapen i modern tid är vetenskapen. Professionella kan därför sägas 

utföra praktiker som gör anspråk på att vara förankrade i vetenskap.  

Denna definition gäller främst de klassiska professionerna. Brante använder själv 

professionsbegreppet i en vidare mening när han talar om professionalisering, semiprofessioner och 

preprofessioner.16 Professionsbegreppet är inte dikotomt. En grupp professionaliseras ju mer de blir 

specialister på ett område och ju svårare det är för lekmän och utomstående att tillägna sig denna 

kunskap.17   

Professionsbegreppet definieras således bredare av Brante och Lennart G. Svensson i boken 

”Professionerna i kunskapssamhället” från 2015. De menar där att professionsdefinitionen måste ta 

hänsyn till både kognitiva och sociala aspekter. Professioner är ”kunskapsbaserade yrken där 

                                                           
14

Tankesmedjeverksamheten vid Timbro och Ratio påbörjas 1978. Se Boréus 1994 sid 114. Se även Östberg och 
Andersson 2013 sid 362f, 374ff 
15

 Brante 2014 sid 357 
16

 Brante och Svensson 2015 sid 14f. Det är inte nödvändigt att gå in på definitionerna av dessa 
underkategorier här. 
17

 Brante 2014 sid 76-80 samt Brante 1992 sid 18ff 
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kunskapen är abstrakt, systematisk och ofta även esoterisk.” I en välfungerande profession följer 

praktiken vetenskapligt baserade rön.18 De räknar även upp ett antal ”vanligt förekommande” sociala 

attribut som utmärker professioner. Några av dessa är:19 

 Professioner är samlade i förbund som tillvaratar deras intressen och kan utöva kontroll och 

utdela sanktioner mot icke-professionellt beteende.  Förbundet har en etisk kod inskrivet i 

stadgarna.  

 Professioner kontrollerar generellt sett sin egen arbetsdelning 

 Professionerna har en hög grad av autonomi. Kunskaperna och färdigheternas exklusiva 

natur gör arbetet svårt att kontrollera utifrån. Det kontrolleras istället kollegialt.  

 Professioner strävar efter yrkes- och kunskapsmonopol och använder staten för att få en 

exklusiv rätt till jurisdiktion. Det kan t.ex. krävas legitimation för att få utöva vissa 

professionella sysslor.  

 Professionella har genomgått en lång akademisk utbildning som är specialiserad och avslutas 

med examination.  

De sociala attributen ska ses som idealtypiska. De klassiska professionerna – läkare, jurister, forskare, 

arkitekter, etc. – uppfyller i regel samtliga attribut. Alla professioner gör det emellertid inte.  

I det här sammanhanget kan det finnas skäl att även säga något om professionsbegreppets 

förhållande till byråkratibegreppet.  Max Webers klassiska definition av byråkrati är att det är en 

organisationslogik som utmärks av specialisering, hierarki, skrivna dokument, formell utbildning, 

löneanställning på heltid, generella regler samt åtskillnad mellan ämbete och person.20 Det som 

framförallt skiljer byråkratin från professionell verksamhet är att byråkratin idealtypiskt sett är 

regelstyrd och styrs hierarkiskt medan professionerna är kunskapsbaserade och styrs kollegialt. I 

praktiken är emellertid inte alltid denna distinktion så tydlig. I Sverige arbetar de flesta professionella 

inom byråkratiska organisationer, och så har det även varit historiskt. Rollerna tenderar att flyta in i 

varandra och har framförallt kommit att göra det alltmer. Samtidigt förekommer det och har 

förekommit motstridiga intressen mellan renodlade byråkrater och renodlade professionella inom 

olika organisationer (inklusive staten). 21 

Sociologen Lennart G. Svensson menar att det finns fyra olika faktorer som påverkar yrkesutövandet 

för de professionella: Kunskaper, regler, etik och efterfrågan. Kunskapen och etiken kan hänföras till 

den professionella logiken. Reglerna till den byråkratiska logiken och efterfrågan till 

                                                           
18

 Brante och Svensson 2015 sid 18f 
19

 Brante och Svensson 2015 sid 20 
20

 Westenholz 1998 
21

 Jmf Svensson 2015b sid 147f 
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marknadslogiken. Konflikter mellan dessa är vanliga i professionellt arbete.22 Byråkrati och 

professionalism kan m.a.o. både vara sammanvävda och stå i konflikt med varandra.  

De professionskritiker som jag studerar i den här undersökningen gör som regel ingen distinktion 

mellan byråkrater och professionella. De professionella (specialisterna) ingår som en del i samma 

system som byråkraterna (generalisterna). Detta synsätt är inte särskilt märkligt på makronivå. 

Professionshistorikern Rolf Torstendahl slår också samman de bägge grupperna. Bägge kategorierna 

kan anses representera ett modernt och rationalistiskt förhållningssätt till hur samhället ska 

organiseras.23  

För min frågeställning är det också relevant att ta upp begreppen ”höger” och ”vänster”. 1970-talet 

anses allmänt ha varit dominerat av vänsteridéer medan 1980-talet lika ofta beskrivs som dominerat 

av högeridéer.24 När vi talar om höger och vänster, avser vi ofta fördelningsfrågor, konflikten mellan 

organiserade arbets- och kapitalintressen, olika uppfattningar om den offentliga sektorns dominans i 

förhållande till den privata, eller i vilken mån kollektiva politiska beslut eller individuella beslut på 

marknaden ska dominera samhället. De flesta identifierar sig också intuitivt med en position på den 

klassiska höger-vänsterskalan.25  

Jag kommer att använda mig av vetenskapsteoretikern Ludwik Flecks begrepp ”tankestil” och 

”tankekollektiv” för att operationalisera professionskritiker tillhörande högern respektive vänstern ur 

mitt källmaterial. Jag kommer att beteckna det tidiga 1980-talets nyliberaler som 

”högertankekollektivet” och 1970-talets vänsterkritiker som ”vänstertankekollektivet”. Fleck menade 

att särskilda idékomplex, dvs. tankestilar, uppstår i interaktionen mellan olika människor som 

tillsammans bildar ett tankekollektiv. Tankestilen bör m.a.o. betraktas som något kollektivt. 

Interaktionen mellan individerna i kollektivet behöver inte vara personlig utan kan även ske via 

tidskrifter och korrespondens.26  

Mitt urval av debattörer baseras dels på att de är byråkrati- och professionskritiker, dels på att de på 

olika sätt självdefinierar sig som tillhörande vänstern eller högern. Fördelen med detta angreppssätt 

är jag inte a priori låser fast hur de olika debattörernas professionskritik ska se ut utifrån en 

idémässig innehållsdefinition. Min ambition är inte att ge en representativ eller heltäckande bild av 

                                                           
22

 Svensson 2015b sid 147 
23

 Torstendahl 1989 sid 7f, 10f. Torstendahl poängterar att byråkrati är ett fenomen som inte bara berör 
offentliga organisationer utan alla moderna organisationer, dvs. även de privata företagen och organisationer i 
det civila samhället. 
24

 Se t.ex. Östberg och Andersson 2013 sid 213 
25

 Pedersen 1997 Jag bortser här från en statskonservativ eller fascistisk högerposition. 
26

 Fleck 1997 sid 22, 39f, 44, 48f, 52f. 58. Flecks teori utarbetades för vetenskapligt tänkande men kan även 
användas för andra typer av idékomplex. 
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1970-talsvänstern som helhet utan att lyfta fram de delar av vänstern som var just professionskritisk. 

Detsamma gäller 1980-talshögern.  Mer om detta under avsnittet ”Material och metod”. 

Angående högertankekollektivet så bör det preciseras att de debattörer jag tar upp samtliga ansluter 

sig till nyliberala tankegångar.  Det är främst i detta tankekollektiv som den tongivande 

professionskritiken återfinns inom högern under 1980-talet och det är de nyliberala idéerna i bred 

bemärkelse som pekar framåt mot dagens situation. Jag bortser därmed från eventuell 

statskonservativ, och med nyliberalismen oförenlig professionskritik, som kan ha funnits. 

Statskonservatismen får anses vara marginaliserad under den undersökta perioden.27  Att jag 

begränsar mig till nyliberaler i högertankekollektivet innebär dock inte att jag låser fast 

tankeinnehållet i definitionen mer än nödvändigt. Det finns skillnader i utgångspunkt för 

professionskritiken även inom gruppen nyliberaler.  

Ett problem här är att begreppet ”nyliberalism” ofta används oprecist. Engelskan skiljer på 

”libertarianism” och ”neoliberalism”. De som själva explicit kallade sig nyliberaler på 1980-talet kan 

hänföras till engelskans begrepp ”libertarianism”, motsvarande ”libertarianer” på svenska. Begreppet 

libertarianism hör hemma i den politiska filosofin. För libertarianer är äganderätten helig. De har en 

vision om den minimala staten, även kallad nattväktarstaten, vars enda uppgift är att upprätthålla lag 

och ordning och skydda äganderätten. Välfärdsstaten ska helt avskaffas.28  Libertarianerna utgår från 

ett principiellt rättighetstänkande. Beskattning av individen för omfördelning ses som en kränkning 

av individens rättigheter.29 Av de debattörer jag tar upp hänvisar John-Henri Holmberg och Sven 

Rydenfeldt explicit sig själva till den libertarianska traditionen.  

 

Engelskans ”Neoliberalism” är ett betydligt bredare begrepp. Statsvetarna Taylor C. Boas och Jordan 

Gans-Morse konstaterar i en genomgång av ett stort antal forskningsartiklar att begreppet av 

samhällsvetare ofta används som ett skällsord och sällan preciseras.30 De föreslår att begreppet 

används för att beteckna ett hävdande av marknadsmekanismen som en i alla lägen överlägsen 

styrlogik.31 Thomas Brante använder också begreppet nyliberalism på detta sätt: 

Den nya politiska ekonomin och ideologin kallas ofta nyliberalism, och bygger på 

antagandet att den samhälleliga tillväxten gynnas som mest om marknadens 

principer och dynamik, framför allt konkurrensprincipen och principen om 

                                                           
27

 Frenander 1999 sid 181ff, 261 
28

 Se Kymlicka 1995 kap 4. 
29

 Boréus 1994 92ff 
30

 Boas och Gans-Morse sid 137 
31

 Boas och Gans-Morse sid 157 
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individers fria val på en öppen marknad, tillåts dominera i de flesta sektorer, 

inklusive välfärdens traditionella sektorer som vård, skola och omsorg.
32

 

 

Nyliberalism i bredare bemärkelse innefattar både det engelska begreppet ”libertarianism” och 

begreppet ”neoliberalism”. Så används det t.ex. av statsvetaren Reidar Larsson i läroboken ”Politiska 

ideologier i vår tid” och av statsvetaren Kristina Boréus i hennes avhandling ”Högervåg”.
 
I denna 

bredare definition ingår förutom de rena libertarianerna även ”neoliberalism”, bl.a. den ekonomiska 

Public choice-skolan, dit Gordon Tullock hör, samt monetarister som Milton Friedman och anhängare 

av den s.k. Österrikiska skolan som Friedrich von Hayek.33  

Libertarianismen står oftast inte i någon direkt motsättning till ”neoliberalismen”. Då kan man 

använda det bredare begreppet nyliberalism. Libertarianerna vill utifrån sin moralfilosofiska 

utgångspunkt starkt begränsa statsmakten. Anhängarna av ”neoliberalismen”, såsom Public-choice-

skolan, har istället en ekonomisk utgångspunkt och betonar effektivitet och nyttomaximering.  I regel 

innebär det att även de vill begränsa statsmakten. Men, vilket jag kommer att ta upp i den 

avslutande diskussionen så har ”neoliberalismen” i form av New Public Management, även används 

för att effektivisera statsmakten i syfte att bevara en omfattande socialstat (det har åtminstone 

angetts som motiv). När jag inte preciserar begreppet nyliberalism i uppsatsen så avser jag den 

bredare definition som inkluderar både ”neoliberalism” och ”libertarianism”.  

Om den klassiska vänster-högerskalan i politiken förenklat kan sägas handla om fördelningsfrågor, 

och i vilken mån kollektiva politiska beslut eller individuella beslut på marknaden ska dominera 

samhället, så finns det även andra dimensioner i politiken. Statsvetaren Ronald Inglehart har 

framhävt den ökande betydelsen av ”postmateriella värden” sedan 1960-talet; såsom livskvalitet, 

självförverkligande, medborgarinflytande och miljöhänsyn. Det är i hög grad dessa värden som 

artikuleras i 1970-talets systemkritik.34 Jag har valt att koppla dessa värden till begreppet 

”Gemeinschaft” (se nedan). 

För att förstå professionskritiken är det viktigt att analysera kritikernas egna samhällsideal. För att få 

en bättre bild av hur kritiken förhåller sig till olika tanketraditioner kommer jag att analysera de olika 

kritikerna genom att relatera dem till den tyske sociologen Ferdinand Tönnies klassiska idealtyper 

Gemeinschaft och Gesellschaft.  Dikotomin Gemeinschaft-Gesellschaft kan nämligen sägas vara ett 

bakomliggande tema i väldigt mycket av den kritik som riktats mot det moderna samhället under 

hela dess existens. De två idealtyperna går tillbaka till det tidiga 1800-talets motsättning mellan 

                                                           
32

 Brante 2014 sid 76 
33

 Larsson 1994 kap 11. Boréus 1994 sid 7, 42, 69ff, 72f, 104, 302f. 306f. sid Se Wiklund 2006 sid 314 för en 
kritik av Boréus begreppsanvändning.   
34

 Andersen 1997 
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romantik och upplyssning och kan ses som renodlade föreställningar om vad som bör utmärka ett 

gott samhälle.  

Jag baserar mina definitioner på kultursociologen Johan Asplunds tolkning av Tönnies, vilka jag i sin 

tur anpassat för att ha användbara analytiska kategorier för mitt syfte. Gemeinschaft betecknar ett 

närsamhälle som utmärks av släkt- och familjelika, täta och nära relationer. Mänskliga roller 

uppfattas som ”naturgivna” och ”äkta”. 35 Gemeinschaft utmärks av att tillvaron är fattbar, förståelig 

och utgrundlig. Gemeinschaft-samhället präglas av en spontan ordning i motsats till Gesellschaft-

samhällets planerade och artificiella ordning.36 Jag räknar även Ingleharts postmateriella värden om 

personligt självförverkligande, vad som kan kallas ”romantisk individualism” till denna kategori.37 Jag 

kommer dock att redogöra för denna distinktion i analysen av materialet.  

Gesellschaft betecknar en instrumentell ordning, där människor har ett beräknande förhållningssätt 

till varandra. Gesellschaft-samhället utmärks av anonymitet, nyttomaximerande och ett alltmer 

rationaliserat tänkande och beteende.38 I Gesellschaft föregår tanken handling och individen försöker 

att kontrollera sin omgivning med hjälp av rationellt tänkande och agerande.39  

Gesellschaft kan ses som en abstrahering av det moderna (byråkratiska/kapitalistiska) samhället 

medan Gemeinschaft kan ses som en abstrahering av det traditionella samhället. Jag kommer dock 

att använda dikotomin för att analysera idealen bakom den framförda professionskritiken, inte som 

idealtyper över verkligt existerande samhällen. Detta gör jag genom att kombinera begreppsparet 

Gemeinschaft-Gesellschaft med höger-vänsterskalan.   

Figur 1 

Gemeinschaft 

 

 

Gesellschaft 

       

Höger  Vänster  

                                                           
35

 Brante 1998 
36

 Asplund 1991 sid 62, 64f 
37

 Idéhistoriskt är dessa till synes motstridiga värden ofta sammanbundna i modernitetskritiken. Ett förhållande 
som går tillbaka till romantikerna under tidigt 1800-tal som gärna kombinerade personlighetskult och ett 
hyllande av idealism och gemenskap. Se Hansson 1999 sid 184ff. 
38

 Brante 1998 
39

 Asplund 1991 sid 79f 
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”Höger” definieras i fyrfältaren ovan som ett motstånd mot att politiken ska styra över marknaden. 

”Vänster” som en önskan att politiken ska styra över marknaden. En distinktion görs samtidigt inom 

höger- och vänsterlägren utifrån om det är ett Gemeinschaft- eller Gesellschaft-ideal debattörerna 

önskar/tror att marknaden respektive statens styrning ska förverkliga.  

Forskningsläge 
Thomas Brante tar upp den akademiska professionskritik som fick sitt stora genomslag under 1970-

talet och riktades mot professionerna inom ramen för det cyniska paradigmet. Thomas Brantes 

begreppspar cynism/naivism syftar till att kategorisera olika synsätt på professionerna. Det naiva 

synsättet storhetstid sammanfaller med välfärdsstatens storhetstid under efterkrigstiden och 

föregick det cyniska som dominerande tankeparadigm inom professionsforskningen.  

Naivismen ser de professionella som altruister. De professionella drivs av att göra en insats för 

samhället eller klienten. Professionerna ingår i ett större funktionellt maskineri som får samhället att 

fungera och utvecklas.40 Den professionella logiken skiljer sig både från statens maktlogik och från 

marknadens vinstmaximeringslogik.41  

Det cyniska perspektivet slog igenom starkt på 1970-talet. Det ser tvärtemot det naiva synsättet de 

professionella som ett särintresse bland andra, som i kraft av sina kunskapsanspråk skaffar sig makt 

genom att liera sig med andra maktcentra, såsom staten och marknaden. De professionella slår vakt 

om sin särskilda status och ställning genom att bekämpa konkurrerande gruppers anspråk (andra 

professionella, eller amatörer) samt begränsa den egna gruppens storlek (utbildningar, legitimation). 

De försöker ”stänga” professionen på samma sätt som ett företag försöker stänga ute konkurrenter. 

De professionella drar nytta av att de sitter på kunskap som är mer eller mindre otillgänglig för en 

lekman att bedöma. Denna exklusivitet förstärks av specialisering och arbetsdelning. De 

professionellas särskilda kapital består bl.a. i att de kan ge legitimitet till beslut. De besitter ett 

kunskapskapital som kan bytas mot makt och pengar.42  

De ledande internationella företrädarna för det cyniska perspektivet var Eliot Friedson, Terence 

James Johnson och Magali Sarfatti Larson.43
 Brante citerar Magali Sarfatti Larson: 

 

… den process genom vilken producenter av speciella tjänster försöker skapa och 

kontrollera en marknad för sin expertis. Eftersom marknadsmässig expertis är ett 

avgörande element i den moderna ojämlikheten framstår professionalisering också 

                                                           
40

 Brante 2014 sid 90ff 
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 Brante 2014 sid 97f 
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 Brante 2014 sid 100ff 
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 Brante 1992 sid 3, 15 Hellberg 1991 sid 11 och 17. Abbot 2001 sid 12167 
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som ett kollektivs sökande efter en speciell status och försök till uppåtriktad social 

mobilitet.
44

 

 

Det cyniska perspektivet kan ses som en radikal maktkritik. Brante nämner t.ex. sociologen C. Wright 

Mills klassiska studie ”The Power Elite” från 1956 som en föregångare.45 Men Brante menar även att 

cynikerna utgår från en ”ultraliberal” idealtyp. De professionella beskrivs ju som aktörer på en 

marknad.46  

Förutom att beskriva utvecklingen av professionsforskningen så beskriver Brante utvecklingen av 

professionernas faktiska ställning i en svensk kontext (vilket jag refererat i inledningen). Min studie 

kan ses som ett komplement till Brante i det att jag undersöker den professionskritik som framfördes 

i den allmänna debatten under 1970- och 1980-talet. Med mitt angreppssätt hoppas jag även kunna 

ge en mer mångfacetterad bild av professionskritiken än vad det monolitiska ”cynismbegreppet” hos 

Brante kan förmedla.   

Ett annat forskningsläge som är relevant för min frågeställning är forskning om idédebatten under 

1970- och 1980-talet. Någon forskning som specifikt tar upp professionskritik i denna kontext har jag 

inte funnit. Frågan berörs dock indirekt. Historikern Martin Wiklund diskuterar i sin avhandling ”I det 

modernas landskap” från 2006 olika ”kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 

1990” Wiklunds avhandling ger en bred översikt av modernitetskritik från olika grupperingar under 

dessa tre decennier. Han kategoriserar grupperingarna i huvudsak tematiskt, men i praktiken även 

kronologiskt, som ”60-talsvänstern”, ”alternativrörelsen” under 1970- och tidigt 1980-tal och ”den 

liberala utmaningen” under 1980-talet. Wiklunds ansats är betydligt bredare än min. Hans syfte är 

inte heller primärt jämförande. Wiklunds avhandling har dock varit av stort värde för den vidare 

kontexten kring min frågeställning.47  

Martin Wiklund slår samman 1970- och 1980-talen när han beskriver alternativrörelsens utveckling. 

Däremot håller han isär dessa decennier när han behandlar liberalismen och nyvänstern. Det vanliga i 

forskningen är att behandla 1970-talet och1980-talet separat. Historiken Carl Holmberg avgränsar sig 

t.ex. till 1970-talet när han undersöker civilisationskritik i sin avhandling ”Längtan till landet”. 

Idéhistorikern Anders Frenander separerar 1970 och 1980-talen i sin avhandling om den svenska 
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samhällsdebatten under efterkrigstiden, ”Debattens vågor”.  Historikern Kjell Östberg relaterar 1970-

talet bakåt till 1960-talet i sitt översiktsverk ”1968 när allting var i rörelse”.48 

Statsvetaren Kristina Boréus har i högre grad ett jämförande perspektiv mellan 1970- och 1980-tal. 

Hon behandlar i sin avhandling ”Högervåg” främst 1980-talets nyliberala genomslag, men gör vissa 

jämförelser bakåt med 1970-talet. Boréus visar i avhandlingen att i bred bemärkelse nyliberala 

begrepp och tankefigurer fick ett genomslag i den allmänna debatten i början av 1980-talet.49 Boréus 

baserar dock sin studie på en definition av vänster-höger dikotomin som i hög grad utgår från 

arbetsmarknadens parter och ett likställande av vänstern med det socialdemokratiska 

välfärdsprojektet och en positiv inställning till staten. Denna utgångspunkt gör det svårt att fånga 

upp systemkritik från vänster som riktar sig mot staten, liksom att peka på likheter i kritiken från 

vänster och höger.50 Min studie kan bidra med att nyansera denna bild av ett brott mellan vänster 

och höger, där de nyliberala idealen tränger ut vänsterns ideal. Detta då jag analytiskt håller öppet 

för likheter i den modernitets- och professionskritik som framförs.  

Metod och material 
Min metod kan närmast beskrivas som jämförande idéanalys.51 Jag genomför dock inte någon 

regelrätt begreppsanalys utan utgår från en tolkning av olika teman i kritiken genom att relatera dem 

till den större samhällskritiska kontexten. Detta tillvägagångssätt anknyter till den hermeneutiska 

skolan. Filosofen Charles Taylor menar att texttolkning alltid bör syfta till att beskriva meningen med 

en text med hjälp av den större kontexten (hermeneutiska cirkeln). En tolkning kan vara mer eller 

mindre adekvat. Men det finns inte en enda sann tolkning. Ett inslag av intuition är nödvändigt. En 

tolkning är aldrig absolut utan kan bara vara mer eller mindre övertygande.52  

Jag jämför de bägge tankekollektiven tematiskt. Jag tar upp centrala temata inom 

vänstertankekollektivet och jämför dem med motsvarande tankefigurer inom högertankekollektivet, 

i den mån sådana finns inom ramen för olika temakategorier. Jag jämför även de olika kritikernas 

lösningsförslag och egna ideal. De senare relateras till Gemeinschaft-Gesellschaft-dikotomin som 

presenterades i teori-avsnittet. Genom att sätta in professionskritiken i ett större historiskt och 

idéhistoriskt sammanhang hoppas jag kunna göra den mer begriplig.  

I empirigenomgången beskriver jag först den samtidsdiagnos som ställs, problembeskrivningen.  

Därefter tar jag upp exemplet sjukvården och läkarkåren, den mest idealtypiska professionen. 

                                                           
48

 Jag kommer att referera till dessa i kontextkapitlen.  
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Därefter tas omsorgsverksamheten och skolan upp. Alla dessa verksamheter befinner sig i ett 

reformskede under perioden där de nya professionerna börjat göra sitt intåg. Under avsnittet 

”ensamhet och isolering”, tar jag upp de problem med alienation och atomism som kritikerna 

menade präglade moderniteten. Även om detta tema endast indirekt berör professionskritiken så är 

det centralt för kritikernas världsbild. Avslutningsvis i empirigenomgången följer två avsnitt som tar 

upp maktkoncentrationskritiken och rationalitetskritiken. I det senare avsnittet berörs akademin och 

utredningsväsendet. Sist följer en övergripande analys där jag bl.a. relaterar resultatet till 

idealtyperna Gemeinschaft och Gesellschaft.  

Den dominerande professionskritiken under 1970-talet bars upp av personer som ansåg sig stå till 

vänster i politiken. De kunde ha en partipolitisk koppling men var i första hand debattörer, 

journalister och intellektuella. Den professionskritik som riktades från höger i början av 1980-talet 

(och vände sig till en bredare publik) kom från kretsen kring Timbro och Fria Moderata 

Studentförbundet. Även dessa bestod av intellektuella, akademiker och debattörer.  

Mitt huvudsakliga material för högertankekollektivet under 1980-talets början kommer att bestå av 

en skriftserie från Timbro. Bokförlaget Timbro var de som främst introducerade de renodlat 

nyliberala idéerna i Sverige till en bredare publik – samtidigt som förlaget hade en relativt stark 

ställning genom sin koppling till, och finansiering från, SAF (Svenskt Näringsliv).53  

Mitt huvudsakliga material från vänsterkollektivet består av en debattserie från bokförlaget Forum 

som gavs ut under 1970-talet och vars genomgående tema är just samtids- och professionskritik. De 

debattörer jag valt ut kan definieras som tillhörande vänstertankekollektivet utifrån sina politiska, 

yrkesmässiga eller fackliga kopplingar. Jag presenterar författarna mer ingående under rubriken 

”vänstertankekollektivet” i anslutning till empirigenomgången. Ingen av dem är nyliberal och i den 

mån de föreslår åtgärder så presentarar de olika varianter av kollektiva/politiska lösningsförslag. 

Genom att ha en så öppen definition av ”vänster” som möjligt hoppas jag kunna undvika att 

föregripa slutsatserna i begreppsdefinitionen och kunna fånga skillnader mellan de olika 

debattörerna.  

Att den form av modernitets-, byråkrati- och professionskritik som dessa författare framför inte var 

något marginellt fenomen kommer framgå av kontextkapitlen nedan. Flera av de författare jag tar 

upp var namnkunniga debattörer. Mot bakgrund av kontexten har jag inte någon anledning att tro 

att deras form av kritik var apart i relation till den allmänna modernitets- och professionskritiken.  
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Jag har valt debattböcker som vänder sig till en bredare publik snarare än mer akademiska texter då 

de förra bättre fångar kopplingen till bredare idékomplex, ideologier och tidsanda. Att jag valt att 

titta på tidskrifter och debattböcker snarare än dagstidningar eller statliga utredningar beror på att 

jag anser att tidskrifts- och debattboksmaterial bäst fångar den kritiska diskussion som pågår under 

den undersökta perioden. Tidskrifterna och debattböckerna utgör också primärarenor för de olika 

tankekollektiven. Dagstidningar är dels sekundärarenor, dels tillåter de sällan att argument utarbetas 

på djupet. Tidningarna domineras dessutom av dagsaktuell realpolitik.  

Statliga utredningar, propositioner och motioner hade kunna vara ett alternativ eller komplement för 

att följa idéutvecklingen. Detsamma skulle eventuellt kunna gälla för den mer teknisk-ekonomiska 

litteraturen. SOU:er kan t.ex. antas ha haft en mer direkt bäring på organiserandet av professionerna. 

Av tidsskäl har jag inte haft möjlighet att både gå igenom debattmaterial, vetenskapliga artiklar och 

statliga utredningar, etc. Jag har därför valt att uteslutande använda debattmaterial som primärkälla 

eftersom debattskriftsformatet, i betydligt högre grad än statliga utredningar, propositioner och 

motioner är obegränsat av konventioner, direktiv och partipolitiska hänsynstaganden. Jag är 

dessutom primärt intresserad av att undersöka kritiska idéer, inte deras inverkan. De tankekollektiv 

och tankestilar jag velat undersöka har dessutom stått i opposition till innehavarna av statsmakten 

och dominerande vetenskapliga synsätt.  

Disposition  
Liksom Thomas Brante menar jag att professionerna måste ses som del i en större sociologisk och 

historisk kontext.54 Efter detta dispositionsavsnitt följer därför två ganska omfattande bakgrunds- och 

kontextkapitel. Ett som beskriver framväxten av den svenska välfärdsstaten och dess grundläggande 

idéer under perioden 1930-1970 och ett som beskriver den efterföljande perioden 1970-1990. Det är 

nödvändigt att förstå det teknokratiska paradigm som byggs upp decennierna före 1970, och i hög 

grad också dominerade under 1970- och 1980-talen, för att förstå vad det är de kritiska rösterna 

under dessa bägge senare decennier vänder sig emot.   

Därefter följer en tematisk presentation och analys av primärkällorna som binds samman med en 

övergripande analys. I den avslutande diskussionen relateras resultaten till kontexten och 

resonemang förs kring orsaksförklaringar och hur man kan se på professionernas ställning i relation 

till staten och samhällsutvecklingen. Sist i den avslutande diskussionen diskuterar jag nyliberalismens 

följdverkningar. Kontextavsnitten och den avslutande diskussionen kan, om man så vill, ses som en 

”kappa” som omsluter själva undersökningen.  
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Folkhemsprojektet: 1930 - 1970 
I Sverige har de professionella experterna i hög grad varit knutna till staten. Frågor kring experternas 

föreställningar, makt och befogenheter är därför ganska intimt sammanbundna med inte bara den 

vetenskapliga utan även den politiska utvecklingen. De experter som framförallt varit föremål för 

debatt är de som på olika sätt varit knutna till socialstaten/välfärdsstaten. Socialstaten kan i sin tur 

ses som ett svar på sociala utmaningar som uppkom i och med landets övergång från ett 

landsbygdsbaserat jordbrukssamhälle till ett urbaniserat industrisamhälle. Det moderna urbana 

samhället kom att ställa helt andra krav på samordning och statliga insatser än vad det traditionella 

livet på landet hade gjort. Det kom att uppstå en växande kader tjänstemän, byråkrater och experter 

i takt med att allt fler människor gick från självförsörjning och traditionell gemenskap i ett 

lokalsamhälle till att bli löntagare och industriarbetare. 

Urbaniserings- och industrialiseringsprocessen, d.v.s. moderniseringen som sådan, kan förstås 

betraktas som en frigörelse, bort från beroende, inskränkthet och social kontroll. 

Samhällsomvandlingen bejakades av både liberaler och socialister och beskrevs i progressiva termer 

som utveckling, framsteg och demokratisering. Men den skapade samtidigt nya typer av både 

ekonomisk och social utsatthet. En vanligt förekommande mening var att den gamla paternalismen 

behövde ersättas med något annat om inte individen skulle bli helt utelämnad åt sig själv och nya 

beroenden i det framväxande kapitalistiska samhället.55 Ett första svar blev självorganisering i form 

av folkrörelser, inklusive fackföreningar. Gradvis skulle staten komma att ta över uppgifter som 

tidigare legat på familjen och civilsamhället, och efterhand även uppgifter som de nya folkrörelserna 

åtagit sig.  

Sverige industrialiserades relativt sent. Samtidigt var landet både socialt och religiöst mer homogent 

än de stora länderna på kontinenten. Förutsättningarna för att bygga upp en välfärdsstat byggd på 

universella principer var därmed ovanligt goda. En del välfärdsreformer, exempelvis folkpension, 

genomfördes redan under tidigt 1900-tal. Men det var i och med den berömda kohandeln 1933 

mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet som de politiska förutsättningarna för byggandet av 

en stark socialstat (och en stark regeringsmakt) lades på plats. 56 

Kohandeln innebar en vändpunkt i svensk politik. Från en relativt konfliktfylld inledning i spåren av 

kosackvalet 1928, Ådalen 1931 och depressionen gick landet snabbt mot ökat samförstånd.  

Saltsjöbadsavtalet 1938 kan sägas ha haft samma betydelse för arbetsmarknaden som kohandeln 
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hade för politiken. Den ökade internationella hotbilden bidrog naturligtvis till detta. Under kriget blev 

samförståndet än mer utpräglat.   

Under 1930- och 1940-talen lades grunden för den välfärdstatsmodell som skulle dominera Sverige 

under efterkrigstiden. Det är också då som byråkratins stora expansionsfas inleds.  Socialpolitiska 

insatser skulle inte längre betraktas som nådegåvor eller utslag av paternalism. Den skulle vara ett 

uttryck för lika rättigheter. Samtidigt kunde den beskrivas som ett slags ekonomisk investering i 

befolkningen. Staten skulle inte bara beskydda sin medborgare mot tillfälliga svårigheter utan även 

verka förebyggande och förbättra deras omständigheter på olika sätt, genom utbildning, hälsovård 

och rationell samhällsplanering.57 Man kan säga att reformpolitiken professionaliserades.58 

Bostadspolitiken spelade här en central roll, nya sanitärt bättre och rymliga hus skulle tillsammans 

med en rationell stadsplanering förbättra levnadsvillkoren, inte minst för det uppväxande släktet. Att 

stimulera barnafödande och skapa en frisk arbetskraft var centrala mål.59 Tillväxtpolitik och 

socialpolitik knöts på det sättet samman.60   

Här fanns det en inbyggd motsättning. Å ena sidan beskrevs välfärdsstaten som förverkligandet av 

rättigheter, å andra sidan som ett sätt att bättre organisera samhället för att uppnå vissa 

gemensamma mål. Individens och samhällets mål antogs sammanfalla på ett oproblematiskt sätt. 

Efterhand skulle denna målkonflikt bli tydligare och framförallt artikulerad allt mer högljutt.  

Man kan renodla denna motsättning genom att lyfta fram några av Folkhemmets företrädare som 

lade tyngdpunkten olika. Gustav Möller var en central person i den svenska välfärdsstatens 

uppbyggnadsskede som socialminister under stora delar av 1930- och 1940-talet. Han hade själv 

arbetarklassbakgrund och var en proponent för att ge utsatta människor ökad egenmakt och 

oberoende. Han var motståndare till lösningar som andades paternalism. Socialförsäkringssystemen 

skulle vara skattefinansierade, generella och icke-behovsprövade. Stigmatisering och byråkrati skulle 

på så vis undvikas. Medborgarna skulle ges resurser som de fick spendera efter eget huvud.61  

Som en motpol till Möllerlinjen kan man lyfta fram makarna Gunnar och Alva Myrdal, också de 

socialdemokrater, men till skillnad från Möller intellektuella och akademiker. Tillsammans skrev de 

boken ”Kris i befolkningsfrågan” som gavs ut 1934. En bok som sedermera kommit att få symbolisera 

folkhemserans tendens att vilja lägga livet till rätta för vanliga människor. Gunnar Myrdal var 

professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ett kort tag handelsminiser efter kriget. Både han 
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och Alva Myrdal deltog i ett stort antal viktiga utredningar. Alva Myrdal innehade statsrådsposter på 

1960-talet.  

Myrdalarna ville utbilda befolkningen till att agera mer rationellt, i deras eget upplysta egenintresse. 

Till skillnad från Gustav Möller litade de inte på medborgarnas förmåga att förstå sitt eget bästa utan 

vägledning. Istället för pengar i handen borde därför olika sociala stödverksamheter byggas ut. 

Socialpolitiken skulle verka förebyggande, förhindra att sociala problem uppstod hellre än att ta hand 

om dem i efterhand. 62   

Gunnar Myrdal förespråkade en aktiv näringspolitik med inslag av statlig planering för att öka 

industrins produktivitet och på så vis frigöra resurser till uppbyggnaden av välfärdsstaten.63 

Arbetslinjen var central och ”anti-sociala element”, dvs de som trots förmåga inte ville bidra fullt ut, 

hade han inte mycket till övers för. Även ”lågproduktiva” individer skulle i möjligaste mån integreras i 

produktionen. I speciellt svåra fall förespråkade dock Myrdalarna sterilisering av eugeniska skäl.64 

Makarna Myrdal anlade expertsynen på samhället. De var sociala ingenjörer fullt ut. Individuell 

behovstillfredsställse, social jämlikhet och effektivitet var variabler som skulle optimeras och fås att 

samverka.65  I praktiken kom både Myrdalarnas och Möllers synsätt att sätta sin prägel på det 

svenska folkhemmet och det är delvis en fråga om perspektiv vilket man anser var mest 

utmärkande.66  

 

Efterkrigstiden 
Efterkrigstiden kom att präglas av politiskt samförstånd under socialdemokratisk dominans, vilket 

underlättades av hög ekonomisk tillväxt. Rationalistiskt sinnade borgerliga partiledare, som Bertil 

Ohlin (Fp), bidrog till att välfärdsstatsprojektet mötte svagt motstånd. Inte minst uppslutningen kring 

Keynes ekonomiska doktrin underbyggde samförståndet. Erfarenheterna från 1930-talet ansågs tala 

för att staten borde spela en mer aktiv roll i syfte att motverka ekonomismiska kriser och 

uppkomsten av anti-demokratiska rörelser. Socialdemokratin propagerade även för att en utbyggd 
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välfärdsstat innebar demokratins förverkligande i praktiken. Den ”sociala demokratin” beskrevs som 

den borgerliga, formella demokratins fulländning. 67  

Om Per Albin Hanssons retorik på 1930-talet hade haft inslag av nationalism och familjegemenskap 

så kom rationalismen nu att bli mer renodlad. Det nya välfärdssamhället framställdes alltmer i 

utilitaristiska, funktionalistiska och materialistiska termer. Saklighet blev tidens främsta 

honnörsord.68 Det var nu som byråkratin och expertsamhället slog ut i full blom. Politiken innebar ett 

konstant ökande skattetryck och en kraftig ökning av antalet regleringar. Bostadspolitiken 

reformerades redan 1942. Hyrorna reglerades och standarden kom att sättas via statliga byggnormer 

vilket skapade en likformighet i byggandet, något som skulle bli extra påtagligt i och med 

genomförandet av det s.k. miljonprogrammet 1965-1974.69 

Den politiska målsättningen att garantera en minimistandard i form av ”sociala rättigheter” innebar i 

sig ett stort behov av experter för att definiera standardnivåer, föreslå lösningar och reglera olika 

marknader.70 De professionella experterna kom indirekt att fylla en normerande funktion, genom att 

dra upp riktlinjer för vad som skulle betraktas som normala respektive onormala 

levnadsomständigheter.71  

Utvecklingen innebar att tjänstemannagrupperna ökade sin andel av befolkningen. Sverige började få 

en stabil löntagarbaserad medelklass. Succesivt förändrades samhället klasstruktur. På 45 år 

tredubblades medelklassen från 12 procent av befolkningen 1930 till 38 procent 1975.72 Stora 

grupper inom den nya medelklassen kom efter andra världskriget att arbeta i den expanderande 

offentliga sektorn. Mellan 1951 och 1980 ökade andelen offentligt anställa i arbetskraften med 23 

procentenheter.73 Parallellt med denna utveckling expanderade den högre utbildningen, som ju 

försåg samhället med professionella. 1949 befann sig 15 000 studenter i högre utbildning i hela 

landet. 1959 hade den siffran mer än fördubblats till 32 000 och under 1960-talet mer än 

tredubblades antalet åter för att 1969 uppgå till 114 000.74  
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Experter och professionella utgjorde förstås bara en mindre del av medelklassen. Men de ökade 

procentuellt mer än medelklassen i stort. Läkarkåren ökade exempelvis med 53 procent under 1940-

talet, 45 procent under 1950-talet, 35 procent under 1960-talet och hela 65 procent under 1970-

talet.75 Antalet byråkrater ökade ännu snabbare. De statsanställda administratörernas skara 

fyrdubblades mellan 1954 och 1982. Mest expanderade byråkratin i toppen. Antalet högre 

tjänstemän 14-dubblades under samma tid.  

Samma mönster uppträdde i kommunerna där byråkratin svällde i takt med att antalet kommuner 

minskade och administrationen lokaliserades till centralorter – en reform med genomgripande 

följder. Kommunreformerna 1952 och 1962-74 decimerade antalet kommuner i Sverige, från 2498 till 

284. Förändringen minskade samtidigt antalet kommunpolitiker till en fjärdedel med effekten att 

tjänstemännens makt visavi de förtroendevalda ökade kraftigt.76 

ATP-striden 1958 brukar ses om startskottet för socialdemokratins projekt att bygga ”det starka 

samhället”. Genom en utvidgning av inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringarna och 

standardhöjningar på offentliga tjänster skulle den nya medelklassen vinnas för välfärdstatsprojektet. 

Strategin var framgångsrik. Så länge en majoritet upplevde starka materiella förbättringar, och 

dessutom hade egna minnen av det gamla ”Fattigsverige” kunde kritikerna av utvecklingen ganska 

lätt avfärdas som bakåtsträvare eller försvarare av gamla privilegier. 1960-talet innebar att 

socialdemokratin blev än mer dominerande i relation till borgerligheten. Först under andra halvan av 

1960-talet – när en ny generation började rikta radikal kritik mot det socialdemokratiska projektet – 

skulle den socialdemokratiska samhällsvisionen komma att utmanas på allvar.77 

Tendensen mot storskalighet och strukturrationalisering utmärkte även arbetsmarknads- regional- 

och jordbrukspolitiken. Politiken var inriktad på att främja, inte motverka utvecklingen. Den 

solidariska lönepolitiken innebar att olönsamma företag skulle slås ut och arbetskraften överflyttas, 

och om nödvändigt utbildas, för att ta jobb i mer moderna industrier. Inom jordbrukspolitiken bidrog 

den statliga inkomstpolitiken till att slå ut de minsta enheterna. En följd blev att urbaniseringen 

påskyndandes.78 1965 stod industrialismen på sin höjdpunkt med en miljon anställda i industrin.79 
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Industrialismens höjdpunkt sammanfaller alltså med framväxten en ny tjänstemannaklass i 

storstäderna. Den senare växte snabbare och satte allt mer sitt avtryck på samhället.80 

Även inom det privata näringslivet ökade behovet av experter. Marknadsundersökningar och reklam 

blev viktigare för masskonsumtionsindustrin. Det innebar en efterfrågan på både beteendevetare 

och statistiker. Koncentrationen och specialiseringen underlättades även av den expanderade 

bilismen.81  

Folkhemmets intellektuella kontext 
För att förstå professions- och samhällskritiken på 1970- och 1980-talet är det viktigt inte bara att 

känna till det samhällsbygge man vände sig emot, utan även de idéer som strukturerade folkhemmet. 

Välfärdsstatsprojektet är tätt sammantvinnat med modernistiska föreställningar. Redan i början av 

seklet skedde en slags brytning med 1800-talets dominerande idealism, med sina kopplingar till 

ämbetsmannastaten, i Sverige. Empiristiska och värderelativistiska synsätt var på frammarsch. Första 

världskriget bidrog till att de nya idéerna stärktes. Naturvetenskapens framsteg (ex. 

relativitetsteorin), demokratins genombrott och den politiska turbulensen under mellankrigstiden 

påskyndande sedan processen.82   

Uppsalafilosofen Axel Hägerström blev den främste företrädaren för ett humanvetenskapligt och 

värderelativistiskt synsätt i Sverige. Hans inflytande på senare generationer intellektuella skulle bli 

stort. Hägerström drog en skarp skiljelinje mellan fakta och värderingar. Dogmatism eller tro på 

absoluta värden och ideologier passade inte in i ett ”modernt samhällsmaskineri”.83 Sådana 

föreställningar gjorde bara politiken oförsonlig och oförnuftig, ansåg han. Ett mer rationellt 

förhållningssätt till samhället skulle däremot främja social harmoni.84 

Även om Hägerström lanserade sina idéer tidigare så var det först på 1930-talet som de fick sitt 

verkliga genombrott.85 1930-talet brukar allmänt betraktar som modernitetens 

genombrottsdecennium i Sverige.86 Under samma tid ökade även det amerikanska inflytandet på 

svensk samhällsvetenskap.87 Även detta verkade i samma riktning. USA:s vetenskapssamhälle 

färgades i högre grad av pragmatism och samhällstillvändhet än det europeiska.88  
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Tron på förnuft och framsteg gick i regel hand i hand med kulturradikala värderingar.89 Bland dem 

som influerades av Hägerström kan nämnas Bertil Ohlin (professor i ekonomi och folkpartiledare), 

Gunnar Myrdal (professor i ekonomi och socialdemokratisk minister) samt Herbert Tingsten 

(professor i ekonomi samt inflytelserik chefredaktör för Dagens Nyheter 1946-1959). 90   

Tingsten såg sig som en upplysningsman och gick, tillsammans med filosofen Ingemar Hedenius, till 

hårt angrepp mot kvarvarande konservativa institutioner i samhället. Enligt Tingsten var 

ideologiernas tid förbi. Politiken handlade nu i princip om att administrera ett samhällsbygge vars 

grundpelare alla i princip var överens om. Han talade istället bejakande om en ”servicedemokrati”, 

där ekonomisk tillväxt, tolerans och individualism var ledstjärnor. På ett närmast omärkligt sätt hade 

Hägerströms distinktion mellan fakta och värderingar paradoxalt nog bidragit till att det moderna 

projektet, av hans lärjungar, i praktiken ansågs stå över särskilda värderingar. Det moderna 

välfärdssamhällets grundläggande värderingar togs helt enkelt för givna såsom eftersträvansvärda.91 

Tingsten var på många sätt representativ för idéklimatet, den teknokratiska samhällsvetenskapen 

och politiken under 1950- och 1960-talet. Modernisering, materiell standard och upplysning var 

självklara ideal för de flesta aktörer i offentligheten (med ett fåtal undantag). De flesta 

meningsskiljaktigheter rörde vilka medel som mest effektivt kunde uppnå utvecklingsmålen. Både 

vetenskapssyn och människosyn präglades av positivistiska och behavioristiska objektivitetsideal. Om 

beteendevetenskapen kunde förbättra och anpassa människan till det moderna livet så skulle det 

främja framsteg och utveckling.92  Samhällsvetenskapen ansågs till sin natur vara 

problemlösningsorienterad.93  

Under 1960-talet började man bland forskare tala om framväxten av ett ”kunskapssamhälle”. 

Kunskapsproduktion och symbolhantering var på väg att få en allt större strategisk betydelse för 

samhället, samtidigt som industrisamhällets klasstruktur baserad på relationen till ägande ansågs bli 

mindre relevant. Vissa talades om uppkomsten av en ”ny klass” baserad på meritokratiska 

föreställningar och ett ”socio-tekniskt” språk skilt från gamla moralföreställningar och 

klassintressen.94  
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Idéhistorikern Bernt Skovdahl beskriver framstegstanken efter 1945 som ”villkorad”. Efter 

atombomben och Förintelsen kunde ingen längre tro att utvecklingen gick framåt av sig själv. Men 

katastroferna gick att undvika, eller i varje fall kunde risken för dem minimeras, om samhället 

konstruerades tillräckligt rationellt. Vi kan välja vår framtid om vi fattar rätt beslut och skapar rätt 

institutioner. Framstegstanken var i praktiken stark. Framstegstanken och den socialreformatoriska 

politiken passade som hand i handske med den vid tiden populära sociologiska funktionalismen, med 

dess integrationsorienterade samhällsuppfattning. I ett sådant klimat var det inte konstigt att 

experter och byråkrater ökade sin makt. Motståndet var försumbart.95  

Tilltron till teknik och vetenskap spreds också till bredare lager. Det berodde inte enbart på 

upplevelsen av materiella framsteg i vardagen, utan hängde också samman med att forsknings- och 

utbildningssektorn expanderade kraftigt. Det fanns en växelverkan där tilltron till vetenskapen 

stärkte tilltron till professionerna och vice versa. De professionella var s.a.s. vetenskapens ansikte 

utåt visavi politiker och befolkning. En annan växelverkan skedde mellan den politiska 

konsensuskulturen och den sociala ingenjörskulturen. Tilliten mellan stat och näringsliv möjliggjorde 

satsningar på rationalisering och tron på rationella lösningar skapade tillit mellan parterna. Självfallet 

spelade den ekonomiska tillväxten under rekordåren en underliggande roll för denna växelverkan. En 

tredje växelverkan kan sägas vara den mellan experterna och politikerna. Experterna verkställde inte 

bara politikernas intentioner. De var även själva aktörer. I kraft av sin kunskap, abstraktions- och 

analysförmåga kunde de identifiera/konstruera nya problemområden som krävde politiska insatser. 

Thomas Brante menar att professionerna besitter en ”makt att abstrahera” som gör att de som 

kollektiv kan expandera sitt kunskapsfält, om de bara ges möjligheten, genom att lägga under sig nya 

”problemområden” att finna lösningar till.96 

1960-talets radikaliseringsvåg  
Under 1960-talet började avigsidorna med rationaliseringspolitiken bli tydliga för allt fler: ökat 

tempo, automatisering, specialisering, ackordsarbete, taylorism, löpande band, 

befolkningskoncentration och avfolkning av landsbygden.97 Den mest högljudda kritiken kom dock 
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från den unga generation som tagit plats vid de expanderande universiteten. Åtminstone till att börja 

med var det inte heller de mer marknära frågorna som stod i fokus för deras protester. Den nya 

generationen var uppväxt i välfärdssverige och tog den materiella standarden för given. De var 

sprungna ur, eller skulle komma att bli en del av, den nya medelklassen och hade inte samma respekt 

för auktoriteter som sina föräldrar. De nya studenterna var inte automatiskt lojala med samhällets 

elit samtidigt som studentrollen fortfarande medförde ett visst självförtroende.98 

Ungdomsupproret hade till en början en liberal prägel, delvis under inflytande av Tingsten och hans 

gelikar. Det var borgerliga normer och moralföreställningar som stod i skottgluggen. I denna kritik låg 

samtidigt en allmän kritik mot auktoriteter och krav på individuell autonomi. Det rörde sig egentligen 

inte om en kritik av expertvälde eller rationalistiska föreställningar utan snarare en kritik mot att 

samhället inte var så rationellt, tolerant och frihetligt som det utgav sig för att vara.99  

Vid mitten av 1960-talet radikaliserdes dock kritiken i mycket snabb takt. I hög grad under inflytande 

från internationella tendenser. Den liberala kulturradikalismen kom att ersättas av en nymarxistiskt 

färgad samhällsanalys. Samhällsproblemen handlade inte enbart om att det moderna projektet var 

ofullbordat eller de kvarvarande konservativa inslagen i samhället. Den nya vänstern hävdade att 

själva det moderna systemet var förtryckande. Den socialdemokratiska välfärdskapitalismen var bara 

en mer förfinad form av förtryck än vad den nakna kapitalismen stod för. Socialdemokratin 

anklagades för att ha svikit sina ideal och för att låta staten gå kapitalets ärenden i ett system som 

hotade grundläggande mänskliga värden.100  

Nyvänstern vände sig emot Tingstens idé om ”avideologisering”. Denna tes ansågs, liksom 

välfärdsstaten i stort, bara vara ett sätt att maskera klassmotsättningarna i samhället.101 Nyvänstern 

menade att hela samhället präglades av passiviserande normer. Folket måste frigöras från dess 

alienation. Medborgarna borde istället bli aktiva och skapande subjekt och ta kontrollen över sina liv. 

Konformism, materialism och småborgerlighetens futtiga vanor skulle brytas upp. Proteströrelsen 

höll sig med en blandning av individualistiska, socialistiska och romantiska ideal.102 

Auktoritetskritiken var central, liksom krav på ökad autonomi för den enskilde, jämlikhet och 

demokratisering. Demokratins ideal skulle helst genomsyra hela samhället, inte reduceras till en 

formalitet. Toppstyret i organisationer och partier kritiserades, liksom expertinflytandet, vilket sades 

undergräva vanliga människors makt över sina liv.103 Den socialdemokratiska politikens fokus på 
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teknokratiska lösningar och materiell standardhöjning uppfattades inte av nyvänstern som socialism 

utan som ett uttryck för systembevarande ”borgerlig hegemoni”. Välfärdsstaten kunde t.ex. 

beskrivas som ett ”maskineri” kontrollerat av ”folkhemsmaskinister” som hade ställt sig i vägen för 

socialismens förverkligande.104  

1970-talet och 1980-talet 
1970-talet markerar slutet för ett kvartssekel av stark ekonomisk tillväxt. Oljekrisen 1973 utgjorde 

både en reell och psykologisk brytpunkt. Den aktualiserade även frågan om kärnkraftsutbyggnad som 

skulle prägla decenniets politiska debatt. Både oljeberoendet och kärnkraften symboliserade det 

storskaliga teknologiberoende samhället med sina inbyggda risker, menade kritikerna.105  

Välfärdsstaten fortsatte att expandera men det kunde inte längre ske utan konflikt. Låg tillväxt, 

inflation och kostnadskriser skärpte missnöjet. Människor hade vant sig vid en kontinuerlig 

standardökning som nu uteblev. 1976 förlorade socialdemokraterna, efter 44 år i Rosenbad, 

regeringsmakten till en borgerlig regering under centerledaren Torbjörn Fälldin.106  

Kostnaderna för den offentliga välfärden fortsatte att öka under 1970-talet, inte minst p.g.a. 

löneökningar som den tjänstedominerande sektorn hade svårt att matcha med ökad effektivitet. 

Efter 1980 ökade inte längre de offentliga utgifternas andel av BNP och omprioriteringar inom 

sektorn blev nödvändiga. Skattetrycket ansågs i början av 1980-talet ha nått en nivå där det inte 

längre kunde höjas. 107   Det var framförallt barnomsorgen och äldrevården som byggdes ut under 

perioden. I takt med att allt fler kvinnor blev heltidsarbetande professionaliserades på detta sätt 

omsorgen genom att flyttas över från den informella ekonomin.108  
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Samtidigt förändrades den offentliga byråkratins ställning. Ämbetsmannarollen förvandlades gradvis 

till en löntagarroll jämförbar med de privatanställdas. Statstjänstemännen hade erhållit strejkrätt på 

redan på 1960-talet och på 1970-talet försvann de sista resterna av det särskilda 

tjänstemannaansvaret.109  

Socialdemokratins starka samhälle kom att ansättas från flera håll samtidigt under 1970-talet. I de 

egna leden fanns en radikal falang, inte minst inom LO, som ville gå längre i att förverkliga 

socialismen genom införandet av löntagarfonder. Från slutet av 1970-talet trappade samtidigt 

arbetsgivarna och Moderaterna upp kraven på privatiseringar. Från ett annat håll ledde Centerpartiet 

kraven på decentralisering, ökad miljöhänsyn och ett ”mänskligare” samhälle.110  

En av den borgerliga regeringens första åtgärder 1976 var att tillsätta den s.k. byråkratiutredningen. 

Utredningen motiverades enligt följande: 

Vårt samhälles alltmer komplicerade karaktär med omfattande regleringar och 

svåröverskådlig myndighetsorganisation medför åtskilliga problem för de enskilda 

medborgarna. Samhället är enligt mångas mening alltför byråkratiskt med onödigt 

många och invecklade bestämmelser och dålig kontakt mellan myndigheterna och 

medborgarna.
111

 

 

Tre år senare la regeringen fram en proposition baserad på utredningen. Den då nytillträdde 

statsministern Ola Ullsten motiverade förslagen med att arbetsdelningen, trots sina positiva effekter, 

också skapade ökat beroende av beslut utanför den enskildes kontroll. Medborgarna hade blivit 

alltmer beroende av byråkrater och experter och i det komplicerade samhället hade det blivit svårt 

att bemöta skiftande önskemål från medborgarna. Så motiverade regeringen i alla fall de 173 olika 

förenklingsåtgärder som föreslogs.112  

 

1970- och 1980-talets idémässiga kontext  
1960-talet präglades i allmänhet av optimism. Även studentrevolten 1968 drevs av en tro på 

möjligheten att göra samhället bättre i sin helhet. Under 1970-talet breder däremot missnöjet och 
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pessimismen ut sig gradvis. Samhällskritikerna är mer desillusionerade och splittrade. Sociologen 

Göran Ahrne menade i en rapport 1985 att det ökade missnöjet under perioden var ett uttryck för 

ökad jämlikhet i samhället. Högre utbildningsnivå, ökat rättighetstänkande och en minskad 

auktoritetstro gjorde människor mer kritiska mot det rådande byråkrati- och expertsamhället. I en 

undersökning från 1978 kunde man konstatera att missnöjet med olika institutioner var högst bland 

unga och högutbildade. I en annan undersökning från samma år svarade var femte deltagare att de 

haft problem med olika samhällsinstitutioner under den senaste månaden. Ett vanligt problem rörde 

svårigheten att komma i kontakt med olika myndighetspersoner.113  

Ledande socialdemokrater erkände själva denna de stigande förväntningarnas missnöje. Men liksom 

Ahrne menade de att kritiken var ett uttryck för att man faktiskt hade lyckats med sitt syfte att göra 

medborgarna mer självständiga genom den sociala revolution som folkhemmet inneburit. Under 

1980-talet drev dessa ”förnyare” tesen att välfärden måste anpassas till den nya individualismen.114  

Det fanns flera olika linjer inom socialdemokratin. De som ville hålla fast vid det starka samhället, de 

som ville decentralisera och stärka folkrörelseinslaget och slutligen de som ville ge 

marknadslösningar ett större spelrum.115 

Under 1970-talet utvecklades överlag en bredare kritik mot välfärdsstaten och det moderna 

samhällsprojektet. Strukturrationaliseringspolitiken, centralismen och hela det teknoekonomiska 

systemet med dess inriktning på tillväxt ifrågasattes. Enlig kritikerna höll utvecklingen på att skapa 

atomism, oöverskådlig byråkrati och torftig livskvalitet för vanliga människor. 116  

Almstriden 1971 – då demonstranter kedjade fast sig för att rädda de almar i Kungsträdgården som 

skulle ge plats för en T-banestation – kom att bli något av en symbol för folkligt motstånd mot 

utvecklingen. Under 1960-talet hade de flesta svenska stadskärnor förvandlats till oigenkännlighet 

när gammal trähusbebyggelse revs för att ge plats åt bankpalats, varuhus och kommunala 

administrationsbyggnader. Nya stora trafikleder höll också grävskoporna sysselsatta. Från början av 

1970-talet ifrågasattes den här utvecklingen mot storskalig funktionalism alltmer. Kritiken mot de 

nya miljonprogramsförorterna ökade parallellt. I Göteborg hotades hela stadsdelar i centrum av 

rivning vilket ledde till att aktionsgrupper bildades för att bevara dem.117  

I regel genomfördes denna stadsomvandling av en enig politikerkår, med understöd av 

stadsplanerare och experter. Den gamla bebyggelsen var nedgången och försvårade 
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kommunikationer. De organiserade kommersiella intressena drev på för bättre bil-kommunikation 

och storskalig handel. Kommunpolitikerna, inte minst de socialdemokratiska, ville modernisera och 

ge människor högre standard. Den förda politiken dödade enligt kritikerna alla mänskliga 

dimensioner i stadslivet. Det rationella var kanske inte så rationellt som det utgav sig för att vara, 

menade de. Det organiskt framväxta, det oplanerade och integrerade ställdes mot det mekaniskt 

konstruerade, funktionsspecialiserade och mätbara. Kritikerna hävdade människors rätt att ”leva ett 

icke-standardiserat liv”. 118 En av protestgrupperna, Olskrokskommittén, uttryckte det så här: 

Tror man verkligen att människor som kanske under många år bott i en trivsam 

trästad med centralt läge och moderata hyror låter sig flyttas till de anskrämliga 

betongbunkrarna i Angered. Dessa stendöda hyreskaserner med sitt främlingskap och 

sin förödande tråkighet mitt bland alla de moderniteter som hyresgästen kanske inte 

vill ha men dyrt får betala.
119

 

 

Motsättningen återfanns på alla nivåer. AMS som varit kronan i verket för 

strukturrationaliseringspolitiken gavs öknamnet ”Alla Måste Söderut” av Norrbottensteatern. 

Kritiken mot flyttlasspolitik och centralstyrd avbefolkning av landsbygden tilltog. Även här ställdes 

folket mot eliterna. Den spontana gruvstrejken i Kiruna 1969-70 fick ett stort medialt genomslag. Den 

vände sig mot rationaliseringar i arbetet såsom ackordssystemet, men framförallt var det en vild 

strejk som skedde mot de centrala fackens vilja. Arbetarrörelsen hade svårare att kontrollera sina 

gräsrötter än tidigare. I den vid tiden mycket populära Tv-serien Hem till byn, som hade premiär 

1971, skildras hur småbrukare i en liten by i Västsverige plågas av lantbruksnämndens byråkrater och 

bl.a. hur en familj tvingas flytta till betonggettot Gårdsten i Angered, Göteborg. Serien skildrade 

teman som desorientering, maktlöshet och rotlöshet i det moderna samhället. Det traditionella 

bylivet och dess gemenskap på gott och ont, med agrarhushållning och helhetsperspektiv ställs mot 

planerade standardiseringssträvanden och vinstmaximering. 120   

Det som skiljer 1970-talets kritik från 1960-talets är att tonvikten förskjuts från en kritik av 

kapitalismen, i vars ledband socialdemokratins starka samhälle ansågs ha gått, till en kritik av 

modernitet, planering, rationalism och funktionalism i sig. Nordal Åkerman tar i debattboken ”kan vi 

krympa Sverige” från 1980 upp miljonprogrammets funktionalistiska arkitektur som utgångspunkt för 

sin kritik. Nedan ett längre citat: 

För en socialdemokrati som hade brått att göra något åt den sociala nöden passade 

funktionalisternas program utmärkt. Här var äntligen en ansats som lovade rationellt 

och standardiserat byggande med industriella metoder. Att också innehållet och 
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miljön blev standardiserad tänkte man inte så mycket på, förrän några decennier 

senare då vandalism, sjunkande valdeltagande, våldsamt stigande brottslighet och en 

djup vantrivsel som ger uppenbara utslag i sjukdomsstatistiken, berättade något om 

funktionalismens pris.  För det går ju knappast att förneka att funktionalismens krav 

om industriellt byggande och dess förenklade stil åtminstone psykologiskt röjde 

vägen för det formspråk som kom att dominera miljon-programmet. Det är 

funktionalisterna som måste ta ansvar för våra fascistiska miljöer från Tensta till 

Brunkebergs torg, och den utslagning som dessa har skapat. Paternalismen hos 

funktionalisterna, återigen denna önskan att göra saker åt ett folk som man helst inte 

vill ha så mycket kontakt med, vägdes inte upp av andra tendenser inom samhällets 

övriga sektorer. Tvärtom kan socialdemokratins många decennier långa insats också 

beskrivas som ett fullständigt genomförande av funktionalismen på varje samhällets 

område. Nu vet vi förstås hur olönsamt lönsamhetstänkandet är och hur irrationell 

den förmenta rationaliteten kan bli. Funktionalismen visade sig plötsligt ofunktionell 

när det upptäcktes att människan faktiskt har behov av skönhet, av ansvar och av 

kontroll över sin egen situation och att dessa behov inte kan förtryckas utan svåra 

sociala konsekvenser.
121

 

 

Tron på att man kunde sitta inne med rationella lösningar på samhällets olika problem kritiserades 

alltmer i intellektuella kretsar. Tidsskriften KRIS som grundats 1975 bidrog i hög grad till att 

introducera postmodernismen i Sverige. Den framhävde konstens rätt att stå fri från politiken. 

Estetiska, andliga, och existentiella frågor började konkurrera med politikens primat, en utveckling 

som skulle accelerera under 1980-talet. Det var en uppgörelse både med upplysningstraditionen och 

med den utopiska socialismen. Författaren Stig Larsson proklamerade i KRIS, att tio år efter 1968 

”bär man fortfarande på sina liv, med dess futtiga kärlekssorger och nätter av kalla drömmar”.122  

Även den bredare motkultur som fanns på 1970-talet var mer inriktad på att ordna alternativa 

livsformer än att stöpa om hela samhället. 1970-talets kollektiv- och hippiekultur drog sig tillbaka 

från storsamhället. En del i detta var den s.k. gröna vågen, att människor flyttade från storstäderna. 

Självklart rörde det sig inte om ett skarpt brott med 1960-talets politiska radikalism utan snarare om 

tendenser.123 

I slutet av 1970-talet började också begreppen ”modernitet” och ”det moderna projektet” användas 

alltmer bland svenska forskare. I regel var ansatsen kritisk. Internationell inspiration kom t.ex. från de 

franska filosoferna Jean-Francois Lyotard och Michel Foucault. Vetenskap, förnuft och modernitet 

började beskrivas som kontrollerande och förtryckande krafter. En mängd böcker på det här temat 

publicerades sedan under 1980-talet och tendensen kan sägas ha kulminerat med Yvonne Hirdmans 
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delstudie ”Att lägga livet till rätta” i maktutredningen från 1989, som var en vidräkning med 

Folkhemsprojektets grundläggande principer.124  

Parallellt med den förändrade vetenskapssynen minskade även tilltron till möjligheten att styra den 

nationella ekonomin. Keynesianismen kom i början av 1980-talet att ersättas av monetarismen som 

ledande ekonomisk doktrin, bland de svenska nationalekonomerna. Tilltron till marknadskrafterna 

ökade samtidigt som den statliga ekonomin blev mer ansträngd.125  

En annan faktor som verkade i systemkritisk riktning var miljödebatten, som var livlig under både 

1970- och 1980-talet. Kärnkraften, bilsamhället och det monokulturella jordbruket med sina 

växtgifter hade alla det gemensamt att de byggde på storskaliga tekniska system där riskerna 

underskattades eller förbisågs enligt kritikerna. Inom partipolitiken kom Miljöpartiet, som bildats 

1981, att ta över mycket av 1970-talets system- och etablissemangskritik. Partiet beskrev Sverige 

som ett högteknologiskt, byråkratiskt och toppstyrt land i händerna på yrkespolitiker och experter. 

Mp var motståndare till tillväxt, pryl- och bilsamhället. Man sade sig eftersträva ett enklare, mer 

överblickbart och naturligare samhälle. Miljöfrågan var inte bara en teknikalitet. Nej-sidans förlust i 

den ifrågasatta kärnkraftsomröstningen 1980 och Centerpartiets misslyckande (svek, enligt många) 

att i regeringsställning stoppa kärnkraftsutbyggnaden var de omedelbara orsakerna till partiets 

bildande.126 

Under 1980-talet uppstod även en debatt kring de korporativa strukturerna i den svenska 

förvaltningen och statsapparaten. Staten beskrevs vara i händerna på organiserade särintressen. Det 

offentliga hade tagit på sig så många uppgifter att staten blivit beroende av dessa 

intresseorganisationer. Rationella reformer var inte längre genomförbara på grund av att den 

korporativa strukturen värnade status quo. Dessutom hotade den korporativa socialstaten 

möjligheten att upprätthålla rättstaten, menade kritikerna. Effektivitetskrav och målstyrning 

undergrävde juridiska principer och i förlängningen medborgarnas rättigheter. Det omfattande 

offentliga systemet kritiserades även för att uppmuntra till fiffel och fusk med skatter, bidrag och 

socialförsäkringar. Den folkliga moralen undergrävdes av felaktiga incitament. Det var klipp snarare 

än strävsamhet som belönades. 127 

Vad som vissa i Lyotards efterföljd under 1980-talet benämnde ”det postmoderna tillståndet” i 

samtiden innebar ett ökat ointresse för det gemensamma som projekt. Uppfattningen spred sig att 
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verkligheten privatiserats och reducerats till den närmaste kretsen. Samhället i stort framstod allt 

mer som en abstraktion.128  Desillusionering kring politikens möjligheter tilltog. 1970-talets tendens 

att vilja fly storsamhället, men hitta småskaliga kollektiva lösningar, övergick under 1980-talet i en 

starkare betoning av privatlivet. I populärkulturen odlades idéer om att ”njuta det goda livet”, tjäna 

”snabba pengar”, konsumera lyxprodukter och bry sig om sitt utseende.129  

1980-talet innebar även ett genombrott för nyliberalismen. Den blev dock aldrig helt dominerande. 

Inom Moderaterna fick den en starkare ställning mot slutet av årtiondet. Nyliberalismen var 

framförallt förankrad i en yngre generation på högerkanten och hos ekonomer med koppling till 

näringslivets organisationer. Att Ronald Reagan och Margret Thatcher, som kommit till makten 1980 

respektive 1979 i USA och Storbritannien, hyllade nyliberala ideal förstärkte bilden av att dessa idéer 

var på frammarsch. Om det fortfarande fanns inslag av en tillbakablickande liberalkonservatism inom 

Moderaterna så struntade som regel nyliberalerna i det historiskta perspektivet. Speciellt den 

liberatarianskt influerade yngre generation kan närmast beskrivas som radikala i sin ansats till 

systemskifte. De gjorde, likt samtidens punkrockare, revolt mot vad de uppfattade som en 

förtryckande samhällsstruktur. 130       

Presentation av tankekollektiven 

Vänstertankekollektivet 
Min analys av vänsterkollektivets professionskritik baserar jag främst på en serie böcker som 

bokförlaget Forum gav ut under 1970-talet. Serien kallades ”Öppet brev” och vände sig i några fall till 

en fiktiv representant för en kår. De böcker jag tar upp är: ”Öppet brev till betänkare och 

SOUensktalande” av Bo Holmberg från 1972. Bo Holmberg var socialdemokrat och socionom (han 

utsågs 1982 till statsråd (S) för civildepartementet).131 Sven Brittons ”Öppet brev till min läkare” är 

från 1977. Britton var själv läkare och även han socialdemokrat.132 ”Öppet brev från en politiker” av 

Per Gahrton tillhör samma serie och gavs ut 1979. Gahrton tillhörde den radikala vänsterfalangen 

inom Folkpartiet.133 Gahrton var FPU-ordförande 1969-71 och riksdagledamot för Fp 1976-79. Han 

var sedermera med och grundade Miljöpartiet 1981. ”Öppet brev från omsorgsvärlden” är skriven av 

DN-journalisten Barbro Jöberger134 och gavs ut 1975. ”Öppet brev om ensamhet” från 1976 är skriven 

                                                           
128

 Kosonen 1987 sid 290 
129

 Wiklund 2006 sid 320 
130

 Wiklund 2006 sid 314, 333-245. Boréus 1994 sid 7, 42, 104, 108, 114f, 306f. Jmf Skovdahl 2010, sid 131 
131

 Vem är det, Svensk biografisk handbok (Stockholm 1993). Uppslagsord: ”Bo Holmberg” 
132

 Ohlin 2010 
133

 Frenander 1999 sid 166 och 184ff 
134

 Barbro Jöberger är den enda i vänstertankekollektivet som inte självklart kan anses självdefinierad som 
”vänster” utifrån sin yrkesroll eller politiska kopplingar. Jag anser dock inte att det skapar några problem för 



33 
 
 

av Inga Blommé, fackligt aktiv och medarbetare i FIB-Kulturfront.135 Slutligen tar jag upp den redan 

nämnde Nordal Åkermans (också han socialdemokrat) bok ”Kan vi krympa Sverige” från 1980 

(Åkermans bok gavs ut på annat förlag).136 

 

Högertankekollektivet 
Min analys av högertankekollektivets professionskritik baserar jag främst på en serie debattböcker 

utgivna av Timbro i början av 1980-talet. Det rör sig om ”Välfärdsstatens förfall” av Sven Rydenfeldt 

från 1983. Rydenfeldt var nationalekonom vid Lunds universitet och ledamot av Mont Pelerin-

sällskapet (grundat av bl.a. Friedrich von Hayek och Milton Friedman). ”Den hjärtlösa välfärdsstaten” 

av Staffan Burenstam-Linder gavs också ut 1983. Burenstam-Linder var professor vid 

handelshögskolan i Stockholm och hade tidigare varit handelsminister under de borgerliga 

regeringarna på 1970-talet. ”Den politiska marknaden” av den amerikanske Chicagoekonomen 

Gordon Tullock gav Timbro ut i svensk översättning 1982 inom samma serie. Timbros skriftserie 

kompletteras med boken ”Befria människan” av John-Henri Holmberg från 1985. J-H Holmberg var 

verksam vid Timbro och var med och grundade tidskriften Nyliberalen 1983.137 

Genomgång och analys av materialet 
Jag har valt att ligga ganska nära materialet i min redogörelse för att ge en fylligare bild av debatten. 

Att reducera debattmaterial alltför mycket till en teoretisk abstraktionsnivå ger inte rättvisa åt 

formatet. Jag menar att en tolkande ansats i viss mån måste ta hänsyn till helheten i budskapet och 

inte reducera det i allt för hög grad till analytiska byggstenar.138 Empirigenomgångens disposition 

återges i metod och materialavsnittet i början av uppsatsen.  

Samtiden som dystopi  
Verklighetsbeskrivningen är central i all form av samhällskritik. Något måste vara fel eller i behov av 

förbättring för att kritikerns egna förslag på lösningar ska verka rimliga. De olika författarna jag 

studerat skiljer sig i tonfall och hur mycket de vill förkasta den rådande ordningen. Ett genomgående 

drag är dock att samtidsbeskrivningen är påfallande pessimistisk.  
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Den socialdemokratiske kritikern Nordal Åkerman beskriver Sverige 1980 på följande sätt: 

De iakttar hur siffrorna för brottslighet, alkoholism och drogmissbruk skjuter i 

höjden. Kanske vet de inte att fallen av rapporterad vandalism har stigit från 5000 

per år 1950 till 62000 idag och att Sverige har mycket högre brottslighet per capita 

räknat än övriga skandinaviska länder… De vet kanske inte att 90 procent av alla 15-

åringar berusar sig och att 40 procent av alla kända lagförbrytare är mellan 11 och 20 

år gamla. Men de förstår att i visst avseende är en hel generation förlorad.  

De märker hur takten i industrin gradvis pressas upp, med följden att ett ökande antal 

slängs ut ur systemet, oförmögna att klara tempot. Siffrorna för sjukdomar som 

direkt orsakas av industrisamhällets förgiftning och stress skjuter våldsamt i 

höjden…
139

 

 

Åkerman fortsätter: 

Till vad som tidigare sagts av både plus och minus kan läggas att medan man velat 

skapa ett samhälle som var gott också för de svaga eller kanske just för dem, så har i 

mycket raka motsatsen uppstått. I praktiken måste man vara ung, frisk och stark för 

att riktigt må bra i vårt system, och det är väl frågan om ens denna begränsade 

kategori gör det. För oss andra framstår det i mycket som kallt, kommersiellt och 

anonymt. För barnen är det en katastrof vilket visas av att 10 % av barnen i Sverige 

inte känner sig älskade av någon – ett i andra Europeiska länder alldeles okänt 

förhållande.
140

 

 

Lägg märke till att den unga generationen framställs som ett offer för det moderna Sverige. Indirekt 

är det framtiden som hotas. Åkerman är kanske den som beskriver samtiden i mörkast färger inom 

vänstertankekollektivet, men hans beskrivning hur det moderna, tillväxtorienterade och byråkratiska 

Sverige försämrar livskvaliteten för vanliga människor är ändå representativ. Samma negativa bild 

återfinns i högertankekollektivet. John-Henri Holmberg framhäver t.ex. de ”mänskliga” motiven för 

hans samhällskritik framför de ekonomiska.141 Liksom Åkerman beskriver J-H  Holmberg vantrivseln i 

samtidens Storstockholm. Han talar om ”betongraviner” och ”bostadsgetton som skjuter upp i blanka 

pastellfärger”.142 Men även här är det framförallt ungdomens hopplöshet som får illustrera landets 

andliga kris: 

På kvällstidningarnas löpsedlar kan man läsa om narkomanin bland unga människor i 

Sverige. Om prostituerade tonåringar och om de över fem tusen människor som för 

att få ihop till sitt dagsbehov varje år begår över två hundra tusen inbrott i 

Storstockholm. 
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I tunnelbanan möter man dem som inte börjat knarka. Men som dränker sin identitet 

i alkohol, i våld eller likgiltighet. Skolbarn med tomma ögon som förstör för oss alla, 

men mest för sig själva… När journalister frågar unga människor vad de tror på eller 

hoppas på är det inga uppmuntrande svar de får. ’Jag hoppas att inte dö i atomkriget’. 

’Jag tror inte på någonting alls för det finns inte någonting att tro på’. ’Jag hoppas att 

jag i alla fall får leva så länge att jag hinner bli vuxen’. 

Det är förstås värre än så… Det är håglösheten, likgiltigheten, avunden och 

svartsynen. Det är vägran att bli inblandad, att bry sig om. Det är hopplösheten som 

får oss att titta på TV mer än några andra människor i världen – samtidigt som vi 

känner det där lilla snabba stygnet av avund, eller hat, när någon annan gör 

någonting, engagerar sig utträttar något, lyckas. Den där känslan av att ingenting 

spelar någon roll, att allting ändå går åt helvete, att de som har framgång är 

ohederliga och de som misslyckas är värdelösa och att ingenting hjälper… Det är 

Sverige tidigt 1985.
143

 

 

 

Det målande språket hos John-Henri Holmberg kan kanske delvis förklaras med att han var 

skönlitterär författare (av Science Fiction). Men liknande svartmålningar finns även hos ekonomen 

Sven Rydenfeldt och delvis hos Staffan Burenstam-Linder.144 För att förstå den tidiga nyliberalismens 

(i synnerhet libertariansmens) lockelsekraft är det viktigt att känna till detta inslag av passionerad 

och närmast romantisk samhällskritik.   

 

Exemplet sjukvården 
Läkaryrket har kallats professionen par préférence145 Under 1970-talet expanderade den offentliga 

sjukvården mycket kraftigt i Sverige. Sjukvården debatterades också flitigt i offentligheten. 

Vänsterdebattören Sven Britton skriver i förordet till sin bok att han kontaktats av flera olika förlag 

för att skriva en bok om detta.146   

Britton är mycket kritisk till sin egen profession. Däremot är han inte kritisk till läkarvetenskapen som 

sådan (den naturvetenskapligt baserade skolmedicinen). Problemet är att kåren inte lever upp till de 

rationella idealen. Kårens uppblåsta självbild står ofta i vägen för vetenskapligt baserad behandling 

och nya metoder. Britton menar att sjukvården p.g.a. sina sociala strukturer bidrar till att göra 

människor sjuka, speciellt när det gäller psykosomatiska åkommor. Han hänvisar explicit till den 

under 1970-talet omdebatterade österrikaren Ivan Illich som i flera böcker, som även översattes till 

svenska, fundamentalt angrepp det moderna samhällets institutioner och professioner. Illich menade 

att sjukvården gör oss sjuka och förkastade helt skolmedicinen. Så långt går inte Britton även om han 
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menar att Illich har poänger. Britton skriver t.ex. att trots att sjukvården expanderat den senaste 

tioårsperioden, och blivit till en ”enorm vårdapparat”, så har sjukligheten inte minskat.147  

Britton driver genom hela boken tesen att allmänheten har en överdriven och direkt skadlig 

auktoritetstro i relation till läkarna. Detta avspeglar sig omvänt i professionens övertro på sig själv. 

Men läkarkåren är inte den lärda, intellektuella elit som den vill utge sig för att vara.148 

Auktoritetstron är inte bara falsk. Den är ett problem som bidrar till att göra människor sjuka. 

Läkarna har blivit ett slags prästerskap som människor vänder sig till för att bli botade, trots att 

orsakerna inte är kroppsliga. Britton menar att själva föreställningen om perfekt hälsa skapar 

psykosomatiska sjukdomar. Människan har alltid lidit av dödsskräck och ångest, men i modern tid 

projiceras detta till en rädsla för olika sjukdomar, såsom cancer. Otrygghet och ensamhet i det 

moderna samhället göder en sådan inbillningssjuka, där läkaren förväntas frälsa patienten från det 

onda. Läkare och patient spelar bägge med i en patriarkal och närmast sakral relation.149 

Britton menar att läkarkåren missbrukar den auktoritet som medicinkunskaperna gett dem. Kåren 

utmärks av en ”kritiklös förståsigpåanda”. Läkarnas egentliga kunskaper är ju inte tillgängliga för 

lekmän. Patienterna visar i sin tur upp en ”hundlik” tillit till professionen som också är farlig, då 

misstag sällan ifrågasätts. Läkarnas maktmissbruk sker inte bara i relation till patienterna utan även i 

relation till de styrande politikerna. Professionen kan idka utpressning mot politikerna genom att 

ständigt kräva högre anslag till fler apparater och större kliniker, med motiveringen att de räddar liv. 

Detta oavsett om satsningarna i själva verket bara ger effekt på marginalen.150 Läkarkåren drivs också 

av ett kartläggningsbehov och ägnar sig i hög grad åt överdiagnosticering eftersom det är lättare att 

ställa diagnoser än att behandla själva sjukdomen.151  

Ett annat problem är språket. Britton menar att det egentligen inte finns några medicinska problem 

som inte kan förklaras för en ”förståndig lekman”. Problemet är att läkarna inte klarar att 

begripliggöra problemen för icke-fackmän, vilket bl.a. beror på att det medicinska språket gjorts 

svårbegripligt av protektionistiska skäl. Latinska termer o.d. bidrar till att upprätthålla professionens 

speciella status.152  

Läkarna föredrar förenklade lösningar i sin praktik. Britton kritiserar utskrivningen av läkemedel. Han 

menar att läkarna slentrianmässigt skriver ut Valium (lugnande medel) för att bli av med krångliga 

                                                           
147

 Britton 1977 sid 8ff, 15, 35, 43, 62f 
148

 Britton 1977 sid 17 
149

 Britton 1977 sid 18- 22 
150

 Britton 1977 sid 22f och 28 
151

 Britton 1977 sid 26 
152

 Britton 1977 sid 30f 



37 
 
 

patienter med diffusa psykiska symptom. Olika former av lugnande medel, som dämpar människors 

handlingskraft, är idag den vanligaste medicinen i världen, menar han.153  

Britton är även kritisk till läkemedelsindustrin. Läkemedelsföretagen kan framställa sig som hjältar i 

veckopressen trots att vinstmotivet dominerar totalt. Alla läkemedelsföretag producerar några 

preparat som inte ger någon verkan alls, menar Britton.154 Något samband mellan 

läkemedelskonsumtionen och hur friska människor är finns inte, ändå fortsätter konsumtionen att 

öka kraftigt.155 

Britton menar också att kårens oväld i förhållande till industrin kan ifrågasättas. Test av nya 

läkemedel (i registernämnden) måste utföras av specialister. Den testande läkare som ger positivt 

resultat kan förvänta sig nya uppdrag och kontakter. Det finns alltid subjektiva inslag i bedömningen 

och kravet är i praktiken bara att läkemedlet inte är sämre än redan existerande medel. Det behöver 

inte vara bättre.156 Därmed är det nya preparatet ofta onödigt. I registernämnden sitter 

välrenommerade professorer med kopplingar till läkemedelsindustrin i form av olika lukrativa 

uppdrag. Övriga experter vill förstås hålla sig väl med de inflytelserika professorerna.157 Problemet är 

inte bara att läkarna kan ha privata motiv att gå läkemedelsindustrin till mötes utan att industrin har 

så stora påverkansresurser och är bättre på marknadsföring/PR än statliga myndigheter som 

Socialstyrelsen.158 Britton vill inte förstatliga läkemedelsindustrin. De statsägda företagen beter sig 

inte bättre menar han. Istället vill han reglera hela branschen för att gynna saklighet.159 

Slutligen vill Britton även reformera läkarutbildningen. Han vill att all sjukvårdspersonal ska utbildas 

gemensamt, varvat med praktik, för att bryta ned hierarkierna mellan läkare och annan vårdpersonal 

(däribland de nya professionerna). Kårens sociala prestige ska krossas! Britton menar också att de 

blivande läkarna tidigt måste möta patienterna för att bryta ned den sociala barriären till dem. De 

flesta patienter är gamla och fattiga medan läkarstudenterna är unga och rika.160  

Brittons framställning ger prov på i stort sett samtliga vanliga kritikpunkter mot professionerna som 

framförts från den ”cyniska” skolan i professionsforskningen. Läkare drivs av prestige, de vaktar sitt 

revir som kår och de utnyttjar sin speciella fackkunskap för att vinna fördelar gentemot andra 

grupper. Rationaliteten är begränsad. Sjukvården som helhet har inte förbättrat folkhälsan. Läkarna 

föredrar det enkla och mätbara framför att lösa komplicerade uppgifter. Det finns dessutom 
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kopplingar till den ekonomiska makten. Man är beredd att byta sitt kunskapskapital mot ekonomiskt 

kapital. Britton tror ändå att problemen kan åtgärdas om man bara håller sig mer till sakliga och 

vetenskapliga metoder samt organiserar bort irrationella faktorer som social prestige. Det är inte 

givet att kåren ska fungera dysfunktionellt.  

Högerdebattören Sven Rydenfeldt tar också, sex år efter Britton, upp sjukvården specifikt. Liksom 

Britton hänvisar han till Ivan Illich och liksom Britton jämför han läkarkåren med ett prästerskap. Han 

inleder med att citera ur författaren PC Jersilds roman Babels hus: 

Det var en gång ett folk som slutade tro på Gud och slutade bygga kyrkor. I stället 

började man tillbe jätten Glufs-Glufs. Folket arbetade ihop miljarder åt jätten som 

var alldeles omättlig. Man byggde hypermoderna storkyrkor och regionkyrkor åt 

honom och inrättade ett nytt prästadöme till hans ära. 

De nya kyrkorna hade rött kors på vit botten istället för det gamla långsmala. De nya 

prästerna bar vita rockar i stället för svarta och stetoskop i stället för radband… Inte 

blev man friskare och lyckligare, men folket fortsatte att tro på jätten Glufs-Glufs. 

För vad skulle man annars tro på?
161

 

 

Jätten Glufs-Glufs är här en symbol för den svenska välfärdsstaten som köper sig lojalitet genom att 

bygga ut sjukvården. Rydenfeldt hävdar, med hänvisning till studier, att utbyggnaden av sjukvården i 

själva verket inte haft någon effekt på folkhälsan. Rydenfeldt menar att den ökande 

medellivslängden i modern tid beror på bättre bostäder, hygien och framförallt bättre kost – snarare 

än på sjukvården.162 Rydenfeldt är sedan snabb med att sätta likhetstecken mellan modern sjukvård 

och ”socialiserad” sjukvård. Det är staten som drivit fram den starka expansionen av den moderna 

sjukvården. Hans poäng är att sjukvårdens expansion inte är rationell sett utifrån folkhälsan, 

underförstått att det finns andra orsaker till expansionen. Han framför statistik som visar att 

medellivslängden är högre i Japan, med ”familjecentrerad privat välfärd” och privata sjukhus, liksom 

att spädbarnsdödligheten i Nederländerna bara är obetydligt högre än i Sverige trots att hälften av 

alla barn där föds i hemmet – medan de i Sverige föds på offentliga kliniker. Den lilla skillnaden i 

spädbarnsdödlighet menar Rydenfeldt vägs upp av att de barn som föds i hemmet får en bättre 

mental och fysisk hälsa.163  

Expansionen av den svenska sjukvården har varit ett sätt för politiker att legitimera välfärdsstaten, 

menar Rydenfeldt. Man spelar på människors rädsla för sjukdom och död. Att sjukvården är näst intill 

gratis leder dessutom till en överkonsumtion av sjukvård. Detta leder automatiskt till köer och 
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resursbrist i relation till efterfrågan, som är ”bottenlös”. Den upplevda resursbristen leder dock till 

krav på nya resurstillskott. På så vis uppstår en självgenererande expansion.164   

För Rydenfeldt är kärnan i all statlig verksamhet att den är baserad på tvång. Staten ger dem som 

kontrollerar den möjlighet att förtrycka och utsuga andra grupper. Detta faktum förkläs sedan i 

vackra fraser om allmänintresse och godhet. Rydenfeldt menar att goda mänskliga relationer alltid 

måste baseras på frivilligt samarbete, därför perverterar offentliga monopol relationen mellan 

personal och klienter.165  

Den offentliganställda sjukvårdspersonalen befinner sig i en monopolsituation i relation till 

patienterna. Därför behöver de förra inte bry sig om de senare. Personalen kan förstås göra det 

ändå. Men patienterna kan inte rösta med fötterna och vända sig till någon annan om de är 

missnöjda. Rydenfeldt menar att detta faktum är förklaringen till att patienterna behandlas 

opersonligt, som ”fall” eller som ”paket”. Patienterna är utelämnade till läkarnas goda vilja. Liksom 

Britton menar han att patienterna uppträder underdånigt – ”nästan som slavar mot sina herrar i ett 

feodalt samhälle”. Läkarna i sin tur ser patienterna som ”lägre stående”. Rydenfeldt karaktäriserar 

systemet som odemokratiskt och inhumant.166 Rydenfeldt kontrasterar detta mot den privata 

marknaden. Där är maktförhållandena de omvända. Med privata läkare i konkurrens är det 

kunden/patienten som har makten, vilket tvingar läkarna att vara både hövliga och skickliga.167 

Rydenfeldt hävdar m.a.o. att egenintresset spelar en betydande roll både på makroplanet: 

sjukvårdens expansion – och på mikroplanet: läkarkårens bemötande av patienterna. Samtidigt 

menar han att patienterna på en fri marknad skulle vara rationella nog att välja bort dåliga alternativ 

och därmed tvinga hela kåren att bli bättre.  

I detta sammanhang kan det vara intressant att ta upp högerekonomen Gordon Tullocks bok om den 

politiska marknaden, som Timbro gav ut i svensk översättning året före Rydenfeldts skrift. Tullock 

menar att man kan förstå politiker och offentliganställda tjänstemäns (liksom alla andras) agerande 

utifrån just de två antaganden som Rydenfeldt gör. Människor agerar i egenintresse och de agerar 

rationellt i relation till vad de uppfattar som sitt egenintresse.168  

En av Tullocks huvudteser är att individen agerar nyttomaximerande oavsett om han befinner sig i 

arbetslivet eller privatlivet. Han är inte Dr Jekyll och Mr. Hyde.169 Detta är i praktiken ett 

underkännande av att det skulle finnas en särskild professionell logik som de professionella agerar 
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efter, eller att politiker skulle styras av ett allmänintresse. Människor vill dock ogärna erkänna detta 

menar Tullock: 

Det finns en skarp kontrast mellan hur människor handlar och hur de talar. Det är 

särskilt slående hos akademiker, där diskussion om önskvärdheten av att uppoffra sig 

för andra, sträva efter abstrakta moraliska mål och över huvud taget av att leva ett 

högst dygdigt liv, kombineras med ett beteende som inte är det minsta dugg mindre 

själviskt än den genomsnittlige specerihandlarens.
170

 

 

Tullock menar att det är institutionerna som avgör hur vi agerar, d.v.s. vilka incitament som finns i 

relation till vårt egenintresse. Målet är därför att utforma samhällets institutioner så att 

egenintresset indirekt främjar allmänintresset. Enligt Tullock är i regel marknaden bättre på detta än 

offentliga byråkratier. Marknaden är också bättre på att straffa maktmissbruk.171 

Tullock är högst medveten om den givna invändningen mot hans resonemang: alla människor agerar 

i verkligheten inte så cyniskt som han beskriver det. Han menar dock att det spelar mindre roll. De 

som agerar nyttomaximerande kommer nämligen att slå ut dem som inte gör det i kampen om 

maktpositioner. Politiker som låter sina övertygelser stå i vägen för att säga det väljarna vill höra 

förlorar valen när de ställs mot dem som anpassar sitt budskap (naturligtvis låter de senare 

övertygande på ett sätt som om de trodde på vad de sa). Tanken är att de sedan röstas bort om de 

inte håller vad de lovat. Tullock ser detta som något positivt. Vi får politiker som anpassar sin politik 

efter vad väljarna vill ha.172 

Samma logik som gäller för politiker gäller även för byråkrater (inklusive professionella), menar 

Tullock.173 Byråkrater eftersträvar makt, prestige och status. Det utesluter inte att de också vill få 

något uträttat och kan ha en vilja att främja allmänintresset. Tullock menar dock att det är lätt att 

missta sig. Så länge dessa motiv sammanfaller framhävs gärna de altruistiska. Den avgörande frågan 

är vad som händer när motiven kommer i konflikt. Tullock menar att få tjänstemän är beredda att 

tacka nej till en befordran, som skulle ge dem mer makt och möjlighet att fatta beslut, för att istället 

rekommendera en kollega som de vet skulle vara dugligare. När egenintresset kommer i konflikt med 

allmänintresset så vinner helt enkelt det förra i nästan alla fall, menar Tullock. Självfallet är det få 

som vill erkänna detta, ens inför sig själva.174  
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Tullock menar att byråkratier, inklusive professioner i byråkratins tjänst, alltid vill expandera och ha 

mer resurser. För att få makt, prestige och högre löner – men även för att kunna uträtta mer. 

Förvaltningen sitter på ett informationsövertag gentemot politikerna som kontrollerar pengarna. De 

kan därför pressa fram mer resurser, speciellt om de allierar sig med olika påtryckargrupper.175 Olika 

offentliga byråkratier slåss även med varandra om de begränsade resurser som finns att tillgå. 

Tullock menar att det i slutändan är en politisk förhandling som avgör fördelningen, inte rationell 

planering. Politik handlar om att jämka samman olika intressen. Det innebär i praktiken kohandel. Jag 

röstar på ditt förslag mot att du röstar på mitt. Kohandeln är en logisk följd av att alla inte kan vara 

insatta i alla frågor. Det uppstår en arbetsdelning där olika politiska intressen bevakar olika områden, 

både inom och mellan partier.176  

Om man jämför Sven Brittons kritik mot den svenska sjukvården med Sven Rydenfeldts så är 

likheterna i problembeskrivningen slående. Både Britton och Rydenfeldt gör en analogi mellan läkare 

och präster för att visa på ett irrationellt inslag i tilltron till sjukvården. Bägge hävdar att sjukvårdens 

expansion inte har haft någon påvisbar effekt på folkhälsan. Bägge beskriver problem med ojämlika 

relationer och missbruk av den professionella positionen.  

Brittons förslag till lösning är att stärka rationaliteten. Med hjälp av regleringar och reformer ska de 

irrationella inslagen, som prestige och korruption byggas bort. Detta är inte en ovanlig position inom 

vänstertankekollektivet. En förstärkt, eller alternativ rationell logik, föreslås för att råda bot på brister 

i systemet.  

Gordon Tullocks argumentering kan ses som ett försök att skjuta detta lösningsförslag i sank. Tullock 

menar att många (inte minst samhällsvetare) mer eller mindre medvetet antar att samhället styrs av 

en ”välvillig despot” när de utformar förslag på hur styrningen kan förbättras.177 I själva verket styrs 

samhället av en mängd ofullkomliga människor. Byråkraternas egenintressen i kombination med 

politikernas egenintressen, och nödvändigheten att förhandla och kompromissa, kommer leda till att 

utfallet alltid blir suboptimalt.   

Tullock själv förespråkar aldrig välfärdsstatens avskaffande. Men hans skeptiska inställning till 

rationell styrning blir ändå ett viktigt verktyg för en person som Rydenfeldt som anser att offentlig 

verksamhet per definition är sämre än privat dito.  

Rydenfeldt kan samtidigt enkelt överta den problembeskrivning som Britton presenterar (någon 

hänvisning till Britton förekommer dock inte). Han behöver bara göra det troligt att någon rationell 

                                                           
175

 Tullock 1982 sid 50ff 
176

 Tullock 1982 sid 68 
177

 Tullock 1982 sid 16 



42 
 
 

organisatorisk lösning på problemet inte existerar utan att lösningen istället ligger i att avreglera 

verksamheten och låta marknaden tvinga de professionella att tillmötesgå klienterna.  

 

Medmänsklighet i skola och omsorg  
Barbro Jöbergers bok ”öppet brev från omsorgsvärlden” (1975) är uppbyggd som en reportagebok 

om den svenska institutionsvården och hemvården av förståndshandikappade. Boken är i hög grad 

en kritik av ett auktoritärt system. Under rubriken ”Salberga specialsjukhus – här härskar 

hopplösheten” beskriver Jöberger de nedbrytande förhållandena på en ”total institution”.178 

Specialsjukhuset är omsorgsverksamhetens sista utpost… Salberga i Sala är ett 

sådant sjukhus… På avstånd ser de röda tegelbyggnaderna ut som vanliga 

flerfamiljshus i tre våningar. Men Salberga sjukhus är en alldeles egen stad, belägen 

på behörigt avstånd från Salas stadskärna. Och när man kommer närmare sjukhusets 

byggnader ser man gallren vid gavlarnas balkonger, hör vrålen därinifrån. Där inne 

lever omkring 300 gravt utvecklingsstörda människor.
179

 

 

De kala sovsalarna på Salberga sjukhus har plats för upp till åtta personer. 

Järnsängarna är av gammal sjukhustyp, steriliteten och ödsligheten är fullständig. 

Här berövas man effektivt sin identitet. Här fråntas man varje uns av personlig 

integritet. Var finns det i denna miljö utrymme för mänsklighet, liv, värme?
180

 

 

Öppna toaletter och stora sanitära utrymmen byggda för rationell människohantering 

med full insyn. (de har inget behov av integritet – inte behöver de sitta i fred på 

toaletten!)
181

 

 

Salberga är ett exempel på hur samhället velat gömma undan de icke önskvärda. Hur dessa 

behandlas som en massa och berövas/förnekas sin individualitet. Jöbergers kritik av 

institutionsvården kan, om man vill, ses som en allmän samhällskritik i förstoringsglas, även om hon 

själv aldrig drar den parallellen.  

De stora institutionerna motiveras av en ekonomisk logik i form av stordriftsfördelar: Storkök, 

gemensamma inköp och administrativa samverkanstjänster. Det är de intagna som får betala priset 

för den storskaliga anonymiteten.182 Det råder personalbrist och hög personalomsättning. Tillitsfulla 

relationer till patienterna hinner inte utvecklas.183 En psykolog som intervjuas menar att den 

hierarkiska uppbyggnaden med ”expertvälde” i toppen är en del av problemet. Den personal som är 
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lägst i hierarkin – med minst utbildning och lägst löner – är trots allt den som står närmast 

patienterna, men deras erfarenhet räknas inte.184 

Under nuvarande förhållanden blir personalen lätt avtrubbad, mer intresserad av att klara av sina 

rutiner snabbt än att bry sig om patienterna. Personalen passiviseras, ser förhållandena som givna 

eller skyller ansvaret på överordnade.185 Patienterna i sin tur belönas för foglighet och passiviseras de 

också. De som ställer till besvär och bryter rutinerna bestraffas.186 

Jöberger beskriver visserligen hur vården av förståndshandikappade under 1970-talet håller på att 

förändras till det bättre. Men processen är bara påbörjad. Institutionsbyggnaderna står kvar. Först nu 

har man börjat inse alla människors rättighet till ett meningsfullt liv.187 Hon tar upp experiment med 

decentraliserat beslutsfattande och aktivering av patienterna. I en avslutande intervju med 

medicinalrådet Karl Grunewald är denne stolt över att ha drivit på för progressiva reformer, trots att 

han menar sig ha förlorat i auktoritet bland kollegerna på Socialstyrelsen i och med detta.188 

Grunewald menar att omsorgsvården kunnat utvecklas i progressiv riktning för att man inte varit så 

”sjukhus- och läkardominerade”. Den allmänna opinionen för att balansera ”specialisternas makt” 

har också bidragit.189  

Landstingsrådet i Stockholms län, Nils Hallerby, är inte riktigt lika optimistisk, när Jöberger intervjuar 

honom. Socialpolitik har låg status, menar han. Sjukvård och trafikfrågor har hög status. Det märks 

också på var resurserna går.190  

Tvångsvården tas inte upp explicit i mitt material från högertankekollektivet. Sven Rydenfeldts kritik 

av skolan uppvisar dock vissa paralleller till Jöberger. Inom högertankekollektivet finns en tankefigur 

som går ut på att den offentligt organiserade omsorgen dels blir ”hjärtlös” och opersonlig, och 

därmed ineffektiv – dels att den sociala utslagningen i samhället beror på statliga regleringar. 

Rydenfeldt konstaterar att skolplikten innebär en icke frivillig närvaro vid en statlig institution. Han 

konstaterar också att 99,8 procent av de svenska skolorna är statliga, den högsta siffran utanför 

östblocket.191 Rydenfeldt menar att föräldrar och elever i princip är maktlösa i den svenska skolan, 

med undantag för ”perifera detaljer”.192 
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Livet i alltför många av den obligatoriska (7-16år) grundskolans klassrum påminner 

närmast om ett krigstillstånd mellan lärare och elever. De s.k. disciplinära 

störningarna är i grunden ingenting annat än elevernas uppror mot förtryck och 

frustrationer. I Stockholm rapporterades 1980, att var tionde lärare antingen anfallits 

och misshandlats eller allvarligt hotats – ibland barn i 7-10-årsåldern.
193

 

 

Elevernas naturliga nyfikenhet och kunskapstörst dödas effektivt i den svenska skolan hävdar 

Rydenfeldt. Ungdomsupproret blir en fullt naturlig följd. Det är ingen brist på resurser men 

förhållandena omöjliggör i de flesta fall inlärning (Rydenfeldt erkänner att det finns undantag tack 

vare enskilda eldsjälar i lärarkåren). Rydenfeldt menar att grundorsaken till alla problem är tvånget. 

Han vill avskaffa skolplikten och helt privatisera skolväsendet. Det bör vara föräldrar och elever som 

gemensamt väljer och betalar för lärarna. Lärarnas kvaliteter och personlighet är nämligen helt 

avgörande. Föräldrar och lärare bör sedan tillsammans utforma kursplan och undervisningens 

innehåll. Om alla relationer bygger på frivillighet så kommer en helt annan, intim och förtroendefull 

atmosfär att uppstå, där eleverna får starka band till sin skola som varar livet igenom.194   

Rydenfeldt ger generellt inte mycket för välfärdsstatens omsorg om svaga grupper. Han menar att 

staten, tvärt emot den officiella retoriken gynnar den stora majoriteten, de röststarka grupperna, på 

de svagas bekostnad. Hyresregleringar, arbetsmarknadsregleringar, löneregleringar och krav på en 

viss bostadsstandard har sammantaget lett till att de allra svagaste slagits ut från arbets- och 

bostadsmarknaden. De lever inte upp till de standardiserade kraven.195 

Staffan Burenstam-Linder är också inne på tankegången att Välfärdsstaten skapar utslagning.  

Mitt i välfärdsstaten med dess enorma offentliga utgifter och program för den sociala 

tryggheten råden en social misär. Stigande brottslighet, missbruk av droger och 

alkohol, stress, självmord, mobbing, barnmisshandel och våld mot kvinnor, 

familjesplittring, anonymitet, ensamhet och främlingskap, vandalism och 

hänsynslöshet tillhör den kusliga vardagen.
196

 

 

Staten kan inte skapa ”social harmoni” menar Burenstam-Linder. Att försöka förstatliga 

medmänskligheten och ersätta den med social teknologi har inte visat sig lyckosamt.197 

Burenstam-Linder menar att medmänsklighet, hänsyn och förståelse är kärnan i all omsorg. 

Välfärdsstaten har försökt ”köpa medmänskligheten för skattepengar”. Burenstam-Linder menar att 
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den privata sektorn är bättre på att skapa serviceanda och ”lust” att stå till tjänst. Men framförallt 

borde obetalt arbete och frivilliga insatser få spela en större roll. Välfärdsstaten har tyvärr trängt ut 

många av de sociala nätverk som annars kunde ta ett ansvar menar han. Men anställd personal kan 

inte ersätta äkta medmänsklighet. Insatsen måste komma från hjärtat. ”Omsorgens 

professionalisering leder till ett samhälle som saknar omistliga kvaliteter”. Om människor inte har 

erfarenhet av att bistå andra i sitt privatliv så har de också svårt att göra det i sitt yrkesliv. 

Burenstam-Linder menar sig här se en paradox. Den generation socialister som byggde upp 

välfärdsstaten var i själva verket formade av just de medmänskliga ideal som staten som en oavsiktlig 

konsekvens sedan har brutit ned.198 

Även John-Henri Holmberg är inne på att medmänskligheten inte kan organiseras fram. Sverige har 

valt kollektiva och rationella lösningar inom omsorgen, vilket reducerat medmänsklighet och 

omtanke till särskilda insatser baserade på nödvändighet och minsta gemensamma nämnare.199 J-H 

Holmberg menar liksom de övriga i högertankekollektivet att de statliga regleringarna ökat 

utslagningen. Sektorsindelningen inom den offentliga verksamheten skymmer det faktum att insatser 

för att öka produktiviteten spär på de problem som de sociala sektorerna försöker lösa. J-H Holmberg 

påstår att utan en välfärdsstat och arbetsmarknadsregleringar skulle betydande resurser frigöras och 

fler människor integreras i samhället. Förändringen skulle inte försämra för de sämst ställda. Han 

menar att de svårt sjuka och handikappade skulle få hjälp av frivillig välgörenhet i ett samhälle som 

verkligen genomsyras av medmänsklighet.200 Dessutom behöver alla människor känna att de bidrar 

till samhället. Det är mer betydelsefullt än byråkratiskt organiserad hjälp. J-H Holmberg tar upp ett 

något udda exempel för att visa sin poäng. 

Bland de små minoriteter människor som vårt samhällssystem är konstruerat för att 

skydda finns gruppen svårt vanställda. De som är födda med förvridna eller groteska 

utseenden och som vi av det skälet tar hand om, genom att placera dem på anstalter 

där de får hygglig materiell standard och sysselsättningsterapi. Förr i tiden levde 

sådana människor ofta på att visa upp sig mot ersättning på marknader, på cirkus och 

kringresande tivolin. De uppträdde under namn som ’Feta damen’ eller ’Sälmannen’ 

för publik som stirrade, skrattade och skrek. Vi reagerar mot det. Det måste ha varit 

hemskt för dem, tänker vi. Så omänskligt! 

Men i en serie intervjuer för en del år sedan frågade några amerikanska journalister 

några av de vanställda… hur de själva upplevde sin situation… [De talade] om det 

omväxlande, intressanta och stimulerande livet i cirkusmiljö. De talade om den fasta 

sammanhållningen och kamratskapen mellan alla cirkusmänniskor… Och de talade 

med förakt om publiken, de som inte begrep cirkuslivet…
201
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Ett gemensamt tema hos höger- och vänstertankekollektivet är bristen på medmänsklighet i den 

moderna omsorgen. Patienterna, klienterna eller skolbarnen har berövats mening och motivation. De 

har förlorat sin individualitet och sitt meningssammanhang. Men medan Barbro Jöberger ser 

lösningen i reformer av det befintliga systemet, med nedmonterade hierarkier, decentralisering och 

aktivering så menar högerdebattörerna att sådana reformer är dömda att misslyckas i ett system 

som bygger på tvång och ett försök att professionalisera medmänsklighet. Varken Jöberger eller de 

tre högerdebattörerna driver linjen att de omänskliga inslagen i institutionell omsorg är ofrånkomliga 

i ett modernt Gesellschaft-samhälle. De menar istället att Gemeinschaft-samhällets kvaliteter kan 

uppbringas i det moderna samhället om vi bara organiserar/avorganiserar samhället annorlunda. 

  

Ensamhet och isolering i det moderna samhället  
Inga Blommés ”Öppet brev om ensamhet” (1976) är precis som Barbro Jöbergers bok 

intervjubaserad. Boken kan läsas samhällskritiskt men har samtidigt drag av självhjälpsbok och en 

starkare tonvikt åt det terapeutiska än övriga skrifter i Forums serie. Jag väljer ändå att kortfattat ta 

upp den för att den pekar på en underliggande tendens inom vänstertankekollektivet: Att lyfta fram 

känslans betydelse och vikten av att utveckla sin personlighet. Detta är centralt för den individualism 

som utvecklas under perioden och kan ses som ett försök att anpassa sig till det nya moderna, 

urbana samhällets förutsättningar. Bilden som ges i boken visar ett samhälle där många människor 

inte klarar att orientera sig,  präglat av social isolering, anonymitet och atomism: 

Många kryper in i sig själva… rädslan döljer vi ibland så bra att andra inte märker 

den… Vi är ofta så självupptagna av att grubbla över hur andra ska komma att 

uppfatta oss, vilket intryck vi kommer att göra på andra, att vi faktiskt inte ser att de 

andra är precis lika ängsliga och rädda som vi själva… De stela ansiktena i 

tunnelbanan och bussen beror kanske oftast på rädsla inför varandra. Fyllot på gatan 

som dricker för att han är rädd och svag undviker vi sorgfälligt när han vill ha 

kontakt och prata med oss, för vi är rädda för vad andra ska tänka om oss om vi 

skulle samspråka med ’en sån där’. Grannen man möter i trappan vill säkert hälsa 

lika mycket som man själv vill göra det, men man är rädd för att ’göra bort sig’ 

genom att inte få ett hälsningssvar tillbaka. Och så går man tigande förbi varandra.
202

 

 

Blommés recept mot den isolerade rädslan i det moderna samhället är ökad psykologisk 

självkännedom. Istället för att skuldbelägga oss själva bör vi ifrågasätta samhällets olika ritualer och 

normer som reser barriärer mellan människor.203 Det moderna samhället har i hög grad berövat 
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människan hennes meningssammanhang, menar Blommé, genom samhällets uppsplittring i olika 

funktioner och sitt överflöd av osammanhängande information.204 Blommés text ger tydligt uttryck 

för det vid tiden allt vanligare humanistiska perspektivet i beteendevetenskapen.  

I de olika intervjuerna och kommentarerna ges sedan bilden av hur torftigt det moderna livet upplevs 

av många. Kommersiella nöjen, ytligt umgänge över alkohol, ytliga samtalsämnen. Det moderna 

industrisamhället har också skapat ett främlingskap mellan barn och vuxna och mellan kvinnor och 

män när den naturliga arbetsgemenskapen från bondesamhället försvunnit. Könsnormer och 

åldersnormer stänger inne människor och förhindrar äkta kontakt.205 Barnen behandlas som om de 

mest vore till besvär, de uppfostras till att bli lydiga och inte ta plats. Detta, menar en av Blommés 

intervjupersoner, är en förklaring till att många ungdomar gör revolt. Föräldrarna är borta från 

hemmet stora delar av dagen, de kommer hem trötta och sätter sig framför Tv:n. De saknar både ork 

och förmåga att tala med sina barn. En sådan uppväxt skapar dåliga förutsättningar för att knyta 

meningsfulla sociala kontakter.206 

Under rubriken ”Ensamheten” tar högerdebattören Staffan Burenstam-Linder upp samma tema. 

Staten har flyttat över allt fler uppgifter till daghem, skola och fridtidshem med följden att kontakten 

mellan vuxna och barn försämrats. Men samhället kan inte ta över föräldrarollen. Barnen behöver 

stabila vuxenkontakter och värme. Utan kontakt och förtroende blir dock fostran lätt fylld av kamp 

och konflikt, alternativt kapitulerar föräldrarna från sin normgivande roll för att de inte vill ta 

konflikter den lilla tid de kan spendera med sina barn.207  

Men det är inte bara mellan de unga och deras föräldrar som välfärdsstaten klippt banden mellan 

generationerna enligt Burenstam-Linder. Även mellan de vuxna och deras gamla föräldrar har staten 

trätt in. De gamla trängs undan och får lite eller ingen omsorg av sina vuxna barn. De förväntar sig att 

staten ska ta hand om deras gamla föräldrar.208 

Sven Rydenfeldt tar å sin sida upp den ”andliga fattigdomen” i Sverige.209 Det svenska samhället ger 

människor en mängd förmåner och rättigheter, men berövar dem det som betyder mest, menar 

Rydenfeldt. Barnen får inte växa upp med sina mödrar. Skolorna ger ingen motivation. Det råder brist 
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på meningsfulla arbeten åt ungdomar. Människor har inte råd att äga sitt hem. Ungdomen saknar 

något att kämpa för, inga högre ideal att identifiera sig med. 210  

Även John-Henri Holmberg beskriver de isolerade människorna i samtidens Sverige. Jag har redan 

citerat hans beskrivning av den utbredda håglösheten och ”skolbarnen med tomma ögon” på 

Stockholms tunnelbana i inledningen av det här kapitlet. J-H Holmberg menar att vi skapat ett 

samhälle där människor har svårt att förverkliga sina drömmar.211 Människor måste kunna få 

drömma och forma sin egen framtid – annars blir de apatiska. Den höga tillväxten under 1950- och 

1960-talet dolde delvis motsättningen mellan att bygga upp en omfattande offentlig trygghet och 

individens möjlighet att forma sitt eget liv, menar han. Det är först under 1970- och 1980-talen som 

denna motsättning blivit tydlig för allt fler.212  

Människor hanterar hopplösheten på olika sätt enligt J-H Holmberg. En del lyckas hitta kreativa 

utvägar trots allt, men många fastnar också i ett destruktivt mönster. Man flyr verkligheten. Antingen 

till alkohol och droger, eller i utopiska drömmar om ett mer naturligt liv, eller så tar man sin tillflykt 

till mystik och religion. Vissa drar sig in i sig själva och stänger av sina känslor. Många flyr in i TV-

seriernas låtsasvärld: ”Det finns människor som så totalt identifierar sig med TV-seriernas 

personligheter att de ’känner’ dem bättre än sina egna familjer.213 J-H Holmberg menar att vi köpt 

vår materiella trygghet av politikerna till priset av en ofrihet som gör oss disharmoniska. Den enskilde 

individen känner inte längre att han betyder något, att det han gör spelar roll. Missnöjet beror enligt 

J-H Holmberg inte på stigande förväntningar utan på att de kollektiva lösningarna omöjligen kan 

tillfredsställa våra olika individuella behov, framförallt vårt behov av att bestämma över vår egen 

tillvaro och framtid.214 

Alienation, atomism, anomi – termerna för att beskriva det moderna livets isolering och 

sönderbrutna meningssammanhang är många. Den bakomliggande tankefiguren är att det rationellt 

ordnade, moderna samhället splittrar upp verkligheten och förfrämligar människor inför sig själva 

och andra. Denna svartmålning av Gesellschaft-samhället berör förstås bara indirekt 

professionskritiken. Men jag har ändå velat ta upp den här för att den är väldigt central för 

kritikernas världsbild. Problembeskrivningen är också i stort sett identisk mellan 

vänstertankekollektivet och högertankekollektivet, även om lösningarna skiljer sig åt. Burenstam-

Linder är närmast konservativ i sitt ideal om att återupprätta familjen. J-H Holmberg har ett mer 

renodlat liberalt perspektiv, och vill ”befria” individen. Inga Blommé är i detta sammanhang den 

                                                           
210

 Rydenfeldt 1983 sid 60f  
211

 Holmberg 1985 sid 13 
212

 Holmberg 1985 sid 44-47 
213

 Holmberg 1985 sid 48 
214

 Holmberg 1985 sid 42f och 120f 



49 
 
 

minst systemkritiska och förespråkar snarare att individerna ska lära sig leva i det moderna samhället 

genom att arbeta med sig själva psykologiskt. En vanligare hållning inom ”vänstertankekollektivet” är 

dock att samhället måste reformeras. Något jag nu kommer att gå in mer på i nästa avsnitt. 

 

Maktmissbruk, paternalism och maktkoncentration 
Vänsterdebattören Per Gahrton inleder sin bok ”Öppet brev från en politiker” (1979) med att berätta 

hur han som riksdagsman frustreras över möten med väljare i vardagen då han inte kan hjälpa dem i 

deras bekymmer med myndigheterna. Förvaltningen styrs av generella regler och politiker har inte 

rätt att lägga sig i enskilda ärenden.215 Byråkratin skapar distans. Gahrton framhäver hur klyftan 

mellan folk och elit växer i takt med att systemet blir oöverskådlig, och hur den moraliska 

orienteringsförmågan därmed går förlorad:  

Under den socialdemokratiska regeringens tid exploderade en rad ’affärer’ som 

skakade förtroendet för politiska och fackliga ledare. Under Fälldin-regeringen har 

klyftan mellan moraliskt laddade utfästelser och praktisk politik fungerat på liknande 

sätt. Samtidigt duggar rapporterna om fiffel och båg på alla nivåer och i alla 

storleksordningar. Såväl storföretagare som riksdagsledamöter har stått under åtal för 

oegentligheter av olika slag. Skattefusk och s k organiserad brottslighet florerar 

vilt.
216 

 

 

Gahrton menar att det blivit alltmer olönsamt att arbeta eller investera produktivt samtidigt som 

spekulation (bl.a. kopplat till inflationen) och fusk ökat markant. Omoralen finns även på strukturell 

nivå. Gahrton kritiserar samtidens kapitalistiska tillväxtivrare för att inte skilja på produktiv och 

improduktiv verksamhet. BNP-måttet döljer effektivt kvalitativa skillnader mellan olika ekonomiska 

verksamheter.217  

Gahrton menar vidare att ”statssocialismen” (dvs den socialdemokratiskt färgade staten) visserligen 

fungerat som motvikt till kapitalismen, men inte i de avseenden Gahrton ser som problematiska. 

Staten har snarast förstärkt tendensen till storskalighet, materialism och oöverskådlighet.218 Gahrton 

hävdar att den här utvecklingen har lett till normupplösning, eller anomi (ett begrepp hämtat från 

sociologen Emile Durkheim). Orsaker och symptom på anomin är att allt färre lever som de lär, att 

det uppstått en klyfta mellan samhällets mål och medel.219Gahrton menar att detta i sin tur förklarar 

det ökande elit- och politikerföraktet.220 
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Politiken har utvecklats till ett heltidsyrke, vilket ökat klyftan till medborgarna. Men proffspolitikern 

har samtidigt varit en nödvändighet för att väga upp den allt mäktigare tjänstemannakårens 

inflytande.221 Det byråkratiska systemet har därmed fungerat självförstärkande. Expertis kräver 

motexpertis. Gahrton menar att den svenska modellen byggts upp med intentionen att skapa fria och 

självständiga medborgare men att modellen, som en oavsiktlig konsekvens, lett till ett statiskt 

samhälle. Frihet och självförverkligande är dock bara möjliga i ett dynamiskt samhälle, präglat av 

konflikt, rörelse och förändring, menar han.222 Gahrtons lösning på detta är inte ekonomisk 

privatisering eller socialisering, utan decentralisering av makten inom alla samhällsinstitutioner. Den 

ofta auktoritära styrningen av företag och organisationer bör brytas ned. Han vill ha ökat 

medbestämmande i företagen och ett samhälle som inkluderar alla i gemenskap och 

beslutsprocesser.223 

Nordal Åkerman, en annan representant för vänstertankekollektivet, är liksom Gahrton förespråkare 

för decentralisering. Det moderna, specialiserade samhället måste decentraliseras för att på det sätt 

både bli mer demokratiskt och människoanpassat. Den indirekta demokratin med valda politiker och 

centralt placerade tjänstemän bör ersättas, eller i varje fall kompletteras, med direktdemokrati och 

lokalt självstyre.224  

Åkerman kallar sig ekosocialist och talar om en tredje väg i politiken, mellan staten och kapitalet. Det 

är de icke-materiella värdena som ska prioriteras.225 Tillväxtsamhället gör människor sjuka, olyckliga 

och ofria. Det centraliserade, byråkratiska och storskaliga samhälle som tillväxten har skapat och 

fortsätter att skapa, är roten till problemen. Därför kan tillväxten inte motiveras med att den behövs 

för att frigöra resurser till välfärden. Fler vårdplatser blir bara ett sätt att hantera symptomen av ett 

sjukt system som välfärdsstaten upprätthåller.226 

Åkerman ser också den tekniska utvecklingen som ett hot. Den bidrar till att göra vanliga människor 

maktlösa och samhället oöverskådligt. Han menar att experter och beslutsfattare intar en fatalistisk 

hållning som enbart går ut på att vi måste anpassa oss till en oundviklig teknologisk utveckling.227 Han 

riktar liknande kritik mot den ekonomiska expertisens stöd för frihandel och internationell 
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arbetsdelning. Ekonomiska doktriner som han menar, liksom tekniken, undergräver möjligheten att 

på politisk väg utforma ett mänskligt samhälle.228  

Åkerman tar upp att många människor i samtiden tröttnat på svårigheterna att reformera samhället 

och istället inlett olika lokala och frivilla samverkansprojekt. Det kan handla om alternativa 

odlingskollektiv, föräldrakooperativa daghem o.d.229 Åkerman menar att dessa verksamheter kan stå 

modell för ett decentraliserat samhällssystem. Han erkänner risken för att ett samhälle baserat på 

lokala enheter kan leda till gruppegoism, och att en tät gemenskap kan befordra antiintellektualism. 

Men han anser att dessa problem är överkomliga. Det måste även fortsatt finnas en nationell arena, 

där de politisk-ideologiska konflikterna primärt kan få utspela sig. En fortsatt centralmakt är i själva 

verket nödvändig för att upprätthålla en lokalbaserad samhällsmodell och se till att vissa enheter inte 

växer sig för mäktiga.230 

Gahrtons och Åkermans professionskritik är mer indirekt än Sven Brittons. Deras systemkritik är dock 

samtidigt en kritik av byråkrat- och expertsamhället. Gahrtons krav på medinflytande och 

organisationsdemokrati innebär att lekmän ska ges del i besluten och utmanar expertisens 

maktställning. Åkermans krav på decentralisering går möjligen ännu längre eftersom han i möjligaste 

mån vill upphäva arbetsdelningen och den med den bundna specialiseringen. Arbetsdelning och 

specialisering motverkar den av Åkerman omhuldade överblickbarheten och småskaligheten. En 

skillnad mellan Gahrton och Åkerman är att medan den förre vill se ett föränderligt och dynamiskt 

samhälle vill den senare skapa något som påminner om en statisk idyll. Bägge visionerna står dock i 

strid med storskalig planering och expertinflytande.  

Medan Britton hävdar att professionen (i hans fall läkarkåren) inte lever upp till idealet om 

vetenskaplighet, opartiskhet och saklighet så vänder sig Åkerman och Gahrton delvis emot själva det 

rationalistiska idealet. Åkermans och Gahrtons professionskritik kan på det sättet, trots dess 

indirekthet, sägas vara mer fundamental än Brittons. Själva skulle de knappast kalla sig irrationalister. 

De skulle troligen hävda att de förträder en högre form av rationalitet där målet om ett gott samhälle 

sätts främst och de skulle hävda att den konventionella samhällsrationaliteten gjort medlet, dvs 

rationaliteten i sig, till mål och därmed förfelat sitt syfte.  

John-Henri Holmberg från högertankekollektivet ger inte mycket för den typ av småskalighetsvurm 

som Nordal Åkerman företräder. J-H Holmberg avfärdar idéerna om närdemokrati. Han menar att ett 

sådant system skulle leda till ännu mer kollektivism. Statens inflytande skulle kompletteras med att 

”våra grannar” får bestämma över vår privatsfär. Problemet enligt J-H Holmberg är inte att fel 
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människor bestämmer över oss, utan att vi inte bestämmer över oss själva.231  J-H Holmberg menar 

att det enda giltiga frihetsargumentet är att vi får bestämma över oss själva som individer. Frihet är 

frihet från andra människors tvingande beslut.232 Ändå delar J-H Holmberg, liksom de andra 

nyliberalerna, mycket av den systemkritik som Gahrton och Åkerman ger uttryck för. J-H Holmberg, 

liksom Tullock, ger t.ex. också uttryck för åsikten att det är maktmänniskor och karriärister som 

dominerar både staten och de politiska partierna, inklusive partierna på högerkanten.233 

Det finns fler paralleller. Staffan Burenstam-Linder menar, liksom Per Gahrton, att det är svårt att bli 

rik på eget arbete i samtidens Sverige. Däremot är det fullt möjligt att bli rik på fiffel och 

spekulation.234 Burenstam-Linder menar att medborgarnas beroende av välfärdsstaten bidragit till 

oöverblickbarheten. Människor är i hög grad beroende av politiska beslut och när staten tvingas 

skära ned och inte kan hålla sina löften, omkullkastas medborgarnas egna kalkyler.235 Han menar att 

välfärdsstaten upphävt sambandet mellan handling och konsekvens. Priset för tryggheten är att det 

är svårt att själv påverka sin situation. Speciellt när spelreglerna är komplexa och oförutsägbara. 

Människor som inte upplever att de kan kontrollera sin tillvaro blir först passiva och till slut 

destruktiva.236  

Både Staffan Burenstam-Linder och Sven Rydenfeldt har i grunden ett ganska traditionellt 

samhällsideal. De vill återupprätta familjen och det civila samhället som hörnpelare. Socialstaten har 

trängt tillbaka dessa institutioner och professionaliserat omsorg och medkänsla. Rydenfeldt lyfter 

som sagt fram Japan med sin ”familjecentrerade” välfärd som ett positivt alternativ. På ett annat 

ställe gör han en jämförelse mellan Svenska kyrkan (statskyrkan) och frikyrkorna. Svenska kyrkan 

styrs av byråkrater och ateister. Prästerna har blivit tjänstemän. Den har gott om resurser och 

imponerande byggnader – men innehållet är ett tomt skal. Relationerna till församlingens 

medlemmar är opersonliga och de flesta svenskar har en sval relation till statskyrkan. Frikyrkorna 

däremot, som slipper statens tvångsmakt och konkurrerar med varandra, utmärks av engagemang, 

brinnande hjärtan, intimitet och innerlighet.237 
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Rationalitetens gränser: styrproblem, mätproblem och vetenskapskritik   
Socialdemokraten Bo Holmbergs bok ”Öppet brev till betänkare och SOUensktalande” från 1972 är 

något av ett generalangrepp på den svenska statsförvaltningen. Det är också den mest akademiskt 

underbyggda och genomarbetade källan i mitt primärmaterial varför jag ägnar den extra utrymme. 

Holmberg riktar in sin kritik på statens offentliga utredningar, själva navet i det svenska 

”expertsamhället”. Bokens baksidestext lyder: 

Det är vår demokratiska rättighet att få veta hur vårt land styrs. Men våra makthavare 

har ett finurligt sätt att stänga oss ute – de talar ett alldeles eget språk som gemene 

man inte förstår. Liksom ämbetsmännen i det gamla Kina hade sin mandarindialekt 

har våra myndigheter sitt fikonspråk – SOUenskan. Den förekommer i så gott som 

allt statligt tryck. Särskilt florerar den i Statens Offentliga Utredningars (SOU:s) 

betänkanden. Det kusliga är att SOUenskan inte bara är stel och svårbegriplig. Den 

används också till att förvandla mänskliga problem till tekniska frågor. Det 

SOUenska språket är en utmärkande egenskap hos vår teknokrati.
238 

 

 

Holmbergs angrepp riktar sig mot utredare och experter, må de vara forskare, andra specialister eller 

statliga tjänstemän. Dessa kallar han ”teknokratins nyckelmän”. Sverige har blivit en teknokrati, 

”apparaten Sverige”, som är beroende av teknik och organisatorisk samordning. Liksom hos den 

fysiska maskinapparaten har målrationaliteten blivit helt överordnad som samhällets logik. Invånarna 

kan beskrivas som ”maskinmänniskor” som lever på teknologins villkor.239 

Förenkling, objektifiering och processtänkande blir grundstenar i det samhällssystem som byggts 

upp, menar Holmberg. Antalet faktorer som det teknokratiska samhället kan ta hänsyn till i sin 

planering blir med nödvändighet ett begränsat urval. Teknologin (Holmbergs teknikbegrepp 

innefattar även organisation) blir nästan ofrånkomligt till sitt eget mål. Verkligheten anpassas till 

teknologin istället för tvärtom. De delar av verkligheten som inte går att anpassa ignoreras. Systemet 

är dessutom så integrerat att det inte går att gå emot i enskildheter. Nya problem kräver nya 

teknokratiska lösningar som ska passa ihop med de gamla, som kuggar i ett maskineri.240   

Tekniken förenar olika specialister i ett ”socialadministratörernas och trafikplanerarnas broderskap”, 

skriver han.241 Målet är kontroll och förutsebarhet. Det oberäkneliga vill man till varje pris få bort. 

Industrialiseringen och urbaniseringen har skapat detta moderna massamhälle, som utmärks av att 

stora grupper av människor måste samordnas:  
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Massan måste organiseras, indelas, struktureras och kontrolleras. Subjekten blev till 

objekt. Undervisning blev därför snabbt till pedagogisk teknik, byte av tjänster och 

varor blev till ekonomisk teknik, förflyttningar från en plats till en annan blev 

kommunikationsteknik.
242 

 

 

Holmberg menar att experterna (specialisterna) och byråkraterna (generalisterna) fungerar som 

funktionella delar av samma system. Specialistutredarna legitimerar och hjälper byråkraterna att 

styra systemet. Byråkraterna samordnar och upprätthåller specialisternas ställning. 243 Han skriver att 

det uppstått en formidabel utredningsindustri där inget är för smått för att utredas. Det görs 

utredningar om bl.a. aftonsång, flottning och snöskotrar. Myndigheterna kartlägger vår vandring 

genom livet, konstaterar han. Att tillsätta utredningar har också blivit ett sätt för de förtroendevalda 

att själva slippa ta beslut och ansvar. Man hänskjuter det till experterna.244 Specialisterna som grupp 

får därmed alltmer politisk makt.245 Expertstyret innebär även att elitgrupper och organiserade 

intressen kan påverka besluten utan egentlig insyn eftersom endast de har råd med egna specialister 

(motexpertis).246  

De folkvalda är i hög grad i händerna på teknokraterna. Politiker har bara att ta ställning till den 

teknologi som finns. I praktiken är valet ofta begränsat av det integrerade systemet. Utvecklingen 

drivs fram av teknokraternas trångsynthet (arbetsdelningen) karriärplaner och meriteringsbehov 

(egenintresse).247 Den professionella logiken med sina hierarkier och sin tro på objektivitet är enligt 

Holmberg i grunden auktoritär. Inte sällan hyser specialisterna ett rent förakt för de folkvalda och 

betraktar dem som charlataner och opportunister.248 Specialisternas expertkunskaper 

sammanblandas med omdöme och klokhet både av dem själva och stora delar av allmänheten.249 

Holmberg förkastar inte objektivitetsidealet fullständigt. Han skriver dock att objektiviteten alltid är 

begränsad. Objektiviteten måste kombineras med intuition, vad Holmberg kallar ”äkta subjektivitet” 

eller äkta känsla. Holmberg menar att föreställningen om en ren objektivitet är en chimär som döljer 

att subjektiva inslag alltid är närvarande i alla analyser. Han tar dock avstånd från den form av dold 

subjektivitet som genomsyrar utredningsväsendet. Kanslisvenskan är uttryck för en teknokratisk 

värderingsstruktur och i sig ett verktyg för att forma verkligheten.250 Det tillkrånglade språket blir 

också ett sätt att undvika allmän debatt kring förslagen. Det är inte strävan efter vetenskaplig 
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precision som skapat detta språk.251 Snarare rör det sig om ett kvasivetenskapligt språk som vill ge 

intryck av saklighet genom omskrivningar och definitioner av de mest banala saker.252 

Utredningsspråket förtingligar och atomiserar verkligheten genom honnörsbegrepp som saklighet 

och fakta.253 Holmberg menar att utredarna, och även många vetenskapsmän, inte ägnar sig åt riktig 

vetenskap utan åt en pseudovetenskap där man finfördelar verkligheten och sedan sätter ihop den 

igen. Man går aldrig på djupet och ställer några avgörande frågor.254 

Med hänvisning till kommunikationsteoretiker som Harold Lasswell och Roland Barthes menar 

Holmberg att det auktoritära språket utmärks av att vara just abstrakt, ritualiserat, mekaniserat och 

teknifierat.255 Ett sådant språk upprätthåller ett socialt maktsystem och distans till vanliga 

människor.256 Med hänvisning till sociologen Robert Merton menar Holmberg att byråkraten lätt 

identifierar sig med hela den maktstruktur han är en del av. Denna identifikation skapar lätt en 

överlägsenhetskänsla gentemot allmänheten.257 

Utredningsväsendet är också systembevarande genom sitt användande av kvantitativa metoder, 

menar Holmberg. Man kvantifierar en del av verkligheten, mäter trendlinjen och skapar en prognos 

utifrån antagandet att samhället ska vara organiserat enligt samma premisser som nu. Därmed 

skapas en illusion av att ha utvecklingen under kontroll.258 Holmberg hänvisar till vad som inom 

sociologin kallas Thomas Teorem: Vårt handlande styrs av våra uppfattningar så att våra 

uppfattningar blir verkliga, d.v.s. vår verklighetsbeskrivning blir en självuppfyllande profetia.259 

Experterna formar sina förslag utifrån sin verklighetsbeskrivning på ett sätt som får dem att framstå 

som naturgivna och det lämnas inget egentligt utrymme för valalternativ.260 

Utredningsväsendet sitter fast i ett positivistiskt vetenskapsideal där siffror, formler och diagram är 

det högst eftersträvansvärda.261 Holmberg menar att beräkningar övertar alltfler beslut från det 

mänskliga omdömet. Denna utveckling kan dessutom komma att accelerera med den nya 
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datortekniken. Han beskriver hur en skräckvision i värsta fall kan infrias där de icke-mänskliga 

systemen närmast helt tagit över.262  

Holmberg är i grunden kritisk till föreställningen om vetenskapens neutralitet:  

I dag stansas det i svenska akademikerfabriker ut skaror av akademiker i politiskt, 

moraliskt, och samhälleligt förment neutrala ämnen… Det är lättare att få människor 

att prostituera sig om de inbillas att de sysslar med något moraliskt, samhälleligt eller 

politiskt neutralt.
263

 

 

Bo Holmberg förkastar inte vetenskapen. Han är dock kritisk till den förenklade synen på vetenskaplig 

neutralitet och fakta.264 Vilka fakta som tas fram och hur de presenteras styrs delvis av intressen. Här 

hänvisar han bl.a. till vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn.265 

Sammantaget så döljer byråkrati- och expertlogiken det mänskliga i samhället. Det mänskligt 

oberäkneliga är ett problem för teknokratin. Det som inte kan objektifieras förtigs. Holmberg menar 

att teknokratin hotar demokratin som i grunden bygger på pluralism, att vi kan göra val mellan olika 

alternativ. ”Vi måste ha rätten att till och med leva fel och rätten att välja käpprätt åt helsike”.266 

Holmbergs lösning är att specialisterna tvingas att uttrycka sig på ett sådant sätt att de kan 

kontrolleras av medborgarna. Illusionen om en skarp gräns mellan fakta och värderingar måste 

avslöjas som falsk.267 Dessutom måste specialiseringen och revirtänkandet motverkas. 

Utredningsväsendet borde istället genomsyras av en ”holistisk samhällssyn”.268 

Holmberg sätter in sin professionskritik i ett teoretiskt ramverk inspirerad av samtida sociologisk 

forskning. Han varnar för att medborgarna och de folkvalda håller på att bli fångar i ett teknokratiskt 

system och är kritisk mot de antaganden, om objektivitet och specialiseringens möjligheter, som 

ligger till grund för det teknokratiska systemet. Utan antagandet att samhället kan förstås som en 

maskin (och utformas som en maskin) så faller en viktig hörnsten för den samhällsvetenskapliga 

specialiseringen.  

Per Gahrton tar också upp de vetenskapsteoretiska frågorna (Gahrton disputerade i sociologi 1983). 

Gahrton menar att den traditionella högern och vänstern förenas i en materialisk och positivistisk 

vetenskapssyn som utgår från det mätbara och observerbara. Själv hävdar han sig stå för en 
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dynamisk vetenskapssyn som utgår från att människan är ett handlande subjekt (han hänvisar här till 

sin handledare Joachim Israels dynamiska sociologi).269   

Gahrton kritiserar Marxismens anspråk på vetenskaplig objektivitet. Han är speciellt kritisk till 

sociologen Göran Therborns (Althusserinspirerade) strukturmarxism (Therborn var verksam vid 

samma institution som Gahrton).270 Gahrton menar att Therborn förnekar subjektets roll för att 

slippa hantera alienationsproblemet (som beskrivs av den unge Marx), närmare bestämt för att 

slippa hantera det faktum att även människor i socialistiska länder drabbats av alienation, p.g.a. ett 

byråkratiskt system.271 En sådan missriktad marxism har bidragit till ”socialismens teknokratiska 

urartning”.272 

Gahrton är lika kritisk till den andra dominerande vetenskapsinriktningen inom den samtida 

samhällsvetenskapen: positivismen. Inte minst den naturvetenskapligt orienterade 

psykologiforskningen i Sverige: ”Om svensk psykologi (i Uppsalatappning) alltså präglas av en 

antihumanistisk positivism som lockar fram kalla kårar längs ryggraden…”273 Också 

nationalekonomiämnet får sin släng av sleven. Enligt Gahrton ägnar sig svenska nationalekonomer åt 

helt orealistiska antaganden om rationalitet och mekaniska modeller som helt bortser från 

maktaspekterna i samhället.274 När prestigefulla ämnen som psykologi och nationalekonomi i 

praktiken utgår från att människor är robotar så tappar de sin relevans, menar Gahrton.275 

Gahrton vill se en annan samhällsvetenskap. Han lyfter fram både Karl Popper och Frankfurtskolan 

som förebilder (han menar att de är kompatibla), liksom den amerikanske sociologen C Wright Mills 

och sin egen professor Joachim Israel.276 Gahrton menar att forskaren aldrig är helt neutral, men inte 

heller helt godtycklig i sina antaganden. Forskaren konstruerar verkligheten utifrån vissa 

grundläggande värderingar. Detta bör ske öppet och metodiskt, samt i syfte att främja frigörelse och 

förändring.277 

Hur ser då parallellerna till högertankekollektivet ut inom detta tema? Ett centralt tema hos Bo 

Holmberg är att byråkratin och expertstyret lätt blir sitt eget ändamål. De teorier han för fram liknar 

Gordon Tullocks, men är på sätt och vis mer avancerade. Holmberg visar på en mängd strukturella 
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orsaker till att experter och byråkrater skapar ett självgående system. Han har i hög grad ett 

strukturperspektiv. Tullocks Public Choice-teori är aktörsbaserad.  

Holmbergs skräckvision av att systemet tar över och att t.o.m. tjänstemännen och experterna själva 

blir systemets fånge ligger mycket nära John-Henri Holmbergs verklighetsbeskrivning. Det finns ett 

drag av science fiction-dramaturgi över detta. Liksom Bo Holmberg så skriver också J-H Holmberg om 

språkets uteslutningsmekanismer. Han menar att det opersonliga och ”högtravande” språk som 

används i den offentliga debatten är vilseledande till formen.278 J-H Holmberg beskriver både 

tjänstemän och politiker som drivna av makt och prestige, helt i linje med Gordon Tullocks 

resonemang. Han menar att både politiker och tjänstemän i hög grad är systemets fångar. De måste 

hela tiden fatta olika beslut, även när de omöjligen kan överblicka konsekvenserna.279 

Både J-H Holmberg och Bo Holmberg hävdar att det byråkratiska språket är ett maktspråk. J-H 

Holmberg menar även att vi luras av auktoriteten i namnbegrepp som ”Socialstyrelsen” eller 

”Skolöverstyrelsen”. Om Socialstyrelsen har beslutat något så har det större tyngd än om Anders 

Nilsson har beslutat något. Trots att det kanske är Anders Nilsson på Socialstyrelsen som fattat 

beslutet. Tjänstemännen är precis som du och jag menar J-H Holmberg. De är inga övermänniskor, 

och besluten fattas inte sällan utan några noggrannare undersökningar eller djupare diskussioner.280 

Liksom Bo Holmberg menar J-H Holmberg att experterna är experter på rådande förhållanden. De 

har en inneboende konservativ tendens och utgår från att deras insatser verkar för att förbättra 

samhället, inte för att upprätthålla ett system.281   

 

Övergripande analys av empirin – och resultat 
En jämförelse av höger- och vänstertankekollektiven visar på slående likheter i 

verklighetsbeskrivningen. Det råder en motsättning mellan folket/vanliga människor/medborgarna å 

ena sidan och de förtroendevalda/byråkraterna/experterna å den andra. Samhället är i bägge 

tankestilarna i händerna på ett opersonligt system som delvis är både självgående och 

självgenererande. Systemets rationalitet är begränsat eller dysfunktionellt. Målrationaliteten i de 

politiska och byråkratiska organisationerna har blivit sitt eget mål istället för att främja 

allmänintresset. Flera debattörer tar upp fackspråkets roll som uteslutningsmekanism och ritual. 

Samhället fungerar som ett ”maskineri” där de ingående delarna är integrerade och förstärker 

varandra. Reglering och standardisering på ett område sprider sig till andra. De som verkar i systemet 

är antingen dess fångar eller korrumperade.  
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Motsättningen mellan folk och elit kopplas samman med föreställningen att medborgarna har 

passiviserats. En elit av experter och politiker har utformat samhället för medborgarna och i 

medborgarnas förmenta intresse. Men medborgarnas egna synpunkter har ansetts ointressanta. 

Alternativt så har medborgarna manipulerats och de professionella styrts av egenintressen. 

Ekonomkåren har försvarat ett tillväxtsamhälle som nödvändigt. Läkarkåren har utnyttjat människors 

existentiellt betingade rädslor och kontrollbehov. Stadsplanerare och arkitekter har standardiserat 

människors livsmiljö.  

Den klassiska motsättningen mellan arbete och kapital tonas samtidigt ned, även inom 

vänstertankekollektivet. Kapitalism och kommersialism finns där som bakgrundsfaktorer, men de 

pekas inte ut som de enda eller avgörande för problemen i det moderna samhället. Tillväxtkritiken 

hos vissa av författarna bör ses som en bredare kritik – vinstintresset pekas i varje fall inte ut som 

grundläggande orsaksvariabel. De representanter för högertankekollektivet jag studerat ser inte alls 

kapitalismen som problematisk. Kapitalismen är för de nyliberala debattörer jag tar upp här istället 

en viktig del av lösningen.282  

I stort sett samtliga kritiker lyfter fram Gemeinschaft-ideal som kontrasteras mot en negativ bild av 

det moderna Gesellschaft-samhället – undantaget Sven Britton och Gordon Tullock. Nordal Åkerman 

är den som tydligast företräder något som liknar traditionell, agrar gemenskap. Hos Bo Holmberg, 

Per Gahrton, Inga Blommé och Barbro Jöberger handlar idealet mer om att skapa system som främjar 

det levande och mänskliga i sociala relationer. Sven Rydenfeldt och Staffan Burenstam-Linder lutar 

sig snarare åt traditionella borgerliga familje- och normideal som de vill rädda/återupprätta. J-H 

Holmberg är nog den som är mest tydligt liberal och framhåller individens frihet/självbestämmande 

som ett värde i sig själv, med tydliga romantiska undertoner om personlig frigörelse.  

Gemensamt för merparten av dessa kritiker är ståndpunkten att materialistiska värden har fått för 

stor betydelse. Ett mekaniskt och känslobefriat maskineri ställs mot organiska och känslobejakande 

ideal. Detta kopplas samman med att det mätbara och kvantifierbara getts för mycket vikt medan 

värdet av meningssammanhang försummats. Att verkligheten deformerats av positivistiska 

vetenskapsideal. Sven Britton avviker här från de övriga i vänstertankekollektivet. Hans lösning är 

snarast en förstärkt rationalitet. Trots Brittons beskrivning av dysfunktionalitet hos läkarprofessionen 

så härleder han inte problemet till den rationella logiken som sådan, utan till bristande rationalitet i 

praktiken. Britton är trogen upplysningsidealen. I högre grad än någon av de övriga så är han 

samtidigt själv en professionell person. Gordon Tullock å sin sida förespråkar en marknadslogik utan 
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att någonsin koppla den till en civilisationskritisk ansats. Tullock försvarar istället Gesellschaft-

samhällets värden.  

En avgörande skillnad mellan vänster- och högerdebattörerna är att de senare ser statens 

tvångsmakt som den i stort sett enarådande förklaringen till samhällets problem. Inom 

vänstertankekollektivet är orsaksförklaringarna mer komplexa. Det innebär också att 

vänsterkollektivets lösningar är mer disparata än högerkollektivets. Man kan säga att de olika 

kritikerna erbjuder olika utvägar. De nyliberala kritikernas lösning är att låta klienter, patienter och 

medborgare/kunder rösta med fötterna (efterfrågestyrning). Per Gahrton, Bo Holmberg och delvis 

Barbro Jöberger förespråkar istället ökat medinflytande för vanliga människor över myndigheter och 

expertbeslut. Sven Britton förespråkar som sagt istället en förstärkning av rationaliteten och 

naturvetenskapens ställning. Inga Blommé förespråkar närmast en anpassning av individerna till det 

moderna samhället. Hennes framhävande av socialpsykologin som hjälpmedel kan relateras till de 

nya professionernas ökande betydelse.  

En underliggande strömning hos kritikerna (med visst undantag för Britton) är att de ger uttryck för 

en ökande individualism i samhället. Personligt självförverkligande och respekt för individens särart 

är bärande teman. Samtidigt som flera av dem anser att individen har behov av att tillhöra en 

autentisk gemenskap.283  Den negativa samhällsbeskrivningen bottnar i hög grad i en föreställning om 

att 1970- och 1980-talets samhälle inte ger utrymme för (nya) individualistiska behov eller autentiska 

gemenskaper. Man skulle kunna tolka detta som att övergången från ett mer agrart och kollektivt 

samhälle till ett mer urbant och individualistiskt samhälle inte är fullbordad. Man har ännu inte hittat 

ett konkret sätt att förhålla sig till moderniteten som kan återupprätta Gemeinschaft-värden inom 

Gesellschaft-samhället.  

Ur ett akademiskt perspektiv framstår vänsterkollektivets analyser generellt som mer djuplodande 

(även om graden skiljer sig mellan författarna). Detta är emellertid inte bara en styrka. Åkermans, 

Gahrtons och Bo Holmbergs idéer om decentralisering, ökat medinflytande, nedbrytande av 

hierarkier och ett mer dynamiskt och levande samhälle har alla det gemensamt att de är ganska 

otydliga. Alla dessa författare ägnar betydligt mer utrymme åt att beskriva problem än att presentera 

lösningar. Det nyliberala kravet på att statens inflytande bör minimeras är i jämförelse en mycket 

tydligare och enklare idé att kommunicera.  

Relationen mellan den allmänna samhällskritiken och den mer renodlade professionskritiken 

framstår inte lika tydligt hos alla de kritiker jag tagit upp. Men även allmän kritik mot arbetsdelning, 
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rationell planering och opartiskhet slår mot den professionella logikens grundbultar. Arbetsdelning är 

en förutsättning för specialisering. Kvantifiering och analys är en förutsättning för prognoser och 

planering.  

Den nyliberala kritiken mot staten kan vid ett första ögonkast tyckas stå i ett väldigt indirekt 

förhållande till professionskritiken. Kritiken riktar sig ju mot statens tvångsmakt snarare än mot 

professionalism som sådan. Men då bör man komma ihåg att professionerna får sin legitimitet 

genom statliga legitimationer och statlig kontroll. Statlig tvångsmakt är i regel en förutsättning för 

kontroll och verkställande av beslut. Om statens förmåga och behörighet att utöva sådan kontroll 

undergrävs, så undergrävs även professionerna. John-Henri Holmberg vill avskaffa Socialstyrelsen 

och liknande expertmyndigheter. En stor grupp experter faller bort i den nyliberala/libertarianska 

utopin – t.ex. alla som arbetar med övergripande samhällsplanering och tillsyn av andra experter.284 

Kundnöjdhet är det enda som räknas för nyliberalerna. Ett företag måste värna sin trovärdighet. Men 

expertkunnandet blir ändå sekundärt i relation till dessa marknadsvärden. Om människor känner att 

de får ut mer av att besöka en alternativmedicinsk guru än en läkare så fyller gurun sin roll på 

marknaden bättre. Av Lennart G. Svenssons fyra styrlogiker som jag tog upp i teoriavsnittet så blir 

efterfrågan den enda som räknas.  

Figur 2 

Gemeinschaft 

 

 

 

Gesellschaft 

 

      Höger   Vänster  

Jag har här valt ut de kritiker som passar bäst för respektive ruta med avseende på deras egna ideal. 

Rydenfeldts huvudargument mot byråkratin och de statligt sanktionerade experterna är att de 

undergräver de naturliga, frivilliga gemenskaperna. På samma sätt är Nordal Åkerman en tydlig 

representant för ett gemensamhetsideal baserat på äkta relationer. Ett ideal som hos Åkerman ska 

åstadkommas med hjälp av en komplicerad politisk konstruktion. Sven Britton och Gordon Tullock är 
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som sagt egentligen inga kritiker av Gesellschaft-samhället. De är dock kritiska till hur byråkratin och 

professionerna de facto fungerar. Bägge två vill organisera byråkratin/professionerna mer rationellt – 

men enligt olika logiker. Britton försvarar rationalism och vetenskap. Tullock försvarar en 

instrumentell rationalism baserad på incitament och efterfrågan. Men de vill bägge ha mindre av 

egensinnigt känslomässigt handlande – inte mer. Burenstam-Linder ligger å sin sida nära Rydenfeldts 

borgerliga familjeideal men är inte lika tydlig. Gahrton och J-H Holmberg är däremot romantiska 

individualister. De är kritiska mot Gesellschaft-samhällets rationella ideal men deras alternativ är inte 

primärt någon annan gemenskapsstruktur.   

Även om Bo Holmberg nog är den som levererar den mest intrikata kritiken mot det rådande 

systemet så är hans eget alternativ ganska oklart. Liksom Gahrton förespråkar han decentralisering 

och ökad insyn, men syftet är främst att modifiera byråkratin för att bevara den. På samma sätt är 

det oklart hur Blommé och Jöberger ska placeras in. De kan närmast, liksom Bo Holmberg, sägas vilja 

göra det rådande systemet mer ”mänskligt”, modifiera för att utveckla och bevara. 

Sammanfattningsvis kan man säga att professionskritik kan riktas från flera olika utgångspunkter. 

Samtliga kritiker vänder sig dock mot hur det starka samhället de facto kommit att fungera. Med 

undantag från Sven Britton vänder sig också samtliga mer eller mindre emot dess teoretiska 

utgångspunkter om ett på vetenskaplig rationalitet och social ingenjörskonst ordnat samhälle.  

Genomgången av de olika kritikerna visar att det som Brante benämner ett cyniskt perspektiv, i en 

vidare kontext kan ha många olika nyanser, utgångspunkter och därmed olika implikationer.  

I relation till forskningsläget har jag visat att professionskritiken är betydligt mer mångfacitterad än 

vad dikotomin naivism/cynism ger för handen. Beroende på vilka ideal kritikerna utgår ifrån får den 

”cyniska” kritiken olika innebörd.  Jag har även visat att föreställningen om ett skarpt brott mellan 

det ”röda 1970-talet” och det ”blå 1980-talet” bör nyanseras. Att diskontinuiteten så ofta betonas, så 

som hos Boréus, beror på att dikotomin politik/marknad getts ett starkt företräde i tolkningen av 

samhällsutvecklingen. Fokuserar man på andra aspekter, som Gemeinschaft-Gesellschaft-ideal, 

rationalitetskritik och individualism framstår kontinuiteten tydligare.   

 

Avslutande diskussion 
Mitt syfte med denna uppsats är inte att förklara varför modernitets- och professionskritiken 

blommar upp just under den studerade perioden. Jag ska ändå tillåta mig att dra upp vissa linjer kring 

denna fråga i det här avsnittet. Först något om möjliga förklaringar till likheterna mellan de bägge 

tankekollektiven. Det går inte att säga att den nyliberala kritiken är en direkt följd av vänsterkritiken. 

Klart är emellertid att nyliberalerna utan större svårighet kan ta över den problembild som 

vänstertankekollektivet har. Nyliberalerna hade även andra argument. De kunde betona marknadens 
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överlägsna effektivitet. De kunde hävda äganderätten som en mänsklig rättighet. Men genom att 

koppla kritiken till de mer humanistiska teman som framfördes av vänsterkritikerna är det rimligt att 

anta att nyliberalerna hade möjlighet att nå ut till bredare grupper och inte själva behöva bli sedda 

som rigida teknokrater.  

Det är också ett rimligt antagande att vänstertankekollektivets kritik försvagat möjligheten att 

försvara folkhemmets och det starka samhällets premisser när nyliberalismen gör sitt inträde på 

1980-talet. 1970-talets modernitetskritik bryter s.a.s. ned det konsensus som tidigare rådde kring 

rationella lösningar på samhällsproblem och social ingenjörskonst. Framstegstanken, så central för 

traditionellt socialistiskt tänkande, hade t.ex. tagit en irreparabel skada. Till denna nya och mer 

fragmentariska bild bidrog även miljörörelsen som bröt tvärs igenom den klassiska höger-

vänsterskalan.  

1970-talskritikerna i vänstertankekollektivet är i första hand kritiker. De presenterar inte något 

gemensamt konstruktivt politiskt alternativ. Nordal Åkerman går längst i att försöka presentera ett 

konkret förslag på alternativ samhällsorganisation. Men den komplexa samhällsstruktur som han 

skisserar var av naturliga skäl svår att kommunicera. Man kan jämföra med förslaget till 

löntagarfonder som LO drev och som på ett helt annat sätt representerar ett konkret förslag på 

samhällsomdaning, som dock inte var tänkt som ett svar på den typ av kritik som presenterats här. 

Försvararna av det rådande systemet befann sig hur som helst i en defensiv position under både 

1970- och 1980-talet. Men som framgick i kontextkapitlet blev den systemkritik som framfördes från 

vänster- och alternativrörelsen under 1970-talet och 1980-talet med tiden allt mindre inriktad på 

total samhällsomvandling och allt mer inriktad på privata och småskaliga lösningar, nyandlighet, 

kollektivboenden, individualpsykologi etc.  Dessa strömningar utgjorde därför ingen stark konkurrent 

till de nyliberala idéerna under 1980-talet.  

Nyliberalismen markerade något nytt, även inom den svenska borgerligheten. Skillnaden mot Bertil 

Ohlins och Herbert Tingstens liberala rationalism är tydlig. Men även inom högern innebar den ett 

brott. 1969 bytte Högerpartiet namn till Moderaterna. Partiet var ideologiskt på defensiven och ville 

tona ned sin kritik av välfärdsstatens premisser. Under 1970-talet skedde dock gradvis en 

omsvängning under Gösta Bohmans ledning som inom ramen för sin liberalkonservatism alltmer 

betonade marknadsliberala värden. Det var också under 1970-talet som Näringslivets organisationer 

påbörjade sin offensiv för mer marknadsliberala/nyliberala idéer. En offensiv som trappades upp 

med tiden. Det är dock först på 1980-talet som dessa idéer verkligen får ett bredare genomslag.285   
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Möjliga underliggande förklaringar till systemkritiken 
Vad som troligen är centralt för att förstå den frambrytande systemkritiken är det traditionella 

klassamhällets gradvisa nedmontering. De klassiska professionerna hade under folkhemsprojektets 

inledande decennier visserligen fått en ökande betydelse. Men deras status skulle samtidigt komma 

att sjunka i takt med att antalet professionella ökade dramatiskt och nya professioner tillkom.  

Folkhemsprojektet syftade i hög grad till att bryta ned det gamla traditionella samhället med dess 

tydliga klassroller. I praktiken innebar det även en nivellering av gamla yrkesroller. ”Du-reformen”286 

1968 är en symbolisk händelse för denna utveckling. Det är inte längre disponenten, doktorn eller 

pastorn i det dagliga tilltalet utan alla ska vara du med varandra.  I det nya moderna, urbana och 

jämlika Sverige är alla individer – vad kritikerna skulle kalla ett anonymt massamhälle.  Utvecklingen 

mot ökad jämlikhet och individualism kan i ett bredare sociologiskt perspektiv sägas ha ett växelvis 

samband med både ökad anonymitet och med minskad social distans mellan människor.  Sverige 

blev ett mer urbaniserat och rörligt samhälle där den enskilde möter allt fler främlingar i sin 

vardag.287   

Av central betydelse för Folkhemsprojektet var tron på modernisering som något gott i sig. 

Nedbrytandet av äldre konventioner och hierarkier sågs som framsteg. Experterna kan sägas ersätta 

den gamla tidens överhet. Experterna betraktades dock under 1950- och 1960-talet oftare som 

förkämpar för ett mer rationellt, välfungerande och jämlikt samhälle än som en ny överhet, 

åtminstone i den tongivande debatten. De professionella var mer eller mindre anonyma företrädare 

för förnuftet. De hade också en betydligt mer grå, asketisk och anonym framtoning än forna tiders 

brukspatroner och grosshandlare.  Deras makt på vilade, med Max Webers terminologi, på en 

rationalistisk legitimeringsgrund.  

Den ökande kritiken på 1970-talet mot moderniseringsprojektet (med början redan på 1960-talet) 

har många olika orsaker. Utbildningsexplosionen, urbaniseringen, den högre ekonomiska standarden, 

tjänstesektorns gradvisa expansion, jämlikhetsidealen. En annan viktig förklaring är troligen 

generationsskiften. De nya generationerna hade inga egna erfarenheter av det äldre samhällets 

materiella nöd eller patriarkala förtryck och ofrihet. Många människor hade dock svårt att hantera 

den nyvunna individuella friheten. Materiell trygghet skapar också utrymme för andra förväntningar. 

Expertsamhällets svårigheter att hantera sociala aspekter, miljöförstöring och värdefrågor blir också 

allt mer tydliga när man befinner sig mitt uppe i det samhälle som utformats av dessa experter – 
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jämfört med när det befinner sig på planeringsstadiet. Den ökande utbildningsnivån ökar också 

möjligheten att ifrågasätta auktoriteter.288  

Den allt talrikare medelklassen kan föra fram denna kritik utan större personliga risker. Att allt fler 

ges tillgång till högre utbildning och själva ikläder sig olika professionella roller hämmar inte kritiken 

utan stärker den. Minskad distans till auktoriteter leder ofta till ifrågasättande. Medelklassen 

eftersträvar också personlig autonomi. Varken framstegstanken eller tron på ett gemensamt förnuft 

fungerar längre som kollektiv ”ersättningsreligion” när dess konkreta uttryck och misslyckanden kan 

studeras på nära håll. Ett uppvärderande av det personliga, det unika och av känslan undergräver det 

rationalistiska projektet. 

Den byråkratiska staten, med dess generalla regler och likabehandlingsprincip, kommer också lätt i 

konflikt med medelklassens autonomisträvanden och ökade krav på individuell behandling. Just den 

välfärdsstat som haft som ambition att lyfta upp arbetarklassen kommer därmed att dra på sig kritik. 

Göran Ahrne (själv socialist)289 räknar, vid sidan om tillgänglighet, upp specialiseringen hos byråkratin 

som den faktor som skapar störst irritation. Byråkratin är ett sorteringsverk, den kan bara behandla 

en aspekt i taget. Byråkratin (liksom professionella specialister) drar som sagt upp gränser. Ska en 

person bedömas som frisk eller sjuk, som arbetsför eller inte. Var ska gränsen för en skolas 

upptagningsområde gå? Var ska gränsen för tätbebyggt område gå? (påverkar bygglov). Ska en 

patient vårdas i landstingets eller kommunens regi, av vilken sorts specialist? Gränsdragningar 

innehåller alltid ett visst mått av godtycke. Specialiseringen försvårar också tillgängligheten då 

klienten kanske måste ha kontakt med flera olika specialister. Ju mer långtgående specialisering ju 

större behov av samordning. Specialiseringen står i strid med individens önskan om att få en 

helhetsbedömning som tar hänsyn till hennes samlade omständigheter. Den står också i strid med 

hennes önskan att få ett personligt bemötande.290  

 

Byråkratin som oberoende faktor eller politiskt instrument  
Byråkratiforskaren Marshall W. Meyer menar att det finns en ideologisk skiljelinje i synen på den 

statliga byråkratin. Den traditionella vänstern har oftare en instrumentell syn medan högern 

tenderar att se den som en maktfaktor i sig själv.291 Föreställningen om att rationell organisering och 

planering är möjlig är i hög grad en förutsättning för reformpolitik, menar Meyer.292 
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Enligt Göran Ahrne innebär en jämlikhetssträvande stat alltid en ökande byråkrati. De krav som ställs 

på medborgarna att inordna sig i byråkratiska procedurer och underställa sig experter är ett uttryck 

för denna jämlikhetspolitik. Alternativet skulle vara att ordningen upprätthölls med andra 

gränsdragningar som skulle basera sig på en större ojämlikhet. Ahrne menar förvisso att byråkratin är 

en central komponent i en pågående rationaliserings- och byråkratiseringsprocess. Men den är 

framförallt ett instrument för olika maktgrupperingar.  Den kan ses som ett verktyg i klasskampen.293  

Ahrne kan sägas ansluta sig till Webers syn på byråkratin som en maskin, som gör vad man säger åt 

den. Det är inte ett synsätt som delas av alla teoretiker. Ahrne tar själv upp forskaren Michel Crozier 

som är av en helt annan uppfattning. Enligt Crozier kan inte byråkratin lära av sina misstag. Den 

klarar inte att ta emot relevant information från omvärlden och förmår därmed inte att korrigera 

eller anpassa sitt beteende mot en föränderlig omvärld. Byråkratin har dessutom svårt att samordna 

sina beslut internt, både vertikalt och horisontellt. 294 

 

De professionella, byråkratin och staten 
De professionella har som jag tog upp i kontexten varit intimt knutna till den byråkratiska 

välfärdsstaten. Under 1800-talet utvecklade professionerna en mängd borgerliga ideal: oberoende, 

ansvarstagande, opartiskhet, altruism samt en inriktning mot allmänintresset. Detta i syfte att 

erkännas som en del av borgarklassen. De mest framgångsrika professionerna var de som kunde 

alliera sig med staten, och med det från början nationalistiskt färgade projektet att stärka denna.295 

Folkhemmet kunde ta över denna institutionella status. Men i takt med att professionerna alltmer 

integrerats i en större byråkratisk apparat och ökat i numerär har deras självbild påverkats. Den 

idealism, att vara besjälad av allmänintresset, som utmärkte de tidiga professionerna har tunnats ut. 

Man skulle kunna hävda att denna idealism förutsatte deras särskilda status och självbild. 

Professionernas höga status gjorde att de kunde ”kosta på sig” höga ideal. Men när dessa 

”gentlemannaideal” urholkas så fungerar också systemet sämre.296  

Professionsforskaren Hannes Siegrist företräder denna uppfattning. Den gentlemannaprofessionelle 

har förvandlats till en grå och allt mer proletariserad teknokrat eller expert. En kugge i maskineriet. 

Professionerna har mist mycket av sin särställning genom att integreras i byråkratin.297  
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Upplysningsidealen ifrågasatta 
Inom upplysningstraditionen har relationen mellan känsla och förnuft från början varit ett 

diskussionsämne. Förenklat har upplysningstanken fokuserat på materiella framsteg och ett mer 

förnuftigt ordnat samhälle. Redan David Humes inflytelserika distinktion mellan ”är” och ”bör” visade 

dock på förnuftets begränsningar. En mängd tänkare, från Immanuel Kant, över den tyska idealismen 

(och romantiken), till Hegel och Marx har därefter försökt hitta sätt att förankra ett ”meningsfullt” liv 

i filosofin och förnuftet. Man sökte en syntes mellan den söndrande analysen och ett riktgivande 

helhetsperspektiv. Max Weber (påverkad av Friedrich Nietzsche) ansåg att detta projekt låg utanför 

filosofin och vetenskapens gränser. Max Weber talade om en gradvis avförtrollning av världen. Den 

hotande meningslösheten blev modernitetens predikament.298 Längtan till Gemeinschaft kan ses som 

ett svar på detta meningsvacuum. Liksom en till Gemeinschaft-idealet delvis ambivalent längtan till 

personlig frigörelse från en konform och färdigplanerad värld.  

Rationalitetskritiken bland intellektuella är inte ny. Den har dock ökat sedan 1970-talet. 

Professionerna och den samhällsvetenskapliga forsningens numerära expansion har snarast bidragit 

till att undergräva rationalismen som överideologi. Differentieringen mellan olika experter har ökat. 

Samhällsvetenskapen har fått allt svårare att ens ge sken av att kunna presentera en sammanhållen 

världsbild.299  Robert Mertons ideal om samhällsvetenskapens opartiskhet har därmed också kommit 

att ifrågasättas alltmer. Kritiker har bl.a. framhävt att faktorer som kön, social bakgrund och etnicitet 

har en avgörande inverkan på kunskapen. Samhällsvetarna har i allt högre grad ägnat sig åt självkritik 

och reflexion över sina egna grundvalar. Det har bidragit till att relativisera de samhällsvetenskapliga 

experternas roll som sanningssägare. 300  Samtidigt har denna tendens till självkritik troligen varit som 

starkast hos de expertgrupper som står längst från makten, såsom humanister, och i motsvarande 

grad svagare hos exempelvis ekonomer. 

En liknande differentiering har skett bland de yrkesprofessionella utanför akademin. Sociologen Inga 

Hellberg menar att utvecklingen mot decentralisering och differentiering undergrävde 

professionerna under 1980-talet. Den professionella logiken bygger på antagandet om gemensamma 

värden och en homogen kår. Det är nödvändigt för de professionella att kunna dra en skarp gräns 

mot icke-professionella, något som blivit allt svårare.301 Forskaren Andrew Abbot bekräftar denna 

bild. Företrädarna för olika professioner hamnar allt oftare i rollkonflikter när de verkar som delar i 

en större byråkrati.302  
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Till dessa tendenser kan läggas medialiseringen av offentligheten. Den weberianske gråe experten 

har utmanats av mer karismatiska intellektuella och journalister som tagit på sig expertrollen i olika 

sammanhang. Yttre attribut har blivit allt viktigare. En utveckling som påbörjades redan under 1970- 

och 1980-talen, men som accelererat efter det. Tv-mediets genomslag från 1960-talet och framåt kan 

ses som en drivande kraft i den utvecklingen – i kombination med upproret mot olika formella 

auktoriter från 1960-talet och framåt.  

 

Nyliberalismens följdverkningar 
Den mer renläriga libertarianismen fick aldrig någon större betydelse i Sverige, mer än att dess 

frihetspatos genomsyrade framförallt moderaternas retorik långt in på 1990-talet, och delvis in på 

2000-talet. Något systemskifte, i meningen en kraftigt nedbantad statsmakt, genomfördes dock 

aldrig. Nyliberalismen i bredare bemärkelse har däremot fått ett mycket starkt genomslag i 

statsförvaltningen och påverkat professionernas självupplevda autonomi negativt, vilket jag nämnde 

i inledningen.  

När Socialdemokratin återvände till makten 1982 hade partiet, åtminstone i retoriken, tagit till sig 

kraven på decentralisering. Frågan hade även drivits av det egna ungdomsförbundet SSU. Bo 

Holmberg (samme Holmberg som tio år tidigare skrivit ”Öppet brev till betänkare och 

SOUensktalande”) blev utsedd till civilminister med ansvar för att ge medborgarna ett bättre 

bemötande, tydligare information och mer egenmakt inom den offentliga sektorn. Byråkrati och 

stelhet skulle motverkas, vissa valfrihetsreformer införas, brukarinflytandet stärkas och förvaltningen 

göras mer effektiv. Syftet var bl.a. att kontra det moderata kravet på privatiseringar.303   

Det är emellertid oklart i vilken mån decentraliseringspolitiken  fick avsedd effekt. Det främsta 

resultatet var att kommunerna fick ta ett större ansvar för den offentliga servicen. Ett ansvar som 

inte kompenserades fullt ut av staten. En annan viktig förändring var att den tidigare 

detaljregleringen ersattes av målstyrning där lägre enheter sattes att uppnå vissa allmänna mål för 

en given budget. Statsfinanserna var i dåligt skick med ett strukturellt budgetunderskott och 

decentraliseringsstrategin blev delvis ett sätt att spara pengar utan att det framstod tydligt. Tanken 

var även att åtgärderna skulle effektivisera verksamheten.304  Näringslivet kom delvis att stå modell 
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för reformeringen av den offentliga sektorn, speciellt under senare delen av 1980-talet. 

Statstjänstemännen fick gå på charmkurs. Köp- säljmodeller och bolagisering av statliga verk syftade 

till att införa marknadsmekanismer i sektorn. 305 

Inga Hellberg framhåller att ledning och kontrollfunktioner kom att få allt större makt inom de 

byråkratiska organisationerna i relation till de professionella samtidigt som skiljelinjerna mellan 

professionella specialister, byråkrater och underordnad administrativ personal minskade. Inslagen av 

individuell lönesättning ökade däremot, vilket kan sägas stå i strid med den kollegiala logiken. Den 

här utvecklingen har påskyndades av övergången till målstyrning från statsmakternas sida, då denna 

styrningsform krävde ökad samordning på enhetsnivå.306   

De reformer mot större marknadsinslag i offentlig sektor som genomfördes under 1980-talet var i 

huvudsak inte partiskiljande. Statsvetarna Donald Söderlind och Olof Petersson menar att 

förvaltningspolitiken i regel utformades på pragmatiska grunder utan att föregås av principiell 

debatt. Endast indirekt påverkades förvaltningen av ideologiska skillnader hos partierna. Om något 

var de borgerliga partierna snarast mer skeptiska till bolagisering och statliga affärsverk än 

socialdemokratin då de förra ansåg att sådan verksamhet kunde snedvrida konkurrensen.307  

I vilken mån de nyliberala idéerna själva varit en orsaksfaktor och vilken mån de enbart använts för 

att legitimera förändringar som genomförts av andra skäl (såsom besparingsskäl) är i praktiken svårt 

att svara på.308 Bernt Skovdahl påpekar att de nyliberala reformerna oftare motiverats med 

”ekonomisk nödvändighet” än som frihetsreformer. Ändå går det inte att bortse från att 

valfrihetsargument ofta användas som ett legitimeringsgrund vid införandet av olika reformer.309 

Debattören Johan Wennström hävdar att den kritik som framfördes mot professionerna från både 

vänster och höger under 1970- och 1980-talet beredde vägen för New Public Management inom 
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skolsektorn.310  Min undersökning underbygger den tesen.  Gordon Tullocks Public Choice-ideologi 

utgör i princip grunden för New Public Management. Men NPM har samtidigt väldigt lite att göra 

med den libertarianska utopin om nattväktarstaten. En person som John-Henri Holmberg skulle 

knappast se NPM som ett ideal. NPM, liksom det ökande användandet av privata entreprenörer med 

bibehållen offentlig finansiering, kan lika gärna ses som ett sätt att utnyttja marknadsmekanismernas 

förmenta effektivitetsvinster och samtidigt behålla en stor offentligt reglerad och finansierad sektor i 

samhällsekonomin. En renlärig libertarian skulle se med avsmak på en sådan ordning, en ordning som 

i värsta fall binder upp näringslivet i allians med staten.  

Man får inte glömma att NPM-reformerna på 1980-talet genomfördes av socialdemokratiska 

regeringar och inte sällan av dess tjänstemän. En av de drivande var ekonomen Klas Eklund, nära 

medarbetare till dåvarande finansministern Kjell Olof Feldt.311 Feldt och Eklund ingick i den s.k. 

kanslihushögern och drog i en delvis annan riktning än Bo Holmberg. Men troligen kom Holmbergs 

service- och decentraliseringssträvanden att oavsiktligt underlätta införandet av NPM. Feldt och 

Eklund var övertygande om att den offentliga sektorn led av effektivitetsproblem och var pådrivande 

för avregleringar och NPM-reformer. I denna uppfattning hade de uppbackning från andra 

ekonomer, från bl.a. Handelshögskolan och SNS konjunkturråd. Avregleringarna skedde ofta enligt en 

”steg-för-steg” modell.312 Att liknande reformer genomfördes i flera länder samtidigt under 1980-

talet talar för att strukturella faktorer spelade en väsentlig roll. Framförallt avregleringen av 

kreditmarknaderna fungerade enligt flera forskare som en katalysator för vidare marknadsreformer 

och en begränsning av statens handlingsutrymme.313 

När NPM-begreppets upphovsman, amerikanen Christopher Hood, 1995 gjorde en jämförande 

länderstudie kunde han konstatera att Sverige hörde till dem som gått längst i riktning mot NPM-

styrning.314 Thomas Brante konstaterar att marknadslogiken och den byråkratiska logiken fortsatt att 

flytta fram sina positioner på professionslogikens bekostnad sedan dess. 315 Förhoppningsvis har min 

studie kunnat kasta lite mer ljus över bakgrunden till denna utveckling. 
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