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Framtiden kan öppnas om vi tränar fantasin

Edda Manga

Sedan början av 1990-talet har Sven-Eric och jag haft ett pågående samtal om språkets och verk-

lighetens beskaffenhet, Sveriges och världens politiska läge, universitetets utveckling, människo-

livet, kärleken, historien och inte minst framtiden. Ofta har detta samtal ägt rum under promenader 

på söndagseftermiddagar runt Änggårdsbergen eller i Slottsskogen. Den här intervjun är en skärva 

från detta långa samtal. Inspelningen genomfördes vid två tillfällen, 18 april och 5 juni hemma i mitt 

kollektiv i Göteborg. I juni var det ett par dagar efter att en grupp av hans forna doktorander hade fi-

rat hans åttionde födelsedag med en middag där. Mitt i intervjun kom en av kollektivmedlemmarna 

in – för att plocka isär och flytta ett bord som han lånat till middagen – omedveten om att det pågick 

en intervju. Jag har med hans tillstånd låtit delar av ordväxlingen stå, då det tycks mig som att inter-

ventionen tillförde någonting om relationen mellan samtalet mellan oss två och den verklighet som 

existerar utanför.

Temat för intervjun har varit återkommande i våra diskussioner ända sedan Sven-Eric och jag vän-

skapligt bråkade om postmoderna och poststrukturalistiska perspektiv i samband med att han skrev 

I skuggan av framtiden. Det är en fråga som blivit ännu mer pressande aktuell med den samhällsut-

veckling som ägt rum sedan dess: hur kan vi skapa en framtid där människor får möjlighet till värdiga 

liv?

Edda Manga: Jag tänker att vi behöver hämta inspiration för vår framtid i all kunskap och tankar du 

har samlat på dig under dina 80 år på jorden. Med tanke på den samtid vi lever i är det lätt att bli nos-

talgisk, så jag tänkte börja med en fråga som tar avstamp i Zygmunt Baumans anmärkning att i vår 

samtid framstår, som i ett visst rysk talesätt, dåtiden som öppnare än framtiden. En era håller på att 

dö men den nya kan inte födas, det är lättare att få tag på det oväntade i det som har varit än i det 

som inte går att föreställa sig. Du har ju varit modernistiskt optimistisk till din karaktär även om du tar 

fram komplexiteten i din bok om det moderna, I skuggan av framtiden. Jag undrar vad du tänker om 

Baumans observation?

Sven-Eric Liedman: Det är en väldigt intressant liten bok om retrotopin, att man tittar bakåt för att man 

där kan finna det öppna och inspirerande medan framåt är slutet. Egentligen har framtiden alltid varit 

oviss men man har i flera hundra år – åtminstone vissa människor i Europa och väl i USA, och ibland 

på andra håll på jorden – tänkt sig att framtiden ska vara mer och större eller kanske hemskare. Den 

gamla föreställningen om framtiden var att man levde i en nedgångsperiod. De gamla grekerna och 

romarna såg den egna tiden på väg ner till botten men de tänkte sig också att det senare skulle vända 

uppåt i en evig kretsrörelse. Men den judisk-kristna tanken, som ibland kallas för den dramatiska his-

torieuppfattningen, var att jorden hade en begränsad ålder (den skulle bli 6000 år), den skulle alltså 

gå under snart. Man levde alltid i de yttersta tiderna, man talade till exempel om att världen och jorden 

åldrades, det fanns en föreställning om att någon gång hade jorden varit perfekt men sedan hade man 

fått alla de där bergen och dalarna, de var som rynkor i ett åldrat ansikte. Men så kom en föreställning 

om att man kan komma med ny kunskap om världsalltet, människan och människokroppen – överhu-

vudtaget ny kunskap – och då kunde man göra mer också, man kunde få igång en teknisk utveckling. 

Och då tänkte man att allt kunde bli bättre. De som var emot detta – Rousseau är det stora exemplet 

– sa istället att det här blir vårt fördärv, det är onaturligt, det kommer att göra att livet totalt utarmas. 

Det moderna bygger på tanken att framtiden blir mer än nuet och det förflutna. För optimisten är det 

något som blir mycket bättre, för pessimisten något som blir värre. Tidigare hade man en måttligt pes-

simistisk ödesmättad tro, nu blir det istället detta: det går mot en ljusare framtid eller det går åt hel-
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vete. Människans roll blev med moderniteten viktigare och viktigare. Sedan några årtionden lever vi i 

en föreställning om att vi förändrar klimatet och i värsta fall förstör livsmöjligheterna på jorden. 

EM: Det finns en samtidskänsla som journalisten Maria Sveland kallat för »politisk depression« – en 

svårighet att föreställa sig en politiskt uthärdlig framtid. Den skulle kunna kopplas till idén om histori-

ens slut: att vi har kommit till den bästa av alla världar, att det samhällssystem vi har är slutgiltigt och 

ingenting finns att förbättra eller utmana. Tiden har blivit stillastående…

SEL: Det intressanta är att man på något sätt alltid tror att nu har vi funnit den slutgiltiga lösningen 

på hur bra samhället kan bli. När jag var ung så var övertygelsen att genom Keynes teorier om hur 

politiken skulle balansera mellan hög- och lågkonjunktur hade man funnit den slutgiltiga lösningen 

på hur samhället skulle styras. Sedan kom den enorma förändring man ibland kallar nyliberalism, där 

man skyfflar undan Keynes och tänker sig att man måste släppa marknadens krafter lösa och att det 

då blir så bra som det kan bli. Det är den tiden vi lever i nu. Vi har gjort det i snart 40 år. Ja, det är just 

40 år sedan Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien, då fanns receptet färdigt som 

 Hayek och Friedman hade kokat ihop. 

EM: Ja, det grundlades redan på 70-talet.

SEL: Ja, Hayek och Friedman var motståndare till keynesianismen redan på 1930-talet. Mont Pelerin, 

deras organisation där de träffades och stärkte varandra började precis efter andra världskriget, men 

de hade haft ett möte redan 1938 då de också introducerade ordet »nyliberalism« – lite roligt att det 

är så pass gammalt. De framförde en våldsam kritik av keynesianismen och den ekonomiska politik 

som fördes på den tiden. De var framför allt rasande på Roosevelt i USA som hade ett väldigt långt-

gående program för att staten skulle hålla ekonomin i ett fast grepp. Det är lite konstigt att tänka nu, 

men för 70 år sedan hade USA en starkt progressiv förmögenhetsskatt, liksom höga inkomstskatter 

för de stora inkomsttagarna. Det är otänkbart idag. 

Vi har haft en utveckling av samma slag i Sverige. Det viktigaste för de borgerliga politiker som 

är totalt genompyrda av nyliberala tankar är skattesänkningar. Men nyligen kom det en rapport om 

att skillnaden mellan rika och fattiga ökar våldsamt också och inte minst i Sverige. En siffra som jag 

tycker är intressant gäller lönen som en VD i ett stort svenskt företag har jämfört med vad arbetarna 

har i samma företag: skillnaden 1950 var, om jag minns rätt, 26 gånger mer, men 1980 hade den sjun-

kit till 9 gånger. Nu är den 55 gånger högre. Det är en våldsam utveckling. Men många säger att »det 

är väl inget problem« – vilket det naturligtvis är. De senaste siffrorna visar också att den så kallade 

medelklassen, de med medelinkomster, universitetsmänniskor, läkare, tandläkare, ganska snabbt är 

på väg neråt jämfört med de verkligt stora inkomsttagarna. Lärares löner har hållit på att sjunka länge. 

En lärare hade för femtio, sextio, sjuttio år sedan lika mycket som en riksdagsledamot, men nu är det 

en väldigt stor skillnad. Den som sitter i riksdagen tjänar mycket mer. Det är inte bara de längst ner i 

samhället som far illa av detta. Vi har fått en liten ekonomisk elit, och under dem nästan ingenting – 

jo, en krympande medelklass. 

Det nyliberala tänkandet är politiskt väldigt tydligt konservativt. De militanta nationalisterna som har 

vuxit fram, framförallt efter krisen 2008-09, har också lagt sig till med den här nyliberala stilen. Jag har 

intresserat mig lite grann för Indien. Det finns en indisk nynationalism som heter hindutva. Liksom an-

dra nynationalistiska partier som växer fram – som Sverigedemokraterna – började de indiska nyna-

tionalisterna med att hylla en nationell ekonomi, som skulle skydda de inhemska näringarna. Men när 

de kom till makten ändrade de sig totalt. De är extremt nyliberala i sin ekonomiska politik samtidigt 

som de håller på myterna om att Indien är den äldsta av alla kulturer och urhemmet för alla arier. Det 

nationalistiska partiet som Narendra Modi leder har just vunnit sitt andra val. Kongresspartiet har inte 

heller någon djärv ekonomisk politik utan den är också nyliberal, bara lite mildare. Det finns en mycket 

stark nyliberal hegemoni i världen idag.

EM: Ja, valet både i Frankrike och i Sverige och på många håll i Europa har stått mellan nyliberalism 

eller fascism – eller som du påpekar egentligen mellan nyliberalism och fascism med nyliberalism. 

Men nu tecknar du en bild av att det finns en massa föreställningar om att vi lever i de yttersta tider-

na… Hur ser du på vår tid egentligen? Har du en ganska pessimistisk framtidsutsikt?
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SEL: Det som är lite intressant, för att återgå till USA, är att det finns en icke obetydlig politisk ström-

ning som kallar sig för demokratisk socialism. Vad det blir av den vet jag inte men… fenomenet är 

milt upplyftande då det i övrigt finns många anledningar att vara pessimistisk idag. Mer än för drygt 

20 år sedan när jag skrev I skuggan av framtiden. Det är mycket som har hänt sedan dess. Allt i sam-

ma riktning. 

Gramscis gamla begrepp hegemoni, tycker jag är viktigt. De härskande styr inte bara penning-

flödena och maktförhållandena utan de styr tankarna också. Vad som är möjligt att tänka. Men det 

finns alltid möjlighet till en motideologi, alltså att tänka någonting annat. Idag finns visserligen de de-

mokratiska socialisterna. Men hur stark är deras motideologi egentligen? Vi har så otroligt cemente-

rade maktförhållanden nu. 

Det är typiskt att nutidens kritik mot kapitalismen är att kapitalisterna är giriga. Men herregud, 

 »girig« är en personlig egenskap som man möjligen kan bota genom att gå till en psykolog. Det vik-

tiga är makten och vi har under ett par decennier kunnat se hur politikernas maktområde krymper. 

Vad kan politiker göra? De svenska socialdemokraterna som sitter i regeringsställning bundna till 

händer och fötter av januariöverenskommelsen är en god illustration till detta. De har gått med på de 

mest förunderliga saker bara för att hålla Sverigedemokraterna utanför. Ledargarnityret hos Sveri-

gedemokraterna är vidriga människor på många sätt men deras väljare är ofta män och kvinnor som 

de som bor i mina skånska hemtrakter. Jag har träffat många som är hur hyggliga som helst, men 

som ändå röstar på Sverigedemokraterna. Där är det 30 % som röstar på Sverigedemokraterna. Det 

finns skånska byar och kommuner som är ännu värre. Helt vanliga människor som bara känner ett 

slags maktlöshet och då är det bara ett protestparti de kan rösta på. Man kan ta Frankrike och de 

Gula västarna till exempel. Gula västarna kan vara mycket långt åt höger, mycket långt åt vänster, 

men de utgör en protest mot maktförhållandena i Frankrike. Och där sitter Macron som tillhör crème 

de la crème. Han har två elitutbildningar. En humanistisk. Han har varit assistent åt Paul Ricoeur. Så 

har han en ENA-utbildning i ekonomi också. Han har varit bankdirektör. Snygga slagord, snygga kos-

tymer. Men vad kan han göra egentligen? Han kan höja skatterna på bensinen så att det drabbar de 

fattiga lantisarna.

EM: En del nyliberala politiker kan verkligen ha trott på sina reformer. Att samhället blir bättre. Men 

som du säger har vi levt i 40 år i det här och rent faktiskt har det inte lett till de resultat som efter-

strävades. Konkurrensen skulle göra allt billigare och bättre, det har det inte blivit. Samhället skulle 

bli mer effektivt, det har det inte blivit. Det har tillkommit många problem. Alltså, vi har facit på många 

sätt men hegemonin fortsätter. Hur kan man förklara det? Tror politikerna på vad de gör? Kan ny-

liberalism vara mer en trosuppfattning än, som den påstår sig vara, en vetenskapsbaserad styrnings-

modell? Den verkar ju faktaresistent.

SEL: En övertygelse är det ju. Det här är en hegemonisk uppfattning. Det är den dominerande uppfatt-

ningen i samhället. Den samspelar med de rådande maktförhållandena. Vi har en riksbank som agerar 

självständigt och självsvåldigt och som kan strunta i politikerna. Chefen där, Stefan Ingves, upprepar 

ständigt samma sak. Frågan är alltid procentsatserna på räntan, »negativ ränta behöver vi ännu«. Det 

är fullständigt vanvettigt: å ena sidan har vi förhållandevis billig mat, men att skaffa sig en lägenhet är 

sanslöst dyrt. Hyresrätterna blir färre och färre, hyrorna är svindlande höga i synnerhet i nya bostäder, 

och fler och fler blir insatslägenheter. 

EM: Just nu håller jag på att läsa Hararis Sapiens. Jag har inte kommit så långt men han håller på att 

tala om det korkade med att mänskligheten utvecklades till bofasthet och agrarsamhälle. Han säger 

att det inte var människan som domesticerade vetet utan vetet som domesticerade människan. Män-

niskan blev vetets slavar: de hämtade vatten, tog bort stenar och ogräs dagarna i ända. I gengäld fick 

hon sämre mat än hon hade när hon var samlare, fick arbeta många fler timmar om dagen, blev un-

dernärd och drabbades av sådant som kommer med att bli bofast: epidemier, krig, allt möjligt. Han 

liknar detta med nutidens tanke att det är ett framsteg att äga sin bostad. En massa människor för-

slavas av sina bostadslån, måste jobba otroliga mängder för att betala dem. 

SEL: Ja, men jordbruket innebar att människorna kunde bli mycket fler. Jägarsamhället, hur många 

människor fanns det då?
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EM: De var färre naturligtvis, men mortaliteten ökade med jordbruket. Fast det spelade ingen roll ef-

tersom det ändå var fler som överlevde.

SEL: Jag läste för många år sedan Marshall Sahlins, en socialantropolog som studerade stenålders-

ekonomierna i Stilla havet. Han talade om »the original affluent society«. Där lever människor ett gan-

ska gott liv, de arbetar inte mycket (tre-fyra timmar om dagen är det normala) de sitter och pladdrar 

och tycks ha det ganska trivsamt. De är hela tiden medvetna om att de måste hålla folkmängden nå-

gorlunda konstant. Föds det för många barn, sätter man ut de barnen i skogen. De offras. Och på så 

sätt bevaras samhället oförändrat från tid till tid. 

EM: Vad som är ett framsteg kanske beror på perspektivet. I agrarsamhället kunde det bli många fler, 

det kanske kan ses som ett mått på framgång för ett samhälle, men för den enskilda individen kanske 

det inte blev så bra med agrarsamhället? 

SEL: Med den moderna utvecklingen blir jordbruket mindre arbetskrävande. 

EM: Och maten sämre…

SEL: Visst, det ingår i den utvecklingen. Från mina hemtrakter i Degeberga gjordes en sockenfilm 

1951 när de gamla socknarna skulle inlemmas i större kommuner. I byn hade men en fest som kall-

lades de gamles fest. De inbjudna var människor som var 65 år och äldre och om man tittar på de 

människorna som hade arbetat i jordbruket så var de förvärkta och sneda, deras händer var jättestora 

och valkiga och förvridna på olika sätt. När nästa kommunsammanslagning kom i början av 1970- talet 

var det redan en stor förändring. Då har mekaniseringen gått ganska långt i jordbruket. Det tycker jag 

på ett sätt är en fördel. Alla finner framsteg inom hygien och medicin. Om jag varit född 50 år tidigare 

hade jag vid min nuvarande ålder varit så gott som blind. Kraftig gråstarr. Men det går numera att göra 

operationer, enkelt och behändigt och efteråt går det plötsligt att se väldigt bra. Och idag är medel-

livslängden för män högre nu än för 20 år sedan. Om jag varit 80 för 20 år sen hade jag troligen re-

dan varit död.

EM: [Skratt] Det är också en tanke. Men är du säker på att medellivslängden fortsätter att öka?

SEL: Det gör den ja, men tyvärr inte för alla. Det som är oroväckande är att de allra senaste åren har 

livslängden minskat något för så kallade lågutbildade kvinnor. Skillnaden mellan Djursholm – som ju 

är rikast i Sverige – och Vårby i sydvästra Stockholm är 14 år. Här i Göteborg är det 9 år, kanske 10 

till och med. I Londons tunnelbana från Chelsea till Tottenham, alltså från rikaste London till fattigaste 

London, minskar medellivslängden med ett år för varje station. Detta är en väldigt påtaglig följd av den 

nyliberala ekonomin. Man kan säga att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bäddar för ett 

bättre, friskare, längre liv för fler människor, men genom att vi har denna ekonomiska centrifug – vissa 

slungas uppåt och andra neråt – så motverkas den utvecklingen. De mest gynnade har allt det goda 

och de minst gynnade får ingenting, utan snarare tvärtom, det går utför. Stoppar man inte den här ut-

vecklingen kommer det att bli värre och värre. Det kan man vara övertygad om. 

Det har med det härskande tänkandet att göra, en sanslös dårskap. Det enda som politiker från 

socialdemokraterna hela vägen till yttersta högern säger angående samhällsproblemen är att det 

ska åtgärdas med hårdare straff, fler poliser. Allt ordnas bara de där nere pressas ytterligare neråt. 

Det är en medveten brutalisering av samhället. Det är så typiskt med den där moderata riksdagsle-

damoten som står i riksdagen och tjatar om allt bidragsfusk och sen bidragsfuskar han själv – han 

som har en så privilegierad ställning, riksdagsarvode och allt möjligt. Han låtsas att han bor i sin 

mammas sommarstuga några mil från Stockholm, medan hans familj i själva verket bor i Stock-

holm. 

EM: Det är svårt att se vad det finns för ljuspunkter. När jag tänkte på att jag skulle intervjua dig 

så tänkte jag att det finns en hel generation människor, intellektuella, akademiker, politiker, poliser, 

männi skor inom viktiga samhällsinstitutioner som lämnar; som blir för gamla, som försvinner. Männi-

skor som kommer från en annan värld där det fanns ett mål om att skapa ett mer jämlikt samhälle, 
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där detta ideal var levande eller hegemoniskt för dem – som det är för dig: Vad händer när de försvin-

ner från dessa institutioner? 

Jag menar att när alla människor (av kött och blod) som är produkter eller har huvudsakligen for-

mats i en viss social verklighet går ut tiden, kommer samhället att bäras upp av en massa (faktiskt 

existerande) människor som har blivit subjekt i en annan social verklighet. Samhället bärs upp av de 

människor som vid en viss tidpunkt lever och verkar i det, men samhället, liksom de enskilda män-

niskorna, har också band till historien som förmedlas av minnet eller arkivet. Minnet/arkivet - liksom 

begäret – kan skapa sprickor i hegemonier. Jag tror alltså inte att jag egentligen menar ett annat min-

ne än det som bärs upp av de människor som växt upp med det nyliberala tankesättet. Utan snarare 

menar jag att vi behöver skapa eller formulera minnen av andra världar som också tillhör de som växt 

upp i denna.

SEL: Hoppet är väl att man får en motideologi, ett mottänkande.

EM: Ett som inte ser bakåt utan framåt?

SEL: Som ser framåt ja. Men det finns också ett mottänkande idag: nationalismen. Det som de nya 

nationalisterna gör är att vända sig mot dem som »inte hör hit«. Det är en analys som är fullstän-

digt bisarr men som går hem hos alltför många människor: »Vi har det för jävligt men det beror på 

alla främlingarna som kommit in i landet.« Man ska inte alltför lättvindigt jämföra med nazismen för 

den uppstod i en så speciell situation. Men där fanns likheten att när Hitler väl kommit till makten så 

 accepterade han det nationella, tyska kapitalet. De som bar fram Hitler var SA (Sturmabteilung) som 

bestod av tre miljoner män, varav många slagskämpar och busar, med en idé om nationalsocialis-

men. När Hitler hade haft makten i ett år rensades SA:s ledare, Ernst Röhm, ut. SA trycktes tillbaka. 

Bröderna Strasser och deras vänsternationalsocialister uteslöts. De var brutala antisemiter men de 

trodde att de skulle vara med om att skapa en tysk socialism. Men de trycktes tillbaka, medan alla de 

stora kapitalisterna som inte var judar samarbetade med Hitler ända in i koncentrationslägren. Det är 

här man kan se likheter med vår tid. De som gjorde det möjligt för Hitler att komma till makten var de 

tyska högerpartierna, von Papen och hans anhang. 

EM: De offrade kejsaren men de ville ändå behålla makten…

SEL: Visst, kejsaren var passé i och med att Tyskland förlorade världskriget, det var bara ut med ho-

nom. Men de ville ha kvar sin ställning och von Papen förklarade att Hitler kunde bli kansler men vi 

konservativa kommer att pressa honom mot väggen tills han kvider.

EM: Ja, just det. Han trodde det. Och det är precis som moderaterna tänker sig… men de blir ju upp-

ätna!

SEL: Javisst. De lånar mer och mer av Sverigedemokraternas idéer och retorik. Kristdemokraterna är 

framgångsrika eftersom de nu är ett slags kristna sverigedemokrater. Det finns oerhört många var-

ningstecken.

EM: Jag vet. Men nu var det ju inspiration vi skulle hämta från dig, inte varningstecken. Om du var  tjugo 

år nu, men hade samma kunskap som du har samlat på dig under ett helt liv, vad skulle du satsa på 

att göra i det här läget?

SEL: Det vågar jag inte säga för att det skulle vara en helt annan person. Det jag kan se är vikten av 

att utveckla ett starkt mottänkande, tänka tvärtom, att visa på möjligheter till någonting annat. Vi har 

en kolossal massa kunskap och en kolossal massa teknologi som kan göra livet bättre för i princip 

alla, ja teknik som också kan lösa miljö- och klimatproblemen. Det är också viktigt att komma ihåg 

att utvecklingen av solkraft och vindkraft har varit sagolik. Men de härskande ser bara till hur de kan 

tjäna pengar, och så länge man kan tjäna pengar på olja och kol så gör de det. Politiken styrs nu i stor 

utsträckning av lobbyister. Det visar sig till exempel att de flesta svenskar, enligt den senaste SOM-

undersökningen, tycker att vinster i välfärden är för jävligt och är motståndare till det. Men politiskt är 
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frågan alldeles död. Det finns säkert effektivare sätt än att formulera sitt mottänkande i skrift, men 

det är mitt sätt och det har alltid varit mitt sätt, det är vad jag försöker göra och skulle väl varit det om 

jag nu bara varit 20.

EM: Skulle man kunna bygga ett parti på att man ska ta bort förluster i välfärden?

SEL: Det ingick i socialdemokraternas och miljöpartiets politiska program före valet att sätta tak för 

vinster i välfärden, men det sopades ju bort med januariöverenskommelsen. Sverige är unikt i att gyn-

na vinstuttag i offentligt finansierade verksamheter i den utsträckning som man gör. Bill Gates och 

alla möjliga har försökt att få det dithän i USA men de har misslyckats. 

EM: Varför har Sverige blivit bäst i klassen på nyliberalism, det är så otippat!

SEL: Ja, säg det. Det är en märklig övergång, det gick ju på några år.

EM: Ja, det gick motståndslöst.

SEL: Dottern till Ann-Marie Lindgren, som alltid har varit en mycket uttalad vänstersocialdemokrat, och 

Erik Åsbrink, som var en ledande kanslihushögerfigur, Marika Lindgren Åsbrink, har skrivit en bok om 

kanslihushögern. Jag ska läsa den, hon måste ha en unik inblick i detta. 

EM: Ibland kallar du dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn för »dynastin«. Du har precis erkänt att 

du är direkt eller indirekt skyldig till 19 av 26 personer som var med i släktfirandet av din 80-årsdag. 

Jag har funderat på senare tid om relationen mellan samhällsordningen och hur de privata känslor-

na är beskaffade. Vi kan konstatera att äktenskapet som juridisk figur framförallt är en arvsrätts-

institution, det är alltså en grundpelare för kapitalismen. Samtidigt är det väldigt svårt att inte gå 

kapitalismens ärenden i det fallet eftersom det handlar om ens barn och deras framtid, deras möj-

ligheter. 

SEL: Detta att ha barn och känslomässiga relationer till ett barn är äldre än kapitalismen. Mycket äld-

re än kapitalismen. 

EM: Jo, men när man till exempel är emot arv som samhällsprincip kan man oftast ändå inte låta bli 

att tillvarata sina barns intressen. Man vill att de ska ha det bra ekonomiskt. Man utnyttjar de möjlig-

heter man har och permanentar privilegier som man kanske införskaffat genom sitt arbete, eller själv 

ärvt. Ser till att överföra dem till barnen inte för att man vill ha ett samhälle av skillnader och privile-

gier utan därför att man älskar dem.

SEL: Absolut. Det är ett av de stora problemen i det kapitalistiska samhället idag. Thomas Piketty 

tar upp problemet att vi snart är tillbaka till den situation där rika arvtagare styr samhället. De stora 

 finansdynastiernas arvtagare behöver inte ha gjort ett ruttet lingon själva för att kunna leva ett tryggt 

liv och dessutom ha stor makt över hela samhället, inte bara över andra människors arbete, säkerhet, 

trygghet utan även över politiken. Alltså det är ett oerhört problem som vi måste ta itu med, det är 

avgörande. Nu är jag bara en liten gammal tjänsteman, visserligen med ordnad ekonomi, men har för-

sökt undvika att göra några förskräckliga vinster. Jag har en del pengar som det inte händer mycket 

med. Det man inte kommer ifrån är att pensionspengarna fladdrar runt på marknaden, vilket för oss 

som hade en hygglig lön inte är så farligt men för dem som har små löner är fruktansvärt, framförallt 

kvinnor som varit hemma med barn, kvinnor som har blivit ensamstående, som får en pension som 

de inte kan leva på. 

De känslomässiga banden till barnen är så nödvändiga i detta samhälle därför att barn upp i ton-

åren är så oerhört utlämnade. I den lilla bondby där jag växte upp, till exempel, ansågs alla vuxna ha 

ansvar för barnen – också så att de kunde dänga till en för att man skulle bära sig ordentligt åt – att 

se till att ingen råkade ut för en olycka, till exempel. I det nutida samhället är barn så oskyddade. Jag 

tänker på min yngste son, 43 år idag. När han var mycket liten bodde jag och min fru vid Linnégatan. 

Det betydde att vi inte kunde släppa ut honom ensam en meter. Andra vuxna tar inte ansvar för bar-
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nen och det har att göra med vår attityd till medmänniskor som har mycket med det kapitalistiska 

samhället att göra. 

Det är klart att man är oerhört bunden rent känslomässigt till barnen. Det här med arvet, jag kan 

känna att det är förskräckligt, vi har ett samhälle där min äldre son har en lägenhet och han har som 

alla andra ett lån, som med dagens bostadsmarknad inte är så stort jämförelsevis, men ändå. Jag kan 

bara se att när jag dör en dag, är det bra att han kan täcka upp det där lånet. Man är så insyltad, man 

kan inte gå utanför det kapitalistiska samhället utan det finns där, så kallhamrat och så inriktat på 

pengar och med så många människor, även unga människor, som är så inriktade på att tjäna pengar. 

Det finns så många människor som ser livets mening i att tjäna mer pengar. De ser också erotiska 

relationer i penningtermer. 

EM: Hur då?

SEL: Jag menar inte så att de behöver gå till prostituerade utan de skapar sig ett lagom äktenskap, 

ett lagom parti.

EM: Som förr i tiden alltså?

SEL: Javisst. De ekonomiska drivkrafterna har alltid varit viktiga för människor. Det finns en historia 

om en av de yngre Wallenbergarna. Bill eller Bull eller vad han heter för någonting. När han var betyd-

ligt yngre så var han på någon festlighet med en adjutant eller direktörsassistent och då kom det in 

en tjej och han fick reda på vad hon hette och så sa han att »henne ska jag gifta mig med«, och ja, då 

så fick marken beredas för detta parti, och det ordnade sig. Han hade alla sina miljarder bakom sig 

och det var den typ av tjej som tyckte att det var viktigt med en stor förmögenhet. Hon var av rätt sort. 

EM: Han gifte sig inte till pengar alltså, utan han gifte sig med en kvinna som passade hans intressen 

på något annat sätt?

SEL: Javisst, hon skulle harmoniskt smälta in i hans affärsimperium. Det är Sveriges största finans-

familj. Den började med en verkligt duglig entreprenör, men nu går det av bara farten. De är typis-

ka arvtagare. Det är bara ett exempel: »den där kvinnan ska jag gifta mig med, vill du se till att hon 

kommer i min närhet« sa han till sin underhuggare och då gör hon det och kvinnan tycker att det är 

 oemotståndligt att vara föremål för denna mångmiljardärs attraktion. Den här historien är inte käll-

kritisk kollad, men den är så typisk att den ter sig högst sannolik. 

EM: Det fanns tider eller sammanhang där ens politiska ambitioner också innefattade tanken att om-

dana de känslomässiga relationerna. 

SEL: Så är det och det är klart att i viss utsträckning har vissa människor lyckats i det uppsåtet, men 

samtidigt är det ju så mycket en backlash idag. Många människor ser det känslomässiga engage-

manget i en annan människa som ett slags investering. Det behöver inte vara så cyniskt som den där 

historien med Wallenberg, men ändå. Vi är så totalt innästlade i detta samhälle. För mig som ju nu har 

levt i många år, tycks mig ändå det gamla samhället i Sverige på 60-talet och ännu 70-talet mänskli-

gare. Jag drar mig till minnes att det var en strejk 1980 om högre löner och då var arbetslösheten så 

låg att arbetsgivarna måste ge efter därför att det inte fanns tillräckligt många som kunde ta jobb om 

lönerna inte steg. Detta retade Kjell Olof Feldt som var finansminister till ett raseri så stort att han 

blev anhängare av den nyliberala idén att man måste ha en viss arbetslöshet i samhället eftersom 

lönerna annars kan pressas upp alldeles för mycket och det ger inflation. Det är det som blir kansli-

hushögern i Sverige, socialdemokrater och politiker som genomförde en väldig massa reformer i ny-

liberal riktning.

Alla relationer mellan människor påverkas av detta. Vi har återigen ett Sverige där det finns en stor 

skillnad mellan fattiga och rika. Det är dyrt att leva i Sverige och det är fruktansvärt svårt att klara sig 

med lite pengar. Jag träffade här om dagen en före detta doktorand som har en ynklig pension där-

för att hon länge var hemma med barnen och arbetade halvtid. Det finns inte mycket pengar kvar när 

hyran är betald.
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EM: När man lever i ett samhälle där det finns människor som lever i absolut fattigdom kan man bli 

»realist«. Man tänker att man åtminstone måste skydda dem som man bryr sig om mest. Men det har 

funnits drömmar om att förändra samhället så att det inte blir så och de har också delvis genom-

förts. Till exempel har man haft en skattepolitik som gått ut på att man tar mer skatt från dem som 

har mest.

SEL: Ja, nu är det ju motsatsen.

EM: Tidigare har man beskattat arv, man har gått i motsatt riktning rent samhälleligt och detta har inte 

varit »orealistiskt«, det har kunnat genomföras politiskt.

SEL: Fast fastighetsskatten togs bort av en socialdemokratisk regering och sedan tog Reinfeldt bort 

förmögenhetsskatten och arvskatten.

EM: Vad jag menar är att omöjligheten att nära andra ideal, eller att eftersträva ett annat samhälle är 

inte bara placerat hos de andra utan har kommit in i oss. Även om man är vänster och har fattat kon-

sekvenserna kan man inte agera annorlunda.

SEL: I avgörande situationer så är det så. Till exempel i en människas förhållande till sina barn. Nu har 

jag vuxna barn, så de klarar sig själva. Men ändå. Jag kan se detta: mina minsta barnbarn är under tio 

år. Tre stycken. Och sedan finns alla barnbarnsbarnen. Sex stycken. Deras föräldrar måste på alla möj-

liga sätt försöka skydda dem. Man kan på ett sätt göra det om man är i en någorlunda god situation, 

jag ska inte säga privilegierad, men god situation. Att bosätta sig någonstans där det inte är för jäv-

ligt. Min yngre son bor i ett litet rätt nybyggt område på Hisingen, och där kan hans barn, sex och nio 

år gamla, cirkulera fritt med kompisar vilket de gör mycket och gärna. Det finns lite och långsam trafik 

inne i området. Det blir en hygglig barndom. Ett par av barnbarnsbarnen bor på landet i Skåne. Man 

kan ha det så hyggligt när man bor på landet, men det kräver att man till exempel har en bil. 

EM: Men allt detta är individuella projekt.

SEL: Det är individuella projekt. Visst. Det kanske är naivt, och jag är absolut inte ensam om det, men 

jag känner någonstans att klimatkrisen eller klimatkatastrofen kan betyda något. De allra rikaste fun-

derar på att de nog kan sticka iväg till Mars – och det vore väl trevligt, ingen skulle sakna dem.

EM: Att flytta till Mars? Men det finns ingen atmosfär där?

SEL: Då ser de till att skaffa sig en atmosfär. Men du kan tänka dig hur trevligt de kommer att ha det 

där [skratt]. Ajöss med dem! Det håller ändå på att hända, oerhört långsamt – alla kol- och oljemil-

jardärer och alla reaktionära nynationalistiska politiker som Donald Trump och Bolsonaro, hela detta 

clowngäng, kämpar emot en rimlig klimatpolitik med näbbar och klor – men det finns starka krafter 

emot dem. Varje vettig människa ser att med våra nuvarande koldioxidutsläpp kommer jorden att bli 

obeboelig på de allra flesta platser. Många i USA, Europa och Japan gnäller om flyktingvågor, men vi 

kommer att få klimatflyktingar. Centrala Afrika blir obeboeligt, vad ska hända med människor som bor 

där? De är många!

EM: De kommer kanske att dö?

SEL: Öh, ja… alltså som det ser ut nu, man befäster Europa mer och mer och mer.

EM: Mänskligheten har decimerats ett antal gånger. Det vore inte första gången det händer i så fall.

SEL: Javisst har den det, men den har inte decimerats så mycket som det hotar att göra nu. Det skul-

le få så enorma dimensioner. I min barndom, på 40-talet, talades det om att det fanns mellan två och 

tre miljarder människor på jorden. Om vi kommer tillbaka till år ett tusen fanns det väl hundra miljoner 

människor på jorden. Folkökningen är ett barn av industrialismen men naturligtvis också kapitalismen.
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EM: Men vi befinner oss i ett postindustriellt och globaliserat samhälle, där behovet av arbetskraft inte 

ser ut som det har gjort. I de koloniala situationer där infödingarnas arbetskraft inte behövdes skedde 

de stora utrotningarna. Ett sådant samhälle som den svenska välfärdsstaten grundade sig på industri-

alismens behov av arbetskraft och ett nationalistiskt politiskt kontrakt. Jag tror inte att det går att re-

producera den. Eller vad tänker du om de politiska systemens framtid? Det system vi har haft där det 

finns ett folk som föreställs utöva folklig suveränitet och där jämlikhet kan eftersträvas inom nationen 

eller nationalstaten tycks inte hålla i den globaliserade världen?

SEL: Det är just i den situationen vi får dagens reaktionärer. De representerar den typ av nationalism 

där man håller samman med sina åsiktsfränder i andra länder. I den gamla nationalismen under det 

första och andra världskriget var alla fiender, man var dödsfiende med grannen, tyskar skulle döda 

fransmän och fransmän tyskar. 

EM: Nu är man emot migranterna.

SEL: Ja, det är migranterna och framförallt islam som är fienden. Nationalisterna släpper däremot in 

det globala kapitalet, de är inlemmade i globaliseringen, samtidigt som de hävdar en nationell identi-

tet och håller på med excesser mot islam.

EM: Demokratin, som nyss verkade så evig, blir den parentetisk?

SEL: Jag vågar verkligen inte säga det. Jag hoppas att det ska kunna finnas motkrafter, för demokratin 

kan uppenbart utnyttjas av sådana tokdårar som Trump. Det kan skapas fullständigt förskräckliga al-

lianser mellan de allra rikaste och smutsigaste miljardärerna och de fattiga och besvikna som känner 

sig åsidosatta i industriområden på dekis och på landsbygden. Jag är lite optimist i alla fall. 

EM: På vilket sätt är du optimist?

SEL: Det finns starka motkrafter i USA nu, inte minst bland verkligt unga. De samlas bakom det de 

kallar demokratisk socialism, en riktning som är stark och militant, jävlas i kongressen och så vidare. 

Det är något hoppfullt i det. På ett sätt saknar jag den energin i många länder i Europa, mest påfal-

lande nu i Storbritannien – Labour verkar så vilset. Nu har man tydligen vaknat till liv för att Trump vill 

låta den amerikanska läkemedelsindustrin få fri tillgång till den brittiska vårdsektorn. Då ser i alla fall 

Labour sin chans där: det finns gränser. 

Det är ett ohyggligt problem vi har med vården. För första gången nåddes jag av det häromdagen. 

Jag skulle ta ut en medicin men fick beskedet att den var slut.

EM: Hur då slut?

SEL: Den finns inte. Det är helt enkelt så att läkemedelsföretagen är uppbyggda för att gå med väl-

digt stora vinster. Det här är en vanlig medicin som det finns massor av identiska kopior på. Men man 

tjänar inte pengar på den. Då väljer läkemedelsfirmorna att inte producera den. Andra människor jag 

har talat med och träffat har oerhört mycket större problem, men jag möttes av det för första gången 

häromdagen.

EM: Så du kan inte köpa en medicin som du har fått recept på för att den inte finns?

SEL: Nej, den finns inte. Man ser resultatet av privatiseringen där, den slår överallt och den slår oerhört 

hårt inom vårdsektorn. Det finns en massa vårdföretag som är privatägda och vars mål enligt aktiebo-

lagsstadgan är att skapa vinster, inte att skapa hälsa hos människor.

EM: Jag läste din artikel i Dagens Nyheter. Jag tyckte den var bra. Den gjorde mig glad. Du fortsätter 

att kämpa.

SEL: Ja, gammal gubbe. Efter 80. 
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EM: Filippa Reinfeldt. Karolinska. Det var ju botten. 

SEL: Själva Karolinska är i offentlig ägo, men hela sjukhuset är uppbyggt av konsulter som tar ut svin-

aktiga summor för minsta tjänst och de är naturligtvis de styrande moderaternas kompisar och bror-

söner.

EM: De skapade tydligen företag inom Karolinska som skulle ta lån som de betalade nästan 15% rän-

ta på, när vi hade minusränta. Det är korruption. Men det påstås att Sverige är ett av de minst korrupta 

länderna i världen. Varifrån har den föreställningen kommit?

SEL: Göran Therborn har skrivit en bok där han talar rätt mycket om korruptionsskandaler i Sverige. 

Det har varit rätt många sådana under senare år. Så ryktet att det är icke-korrupt är överdrivet, kan 

man säga.

EM: Har det funnits en tid då Sverige inte var korrupt?

SEL: Det har funnits ett ideal och det fanns många som ville vara oväldiga.

EM: Vad betyder det?

SEL: Att man bara följer lagen och förordningarna.

EM: Typ weberianska tjänstemän?

SEL: Boströmianska, skulle jag säga. Det finns en svensk tradition här, en ideologi. Vanliga männi skor 

följer moralen, men ämbetsmännen följer rätten. Den gamle filosofen Christopher Jacob Boström, 

spelade oerhört stor roll i Sverige på 1800-talet.

EM: På vilket sätt påverkade han tjänstemännen?

SEL: Alla skulle genomgå en kurs i praktisk filosofi. Det ingick i deras utbildning. Och den var helt och 

hållet boströmiansk. En Boströmdocent som hette Ribbing skrev ett kompendium på Boströms tän-

kande om stat, rätt och ämbetsmän och det fick alla tentera på, inte alltid i Lund men i Uppsala under 

väldigt lång tid. Sen föddes nya mildare boströmianer som fortsatte den traditionen. En av dem hette 

Hammarskjöld men kallades Hungerkjöld under första världskriget, han var ämbetsman i Boströms 

anda och blev statsminister under första världskrigets värsta krisår. Hans son var Dag Hammarskjöld 

som också ville vara den oväldige ämbetsmannen. Han satt som konsultativt statsråd i Erlanders re-

gering innan han blev FN:s generalsekreterare. 

[Martin Kronwall kommer in i rummet] 

SEL: Hej, hej!

MK: Hej, grattis i efterskott. Jag missade kalaset.

EM: Det var hans bord vi lånade till 80-årsmiddagen i förrgår. Men han sov sig igenom kalaset.

MK: Jag kom hem igår, har varit utomlands, jag skulle bara sova middag men så vaknade jag klockan 

8 på måndag morgon. Jag behövde nog vila. Jag har nog tänkt bli av med bordet. Jag tycker det är så 

skönt att ha tomt på rummet.

SEL: Kärlek till tomheten?

MK: Ja, jag börjar nog uppskatta den. Skulle tänka mig att bo i en cell. Fast det får bli en stor cell. 
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SEL: Det är ett festbord det!

EM: Det har varit hans skrivbord i alla år.

SEL: Du behöver inget skrivbord? 

MK: Jag är fäktningstränare, så det är inget skrivaryrke precis.

SEL: Ja, ja. Du fäktar inte med pennan?

MK: Inte längre i alla fall

EM: Han var rektor på en skola förut, då var det mera sånt.

SEL: Jaha, vilken skola då?

MK: Drottning Blankas gymnasieskola

SEL: Är det här i stan? 

MK: Ja, i gamla Handelstidningen, jättefina lokaler. Jag är egentligen väldigt skeptisk till hela friskole-

reformen, men så fick jag en chans tillsammans med min gamla kurskamrat och eftersom vi tycker 

likadant trodde vi att vi kunde hålla vinstkraven stången och bara göra en bra skola, men så blev vi 

uppköpta och då blev det genast vinstkrav på 25 %.

SEL: Det är precis vad vi talar om här.

MK: Det går inte att bedriva en verksamhet på det sättet utan att bryta mot skollagen så vi sa upp 

oss båda två.

SEL: Hur klarar sig drottning Blanka nu då?

MK: Det hemska är att de klarar sig ganska bra. 

SEL: De drar in på allt möjligt och så…

EM: Men det handlar väl framförallt om att inte ta in besvärliga elever, eller?

MK: Dels det, men sen tror jag att den typ av gymnasieutbildning som man erbjuder idag är så olik 

den som min generation fick, jag gick ut 97. Idag talas det om upplevelseutbildning. Det låter lite löj-

ligt men…

EM: De sysslar med underhållning, menar du?

MK: Det är skräputbildningar. Det håller på att bli en riktig klassfråga. Det har det alltid varit med ut-

bildning men… 

SEL: Det har blivit mycket mer nu. Förr var det sammanhållna klasser. Alla undersökningar jag läst har 

visat att de som har bäst förutsättningar hemifrån i en blandad klass dras inte ner men däremot lyfts 

de som har sämre förutsättningar upp.

MK: Det är lite befriande ibland när man läser att de som har varit förespråkare av det här, som Kjell 

Olof Feldt till exempel, har insett att de haft fel och vågar erkänna det. Han har varit väldigt öppen 

med att han tycker att det har varit en katastrof.
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SEL: Han var ju ordförande för friskoleförbundet och upptäckte att det där var för jävligt. Vi föreläste 

tillsammans för fyra fem år sedan på någon konferens i Nacka. Vi var rätt eniga om att allt urholkas, 

allt blir sämre och man kan egentligen inte ha en öppen intagning heller.

MK: Det finns inget annat land som har en sådan skola. Men vilken politiker ska driva politik mot »val-

frihet«. Om man ska kunna driva frågan lyckosamt rent politiskt måste man hitta ett annat begrepp. 

Som när abortmotståndarna kallar abortmotstånd för »pro-life«.

EM: Men vinster i välfärden är negativt laddat, är det inte det? Det låter som att man försöker sko sig 

på allmänna medel.

MK: Men känslan för det som är »allmänt« är så urvattnad. Jag märker det med de yngre barnen på 

fäktningen. De får låna utrustning. En del köper sin egen när de börjar tävla. Men barn idag förhåller 

sig till den gemensamma egendomen som att det är slit-och-släng-skräp. Ingenting man behöver ta 

ansvar för. Och där har jag märkt att många föräldrar också har svårt att förstå det. 

[Martin Kronwall går ut ur rummet]

EM: Förutom privatiseringsivern och vinster i välfärden och den fortsatta stratifieringen som detta le-

der till finns det också någonting som om möjligt är än mer samhällsnedbrytande och det är ett visst 

förakt för kunskaper, och inte minst för de mer komplexa former av kunskap som vi skulle kunna kalla 

för klokskap och omdömesförmåga.

SEL: Reflektion och fördjupning. Vi har haft en skolpolitik som koncentrerar sig på det ytliga. När man 

läser om betygskriterierna låter de väldigt snygga, men varje välsvarvad elev vet att till ett prov ska 

man kunna exakt det och det och detta och sen kan man glömma alltsammans när provet är över. En 

nioårig sonson kom till mig häromdagen och sa att han nu läste en lärobok i kemi för årskurserna 7 

till 9 och han går i klass 3. Han får uppmuntran hemifrån och alla tycker att han är duktig, så han för-

djupar sina kunskaper. Han får inga särskilda betyg för det utan gör det av purt intresse. Skolan kan 

omöjligen vårda denna typ av kunskap.

EM: Nej, men det hade den inte kunnat förut heller. Du har alltid insisterat på att det egentliga lärandet 

finns i det som är extracurriculum. Det lärde du oss när vi gick på idéhistoria.

SEL: O ja, det är alltid så. Det är inte jag som har sagt det utan det är Roger Säljö: det mesta man lär 

sig i livet lär man sig utanför skolan. Det barn lär sig, lär de sig utanför skolan. Så är det naturligtvis. 

Skolan har varit normaliseraren. Alla i en viss ålder ska lära sig att läsa och skriva och räkna. Baskun-

skaper. Det fungerar väl någorlunda nu. Men sen har det utökats för att alla ska få ett hum om ditt och 

datt. Bara ta kunskap om samhället, om vad demokrati är. Jag är övertygad om att det ser oerhört oli-

ka ut beroende på vilka samhällskunskapslärare elever har. Jag hör i familjen med min dotter att det 

finns i samhällskunskap en kontrollista att elever ska kunna det och det och detta för att uppnå be-

tyget si och så. Det handlar om kunskap om hur många riksdagsledamöter det finns och hur många 

departement. Det slags kunskaper som det går att smälta ner till ett enkelt faktum. Men det här: hur 

fungerar maskineriet? Vad innebär det att vara en demokratisk medborgare? Ingenting om detta. Och 

många gymnasieskolor är så högervridna också.

EM: Idén att man skulle utbilda medborgare har gett vika för att utbilda entreprenörer. Men det är inte 

bara hos eleverna som omdömesförmåga inte uppmuntras utan om vi går tillbaka till ämbetsmännens 

dygder, omdömet hos tjänstemännen favoriseras heller inte.

SEL: Nej, det mänskliga omdömet överhuvudtaget är satt på undantag. Lärarnas omdöme, alla anställ-

das omdömen. Man skapar en sorts regelverk som rymmer vad jag har kallat pseudokvantiteter, man 

försöker fixa till något så att man kan få något jämförbart och exakt. Man kräver av alla tjänstemän att 
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de ska leverera material som ingen egentligen kollar, massor av papper som fylls i med skattningar 

av allt möjligt. Tanken är att det går att poängsätta även omätbara ting. När jag stod i kön för en knä-

operation, fick jag ett papper där jag skulle fylla i hur frisk jag kände mig på en skala mellan 1 och 

100. 100 var absolut frisk. Så totalt meningslöst.

EM: Om man försöker ändra idealen för hur man är som tjänsteman eller som elev, men samhället har 

ett annat kriterium – tillväxt eller någonting annat – så går det inte ihop. Man kan inte göra förändring-

ar på det ena utan att förändra det andra. 

SEL: Just New Public Management, nyliberalernas försök att göra den offentliga sektorn likadan som 

den privata sektorn, leder till bisarra pålagor därför att det handlar om helt andra verksamheter: män-

niskors utveckling, människors sjukdom och åldrande. På dessa områden är kalkylerna helt irratio-

nella företeelser. Människor kan plötsligt bli sjuka eller deprimerade eller få problem. Livet är på så 

många sätt så irrationellt att det inte kan pressas in i ett sådant schema och framförallt inte i en vinst-

kalkyl. En av de dummaste böcker som jag överhuvudtaget vet är skriven av den gamle chefseko-

nomen på Svenskt Näringsliv, Stefan Fölster, och den heter Konsten att strula till ett liv. Den handlar 

egentligen om humanistiska studier. Där har du verkligen det kunskapsförakt som du nyss nämnde: 

dumt att lära sig något som man inte utan vidare kan få en hygglig lön för.

EM: Varken när det gäller enskilda människor eller samhället går det att förutsäga vilka kunskaper 

som kommer att bli nyttiga.

SEL: Nej. Herregud! Om man tänker på vad man har lärt sig i sitt liv, vad har varit nyttigt? 

EM: I det nuvarande akademiska systemet hade du inte kunnat bli du. Det är engelskspråkiga små 

artiklar i indexerade tidskrifter som räknas. Att vara en briljant essäist, en person som skriver böcker 

och är med i det offentliga samtalet är inte värt någonting i det akademiska systemet nu. Men sam-

tidigt så är detta också grunden till humanioras undergång. Om humanister inte kommunicerar med 

samhället…

SEL: Ja, då är man meningslös. »Det finns ingen nytta med det här alltså skär vi ner det.« Michael 

(Azar) berättade häromkvällen att det inte finns utrymme för nya doktorander i idéhistoria. Om några 

år tar det slut. Det säger någonting. När det var som flest doktorander på idéhistoria i Göteborg var 

det 30. Det var några som var sleeping partners, men det var ungefär 20 som var aktiva. Så det är en 

oerhörd förändring. Alla människor som var här häromkvällen har genomgått denna utbildning. Det 

kommer inte att finnas sådana människor om 20 år. Det blev en liten parentes. I och för sig fanns idé-

historia knappt tidigare heller. När jag började…

EM: Ja, du är inte idéhistoriker från början heller, du hoppade på det här tåget precis när det började 

gå. 

SEL: Idéhistoria fanns i Uppsala som ett litet, litet ämne. Och sen var det Henrik Sandblad som pre-

cis hade startat i Göteborg, först med att hålla föreläsningar och sedan med betygstudier. Men det 

var väldigt få människor när jag kom hit från Lund. Kurt Aspelin var nog viktigast i seminariet, men 

han var doktorand i litteraturvetenskap. Dick Haglund var egentligen på filosofen. Seminariet bestod 

av 5–6 personer, inbegripet dem som läste till 2 betyg. Det var otroligt lite. Men sedan expanderade 

det enormt från slutet av 60-talet och fram till 90-talet. Sedan började det minska lite grann. Jag fick 

skrapa en massa projekt för att alla doktorander skulle kunna bli försörjda. Det lyckades. Men sedan 

gick jag i pension.

EM: Ja, hela reformvågen hade ju också tagit fart. Det är klart att du var oerhört betydelsefull, men det 

är också så att hela maskineriet för hur akademin skulle vara ändrades långt från vad ni kritiserade 

i Humaniora på undantag. Åtminstone sedan universitetet blev massuniversitet har det funnit miss-
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tänksamhet mot humaniora, men när det allmänt accepterade projektet var att förbättra samhället i 

jämlikhetens namn fanns det också en poäng med humanistisk kunskap. I den nuvarande regimen 

finns det väl ingen poäng?

SEL: Då är det typ Dick Harrisson som underhåller lite grann med frågor om hur det var med de gamla 

vikingarna. Men ingenting som har anknytning till den nuvarande situationen. 

När man är verksam inom humaniora måste man vara förmögen till en intellektuell spagat. Å ena 

sidan måste man vara noggrann i sin forskning, nagelfara sina källor och göra dem rättvisa, ta hänsyn 

till andra forskares publikationer och redovisa resultatet av sina mödor så precist man kan – men man 

måste också sträva efter att nå människor utanför – helst långt utanför – kretsen av specialister. Det 

gör man bara genom att försöka utveckla ett direkt tilltal, ett språk som många kan förstå, ett  intresse 

för väsentliga förhållanden i omvärlden, och ett levande intresse för hur andra människor tänker.

Man måste kort sagt vara sin egen men vara det på ett sätt som väcker andra människors intresse, 

engagemang och gärna också förargelse.

EM: Nationalisterna är dock intresserade av ett visst slags historisk kunskap. För att kunna bygga en 

nationell gemenskap måste det finnas kunskap om hur »vi« har varit.

SEL: Men inte tycker de om frihetstiden på 1700-talet. I själva verket var det glänsande år då vi hade 

starka ständer och kungen var rätt marginaliserad och det pågick en enorm debatt om hur samhäl-

let skulle styras. Den kulminerade 1765–66 men sedan började det dala och till sist kom Gustav III:s 

kupp 1772 och då var det slut med frihetstiden. Men frihetstiden måste nationalisterna hata. 

EM: Är det din retrotopi? Den svenska frihetstiden? Jag skulle vilja ställa en sista fråga: hur ser du 

på relationen mellan samhällenas liv och människans liv? I synnerhet hur ser du på relationen mellan 

livets mening och förändringens mekanismer? Ändrar ekonomistisk styrning hur livets mening för-

stås och upplevs hos enskilda samhällsmedlemmar? Och om det är så varifrån kan ett mottänkande 

komma?

SEL: Känslan av meningsfullhet skapas med andra. I kärleken, i vänskapen och i strävan efter ett mål 

(en strävan som man kan dela med många som man inte alls känner). Det senare är inte minst vik-

tigt. Man ser att något i samhället är fel och vill – på kort men oftare på lång sikt – göra något åt det.

Den ekonomiska styrningen uppfattas av alla utom dess dirigenter som något utifrån kommande 

och artfrämmande. New Public Management är som en tvångströja på varje meningsfullt arbete. De 

som faller till föga för systemet kan kanske se sitt trista värv som ett slags mekanisk pliktuppfyllelse. 

Men det är inte vad jag ser som ett människovärdigt liv.

Mottänkande är alltid möjligt men måste tränas så som fantasin alltid måste tränas. Man måste fö-

reställa sig något helt annat, och ju livfullare man kan göra det, desto bättre.


