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Under artonhundratalet fanns det i Västerlandet 
en spridd föreställning om en rasernas evolutio-
nära hierarki, där den vita rasen befann sig på ut-
vecklingsstegens topp och de andra – mer eller 
mindre ”underutvecklade” – raserna hunnit olika 
långt men självklart aldrig kunde komma ikapp 
den vita. Västerlandets kultur uppfattades där-
till som den självklara måttstocken för alla andra 
kulturer.

Den moderna antropologin kom med tiden 
att göra upp med den här formen av rasistisk 
självrättfärdighet och perspektivlöshet. Antro-
pologer som Claude Lévi-Strauss och Marshall 
Sahlins visade på 1960- och 1970-talet hur så kal-
lade primitiva samhällen var allt annat än okom-
plicerade och undervecklade. Men det var den 
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tyskättade amerikanske antropologen Franz Boas 
och hans elever – av vilka Margaret Mead var och 
(nog fortfarande) är den mest kända – som svara-
de för det avgörande brottet med det gamla syn-
sättet och detta redan några decennier tidigare.

Det nya synsätt som Boas och hans elever kom 
att formulera brukar kallas kulturrelativistiskt. 
Två av grundtankarna är att det är kulturen – och 
inte biologin – som i hög grad bestämmer mänsk-
ligt beteende och att en viss kultur egentligen bara 
kan förstås ”inifrån” den själv, med utgångspunkt 
i dess olika föreställningar och värderingar. Alla 
kulturella perspektiv är på så vis likvärdiga – och 
därmed relativa. Någon oberoende måttstock ex-
isterar inte. Viktig är också tanken att kulturer be-
finner sig i ständig förändring, men att det inte 
finns någon given utveckling mot ett visst mål 
eller ett visst samhälle.

Kulturrelativismen – med dess programma-
tiskt toleranta inställning till andra kulturer och 
seder – kom så småningom också att få ett bety-
dande kulturkritiskt inflytande under mellan- och 
efterkrigstiden. I Meads legendariska studie av 
unga kvinnor på Samoa, Coming of Age in Samoa 
(1928), möter man ett samhälle med ett betyd-
ligt mindre förljuget förhållande till sexualiteten 
än det som rådde i det samtida USA. Studien har 
långt senare fått kritik för bristande empiri och 
kontextualisering – en kritik som i sin tur har fått 
kritik för bristande empiri och kontextualisering 
– men pekar på sätt och vis rätt in i de utopiska 
tankegångarna under ”motkulturens” 1960-tal.

Det var emellertid en annan av Boas elever, 
Ruth Benedict, som kom att svara för de tidiga 
viktiga teoretiska formuleringarna av det kultur-
relativistiska synsättet, detta i en annan inflytelse-
rik bok, Patterns of Culture (1934). Andra av Boas 
framträdande elever hade själva uppväxterfaren-
heter av andra kulturella synsätt och prioritering-

ar än de gängse amerikanska: Ella Cara Deloria 
var dakotaindian och Zora Neale Hurston svart 
och från Sydstaterna, erfarenheter som båda drog 
nytta av i sina antropologiska studier. Hurston 
var framför allt skönlitterär författare. Hon dog 
bortglömd och utfattig 1960 men räknas idag som 
en de viktiga svarta författarna under 1900-talet.

Boas och hans fyra ovannämnda kvinnli-
ga elever står i fokus i Charles Kings Den övre 
luftens gudar, som är något så ovanligt som en 
vetenskapshistorisk kollektivbiografi – där an-
tropologiska resonemang och kulturhistoriska 
panoreringar samsas med personhistoria av det 
psykologiskt rörliga slaget, med ett antal drama-
tiska episoder som extra krydda. Det är mycket 
som kan hända på antropologiska forskningsresor 
till avlägsna trakter – eller i en lätt kaotisk forsk-
ningsmiljö i New York som i sig hade drag av 
både forskningsresa och livsexperiment. I synner-
het Mead hade ett rikt och komplicerat kärleks-
liv, hon drogs till både män och kvinnor. Under 
senare delen av sitt liv blev hon en uppburen kul-
turpersonlighet.

Men det fina med Den övre luftens gudar är 
just att den så övertygande lyckas förena ett bio-
grafiskt perspektiv och ett idémässigt. På så vis 
har den mer gemensamt med till exempel Maya 
Jasanoffs expansiva Joseph Conrad-studie Gry-
ningsvakten än med konventionella antropologi-
historiska framställningar. Stundtals får den 
nästan ett drag av dokumentärroman – vilket de 
i boken avporträtterade antropologerna antagli-
gen inte hade haft något att invända emot. Ingen 
av dem brydde sig ju särskilt mycket om konven-
tionella gränsdragningar.

charles king är professor i statsvetenskap vid 
Georgetown University och författare till en rad 
böcker.
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Ur boken:
Med sitt ostyriga hår och sin breda tyska accent 
framstod pappa Boas som sinnebilden av en galen 
vetenskapsman. På 1930-talet fick han äran att 
pryda omslaget till Time, som vanligt fotografe-
rad från höger så att den hängande vänstra an-
siktshalvan inte skulle synas. Offentliga personer 
som Franklin Roosevelt och Orson Welles gratu-
lerade honom på hans födelsedagar. När Adolf 
Hitler grep makten i hans hemland Tyskland var 
Boas böcker bland de första som nazistiska fa-
natiker kastade i lågorna tillsammans med voly-
mer av Einstein, Freud och Lenin. I en runa i 
New York Times efter hans död 1942 hette det 
att det nu föll nu på hans före detta studenter att 
fortsätta ”det upplysningsverk i vilket han var en 
orädd pionjär”.

Några av dessa före detta studenter skulle 
själva bli intellektuella stjärnor, medan andra 
kunde ha blivit det: Mead, den frispråkiga fält-
forskaren som blev en av USA:s främsta offentliga 
intellektuella; Ruth Benedict, Boas chefsassistent 
och Meads stora kärlek i livet, vars forskning för 
den amerikanska regeringens räkning bidrog till 
att forma det Japan som växte fram efter andra 
världskriget; Ella Cara Deloria, som bevarade prä-
rieindianernas traditioner men som tillbringade 
mesta delen av livet i fattigdom och obemärkthet; 
Zora Neale Hurston, den framträdande expo-
nenten för Harlemrenässansen, vars etnografiska 
studier under Boas ledning direkt inspirerade till 
hennes numera klassiska roman Their Eyes Were 
Watching God; samt en handfull andra akademi-
ker och forskare som skapade några av de främsta 
antropologiska institutionerna i världen, exem-
pelvis de i Yale, Chicago och Berkeley. […]  

”Artighet, blygsamhet, umgängesvett [och] 
anpassning efter vissa etiska normer är något 
universellt”, skrev Boas en gång, ”men vad som 

menas med artighet, blygsamhet, umgängesvett 
och etiska normer är inte universellt.” Han och 
hans studenter visste att tron på en tidlös mänsk-
lig natur rättfärdigar och sanktionerar vissa bete-
enden. Också i de vetenskapliga upptäckternas 
tidevarv var det svårt att skaka av sig övertygel-
sen om att Gud och traditionen står på en viss 
familjetyps eller en viss kärleksforms sida – alltid 
på den sida som för tillfället råkar vara den mest 
bekanta. Men det grundläggande budskapet hos 
Boas krets var att vi alla på sätt och vis är musei-
föremål. Vi har våra egna tabun och totem, våra 
egna gudar och demoner. Eftersom dessa till stor 
del är våra egna skapelser, har vi själva att avgöra 
om vi ska vörda eller driva ut dem.

Bättre än någon annan på sin tid förstod Boas 
att hans eget samhälles djupaste fördomar inte 
stödde sig på moraliska argument, utan på för-
ment vetenskapliga argument. Afroamerikanerna, 
som inte omfattades av medborgerliga rättigheter, 
var intellektuellt underlägsna därför att den se-
naste forskningen slog fast att det var så. Kvinnor 
fick inte lov att inneha ämbeten i staten därför att 
deras svaghet och annorlunda lynne var bevisade. 
De svagsinta måste isoleras därför att vägen till 
samhällets förbättring låg i att deras antal mins-
kade i den totala befolkningen. Invandrare förde 
med sig sjuklighet, brottslighet och samhällsore-
da från sina oupplysta hemländer.

En vetenskap som föreföll bevisa att det fanns 
oöverbryggliga skiljelinjer mellan olika grupper i 
det mänskliga samhället måste bemötas med en 

vetenskap som visade att så inte var fallet. Boas 
och hans krets tog ett väldigt kliv mot en mer 
normaliserad syn på omvärlden genom att få 
sina landsmän att betrakta sig själva som aningen 
märkliga – i sin orubbliga tro på någonting som 
de kallade ras, i sin blindhet för vardagsvåldet, 
i sin ambivalenta syn på sex, i sin jämförelsevis 
underutvecklade syn på kvinnors roll i ledande 
ställningar. Däri består upptäckten hos de tänka-
re som vi möter på dessa sidor. De lärde att inget 
samhälle, alltså inte heller vårt eget, är slutpunk-
ten för människans sociala evolution. Vi befinner 
oss inte ens på något eget stadium i mänsklighe-
tens utveckling. Historien rör sig i slingor och 
cirklar, inte rakt framåt mot ett bestämt slutmål. 
Våra laster och blinda fläckar är lika tydligt märk-
bara som de i alla andra samhällen.

De som ingick i kretsen kring Boas stred och 
argumenterade, skrev tusentals brevsidor, till-
bringade oräkneliga kvällar och nätter under 
myggnät och i regnblöta hyddor, förälskade sig 
i varandra och upphörde att älska varandra. Be-
römmelsen, om den någonsin kom, hade för dem 
en bismak av vanära: de kom i allmänhetens ögon 
att förknippas med utsvävande leverne och ofin-
känslighet eller med den förryckta idén att ame-
rikanerna tydligen inte hade skapat det bästa land 
som någonsin funnits. De blev avskedade från 
arbeten, övervakade av federala polisen och för-
följda i pressen, alltsammans för att de framfört 
den enkla synpunkten att det enda vetenskapli-
ga sättet att studera mänskliga samhällen är att 
uppfatta dem som delar av en enda mänsklighet. 

För hundra år sedan, i djungler och på isflak, i 
byar och på gårdar, började den här outsidergrup-
pen frilägga en omtumlande sanning som än i dag 
formar vårt offentliga och privata liv.

De fann att sederna inte gör mannen.
Det är precis tvärtom. 
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”Det här är en bok om kroppar i fara och kroppar 
som en kraft för förändring.” Så lyder första me-
ningen i Olivia Laings bok om vad våra erfaren-
heter gör med våra kroppar och vad våra kroppar 
gör med våra erfarenheter.

Men bokens perspektiv är betydligt vidare än 
vad som brukar vara fallet när kroppen kommer 
på tal. För kroppen ingår ju alltid i samman-
hang av många olika slag: medicinska, psykolo-
giska, sexuella, kulturella, politiska, ekonomiska 
… Och många har intresse av att kategorisera 
den, disciplinera den eller distansera sig från den. 
Laing synliggör de ofta motsägelsefulla tanke-
mönster som finns på området och visar på våra 
möjligheter att göra oss fria från dem.

Framställningens utgångspunkt och återkom-
mande referens är psykoanalytikern och fritänka-

ren Wilhelm Reich (1897–1957), som var den som 
myntade begreppet ”den sexuella revolutionen” 
och bland annat hävdade att fascism och sexual-
skräck har mycket med varandra att göra. Men 
Laing går samtidigt i dialog med en rad andra in-
tellektuella och konstnärliga gestalter, från Angela 
Carter, Andrea Dworkin och Ana Mendieta till 
markis de Sade, Nina Simone och Susan Sontag. 
Och hon uppmärksammar i sammanhanget 
också hbtq-rörelsen, Black Lives Matter, flyk-
tingkrisen och annat som direkt eller indirekt är 
kroppsanknutet.

Kroppen står i förbindelse med allt.

olivia laing (född 1977) har publicerat jour-
nalistik, essäer i olika format och en roman och 
har blivit mer och mer uppmärksammad både 
hemmavid och internationellt. På svenska finns 
tidigare Den ensamma staden (2017) och Märk-
ligt väder (2021).

Ur boken:
Jag växte upp i en regnbågsfamilj på 1980-talet, 
och då gällde den avskyvärda lagen paragraf 28, 
en homofobisk lag som förbjöd skolorna att lära 
ut ”att homosexualitet är acceptabelt som för-
ment familjebildning”. Att veta att det var så 
staten betraktade ens egen familj var detsamma 
som att få en effektiv lektion om vilken plats olika 
kroppar har i en värdehierarki, att deras frihet får 
företrädesrätt eller blir kringskuren utifrån egen-
skaper som är mer eller mindre omöjliga att på-
verka, allt från hudfärg till sexualitet. Varje gång 
jag var på terapi kände jag arvet från den perio-
den i min egen kropp, som knutar av skam och 
rädsla och ursinne som var svåra att uttrycka, för 
att inte tala om att lösa upp.

Min barndom hade alltså lärt mig att krop-
pen är ett objekt vars frihet begränsas av världen, 

men den gav mig också en känsla av att kroppen 
kunde vara en kraft för frihet i egen rätt. Jag gick 
i min första prideparad när jag var nio, och käns-
lan av alla de där tågande kropparna på Westmin-
sterbron fick också fäste inom mig, som en rent 
fysisk förnimmelse som inte liknade något jag ti-
digare hade upplevt. I mina ögon var det uppen-
bart att kroppar på gatorna var det rätta sättet att 
förändra världen. När jag var tonåring och liv-
rädd för apokalypsen som snart skulle komma 
på grund av klimatförändringarna började jag gå 
med i demonstrationer och blev så engagerad i 
miljörörelsens direktaktioner att jag hoppade av 
universitetet och flyttade till ett trädhus i en skog 
i Dorset, som enligt planerna skulle ödeläggas ef-
tersom det skulle byggas en ny väg. 

Jag älskade att bo i skogen, men att använda 
min egen kropp som redskap för motstånd var 
både slitigt och berusande. Lagarna förändrades 
hela tiden. Polisens metoder hade blivit mer ag-
gressiva, och för flera personer jag kände väntade 
långa fängelsestraff för det nya brottet grovt in-
trång. Friheten hade ett pris, och det kändes som 
om det priset också var kroppsligt, som om hotet 
att förlora sin kroppsliga frihet var allestädes när-
varande. Precis som många andra aktivister gick 
jag in i väggen. Sommaren 1998 satte jag mig på 
en kyrkogård i Penzance och fyllde i en ansökan 
till en utbildning i örtmedicin. När jag började gå 
till Anna var jag inne på utbildningens andra år.

Den sortens terapi som hon praktiserade upp-
fanns på 1920-talet av Wilhelm Reich, en av nit-
tonhundratalets märkligaste och mest framsynta 
tänkare, en man som ägnade sitt liv åt att försöka 
förstå den omtvistade relationen mellan kroppar 
och frihet, men det visste jag inte på den tiden. 
Reich var ett tag Freuds mest begåvade protegé 
(der beste Kopf, den bästa hjärnan, inom psyko-
analysen). Som ung analytiker i Wien i kölvatt-
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net av första världskriget började han misstänka 
att hans patienter bar omkring på sina tidigare 
upplevelser i sina kroppar, att de lagrade sin käns-
lomässiga smärta som ett slags anspänning som 
han liknade vid ett pansar. Under de närmas-
te tio åren utvecklade han ett revolutionerande 
nytt system med kroppsbaserad psykoterapi, där 
han uppmärksammade varje patients karakteris-
tiska kroppshållning. ”Han lyssnade, observera-
de, och sedan vidrörde, petade och undersökte 
han”, mindes hans son Peter senare, ”alltsam-
mans utifrån en häpnadsväckande instinkt för 
var någonstans i kroppen minnena, hatet, räds-
lan hade stelnat.” Till Reichs förvåning åtföljdes 
denna känslomässiga befrielse ofta av en lustbeto-
nad porlande känsla som han kallade strömning; 
samma omisskännliga förnimmelse som jag hade 
fått på Annas divan. 

Många av Reichs patienter i Wien var från ar-
betarklassen. När han lyssnade på deras berättel-
ser kom han till insikt om att problemen han såg, 
det psykiska kaoset, inte bara berodde på upple-
velser i barndomen utan på sociala faktorer som 
fattigdom, dåliga bostäder, våld i hemmet och 
arbetslöshet. Det var tydligt att varje individ var 
utsatt för större krafter, som kunde orsaka precis 
lika mycket problem som det som Freuds intresse 
kretsade kring, nämligen familjen och dess pröv-
ningar. Reich var aldrig den som drog sig för att 
satsa stort, så han ägnade mellankrigsåren åt att 
försöka slå ihop två tongivande system för diag-
nos och behandling av människors olycka och 
tvinga in Freuds och Marx läror i en fruktbar 
dialog, till stor förtret för bådas anhängare.

Sex hade alltid varit centralt i hans föreställ-
ning om frihet, och 1930 flyttade han till Berlin, 
en stad som stod och balanserade, fångad mellan 
två katastrofer, och där en fantastisk blomnings-
tid för nya tankar om sexualitet uppstod ur kri-

gets ruiner. Reich trodde att man kunde förändra 
världen genom att befria sex från flera århundra-
den av förtryck och skam, men hans verksamhet 
i Berlin avstannade tvärt när Hitler tog makten 
våren 1933. I exil i Danmark hösten samma år 
skrev han Die Massenpsychologie des Faschismus 
[Fascismens masspsykologi], en fängslande analys 
av hur Hitler utnyttjade undermedveten sexu-
ell ångest, bland annat oron för sjukdomar och 
smitta, för att hetsa till antisemitiska stämningar.

Den första boken av Reich jag läste var Men-
schen im Staat [Människor i staten], en skildring 
av hans politiska upplevelser i Wien och Berlin. 
Jag hittade ett exemplar på den gamla söndags-
marknaden som blomstrade på parkeringen ut-
anför stationen i Brighton på 1990-talet, och jag 
valde den för att den hade samma engelska titel, 
People in Trouble, som en roman jag älskade. Trots 
att den var skriven på 1950-talet stämde den så 
väl med mina minnen av hur det var att engage-
ra sig i aktivism, spänningen och besvikelserna 
när man försökte agitera för politisk förändring. 

Reich var ingen underbar skribent, som Freud, 
och inte heller var hans resonemang lika discipli-
nerade och sansade. Han lät ofta skrytsam eller 
till och med paranoid, men det fanns en ange-
lägenhet som gjorde att jag drogs med. Det var 
som om han satt och skrev på slagfältet, krökt 
över sin anteckningsbok, där han skisserade upp 
djärva möjligheter för att ge verkliga människor 
större frihet i livet. 

Hans tankar kändes så relevanta för min egen 
tid att jag inte kunde förstå varför jag aldrig hade 
hört talas om honom, vare sig i aktivistkretsar eller 
under min utbildning. Det var inte förrän långt 
senare som jag insåg att skälet till att han inte är 
mer ansedd eller diskuteras mer är att alla excesser 
under andra halvan av hans liv överskuggade den 
första halvan. De radikala, skarpa idéer om sex och 
politik som han utvecklade i Europa före kriget 
har nästan varit begravda under de mycket mer 
skrämmande åsikter som han utvecklade under 
åren i exil – allt från pseudovetenskapliga teorier 
om sjukdomar till en rymdkanon som styr vädret.
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1809 är ett ödesår i svensk historia. Sverige förlo-
rade kriget mot Ryssland och fick avstå ”den östra 
rikshalvan”, Finland. Kungen avsattes och en ny 
ätt besteg tronen, familjen Bernadotte. Som en 
konsekvens av nederlaget och statskuppen fick vi 
en ny grundlag som skulle komma att bestå under 
lång tid och utgöra det statsrättsliga ramverket 
för Sveriges utveckling till en modern demokrati.

Leif Lewin anlägger i denna bok ett så kallat 
kontrafaktiskt perspektiv. Det kunde ha gått an-
norlunda, vad hade skett om inte det eller det 
hade hänt eller gjorts? Detta är en underhållan-
de tankeövning, men också ett grepp som forska-
re använder för att resonera om orsakssamband. 
Genom att ställa kontrafaktiska frågor till den 
omfattande men splittrade historieskrivningen 
om 1809 försöker Lewin skapa en sammanhäng-

ande berättelse där olika aktörers val står i cent-
rum. Enligt honom hade krigsnederlaget kunnat 
undvikas, Gustav IV hade kunnat undgå att bli 
avsatt och den nya grundlagen kunde ha blivit av-
skaffad efter bara ett år. Och vad hade då skett? 
Vad hade det blivit för ett Sverige?

leif lewin är skytteansk professor emeritus i väl-
talighet och statskunskap vid Uppsala universi-
tet. Han har skrivit en rad böcker, bland annat 
Konsten att bilda regering när ingen har majori-
tet (2020).

Ur boken:
Det är lätt att vara efterklok, det gäller inte minst 
inom politiken. I efterhand ter sig den där FN-
resolutionen, den där regeringsbildningen eller 
den där socialpolitiska reformen som naturlig, 
för att inte säga självklar. Forskarna skyndar att 
komma med förklaringar till varför just precis 
det inträffade. Ofta är de så ivriga, att händelsen 
framställs som mer eller mindre oundviklig. Al-
ternativa utfall diskuteras inte. Men kunde det 
inte ha blivit annorlunda? Hur hade utveckling-
en blivit, om i stället den ena eller den andra för-
utsättningen varit en annan?

Länge var det förbjudet att ställa sådana frågor. 
Kontrafaktisk historieskrivning ansågs oveten-
skaplig. Uppgiften var att ta reda på vad som fak-
tiskt hade skett, ingenting annat, med den tyske 
historikern von Rankes ord wie es eigentlich gewe-
sen. Denna puritanism – ”stringens” skulle nog 
dessa forskare hellre kalla det – var i och för sig 
förståelig. Länge hade historievetenskapen varit 
påfrestande spekulativ, alltifrån Olof Rudbecks 
magnifika teori om att Platons sjunkna Atlantis 
i själva verket var Sverige, varifrån hela Europas 
kultur utgått, till Hegels och Marx historiefiloso-
fier om att utvecklingen var ödesbestämd att gå i 

viss riktning. Den källkritiska skolan ville vädra 
ut alla sådana lika grandiosa som grundlösa syn-
teser genom att enbart hålla sig till samtida pri-
märkällor och faktiskt inträffade händelser. Man 
”borde inte uttala sig om vad man inte visste”. Att 
veta något betydde att grunda sin uppfattning på 
positiva belägg. Att fundera ut ”alternativa utfall” 
var en suspekt verksamhet, som inte hade något 
med vetenskaplig objektivitet att göra.

Ett lysande exempel på den källkritiska skolan 
är Curt Weibulls studie om drottning Kristina 
och markisen Monaldesco. Denne dödades på 
drottningens befallning, vilket väckte en våg av 
avsky. Hade markisen varit drottningens älska-
re och nu bragts om livet på grund av svartsjuka? 
Skoningslöst röjer Weibull i den ymniga ryktes-
flora som blommade upp omedelbart efter mar-
kisens död, på en glasklar och koncis prosa väger 
han källorna och behåller endast primärmaterial 
i form av ”själva de grundläggande dokumenten” 
såsom samtida brev, depescher och vittnesmål. 
Och Weibull kan visa att drottningen blev för-
rådd av markisen, förrådd beträffande sina planer 
att bli drottning av Neapel och därmed reparera 
sina finanser som kommit i hopplös oordning. 
Kristina utövade den domsrätt över sitt hov som 
tillerkänts henne. Hon ”är icke längre en kvinna, 
som avslutar ett galant äventyr med ett mord. 
Hon är drottningen, en 1600-talets suverän, som 
straffar en brottslig undersåte, en politisk förräda-
re i sitt eget hus.” Så kan man göra historieskriv-
ning till polisrapport, låt vara hela tiden oavlåtligt 
spännande.

Påfallande ofta tar källkritikerna det för givet 
att det är egoistiska, för att inte säga ekonomis-
ka motiv som är de avgörande drivkrafterna för 
handlandet, inte olikt vad som också hävdas av 
de forskare som bekänner sig till public choice. Fö-
reställningen om de ekonomiska intressenas ut-

Ödesåret 1809.
Hur Sveriges historia kunde ha 
blivit annorlunda 
av Leif Lewin
ISBN 978-91-7173-644-4
2022. 182 sidor. Inbunden
Pris c:a 230:–
Bokklubbspris inkl. frakt 190:–



71—2022

Ett välkänt exempel på kontrafaktisk historie-
skrivning är att om USA inte hade utvecklat sitt 
järnvägssystem utan fortsatt med kanaler, skulle 
nationalinkomsten år 1890 bara ha varit fem pro-
cent lägre än den faktiskt blev. Nobelpristagaren 
Robert Fogel lade med sådana beräkningar grun-
den till vad som brukar kallas ”den nya ekono-
miska historien”. Andra tankeexperiment är vad 
som skulle ha hänt i England utan inbördeskri-
get under Cromwell; hur utvecklingen skulle ha 
blivit utan den amerikanska revolutionen; för att 
inte tala om paradexemplen från nyare tid hur det 
skulle ha gått om Tyskland vunnit första världs-
kriget eller Hitler lyckats invadera Storbritannien. 
I vårt eget land ägnas den kontrafaktiska historie-
skrivningen åt sådana frågor som tänkbara följ-
der om vintern 1658 varit så mild att isen inte 
frusit och Karl X Gustav inte kunnat tåga över 
Bält; om Gustav III år 1772 inte genomfört sin 
statskupp; om Sverige vid unionsupplösningen 
1905 förklarat krig mot Norge; hur partisystemet 
skulle ha gestaltat sig i vårt land om Arvid Lind-
man år 1907 inte lyckats införa den proportio-
nella valmetoden; eller hur Socialdemokraterna 
skulle ha utvecklats om inte Olof Palme år 1986 
blivit mördad.
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slagsgivande roll förenar källkritikerna (och public 
choice-forskarna) med marxisterna; alla dessa tre 
skolor tror sig ha upptäckt en lagbundenhet i 
samhällsutvecklingen. Men lika gärna kan man 
faktiskt i likhet med den nyare evolutionsbiolo-
giska forskningen hävda att människan genom 
utvecklingen och erfarenheten lärt sig att i stäl-
let för kortsiktig egoism ligger det i hennes lång-
siktiga intresse att utveckla en vilja till samarbete 
och solidaritet.

Källkritikerna gav oss mera tillförlitlig kun-
skap än vi hade förut om enskilda händelser. 
Men har historievetenskapen inte ett djupare 
syfte? Ska den inte lära oss att förstå inte bara 
det säkra utan också det möjliga? Ska den inte 
förklara varför ett visst alternativ av alla konkur-
rerande scenarier kom att bli det som förverkliga-
des? Ska den inte hjälpa oss att bättre förstå också 
vår samtid genom att ta med oss på spaning efter 
det förflutnas löften och komplexitet? Det är den 
övertygelse som inspirerat den kontrafaktiska his-
torieskrivningen.

Kontrafaktisk historieskrivning kan vara en 
hjälp för att undvika ”överbestämda” förklaringar 
och beskrivningar av händelseförlopp som ound-
vikliga. För utom det välkända begreppsparet 
strukturer och aktörer – de förra underliggande 
och de senare utlösande – menar den amerikanske 
statsvetaren Joseph Nye att det också finns mel-
lanliggande variabler att ta hänsyn till, ett synsätt 
som han pedagogiskt liknar vid hur man förkla-
rar varför ljuset är tänt i ett rum: den utlösande 
faktorn är att du trycker på strömbrytaren, mel-
lanorsaken att någon lagt in ledningar i huset 
och den djupaste orsaken Edisons uppfinning av 
glödlampan. Första världskrigets utbrott förklarar 
han med att en serie förskjutningar i maktbalan-
sen mellan de europeiska länderna alltsedan det 
tysk-franska kriget 1870 bidrog till sannolikheten 

av ett storkrig, inrikespolitiska förhållanden i det 
kosmopolitiska Österrike-Ungern och det soci-
alt splittrade Tyskland verkade pådrivande men 
utvecklingen skulle kunna ha undvikits, om inte 
centrala aktörer handlat som de gjorde. Till exem-
pel om inte den tyske kejsaren avskedat Bismarck 
och de tyska kontakterna med Ryssland i stället 
vårdats bättre. Eller om inte Princip sommaren 
1914 skjutit hertigparet så att den ryska industria-
liseringsprocessen och utbyggnaden av järnvägen 
fått ytterligare några år på sig och Tyskland inte 
kunnat planera för ett tvåfrontskrig utan tvingats 
finna andra lösningar.

Kontrafaktisk historieskrivning är en svår 
konst och måste utföras med viss finess. Man kan 
inte låta fantasin skena iväg hur som helst. Med 
åren har det utbildats en ganska sträng metodo-
logi inom branschen. Det finns särskilt fyra regler, 
som det kan vara klokt att följa:

1. Den förändring man föreslår bör inte förläg-
gas alltför långt tillbaka i tiden. Sålunda förhåller 
det sig säkert så, med en välkänd formulering, att 
”om Kleopatra hade haft en kort näsa, hade inte 
första världskriget brutit ut”. Men detta samband 
torde vara mycket svårt att bevisa.

2. En nykter realism bör eftersträvas i den al-
ternativa historieskrivningen. Att säga att ”om 
Napoleon hade haft kärnvapen, skulle han ha 
vunnit slaget vid Waterloo” är naturligtvis allde-
les meningslöst.

3. Vidare bör man ”hålla fast vid essentiella” 
och inte som den excentriske hyresgästen säga sig 
vilja bo i ett högt torn men på nedersta våningen. 
Ett uttalande som ”om Hitler hade varit judevän, 
skulle Förintelsen inte ha inträffat” är bara bisarrt.

4. Slutligen bör man inte ändra alltför mycket 
på en gång utan helst bara byta ut en enda för-
utsättning och låta alla andra förhållanden vara 
intakta.
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Marc Blochs (1886–1944) Till historiens försvar 
eller Historia som yrke är en historievetenskap-
lig klassiker. Den utkom posthumt 1949 base-
rad på efterlämnade manuskript. Bloch deltog i 
den franska motståndsrörelsen, togs till fånga och 
avrättades av Gestapo 1944. Utgivningen av ma-
nuskripten ombesörjdes av Lucien Febvre, som 
tillsammans med Bloch 1929 hade grundat tid-
skriften Annales som skulle komma att ge namn 
åt en inflytelserik skola av franska historiker. 1993 
utkom en reviderad utgåva baserad på en ny ge-
nomgång av Bloch efterlämnade anteckningar. 

"Pappa, vad är egentligen historia bra för". 
Med denna fråga från sin son inleder Bloch sina 
reflektioner över historikerns verksamhet, vad 

den syftar till, hur den förhåller sig till andra 
vetenskaper och vilka som är dess grundläg-
gande grepp eller metoder. Vi möter här en av 
det förra århundradets stora historiker, känd för 
sina medel tidshistoriska arbeten, i en levande och 
medryckande betraktelse över historikerns kall. 

Blochs text ramas in av Jacques Le Goffs in-
ledning till den reviderade franska utgåvan, och 
en efterskrift av Nils Edling, professor i historia 
vid Stockholms universitet. Dessa bidrag sätter 
in texten i dess historiska sammanhang, kopp-
lar den till Annales-skolans forskningsprogram 
och förklarar varför den har en berättigad klas-
sikerstatus och bör läsas av  de som ställer sig 
sonens fråga. 

Ur boken:
Det har ibland sagts att ”historia är vetenskapen 
om det förflutna.” Det är enligt min mening en 
olycklig formulering.

Först och främst är det befängt att tro att en 
vetenskap skulle kunna ha det förflutna som 
sådant som sitt ämne. Hur skulle en samling helt 
osållade fenomen, som inte har något annat ge-
mensamt än att inte tillhöra vår samtid, kunna 
göras till föremål för rationell kunskap? Kan 
någon föreställa sig motsvarande allomfattande 
vetenskap om dagens universum?    

De gamla annalisterna, som verkade i histo-
rieskrivningens barndom, hyste visserligen inga 
sådana betänkligheter. De berättade om allt 
mellan himmel och jord som råkade ha tilldra-
git sig vid ungefär samma tid men som i övrigt 
saknade inbördes samband: sol- och månförmör-
kelser, hagelskurar och häpnadsväckande meteo-
rer på himlavalvet i salig blandning med fältslag, 
traktater och hjältars och kungars hädanfärder 
. Visst har vårt i grund och botten traditions-
bundna språk alltjämt en tendens att beteckna 

alla slags studier av förändringar i tiden som his-
toria. Det är dock en harmlös vana, eftersom den 
inte leder till några missförstånd. Solsystemet har 
i den bemärkelsen en historia, emedan dess him-
lakroppar inte alltid sett ut som de gör idag. Det 
är en fråga för astronomin. Man kan tala om en 
vulkanutbrottens historia, som rimligen måste 
vara av största intresse för geofysiken. Den ingår 
inte i historikernas historia.

Eller så gör den det, men då endast i den ut-
sträckning som dess observationer råkar stå i 
något slags samband med de frågeställningar som 
är specifika för vår egen historia. Hur ska arbetet i 
sådana lägen i praktiken fördelas? Ett konkret ex-
empel är här mer talande än långa utläggningar.

På niohundratalet efter vår tideräkning träng-
de en djup havsvik vid namn Zwin långt in i 
det flamländska kustbandet. Den kom senare att 
slamma igen. Till vilken del av vårt vetenskaps-
samhälle hör studiet av detta fenomen? Spontant 
skulle alla ropa på en geolog. Alluvialbildningar, 
havsströmmarnas funktion, eventuella föränd-
ringar av havsnivån – har inte geologin uppfun-
nits och tillkommit för att behandla allt detta? 
Obestridligen. Vid närmare begrundan är det 
emellertid inte fullt så enkelt.

Låt oss anta att man först vill undersöka för-
ändringens orsaker. Redan på detta stadium 
är vår geolog tvungen att ställa frågor som det 
strängt taget inte ankommer på honom att be-
svara. Igenslamningen hade nog åtminstone 
hjälpts på traven av de uppförda fördämning-
arna, de omlagda farlederna och utdikningarna 
– allesammans mänskliga handlingar som svarat 
mot vissa kollektiva behov och som endast en viss 
samhällsstruktur möjliggjort. 

I processens andra ände väntar så nästa pro-
blem: följdverkningarna. Alldeles i närheten 
av vikens innersta del reste sig en stad. Det var 
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Brygge. Staden och viken var förbundna med 
varandra via en kort flodsträcka. Över Zwins 
vatten tog staden emot och skickade iväg mer-
parten av de handelsvaror som – mutatis mu-
tandis – gjorde den till dåtidens London eller 
New York. Alltmedan tiden gick fylldes dock allt 
större delar av bukten igen. Trots att Brygge flyt-
tade sina uthamnar allt närmre mynningen i takt 
med att den översvämmade terrängen drog sig 
tillbaka, försvann undan för undan livet från sta-
dens lastkajer. Detta var naturligtvis långtifrån 
den enda orsaken till stadens tillbakagång. Inver-
kar naturen någonsin på samhället utan att dess 
processer dessförinnan förberetts, underlättats 
eller möjliggjorts av andra faktorer som i sin tur 
härstammar från människan? I den långa kedjan 
av kausalsamband var dock denna orsak, därom 
råder föga tvivel, åtminstone en av de mer avgö-
rande länkarna.  

När ett samhälle med utgångspunkt i sina 
egna behov omformar själva marken det lever på, 
känner var och en instinktivt att detta verk utgör 
ett i allra högsta grad ”historiskt” faktum. Det-
samma gäller för ett mäktigt handelscentrums 
skiftande öden. I ovanstående exempel, som är 
tämligen betecknande för vetenskapssamhällets 
topografi, framträder alltså å ena sidan en skär-
ningspunkt där varje förklaringsansats är tvung-
en att stödja sig på en samverkan mellan två 
discipliner, samt å andra sidan en gränspassage 
där ett visst fenomen, när det väl förklarats och 
endast dess konsekvenser återstår att bedöma, så 
att säga definitivt överlämnas av en vetenskap till 
en annan. Vad var det som hade inträffat som 
gjorde att historien i bägge fallen tycktes nödsa-
kat att gripa in? Det väsentliga var att människan 
hade trätt in i bilden.

Det har nu faktiskt hunnit gå ett bra tag sedan 
våra stora lärofäder – en Michelet, en Fustel de 

Coulanges – fick oss att inse detta: historiens na-
turliga objekt är människan, eller för att vara mer 
precis: människorna. Till skillnad från singular-
formen, som lämpar sig för abstrakt tänkande, 
kommer pluralformen, grammatikens relativi-
tetsmodus, väl till pass i en vetenskap om till-
varons mångfald. Bakom landskapets utpräglade 
kännemärken, bakom verktygen eller maskiner-
na, bakom de tillsynes förstelnade skrifterna och 
de institutioner som tillsynes helt lösgjorts från 
sina instiftare står de som historien är på jakt 
efter: människorna. Den som inte lyckas fånga 
dessa blir på sin höjd en lärdomsfackets diverse-
arbetare. En sann historiker liknar det skräckin-
jagande vidunder som figurerar i folksagorna. Så 
fort han vädrar människokött vet han att han är 
sitt villebråd på spåren.

Att historia som kunskapsform har ett män-
niskofokus förklarar dess speciella förhållande till 
frågan om dess korrekta framställningssätt. Är 
historia en ”vetenskap” eller en ”konst”? Konst 
kontra vetenskap, form kontra innehåll – idel 
trätor som vi gör bäst i att återbörda till sko-
lastikens rättegångsarkiv. En korrekt ekvation 
är inte mindre skön än en exakt formulering. 
Varje vetenskap har dock sin egen språkliga este-
tik. Mänskliga företeelser är till sin natur utom-
ordentligt grannlaga fenomen, ofta omöjliga att 
mäta på matematisk väg. För att ge dem ett full-
lödigt uttryck, för att verkligen tränga in i dem 
(ty går det någonsin att tillfullo förstå något man 
inte förmår uttrycka?), fordras ett betydande 
språksinne, en stilistisk tonsäkerhet …

****

”Vetenskapen om människorna”, har vi sagt. Det 
är fortfarande alldeles för vagt. En precisering 
krävs: ”om människorna i tiden”. Historikern 

uppehåller sig inte bara vid det ”mänskliga”. Det 
är i tidens atmosfär som hans tänkande finner sin 
naturliga andning.

Visserligen är det svårt att föreställa sig att 
någon vetenskapsgren skulle kunna bortse från 
tiden. Men för många discipliner, som av hävd 
styckar upp tiden i artificiellt homogena frag-
ment, är denna föga mer än en måttenhet. His-
toriens tid däremot, denna konkreta och levande 
verklighet, prisgiven åt sitt fortskridandes oåter-
kallelighet, är själva det plasma i vilket fenome-
nen flyter runt och liksom den plats där de blir 
begripliga. Antalet sekunder, år eller sekel som ett 
radioaktivt ämne behöver för att övergå i andra 
ämnen är en fundamental storhet inom atom-
fysiken. Huruvida någon av dessa metamorfo-
ser inträffade för tusen år sedan, igår eller idag 
– eller beräknas äga rum imorgon – är dock sna-
rast en fråga för en geolog, ty geologin är på sitt 
sätt en historisk disciplin. Fysikern lämnar den i 
alla händelser helt oberörd. En historiker skulle i 
sin tur aldrig nöja sig med att konstatera att det 
tog åtta år för Caesar att erövra Gallien, eller att 
Luther behövde femton år för att ur den rättrog-
ne novisen i Erfurt klämma fram reformatorn i 
Wittenberg. Desto mer angeläget är det då att 
exakt bestämma den kronologiska position som 
erövringen av Gallien intar i de europeiska sam-
hällenas växlande öden. Och utan att på något 
sätt vilja förringa den tidlösa halten i en själslig 
kris av det slag som broder Martin genomled, 
kommer inte historikern anse sig ha gett en fullt 
rättvisande bild av denna kris förrän han lyckats 
fixera dess exakta position på såväl hjältens egen 
som på hela den civilisations utvecklingskurva i 
vars klimat den utspelade sig.
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Vilka verkningar har de militära interventio-
nerna i Irak, Afghanistan, Pakistan och Syrien 
haft? Varför tar vissa krig aldrig slut? Ohyggli-
ga vapen som nervgas, brand- och multipel-
bomber används trots att de är förbjudna enligt 
internationell rätt, människor svälter i belägrade 
städer, oskyldiga fängslas, torteras eller halshuggs 
– sådant som man efter andra världskriget hoppa-
des slippa uppleva igen. Men det vi bevittnar idag 
är enligt Mary Kaldor något annat än det man 
menade med krig på 1900-talet. Vad detta ”något 
annat” är försöker hon i denna bok fånga med 
begreppet ”globala säkerhetskulturer”, olika tolk-
ningar av vad ”säkerhet” innebär som är kopplade 
till olika typer av politisk auktoritet eller specifika 
maktförhållanden. 

Under kalla kriget fanns en enda inter nationell 
säkerhetskultur. Nationalstater och sammanslut-
ningar av nationalstater hade reguljära väpnade 
styrkor och krigsmateriel, och det största säker-
hetshotet ansågs vara ett krig mellan stater. Idag 

finns det tvärtom flera globala säkerhetskultu-
rer som konkurrerar om utrymmet. Kaldor skil-
jer mellan fyra sådana. Den första är geopolitik, 
den säkerhetskultur som präglade kalla kriget och 
som bygger på väpnade styrkor och nationalsta-
ter. Den andra är nya krig, de framväxande nät-
verken av statliga och icke-statliga aktörer som 
hör samman med regionala och lokala former 
av politisk makt. Den tredje kallar hon liberal 
fred, en kombination av fredsbevarande aktörer 
och en lång rad internationella institutioner och 
icke-statliga organisationer vars insatser samord-
nas av FN eller regionala sammanslutningar som 
EU. Den fjärde är kriget mot terrorismen, som 
omfattar en ny grupp av aktörer – underrättelse-
tjänster, specialförband och privata säkerhetsfö-
retag – liksom ny teknik som massövervakning 
och drönare.

mary kaldor är professor vid London School of 
Economics. På Daidalos finns även Det globala ci-
vilsamhället (2004) och Nya och gamla krig (2000).

»Mary Kaldor har följt hur krigen förändrats i 
den här riktningen i decennier, alltid med en kos-
mopolitisk och global rättsordning som möjlig 
fredsordning. Hennes bok är klar görande om hur 
gamla militära tankesätt och fredsinitiativ flätas 
samman med de nya till en ohygglig brutalitet. 
Hon låter för första gången allvarligt rädd.»

– Per Wirtén i Expressen

Ur boken:
Miljontals människor lever under mycket osäkra 
förhållanden – i Syrien, Irak, Libyen, Ukraina och 
stora delar av Afrika. Samtidigt är de internatio-
nella insatserna otillräckliga och tenderar till och 
med att förvärra situationen. Å ena sidan bemöts 
säkerhetsproblem, i synnerhet terrordåd, nästan 

reflexmässigt med flyganfall eller drönarattack-
er. Det är allmänt känt att flyganfall inte alls är 
så exakta som det påstås utan alltid förorsakar så 
kallade ”oavsiktliga skador”. Det är också känt 
att de inte skapar säkerhet. Oavsett om det gäller 
Hamas i Gaza, talibanerna i Afghanistan eller IS, 
så använder de tvärtom flyganfallen för att rätt-
färdiga egna attacker och rekrytera nya anhäng-
are. Å andra sidan brukar det heta att det enda 
alternativet till flyganfall är att förhandla med de 
väpnade grupper och brutala regimer som försät-
ter människor i osäkerhet. Det är dock omvitt-
nat svårt att få dessa parter till förhandlingsbordet 
och för att en eventuell överenskommelse ska 
hålla måste deras maktpositioner dessutom befäs-
tas, vilket medför fortsatt osäkerhet. Vi vet också 
att de freds- och statsbyggande insatser som hör 
samman med detta slags överenskommelser sällan 
eller aldrig lyckas ge människor en trygg och säker 
vardag, trots stora ekonomiska satsningar. Ändå 
fortsätter man att begå samma misstag om och 
om igen.

Allt tyder på att geopolitiken håller på att 
övergå i kriget mot terrorismen. I den nya typen 
av auktoritära stater, som Trumps Amerika, 
Putins Ryssland och Modis Indien, är det inte 
längre andra länder utan grupper av människor – 
terrorister, muslimer eller invandrare – som görs 
till syndabockar. Även om geopolitiken fortfa-
rande kan vara av betydelse, som i den pågående 
konflikten med Nordkorea, kännetecknas dessa 
auktoritära stater kanske framför allt av den in-
ternationella människojakten som är ett svar på 
al-Qaidas och IS jihad. Visserligen fortsätter de 
att peka ut fientliga länder, lägga pengar på den 
geopolitiska apparaten och föreställa sig ett tredje 
världskrig, men det är tveksamt om de verkligen 
skulle vara beredda att ge sig in i ett symmetriskt 
krig.
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Risksamhället. 
På väg mot en annan modernitet 
av Ulrich Beck
Översättning: Svenja Hums
ISBN 978-91-7173-411-2
2000. 392 sidor. Häftad
Pris c:a 239:–
Bokklubbspris inkl. frakt 210:–

När Ulrich Becks  Risksamhället utkom på våren 
1986, var det alldeles innan olyckan i Tjernobyl. 
En katastrof vars konsekvenser boken bättre än 
kanske någon annan förstod att analysera. Tidigt 
lyckades Beck urskilja utvecklingstendenser som 
i dag blivit tydliga. Bokens syfte, skriver han, är 
att »framhäva den redan i dag synliga framtiden 
framför det fortfarande dominerande förflutna». 

Länge betraktades de risker den tekniska ut-
vecklingen utsatte mänskligheten för som oavsikt-
liga bieffekter av en i det stora hela taget positiv 
modernisering. De var ett pris värt att betala för 
framsteget och lika oundvikliga som svallvågor-
na efter ett fartyg på väg över haven. Så är inte 
längre fallet, menar Beck. De faror vi i dag ut-
sätts för har en sådan omfattning att de omvand-
lar samhället i grunden. Men samtidigt är de ofta 
osynliga för blotta ögat och ”kräver vetenskapens 
förnimmelseorgan – teorier, experiment, mätin-
strument – för att överhuvudtaget bli synliga och 
tolkningsbara som faror”.

Röster om Ulrich Beck:
»Ulrich Beck (1944–2015) var sin generations mest 
betydande sociolog och en produktiv författare. 
Hans böcker nådde inte bara en akademisk läse-
krets utan vanliga läsare över hela jorden. Han 
var en av de första som diskuterade globalisering-
en, under en tid, 1980-talet, när begreppet var 
nytt och många ställde sig tveksamma till dess 
giltighet. Med begreppet satte Beck fokus på det 
globala samhällets ökande grad av ömsesidigt be-
roende, en process som han menade sträckte sig 
långt bortom marknaden.

Effekterna av denna process kan nu inte sägas 
vara enbart välgörande, vilket Beck visade i sitt 
första betydande arbete, Risksamhället (1986). När 
industrisamhället breder ut sig över vår planet 
skapar det ett komplex av risker och möjlighe-
ter, av vilka många saknar motsvarighet under ti-
digare historiska epoker. Till exempel påverkar vi 
idag naturen på ett mycket mer genomgripan-
de vis än någon tidigare civilisation har gjort. 
Vår utdelning har blivit påtaglig – till exempel 
en språngartad ökning i levnadsstandard. Men 
vi har samtidigt skapat gigantiska risker för oss 
själva. [...] 

Risksamhället var på många sätt ett banbrytan-
de verk och har påverkat otaliga forskare. Det ska-
pade också en grundval för Becks senare arbeten. 
Risken – och medvetenheten om den – har inte 
enbart kommit att prägla de stora institutioner-
na i vårt samhälle, menade Beck, den har också 
trängt in i vårt dagliga liv, som en ofrånkomlig del 
av vårt uppbrott från ett tidigare sammanhang av 
vanor och traditioner. Våra liv har blivit betydligt 
mer ”reflexiva” än de var, vi tänker mer, grubblar 
mer, väger i högre grad för och emot. [...]

Beck hade ett långvarigt intresse för hur EU 
utvecklades och var en stark anhängare av unio-
nen. Och han var övertygad om att de europeis-

ka länderna riskerade att bli leksaker i händerna 
på globaliseringen om de inte gemensamt kunde 
gripa in i händelseutvecklingen. Sociologin måste 
utvecklas bortom en ”metodologisk nationalism”, 
menade han. Den nationella kontexten är en all-
deles för snäv ram om man vill förstå det som 
formar vår tillvaro i dagens globala verklighet. På 
samma sätt måste EU vara ett transnationellt pro-
jekt och inte bara en samling nationer som var 
och en försöker följa sin egen väg.»

– Anthony Giddens i Süddeutsche Zeitung

»Utgångspunkten för Becks samhällsanalys är 
en modernitetsteori enligt vilken vi nu bevittnar 
en samhällsomvandling som är lika stor som in-
dustrisamhällets frambrott ur feodalsamhället. I 
motsats till postmodernisterna hävdade Beck att 
vi nu inte ser slutet på moderniteten utan snara-
re dess början, en modernitet som nu lämnar in-
dustrisamhällets grepp. Den enkla moderniteten 
ifrågasatte allt – inte minst tradition och religion 
– utom rationaliteten. Det är denna oreflekterade 
tilltro till rationalitet som lett till industrisamhäl-
lets risker och tillkortakommanden. Den reflexiva 
moderniteten innebär däremot att även rationa-
liteten ifrågasätts, vilket innebär att de institutio-
ner och principer som industrisamhället baseras 
på avmystifieras. Hans bok om risksamhället ska 
därför inte läsas som ett enkelt miljöbudskap 
utan som en kartläggning av en pågående och 
omvälvande samhällsomvandling, där industri-
samhällets institutioner gradvis håller på att över-
skridas och upplösas.»

– Rolf Lidskog i SvD

Av Ulrich Beck har Daidalos också utgivit Att 
uppfinna det politiska (1996), Vad innebär globa-
lisering? (1998), Den kosmopolitiska blicken (2005) 
och Det kosmopolitiska Europa (2006).
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Tillsammans med Richard Thaler, år 2017 motta-
gare av Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap, 
publicerade Cass R. Sunstein år 2008 den mycket 
uppmärksammade boken Nudge: improving de-
cisions about health, wealth, and happiness. De 
argumenterade där för en ”libertariansk pater-
nalism” som inte tvingar utan ”knuffar” männi-
skor i riktning av mer förnuftiga val, i betydelsen 
fördelaktiga för deras långsiktiga välfärd. I denna 
uppföljare redogör Sunstein klart och koncist för 
tankarna bakom denna ”knuffandets politik”, 
och förhåller sig då också till de invändningar 
som den blivit bemött med. 

”Paternalism” förknippas med förmynde-
ri och har alltid varit en skottavla för liberaler. 
John Stuart Mill hävdade att det enda som kan 
legitimera en begränsning av personers frihet är 
att förhindra skada för andra, inte att förhin-
dra skada för en själv: över sig själv, sina egen 
kropp och själ är individen suverän. Mill antog 
att vuxna personer som regel vet sitt eget bästa. 
Sunstein mobiliserar de senaste decenniernas 

omfattande psykologiska och beteendeekono-
miska forskning om hur människor tänker och 
beter sig, och i synnerhet om riskerna för allvar-
liga misstag i ovanliga eller obekanta situationer. 
Mer än vi tror, och Mill trodde, är vi styrda av 
det psykologerna kallar ”system 1”, som arbetar 
snabbt och intuitivt, och inte av det långsamma-
re men reflekterande och kalkylerande ”system 
2”. Insikten om mänskliga misstag och skevheter 
i vårt tänkande gör att vi inte kan ta för givet att 
människor väljer det som är till deras bästa, eller 
snarare: vi förstår nu bättre varför de väljer det 
som rentav är skadligt för deras välfärd. Männi-
skor kan vara kortsynta och impulsiva, fästa över-
driven vikt vid kortsiktiga intressen, de är offer 
för ”framing”, hur något presenteras, de pro-
krastinerar, är överoptimistiska, viljesvaga osv. 
Sunstein hävdar nu att i sammanhang där män-
niskor är särskilt benägna att begå misstag kan 
paternalistiska ingripanden i form av ”valarkitek-
tur” förbättra deras tillvaro. Med ”valarkitektur” 
menar han olika sätt att leda våra val i en viss rikt-
ning utan att avskaffa valfriheten. Ett enkelt ex-
empel på ”valarkitektur” är hur olika slags, mer 
eller mindre sunda, maträtter exponeras i en ka-
feteria. Ett annat är default-regler som styr vad 
som händer om man inte gör något, t ex automa-
tisk inskrivning i en pensionsförsäkring. Det be-
tyder att använda kunskapen om de psykologiska 
mekanismer som förklarar att människor väljer 
dåligt för att utforma ”knuffar” som får dem att 
undgå dåliga val. Om människor kan blir friskare 
och leva längre genom sådana icke frihetsbegrän-
sande knuffar finns det starka moraliska skäl för 
myndigheterna att använda sig av dem.

cass r. sunstein är jurist och professor vid 
Harvard och leder där ett program om bete-
endeekonomi och offentlig politik. Hans för-

fattarskap omfattar rätts- och demokratiteori, 
riskanalys, offentlighetsteori, beteendeekonomi 
och statlig regleringspolitik. Sunstein arbetade en 
tid under president Barack Obama som ansvarig 
för Vita husets Office of Information and Regu-
latory Affairs.

Ur boken:
Mitt mål med denna bok är att ifrågasätta skade-
principen på grundval av att det finns specifika 
sammanhang där människor är särskilt benäg-
na att begå misstag och där paternalistiska ingri-
panden skulle förbättra deras tillvaro. Självklart 
är det ytterst viktigt att begränsa statens makt 
och självklart är det ofta individen som vet bäst. 
Vuxna människor bör inte behandlas som barn. 
I dessa avseenden har Mill fortfarande mycket 
att lära oss. Men sedan han levde har vi lärt oss 
mycket som han inte kände till och inte kunde 
veta, i synnerhet om mänskliga misstag, och 
dessa lärdomar ruckar på några av skadeprinci-
pens fundament.

Knuffandets politik. 
Om libertariansk paternalism 
av Cass R. Sunstein
Översättning: Joel Nordqvist
ISBN 978-91-7173-451-8
2015. 210 sidor. Danskt band 
Pris c:a 220:–
Bokklubbspris inkl. frakt 189:–
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Konsten att förutsäga framtiden. 
En bok om superprognostik 
av Philip E. Tetlock & Dan Gardner
Översättning: Henrik Gundenäs
ISBN 978-91-7173-485-3
2016. 380 sidor. Inbunden. 
Pris c:a 250:–
Bokklubbspris inkl. frakt 210:–

Alla gör vi förutsägelser, i stort och i smått. Om 
världshändelser, om vem som vinner val eller fot-
bollsmatcher, om samhällsekonomi och privat-
ekonomi, om vad som kommer att ske på jobbet 
och så vidare. Vi är alla prognostiker, men de 
flesta av oss är dåliga på att förutsäga framtiden.

Psykologen Philip Tetlock visade i sin upp-
märksammade bok Expert Political Judgment hur 
dåliga politiska experter är på att göra förutsägel-
ser trots att de gör det hela tiden. Men bland de 
experter han studerade fanns också en del som var 
påfallande träffsäkra. I Konsten att förutsäga fram-
tiden presenterar han resultaten av ett omfattan-
de forskningsprojekt som har involverat tusentals 
människor som ställt prognoser om världshändel-
ser. Dessa var inte experter på det de tillfrågades 
om, men en del av dem visade sig vara utomor-
dentligt träffsäkra. De var ”superprognostiker”. 
Vad gjorde dem så bra på att förutsäga? Hur sam-
lade de information, hur resonerade de och hur 
förhöll de sig till sitt eget resonerande och till ny 

information? Och vad kan vi andra lära oss om 
tankefel som vi lätt gör, men som superprognos-
tikerna lyckas undvika.

Lättillgängligt och underhållande redogör 
Tetlock tillsammans med Dan Gardner för sina 
forskningsresultat. Daniel Kahneman, nobelpris-
tagare i ekonomi och känd för sin banbrytande 
forskning om tankefel, säger följande om boken: 
”... en underbar bok om hur Tetlock och hans 
forskarlag fick vanliga människor att slå experter. 
Det är också en handbok för klart tänkande i en 
osäker värld. Läs den!”.

philip e. tetlock är professor vid Universi-
ty of Pensylvania i psykologi och statsvetenskap. 
dan gardner är journalist och författare till 
bland annat Risk: The Science and Politics of Fear.

Röster om boken:
»Tetlocks analys kommer att göra alla med för-
hoppningar om synskhet och siarförmågor 
besvikna för när han analyserar superprognos-
tikerns egenskaper visar det sig att det är hårt 
arbete, insamlande av information, nyfikenhet 
och omdöme som fäller utslaget. Superprognos-
tikerna kan för övrigt inte heller förutsäga framti-
den, det kan nämligen ingen, men kommer fram 
till prognoser som är något bättre än alla andras. 
Och det avgör saken, det vet varenda hygglig po-
kerspelare.

Superprognostikerna är allmänbildade, kun-
skapstörstande och intelligenta, men å andra 
sidan finns det många med dessa egenskaper som 
inte alls kan förutspå framtiden speciellt bra.

Mer specifikt är då att superprognostiker 
aldrig är låsta vid en uppfattning utan beredda 
att erkänna sina fel. De är försiktiga, ödmjuka 
och tror inte på ödet. De betraktar sina åsikter 
som hypoteser som kan prövas och inte kleno-

der att slå vakt om. De gillar matematik och kan 
räkna ut saker. De är pragmatiska. De utvärderar 
sitt arbete och mäter sina resultat. De är beredvil-
liga att ompröva sina utgångspunkter.»

– Ulf Karl Olov Nilsson i OBS i P1

»Vad kan vi som samhälle då lära oss av författar-
nas studie? De skickligaste av Tetlocks och Gard-
ners exempelpersoner präglades av intellektuell 
hederlighet och en riklig dos ny fikenhet och det 
ligger något glädjande i detta, samtidigt som det 
stämmer till eftertanke. Om dagens debattklimat 
belönar alarmistisk polarisering och forskningen 
visar att en sådan polarisering undergräver en 
korrekt bild av den framtid vi debatterar, så har 
vi ett samhälleligt problem – debatten om fram-
tiden är farligt skev.

Detta är också ett av skälen till att författar-
na skrivit boken. I de avslutande avsnitten vädjar 
de till alla de som deltar i den offentliga debatten 
och som skriver om framtiden att försöka hitta 
tillbaka till en grundläggande intellektuell he-
derlighet. Det kan verka oerhört naivt, men det 
ligger något lockande i tanken: det är fullt möj-
ligt för den tyckande klassen att formulera sina 
framtidsförutsägelser så att de inte förblir luddi-
ga profetior som aldrig kan falsifieras och det är 
lika möjligt för dem att följa upp gamla förutsä-
gelser för att se om de hade rätt eller fel – frågan 
är bara varför de skulle vilja göra det?»

– Nicklas Lundblad i SvD
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Religion utan gud 
av Ronald Dworkin
Översättning: Henrik Gundenäs
ISBN 978-91-7173-431-0
2014. 150 sidor. Inbunden
Pris c:a 200:–
Bokklubbspris inkl. frakt 170:–

Ur bokens inledning:
Ämnet för denna bok är att religion handlar 
om långt mer än Gud. Religion är en djup, dis-
tinkt och allomfattande världsåskådning, som 
gör gällande att ett inneboende, objektivt värde 
genomtränger allt, att universum och dess varel-
ser är vördnadsbjudande, att människolivet har 
en mening och att universum är ordnat. Tron 
på en gud är endast ett möjligt uttryck eller en 
möjlig följd av en sådan djupare världsåskåd- 
ning. Gudar har förstås tjänat många mänskliga 
syften: de har gett löfte om ett liv efter döden, 
förklarat stormar och tagit parti mot fiender. 
Men deras lockelse har i mångt och mycket be-
stått i att de har antagits fylla världen med värde 
och mening. Övertygelsen att en gudom bekräf-
tar värdena förutsätter emellertid, som jag ska 
visa, att man dessförinnan har tagit ställning 
för den oberoende existensen av dessa värden. 
Det är fullt möjligt även för icketroende att ta 
ställning för en sådan tanke. Det som teister 

har gemensamt med somliga ateister är alltså 
mer grundläggande än det som skiljer dem åt, 
och denna gemensamma tro kan skapa förut-
sättningar för förbättrad kommunikation dem 
emellan. 

Den välbekanta uppdelningen mellan troen-
de och icketroende är alltför grov. Miljontals av 
dem som betecknar sig som ateister hyser över-
tygelser och har upplevelser liknande och precis 
lika djupa som dem vilka troende betecknar som 
religiösa. De säger att de visserligen inte tror på 
en ”personlig” gud, men att de tror på en ”kraft” 
i universum som är ”större än vi”. De känner 
en oavvislig plikt att leva livet väl, med bibe-
hållen respekt för andras liv; de känner stolt-
het över ett väl levt liv och kan känna otröstlig 
sorg över ett liv som ter sig förfelat. För dem 
är Grand Canyon inte bara fängslande, utan 
svindlande och sällsamt underbart. För dem är 
de senaste rönen om världsrymden inte bara in-
tressanta, utan trollbindande. Det handlar för 
dem här inte bara om omedelbara sinnesreaktio-
ner, utan om något långt mer och oförklarligt. 
De är övertygade om att den kraft och förund-
ran de känner är verklig, lika verklig som him-
lakroppar eller smärta, att moralisk sanning och 
naturliga under inte bara väcker utan också på-
kallar respekt. 

Det finns berömda och poetiska uttryck för 
denna hållning. Albert Einstein menade att han 
visserligen var ateist, men likväl en djupt religi-
ös man: ”Vetskapen om att det existerar något 
för oss ogenomträngligt, uttryck för den högsta 
visdom och den mest lysande skönhet, som är 
tillgängliga för vårt förnuft endast i dess mest 
primitiva former, denna insikt och denna känsla 
utgör den sanna religiositeten. I denna mening 
och blott i den hör jag till de djupt religiösa 
människorna.” 

Percy Bysshe Shelley betecknade sig som 
ateist, men kände ändå hur ”[e]n okänd ande-
krafts fördolda hamn / är mitt ibland oss, trolsk 
och aningsrik”. Religionsfilosofer, religionshis-
toriker och religionssociologer har beskrivit den 
religiösa erfarenheten på ett sätt som ger plats 
åt religiös ateism. William James menade att det 
ena av religionens två huvuddrag är en känsla av 
något fundamentalt: att det finns något i univer-
sum som ”lägger slutstenen”, som han uttryckte 
det. Teisten låter en gud spela den rollen, men 
ateisten kan föreställa sig att betydelsen av att 
leva livet väl lägger slutstenen, att det inte finns 
något mer grundläggande som denna plikt vilar 
eller måste vila på. 

Domare har ofta att ta ställning till den rätts-
liga innebörden av ”religion”. Sedan USA:s kon-
gress slagit fast att den som av sin religion är 
förbjuden att bära vapen har rätt att åberopa 
”samvetsskäl” för att slippa delta i militärtjänst, 
ställdes Högsta domstolen inför uppgiften att 
avgöra om den ateist vars moraliska övertygel-
se förbjuder honom att bära vapen kan åbero-
pa samma skäl. Domstolen beslöt att det skulle 
vara möjligt. I ett annat fall, där domstolen an-
modats att tolka konstitutionens garanti om 
”fri religionsutövning”, förklarade den att det 
finns många religioner i USA som inte erkän-
ner någon gud, däribland något som den kallade 
”sekulär humanism”. I dagligt tal har ”religi-
on” också kommit att användas i sammanhang 
som inte har någonting med vare sig gudar eller 
namnlösa krafter att göra. Man säger att ame-
rikanerna gör religion av sin konstitution och 
att baseboll för vissa människor är en religi-
on. Detta bruk av termen ”religion” är förstås 
bara metaforiskt, och förefaller parasitera inte 
på gudstro, utan på djup hängivenhet mer all-
mänt taget.
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Ur Ola Sigurdsons förord:
Det finns några böcker som mer än andra spelat 
en avgörande roll för hur man i modern tid har 
kommit att förstå religion. Dit hör förmodligen 
Immanuel Kants Religionen inom det blotta för-
nuftets gränser (1793), Friedrich Schleiermachers 
Tal över religionen (1799), William James Den re-
ligiösa erfarenheten i dess skilda former (1902) och 
Rudolf Ottos Det heliga (1917). Dit hör också 
den rumänske religionshistorikern Mircea Elia-
des Heligt och profant (1957).

Gemensamt för dessa böcker är att de strä-
var efter att fånga religionens väsen, vilket också 
framgår av undertiteln på Eliades bok. Att det 
skulle finnas ett religionens väsen är en föreställ-
ning som växte fram i och med den västerländ-
ska moderniteten. Definitionen av detta väsen är 
avhängig religionens binära motsats, det sekulära. 
För den förmoderna filosofin och teologin var det 
inte alls självklart att religion utgjorde ett distinkt 
fenomen som går att identifiera som något för 

Heligt och profant. 
Om det religiösas väsen 
av Mircea Eliade
Översättning: Alf Ahlberg
ISBN 978-91-7173-272-9
2008. 170 sidor. Danskt band.
Pris c:a 196:–
Bokklubbspris inkl. frakt 175:–

olika kulturer, epoker och religioner gemensamt. 
När den moderna nationalstaten växte fram och 
det civila samhället kom att förstås som obero-
ende av de kyrkliga institutionerna, blev begrep-
pet ”religion” emellertid en viktig kategori för att 
identifiera en ofrånkomlig men strikt privat di-
mension av människans tillvaro vid sidan av po-
litik, vetenskap och ekonomi. Definitionen var 
– då som nu – politiskt laddad: om religion var en 
privatsak kunde inte kyrkan eller andra religiösa 
institutioner göra anspråk på en moral eller poli-
tik som konkurrerade med statens krav på med-
borgarnas lojalitet.

För religionshistorikern Eliade består religio-
nernas historia av ett antal ”hierofanier”, som är 
hans fackterm för manifestationer av det heliga 
och härledd från grekiskans hieros = helig och fai-
nomai = visa sig. En hierofani består i att något 
heligt visar sig för oss i exempelvis ett träd, en sten 
eller en viss historia, men precis som hos Schleier-
macher och hos Otto innebär detta inte att stenen 
eller vad det nu vara månde blir helig just som 
sten. Stenen blir ett medium för en kommuni-
kationsakt där det heliga blir närvarande på ett 
särskilt sätt och gör att stenen blir något annat 
än en sten. Den religiösa erfarenheten av det 
heliga innebär att människan träder in i en verk-
ligare värld än den vardagliga, profana världen. 
Eliade fullföljer därmed den kantianska uppdel-
ningen mellan det religiösas väsen och de former 
genom vilka det religiösa gestaltas i fenomenvärl-
den, som vi också finner hos Schleiermacher och 
Otto. Heligt och profant består därför följdriktigt 
av en stor mängd beskrivningar av olika religiösa 
fenomen hämtade från olika religioner. Utifrån 
dessa drar sedan Eliade mer allmänna slutsatser 
om den religiösa erfarenhetens struktur. Givet-
vis går det att bestrida enskilda tolkningar som 
Eliade gör av dessa exempel. Samtidigt visar de 

hans suveränt vida beläsenhet inom religionens 
område och hans förmåga att kommunicera sina 
poänger på ett begripligt sätt.

Ett genomgående tema i Eliades undersök-
ning är att det heliga och det profana represente-
rar två olika sätt för människan att vara i världen 
– där Västeuropas sekularisering under modern 
tid egentligen erbjuder historiens första verkliga 
möjlighet till en rent profan existens. Associatio-
nerna rör sig lätt till Webers tes om modernite-
ten som ”världens avförtrollning”. Världen töms 
på mening, och som profaniserad går den att för-
klara och därigenom att behärska. Men hos Eliade 
råder inget kategoriskt antingeneller mellan heligt 
och profant, även om vissa av hans formuleringar 
antyder detta. Det verkar vara fullt möjligt att den 
profana existensen antar en mer helig karaktär när 
den låter sig genomlysas av det heliga. Mycket få 
människor är i själva verket fullständigt ickereli-
giösa, hävdar Eliade. Också det moderna livet er-
bjuder en religiös struktur såtillvida att högtider 
fortfarande firas (bröllop, födelsedagar) och po-
pulärkulturen uppvisar mytologiska teman. Även 
om den moderna människan inte längre tror på 
axis mundi, en världspelare eller ett världsträd, 
som förbinder himmel och jord så strukturerar 
hem, fädernesland och olika riter tillvaron. Den 
moderna människan lever snarast på ruinerna av 
ett religiöst förhållningssätt, hon håller sig med 
privata mytologier som inte har någon ontolo-
gisk rang eller med filosofier vars religiösa in-
fluenser har kommit i skymundan (marxism, 
psykoanalys). Det heliga gör sig då fortfarande 
påmint genom människans omedvetna, men de 
drömmar och föreställningar som gör sig gällan-
de förmår inte öppna hela den mänskliga exis-
tensen mot det universella på samma sätt som de 
mer genuint religiösa erfarenheterna av det heli-
gas manifestationer.
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HANS-ULRICH WEHLER

Ur boken:
Forskare som studerar den tyska samtidshistorien 
i ”extremernas tidsålder”, dvs. 1900-talets första 
hälft, har sedan ganska lång tid insisterat på att 
nationalsocialismen måste historiseras. Det är 
inte längre acceptabelt – vilket det länge var – att 
så att säga isolera den och betrakta den som en 
sällsam, oförklarlig och mörk parentes i den tyska 
historien, att hänföra den till en asocial österri-
kares fatala agerande eller skylla den på den mo-
derna massdemokratin och beskriva den som ett 
alleuropeiskt fenomen. Tiden är förbi för detta 
slags undanflykter som står i vägen för en själv-
kritisk, övertygande förklaring till den ”brytning 
med civilisationen” som Tyskland gjorde sig skyl-
digt till på 1930- och 40-talet. Istället gäller det att 
sätta in nationalsocialismen, som politisk rörel-
se och senare som högertotalitär regim, i de sam-
manhang som den historiska processen skapade i 
Tyskland, men också i resten av Europa.[...]

Utan Hitler hade nationalsocialismen med 

största sannolikhet förblivit ett ordinärt aukto-
ritär-nationalistiskt parti, med samma slags dif-
fusa mål som man såg i många andra länder, och 
inte kunnat utvecklas till en av 1900-talets mest 
ödesdigra negativa krafter. Men även om det var 
Hitler som åstadkom denna ofattbara koncentra-
tion av destruktiva tendenser, så hade det varit 
omöjligt utan det hisnande gensvaret, stödet 
och samtycket från det tyska samhället. Nyck-
eln till en rationell analys av nationalsocialismen 
är därför att kartlägga växelverkan mellan denna 
historiskt inflytelserika individ och det tyska sam-
hället. [...]

Max Webers idé om karismatisk auktoritet är 
den teoretiskt och metodiskt bästa lösningen på 
detta problem. Det är en ideal typ som kan hjälpa 
till att förklara Hitlers uppgång liksom den na-
tionalsocialistiska massrörelsens och regimens 
natur, med sin kombination av monokrati och 
polykratiska maktcentrum, och inte minst vad 
som möjliggjorde utrotningskriget och i förläng-
ningen förintelsen. [...]

Enligt Weber kännetecknas en person med 
karisma av ”en exceptionell kvalitet” som kan 
vara av religiös eller politisk, retorisk eller militär 
natur. Karismatikern anses vara ”utrustad med 
övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone 
speciella krafter eller egenskaper” och betraktas 
därför som ”ledare”. Hans auktoritet är beroen-
de av en villkorslös underordning som är resul-
tatet av en höggradigt ”affektuell hängivenhet” 
gentemot denna ledarpersonlighet, som upplevs 
som fascinerande på grund av sina egenskaper 
och prestationer och står över alla vardagliga roll- 
och normstrukturer. [...]

Det är viktigt att betona att en analys som 
bygger på en idealtyp som karismatisk auktori-
tet inte går ut på att karaktärisera en historiskt 
inflytelserik individ med hjälp av en egensin-

nig terminologi. Denna tankefigur kan snarare 
liknas vid en ellips med två brännpunkter. Ka-
rismatikern och hans samhälle, som har läng-
tat efter honom, bär upp honom och bekräftar 
honom med sin lojalitet, står – detta förtjänar att 
upprepas – i oupplöslig växelverkan. Det är lika 
omöjligt att ge en realistisk bild av karismatikern 
utan att se till den samhälleliga kontexten, som 
det är att förstå samhällets förhållningssätt utan 
att ta hänsyn till karismatikerns existens och på-
verkan. Därför var redan Weber noga med att 
påpeka att karismatisk auktoritet bygger på en 
”permanent relation” och inte på en upphöjd 
despotism. En av de nästan oöverskattliga för-
delarna med Webers teori är alltså att den utlo-
var att analysera samspelet mellan karismatikern 
och det omgivande samhället istället för att po-
larisera dem. [...]

Den inhemska krissituationen under mellan-
krigstiden förvandlade Bismarck-kulten till ki-
liastiska förhoppningar om en ny Messias, en 
”andra Bismarck” som kunde rädda Tyskland 
från alla problem och förödmjukelser. Det var 
denna djupt rotade disposition, som bottnade i 
det stiliserade minnet av den förste representan-
ten för en karismatisk auktoritet, som fick tys-
karna att längta efter en ny stark man på statens 
kommandobrygga och bara känna förakt för den 
impopulära republikens politiska institutioner. 

Det som slutligen fick 20-talets dystra kristi-
der att eskalera till en existentiell kris för staten 
och samhället var depressionen 1929. Tack vare 
denna kris kunde Hitler iklä sig rollen som ef-
terlängtad Messias och avancera från förgrunds-
figur i ett obskyrt bayerskt parti till ledare för 
en radikalnationalistisk massrörelse. Hädanefter 
koncentrerades alla förhoppningar om att landet 
skulle ta sig ur krisen, få återupprättelse och åter-
vinna sin maktposition till Führerns person.
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Trots sin roll som ”kronjurist” i naziregimens 
tjänst har Carl Schmitt kommit att utöva ett stort 
inflytande inte bara inom den västtyska univer-
sitetsvärlden, utan även i Europa i stort, också 
i samband med tankar kring Europas enande, 
samt i USA. Och idag, decennier efter hans död, 
är Schmitts inflytande kanske större än någon-
sin. Litteraturen kring honom börjar bli allt 
mer svåröverskådlig och hans tänkande gör sig 
allt mer gällande inom den politiska teorin, inte 
minst under tiden efter den 11 september 2001. 
Schmitts försök att finna en grund för det po-
litiska i relationen mellan vän och fiende samt 
hans definition av suveräniteten som makten över 
undantagstillståndet har funnit en oroande reso-
nansbotten i den politiska situation som kallats 
”kriget mot terrorismen”. Men även andra aspek-
ter av Schmitts tänkande förefaller märkvärdigt 
aktuella, inte minst hans mångtydiga diskussion 
av förhållandet mellan religiös och politisk auk-
toritet samt hans dunkla utsaga om att alla bety-

Det politiska som begrepp
av Carl Schmitt
Översättning: Svenja Hums
ISBN 978-91-7173-330-6
2010. 170 sidor. Hft.
Pris c:a 245:–
Bokklubbspris inkl. frakt 215:–

Det politiska som begrepp är en klassiker i 1900-
talets politiska teori. Carl Schmitt (1888–1985) 
var en berömd statsrättsjurist och politisk tänka-
re i Weimar-republiken som senare blev för evigt 
komprometterad genom sitt inträde i nazistpar-
tiet 1933 och sin ställning som ”kronjurist” i Det 
tredje riket. Hans kompromisslösa tänkande har 
emellertid fascinerat många, också till vänster, 
och de senaste decennierna har det stått strid om 
vem han egentligen var.

Den berömda och beryktade grundtesen i 
Det politiska som begrepp är att det är åtskillna-
den mellan vän och fiende som konstituerar ”det 
politiska”. Utan fienden, fientligheten, konflikten 
och ytterst kriget existerar inte det politiska. Alla 
”egentliga” politiska teorier kännetecknas enligt 
Schmitt av att de utgår från att människan av 
naturen är ond. Människor vill i allmänhet inte 
varandra väl, och man gör klokt i att rusta sig 
för angrepp och försvar, att söka efter vänner och 
bundsförvanter.

delsebärande begrepp inom statsrätten skulle vara 
sekulariserade teologiska begrepp. Kort sagt, hos 
denne ”Tredje rikets kronjurist” finns det frågor 
som i den internationella debatten och inom alla 
politiska läger upplevs som i högsta grad relevan-
ta för vår samtid.

I Sverige har dessa debatter kring Schmitts 
problematiska arv och de frågor det ställer emel-
lertid ännu inte gjort något större avtryck. Denna 
antologi försöker ändra på detta. De medverkan-
de författarna, med bakgrund i vitt skilda aka-
demiska discipliner, undersöker kritiskt Schmitts 
tänkande på flera områden från en mångfald per-
spektiv. 

Ur Hans Ruins recension i DN:
»I förordet motiverar redaktörerna publiceringen 
med att det är dags att visa att det finns en svensk 
Schmitt-reception. Men det är onödigt blygsamt. 
Boken är mer än en inomsvensk affär. Flera av 
bidragen håller så hög nivå att de mäter sig med 
det bästa som görs internationellt. Genom olika 
perspektiv på Schmitts verk och gärning får man 
inte bara en introduktion till hans tänkande, utan 
också en kvalificerad kritisk belysning.

[...] Att Schmitt som rättslärd kom att omfat-
ta sin tids mest rättsvidriga despoti är och förblir 
en dom inte bara över hans politiska väderkorn 
utan också över halten i hans tänkande. Men den 
aktuella antologin visar samtidigt hur relevanta 
de frågor är som han ställde. I dag, när parlamen-
tarism och lagstyre är under kritik och delvis be-
finner sig i kris, är det viktigt att kunna föra en 
insiktsfull debatt med liberalismens mest begåva-
de kritiker, kanske också för att ge det frihetliga 
en ny mening för en ny tid. Att det görs på ett så 
kvalificerat, fördomsfritt och intelligent sätt av en 
ny generation svenska humanister och samhälls-
vetare är hoppingivande.»

CARL SCHMITT
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Förorten, skolan och ungdomskulturen 
232 sidor 210–

Sernhede, Ove & Johansson, Thomas:
Storstadens omvandlingar. 
Postindustrialism, globalisering och 
migration. Göteborg och Malmö 
342 sidor 200:–

Sernhede, Ove; Rosales, René León & 
Söderman, Johan:
”När betongen rätar sin rygg” 
262 sidor 200:–

Sjöholm, Cecilia:
Att se saker med Arendt 
248 sidor 196:–

Skeggs, Beverley:
Att bli respektabel 
310 sidor 195:–

Skirbekk, Gunnar m. fl.:
Striden om sanningen 
218 sidor 175:–

Smith, Adam:
Teori om de moraliska känslorna 
410 sidor 235:–

Solheim, Jorun:
Den öppna kroppen 
140 sidor 179:–

Solnit, Rebecca:
Alla frågors moder 
295 sidor 190:–

Solnit, Rebecca:
Gå vilse. En fälthandbok 
210 sidor 50:–

Solnit, Rebecca:
Män förklarar saker för mig 
182 sidor 50:–

Solnit, Rebecca:
Hågkomster av min icke-existens 
240 sidor 210:–

Spinoza, Baruch:
Teologisk-politisk traktat 
290 sidor 210:–

Sundqvist, Göran:
Vargatider 
410 sidor 238:–

Svanberg, Mikael:
Partierna och demokratin under 
författningsdebatten 1965–1980 
510 sidor 240:–

Ihde, Don:
Experimentell fenomenologi 
152 sidor 155:–

Standing, Guy:
Prekariatet 
282 sidor 210:–

Stiglitz, Joseph E.:
Fungerande globalisering 
328 sidor 220:–

Sturlarsson, Snorre:
Snorres Edda 
300 sidor 220:–

Sturlarsson, Snorre:
Nordiska kungasagor del 1 
319 sidor 168:–

Sturlarsson, Snorre:
Nordiska kungasagor del 2 
260 sidor 168:–

Sturlarsson, Snorre:
Nordiska kungasagor del 3 
400 sidor 168:–

Sturlarsson, Snorre:
Nordiska kungasagor del 1–3 i kassett 
1079 sidor 440:–

Okänd
Sturlunga1–3 i kassett 
964 sidor 420:–

Svenbro, Håkan:
Det biografiska perspektivet 
168 sidor 165:–

Svensson, Lennart G & Everts, Julia:
Sociology of Professions 
209 pages 210:–

Taylor, Charles:
Hegel och det moderna samhället 
220 sidor 80:–

Taylor, Charles:
Identitet, frihet och gemenskap 
340 sidor 200:–

Tjäder, Per-Arne:
Nattens mask. Teater från a till ö 
184 sidor 155:–

Tjäder, Per Arne:
Gare d’Austerlitz 
224 sidor 180:–

Thomas, Douglas 
& Brown, John Seely:
En ny lärandekultur 
140 sidor 120:–

Thompson, John B.:
Medierna och moderniteten 
352 sidor 210:–

Thorson, Staffan & 
Ekholm, Christer (red.):
Främlingskap och främmandegöring 
544 sidor, inb. 300:–

Thörn, Håkan:
1968. Revolutionens rytmer 
396 sidor 220:–

Alexy, Robert:
Rätten och rättvisan 
160 sidor 165:–

Turkle, Sherry:
Tillbaka till samtalet 
500 sidor 235:–

Uhnoo, Sara:
Våldets regler 
312 sidor. 220:–

Vattimo, Gianni:
Friedrich Nietzsche – en introduktion 
192 sidor 78:–

Vygotskij, Lev S.:
Fantasi och kreativitet 
112 sidor 140:–

Wagner, Betty Jane:
Drama i undervisningen. En bok om 
Dorothy Heathcotes pedagogik 
304 sidor 190:–

Wahlström, Ninni:
Mellan leverans och utbildning 
250 sidor 225:–

Welin, Stellan:
Från nytta till rättigheter. 
En politisk-filosofisk odyssé 
270 sidor 189:–

Wikan, Unni:
Om heder 
282 sidor. 210 :–

Wilhelm, Jeffrey D.:
Text och drama 
190 sidor 210:–

Winberg, Christer:
Varför skriver vi inte historiska romaner 
i stället? 
397 sidor 200:–

Winckelmann, Johann Joachim:
Tankar om imitationen av de grekiska 
verken inom måleriet och skulpturen 
196 sidor 175:–

Wittrock, Jon (red.):
Tid för Europa. 
Gemenskap, minne, hopp 
256 sidor 196:–

Wittrock, Jon & Falk, Hjalmar (red.):
Vän eller fiende? 
226 sidor 210:–

Wragg Sykes, Rebecca:
Släktskap 
420 sidor 224:–

Wright, Moira von:
Vad eller vem? En pedagogisk 
rekonstruktion av G H Meads teori 
om människors intersubjektivitet 
236 sidor 195:–

Östh Gustafsson, Hampus:
Folkhemmets styvbarn 
494 sidor 240:–
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Daidalos bokklubb utkommer med fyra medlemsböcker per år.  
För medlemskap i bokklubben gäller följande regler:

1) Om du inte svarar på kvartalsutskicket, dvs. avbeställer kvartalsboken 
eller beställer någon annan bok före sista svarsdag, anses du ha beställt 
kvartalsboken.

2) Du betalar de beställda böckerna inom 14 dagar.
3) Du har rätt att lämna klubben när som helst.



Avsändare:
Bokförlaget Daidalos
Bergsjödalen 54B
SE–415 68 Göteborg
www.daidalos.se
e-post: kundservice@daidalos.se
Begränsad eftersändning
Notera ny adress ovanför den 
gamla

PERIODENS BOK: DEN ÖVRE LUFTENS GUDAR (CHARLES KING) 
(medlemspris inkl. frakt 245:– )

Är du medlem i Bokklubben Daidalos får du boken automatiskt på posten om du inte väljer 
någon alternativbok eller avstår från köp denna gång. Sista svarsdatum är 1 mars.  
Stryk gärna över din adress (men inte medlemsnr.) så att talongen kommer rätt.

Jag beställer följande titlar: 

Jag anmäler mig samtidigt
som medlem i bokklubben
(se regler på sidan 23) 
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Postadress

Författare   Titel

Min e-postadress:

Vid beställning ange e-postadress för säkrare leverans
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Svara helst via mail till kundservice@daidalos.se 
Glöm inte att ange medlemsnummer.

Jag avstår från köp denna gångInklusive King: Den övre luftens gudar
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