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Abstrakt 
Jag har skrivit en essä om det politiska ”hantverket”. Om att utveckla en yrkesroll i en 
praxis. Jag använder mig av egna exempel och speglar dem mot det forskningsområdet 
hittills har producerat av vetande, filtrerar det genom konst, litteratur och filosofi i 
försöket att synliggöra ett oformulerbart kunnande. Essäformen är mitt sökande efter 
detta kunnande. Min huvudfråga är: hur fångar vi in den tysta kunskapen för att 
utveckla vårt eget yrkeskunnande och samtidigt vara en del i en tradering av kunskap? 
.  
Jag beskriver min bakgrund in i politiken och mina drivkrafter. Undersöker viktiga delar 
av en politikers kunnande: att förhandla, att debattera, att tala, att föra samtal och 
kommunicera. Alla delar som kräver ett praktiskt kunnande och som byggs upp genom 
reflekterad erfarenhet.  
 
Mina exempel kommer från min tid som kommunpolitiker, riksdagsledamot och 
statsråd och rör alltifrån klientsamtal till pensionsförhandling. Genom att söka analogier 
med filosofi och skönlitteratur får exemplen en gestaltning som kan ge nya perspektiv 
och ett fördjupat kunnande.  
 
Jag berättar om min syn på kunskap med exempel från Reggio Emilia, Italien och från 
Afrika. I det skapande arbetet stimulerar man barns intellektuella och tankemässiga 
utveckling. Kunskap kan inte överföras utan erövras genom egen praktik i den 
verklighet som omger en.  
 
Det ultimata kunnandet är att rätt hantera en helt oförutsedd situation. Mitt exempel är 
11 september 2001 och min egen och president Bush reaktion. I ett sådant läge prövas 
verkligen omdömet, den tysta kunskapens högsta nivå. 
 
Jag avslutar uppsatsen med att diskutera kring politikens utmaningar. Jag skriver om 
marknadskrafternas inflytande bland annat i form av ekonomism och konsumism. Hur 
taylorismen har kommit tillbaka med formaliseringens idétradition. Yrkeskultur och tyst 
kunskap urholkas i jakten på ökad effektivitet. Ett särskilt utsatt område är vårdsektorn. 
Teknifieringen präglar vår tid och synen på oss. Den moderna mediatekniken riskerar 
att bli en skärm mot världen. Vi måste stärka det demokratiska inflytandet över 
utvecklingen.       
 
Nyckelord 
Praxis, verktyg, dator, kunnande, politik, makt, förhandling, samtal, debatt, omdöme, 
fantasi, känsla, intuition.  
 
Tack 
Varmt tack till studiekamraterna och kollegiet på masterprogrammet Yrkeskunnande 
och teknologi. Särskilt tack till professor Bo Göranzon som lett våra studier under två 
år. Tack Bosse, min gamla studentkamrat från Nyköping, som tog in mig i KSU:s 
dialogseminarie på KTH vt 2013 och på den vägen är det.   
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1 Inledning 
”Ingen kommer undan politiken”, sjunger Marie Bergman i Ola Magnells låt från 1976. 

Så var det för mig. Jag växte upp i ett kök där det pratades politik vid varje måltid och 

även däremellan. Inte så konstigt att politik kom att bli en stor del av mitt liv inklusive 

mitt yrkesliv. Att gå in i politiken, att bli en politiker, är att gå in i levande tradition och 

röra sig i ett myller av skrivna och oskrivna regler. Hur lär man sig? Vad lär man sig? 

Vad måste man kunna för att verka som politiker? Hur ser det kunnandet ut och hur 

förvärvar man det? Det är frågor som jag brottats med när jag fått möjlighet att i 

dialogseminariets form konfronterats med andras yrkeskunnande och andras tänkande 

kring kunskap och kunskapsbildning. I den här masteruppsatsen vill jag pröva mina 

konkreta exempel från politiken mot den fonden. Undersöka politikerrollen och försöka 

belysa frågan om den är en genuin yrkesroll. 

 

 

2 Forskningsområdet 
Mina första tankar kring ämnet yrkeskunnighet och teknologi efter att ha läst professor 

Bo Göranzons bok ”Det praktiska intellektet” rör sig runt begreppet verktyg. 

 

Verktyg, som vi känner dem kan både ge möjligheter och innebära begränsningar. 

Verktygen har format människans utveckling. De första människorna hade inga verktyg. 

De första verktygen i människans historia innebar möjligheter, men var så enkla att de 

också begränsade vad man kunde åstadkomma. Verktygen utvecklades tillsammans 

med språket och människors uppfinningsrikedom. Under årtusenden fanns en nära 

relation mellan människa och verktyg. Människan ägde sina verktyg. Sen går 

utvecklingen i rasande fart till dagens artificiella kunskapsburkar, våra datorer. Nu blir 

verktyget så sofistikerat att det ingriper i handlingen och får en annan roll.1 Idén att 

verktyget – datorn till och med kan ersätta människan formulerades av matematikern 

Alan Turing i en artikel med titeln ”Kan en maskin tänka”, 1950. Turing förutspår i 
                                                 
1 Anders Sandblad vidgar i sin masteruppsats,  Maskiner och människor, begreppet verktyg. Med verktyg 

avses inte nödvändigtvis sådant som hammare och skruvmejsel och heller inte nödvändigtvis datorer eller 

andra digitala former av hjälpmedel. Det är verktyg i en vidare bemärkelse som avses. Det kan handla 

om exempelvis har arbete formaliseras genom regler, processer, rutiner, checklistor och mätetal. Det kan 

också handla om i vilken mån det finns utrymme för reflektion och hur ledarskapet förhåller sig till arbete 

och kunskap i en organisation mm. s 1 
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artikeln möjligheten att hitta fram till lösningar på maskiner som kan överträffa 

människan i alla avseenden2.   

 

Datateknikens krav och möjligheter har kommit att sätta gränser för arbetets innehåll 

och utförande. Datorn riskerar att ta över och inte ge utrymme för komplexa 

bedömningar och beslut. I förlängningen påverkar det handlingsutrymmet och 

kompetensen hos människan/handläggaren/beslutsfattaren. Datorn ger oss en bild av 

oss själva som informationsbehandlare och av världen som information som ska 

behandlas. Detta kallar professor David Bolter Turingmänniskan i sin bok ”The Turing 

man”.3 Anders Sandblad ger ett exempel i sin masteruppsats på Turingmänniskan, 

hämtat från ett stort teknikföretag där han skulle hjälpa till med förändringsarbetet. Han 

kom fram till att organisationen verkade fungera som ett slags maskineri som 

bearbetade information i form av dokument, en Turingorganisation full av 

Turingmänniskor4. Matematikern och författaren Andrew Hodges skriver i sin bok 

”Alan Turing - The Enigma” om Turings roll i teknikutvecklingen efter Andra 

världskriget. Kunskapen om den är ytterst bristfällig eftersom  dokumentationen från 

GCHQ (Government Communications Head Quarters) åren 1948-54 fortfarande är 

hemlig, men troligen fanns Turing där som rådgivare under kalla krigets första år. Han 

om någon kunde berätta om datorteknikens möjligheter för underrättelseverksamhet. 

Idag vet vi mer om den potentialen inte minst genom Edvard Snowden5. USA:s 

nationella säkerhetstjänst befolkad med Turingmänniskor?  

 

Göranzon redovisar i en fallstudie, vad som hände med skogsmästarnas yrkeskunskaper 

när datorstöd infördes. En påtaglig förändring var att det skedde en förskjutning i 

yrkesrollen till förfång för det praktiska yrkeskunnandet. Innan datoriseringen gick det 

inte att dra någon skarp gräns mellan rutinmässiga och kvalificerade moment. 

Datoriseringen bröt ett samband mellan beräkning och bedömning6, vilket påverkade 

bedömningsförmågan och kompetensen. 

  

                                                 
2 Bo Göranzon Lyssnande är hårt arbete Dialoger 87-88 Turingmänniskan Stockholm 2011 s 23  
3 Aa Helena Granström och Bo Göranzon Turingmänniskan s 72 
4 Anders Sandblad Maskiner och människor s 33 
5 Andrew Hodges Alan Turing The Enigma London 2012 s xxii 
6 Bo Göranzon Det praktiska intellektet  Stockholm 2009 s 57 
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Göranzon tar också upp ett annat exempel, den fallstudie som gjordes av 

Försäkringskassornas personal några år efter att ADB-systemet infördes. Skillnaden 

mellan dataingenjörernas fackspråk och handläggarnas vardagsspråk var påtaglig. 

Datorisering av kvalificerade arbetsuppgifter som krävde bedömningar ledde till 

urholkad kompetens och osäkerhet hos de anställda. De anställda kände en minskad 

säkerhet i de bedömningar som de gjorde7. Drömmen om det perfekta språket blev en 

mardröm.  

 

När datorn tar över och man inte längre kan beskriva sina handlingar, byggd på sina 

bedömningar för det gör en inprogrammerad manual, hur går det då med den exklusivt 

mänskliga, etiska bedömningen av handlingen? På vilka grunder kommer beslutet att 

fattas?  

 

Drömmen om det exakta språket väcktes redan under medeltiden men det var framför 

allt under 1600-talet som filosofer som Descartes och Leibniz utvecklade det 

matematiska språket och Pascal konstruerade den första räknemaskinen. Man ville 

konstruera det perfekta kommunikationsmedlet mellan människor. Drömmen har levt 

vidare genom århundradena fram till matematikern Alan Turings dröm om datorn som 

en universell maskin, som kan klara allt som det mänskliga intellektet kan göra. Under 

1700-talet framträdde en mer problematiserad kunskapssyn företrädd bland annat av 

filosofen Denis Diderot som tog avstånd från kunskapens matematisering och framhöll 

det praktiska hantverkskunnandet. Det är i denna dualism mellan teoretisk/abstrakt 

kunskap och konkret/praktisk kunskap som vårt ämne, yrkeskunnande och teknik, rör 

sig.  

 

Ett viktigt område inom forskningen om yrkeskunnande har varit kärnkraftindustrin, där 

säkerhetsfrågorna spelar en avgörande roll. Flera serier av dialogseminarier har blottlagt 

svagheterna i den kunskapskultur som präglar kärnkraftindustrin. Jag har själv deltagit i 

en omgång seminarier. Svagheterna består bland annat i en stor tilltro till teoretisk 

kunskap som uttrycks i form av instruktioner, manualer, granskningar och kontroller. 

Och instruktioner är per definition inte lärande8, skriver Johan Berglund i sin bok ”Den 

nya taylorismen”.  Å andra sidan finns en praktisk kunskap, men erfarenhet och 

                                                 
7 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 110 
8 Johan Berglund Den nya taylorismen Stockholm 2013 s 201 
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omdöme är en närmast osynlig bristvara som man inte vågar lita på. Tradering av 

yrkeskunnighet är ett problem.  

 

I Spelplats 2.2014 ”Vad är kvalitet?” finns flera intressanta texter på detta tema. I en 

text av Maria Linden Hjelte ”Det konkreta och abstrakta i erfarenheter” ställs frågan – 

hur överför man kunskaper som inte kan beskrivas i regler?9 När detaljer blir viktigare 

än sammanhang, vad händer då med säkerhet och kvalitet? Om vi inte vågar lita på vår 

intuition är det svårt att få god kvalitet. 

 

Den intuitiva förmågan skriver filosofen Hans Larsson om i sin bok ”Intuition” – vara i 

ögonblicket och vara i det förgångna – det väsentliga i en intuitiv tankeakt.10 

Kopplingen mellan erfarenheten och nuet ger en intuitiv handlingsberedskap. Det är 

också Diderots poäng menar Bo Göranzon, att det finns en omdömesförmåga och ett 

yrkeskunnande som helt enkelt är där, pålitligt, instinktivt. Kunnandet och erfarenheten 

sitter i kroppen.11  

 

Men hur kommer man dit?  Diderot är mycket tydlig i sin kunskapssyn. Intellektet 

utvecklas genom kontakten med känslan.12 Hans Larsson uttrycker det lite annorlunda, 

det är inte känslan i och för sig som leder oss utan en viss art av intelligens som har det 

med sig att vara förenad med känsla.13 Att gå från lärling till mästare kräver att man 

deltar i en praxis där man delar andras erfarenheter, skaffar sig egna och utvecklar sitt 

omdöme. Diderot skriver i romanen ”Skådespelaren och hans roll”, att vara känslig är 

en sak och att känna är en annan. Det ena gäller själen och det andra är en fråga om 

omdöme14. Faran med teoretisk abstrakt kunskap är att människan tappar kontakten med 

sina sinnen och sinnesvarseblivningen är för Diderot källan till all kunskap15. Därför är 

det inte så konstigt att Rameaus brorson i Diderots  ”Rameaus brorsson” utbrister: Visst, 

                                                 
9 Maria Linden Hjelte Det konkreta och abstrakta i erfarenheter. Spelplats 2. 2014 Vad är kvalitet? 

Stockholm 2014 s 9 
10 Hans Larsson Intuition  Stockholm 2012  s 25 
11 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 75 
12 Aa s 79 
13 Hans Larsson Intuition s 23 
14 Denis Diderot Skådespelaren och hans roll  Stockholm 1963 s 67 
15 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 74 
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men ni kan inte ana hur litet jag bryr mig om metoder och föreskrifter. Den som 

behöver instruktioner kommer ingenstans16.  

 

Tradering av kunnande har flera berört i sina avhandlingar. Johan Berglund ger ett svar i 

sin bok ”Den nya taylorismen”. Det måste finnas strukturer som gör det möjligt att över 

tid bygga upp en yrkeskunskap och förmåga att hantera en mångfald av oförutsedda 

situationer. Det finns behov av ett utrymme – att utveckla samt underhålla den tysta 

kunskap som utvecklas i arbetets praktik.17  Det återkommande upprepandet och 

misstagen utvecklar en färdighet och möjligheter till reflektion, som leder till 

förtrogenhet och slutligen till ett omdöme som gör att den yrkeskunnige klarar av att 

hantera det osannolika.  

 

Maria Linden Hjelte tror på att hitta och förstå sitt sammanhang18 och knyter i den 

meningen an till filosofen Ludvig Wittgenstein som strävade efter att se samband. Ett 

verksamt medel menade han var att koppla till konsten och litteraturen19. Då först är det 

möjligt att se. Samma koppling gör också Hans Larsson, Det intuitiva vetandet har i 

själva verket just de egenskaper som vi anser utmärker den estetiska åskådningen20.   

 

2.1 Trolösa 
Jag tänker på till filmen ”Trolösa”, regi Liv Ullmann, manus Ingmar Bergman. Den ger 

en bild av problemet att kommunicera den ordlösa kunskapen. Den åldrande mannen 

(Erland Josephson) frågar den kvinna han haft en otrohetsaffär med, (Lena Endré) vad 

är kärlek och hon svarar: ”hur ska man kunna tala om någonting som inte har några 

ord”21.  

 

                                                 
16 Denis Diderot Rameaus brorson Stockholm 1992 s 52 
17 Johan Berglund Den nya taylorismen s 201 
18 Maria Linden Hjelte Det konkreta och abstrakta i erfarenheter Spelplats2 2014 Vad är kvalitet?  s 9 
19 Bo Göranzon och Anders Karlqvist Bortom all visshet  Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi  

Peter Tillberg red Stockholm 2002 s 187 
20 Hans Larsson Intuition s 10 
21 I August Strindbergs Ett drömspel säger Indras dotter i sin sista replik före hennes avslutningsdikt till 

Diktaren: Tror du att era ord kunna säga våra tankar? Dramer av Strindberg Stockholm 1952 s 158 

Mina båda citat uttrycker vårt ämnes kärna.  
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Den ordlösa kunskapen handlar om språkets möjligheter och begränsningar. Många 

missförstånd uppstår när det underförstådda förblir outtalat och det vi inte kan 

formulera i ord inte heller blir avhandlat. Hur vi ska kunna sätta ord på tyst kunskap 

måste börja med en gemensam språklig begreppsförståelse menar Göran Backlund i sin 

avhandling ”Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet”. Han citerar Wittgenstein: 

”förståelsen av ett begrepp bottnar i vår språkförståelse som grundas i handling”22. 

 

Göranzon refererar i sin avhandling till filosofen Sokrates och hans syn på att den som 

arbetar praktiskt  saknar insikt om vad man gör och varför. Man saknar en intellektuell 

dimension, en ”inre dialog”, som måste till för att en färdighet ska kallas konst, till 

exempel läkekonst.23 Men gäller det även en skicklig snickare, konsthantverkare eller 

bildkonstnär?24 

 

2.2 Trappan 
Jag tänker på min pappa som var snickare och vänsterhänt och lika bra med sin 

hammare i båda händerna. Han visste precis vad han ville göra med den. Han var ett 

med sitt verktyg. Som nittioåring gjorde han trappan till loftet på mitt torp. Inte där, 

utan i sin källare efter de mått och den ritning han gjort. Sedan kom han och ställde den 

på plats. Jag tror han var bra på att föra en ”inre dialog”. Han kunde föra över visionen 

om en trapp till en ritning och till en färdig trapp. Han var i sin person och 

yrkesutövning, med konstsnickaren Thomas Temptes ord, ett gestaltande intellekt.25 

Tempte menar att hantverkaren måste ha en starkt präglad bild i sitt inre för att kunna 

materialisera det tänkta resultatet.26 

                                                 
22 Göran Backlund Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet Stockholm 2010 s 53-54 
23 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 121 
24 Allan Janik skriver i Tyst kunskap, arbetsliv och vetenskaplig metod att det är Wittgensteins förtjänst 

att ha ifrågasatt Sokrates – liksom den västerländska filosofiska traditionen efter honom  -  genom att 

hävda att det fanns goda skäl att hantverkare på en och samma gång borde utväljas såsom varande 

förstarangexempel på kunskapsrika människor men samtidigt oförmögna att klä vad de visste i ord. 

Cordelias tystnad Stockholm 1991 s 122 
25 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 60 
26 Bo Göranzon Lyssnande är hårt arbete. En nyckelterm hos Thomas Tempte är vad han kallar det 

praktiska intellektet. Det praktiska intellektet utvecklas i hantverket: det kräver inte mindre anspänning 

än teoretiskt arbete; inte färre kalkyler eller mindre syntetisk överblick, men det fordrar en ständig 

kontakt mellan hjärna, hand och sinnen. Det praktiska intellektet kan inte åstadkomma något resultat 
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3 Syfte 
Jag vill undersöka vad som finns inbäddat i politikerrollen. Finns allmängiltiga 

kunskaper, allmängiltigt kunnande oavsett politisk övertygelse och oavsett vilket 

politiskt parti man representerar - eller bottnar vad en politiker gör i en 

värderingsgrund? Det vill jag pröva genom exempel och analogier. Vad finns av tyst 

kunskap att föra upp i ljuset och synliggöra? Givetvis måste en politiker ha en grund av 

sakkunskap att stå på. Sedan får man förvärva färdighets- och förtrogenhetskunskap 

genom förebilder och upprepad övning.  

 

Jag formulerar huvudfrågan i vårt ämne så här: Hur fångar vi in den tysta kunskapen för 

att utveckla vårt eget yrkeskunnande och vara en del i en tradering av kunskap?  

 

Att samtala och att rådslå till hör den politiska vardagen med möten, överläggningar och 

förhandlingar. Man är en del i ett pågående politiskt samtal som också förs med väljare, 

organisationer, näringsliv med flera. Man ingår i en praxis där man förväntas hitta 

lösningar, kunna kompromissa och fatta beslut. I många yrken kan en praxis när den väl 

blivit etablerad också beskrivas. Men kan politikens tysta kunskap tydliggöras i språk, 

som regler? Att etablera en förhandlingspraxis och beskriva delar av den som regler tror 

jag inte är möjligt. Lika lite som jag tror att tolkningar av situationer och stämningar 

runt ett förhandlingsbord kan beskrivas i ord. Kanske kan vi förstå något om politikerns 

yrkeskunnande genom att läsa vad lutisten Sven Åberg skriver i sin avhandling 

”Spelrum” om musikerns yrkeskunnande. Vad reglerna är handlar inte om att kunna 

redogöra för dem utan att visa i handling att man införlivat ett sätt att hantera en 

situation i sin handlingsrepertoar27. 

 

Jag kommer att särskilt undersöka några väsentliga delar av en politikers kunnande, att 

förhandla, att debattera, att tala, att föra samtal och kommunicera med allmänhet och 

media. Det är delar som kräver ett praktiskt kunnande. En del skulle säga att det kräver 

talang och inget som kan läras in. Talang är ett omdiskuterat begrepp och många 

                                                                                                                                               
utan att också ett arbete blir utfört. Det är ingen tvekan om att Thomas Tempte värderar detta slags 

intellekt högre än det rent teoretiska. Dialoger 87-88 Turingmänniskan s 18 

. 
27 Sven Åberg Spelrum Stockholm 2008 s 145 
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framgångsrika personer har blivit det utan att betraktats som talangfulla28. Calle 

Hageskog idrottslärare och känd tenniscoach tar upp ämnet i sin uppsats, ”Hur vårdas 

talanger?” Han menar att vilja är en avgörande faktor för få en talang att blomma ut29. 

Detta leder mig osökt till det kända citatet av f statsministern Olof Palme, politik är att 

vilja30. Det fångar en annan aspekt av ett politiskt yrkeskunnande, att vilja förändring 

och att vilja utveckling. Till detta krävs breda kunskaper och erfarenheter. Det krävs 

överblick och förmåga att bedöma konsekvenser. Jag kommer att titta på några av  

politikens utmaningar. 

 

4 Metod 
Jag skriver en essä där jag använder mig av egna exempel och speglar dem mot det som 

forskningsområdet hittills har producerat av vetande, filtrerar det genom konst, litteratur 

och filosofi, för att försöka synliggöra ett oformulerbart kunnande. Essäformen är helt 

enkelt mitt redskap i sökandet efter kunskap. Jag kan fritt belysa mina frågeställningar 

med hjälp av exempel, referenser och analogier. Den röda tråden i mitt skrivande är att 

se konsten, litteraturen och teatern som ett verkningsfullt medel att gestalta den tysta 

kunskapen. Det finns en unik frigörande kraft i de konstnärliga uttrycksmedlen, så 

användbar för att komma åt det osägbara.  

 

I takt med att den formaliserade kunskapen tar över allt mer riskerar språket att bli allt 

mindre uttrycksfullt och kopplingen till mänsklig erfarenhet och samspel minskar. En 

kamp pågår där vi måste ta tillbaka dialogen – samtalet som ett aktivt verktyg och då 

finns dialogseminariemetoden som en förlösare och som Backlund skriver i sin 

avhandling, som kan sätta den tysta kunskapen i rörelse31. Fyra terminers deltagande 

                                                 
28 Carl-Axel Hageskog Hur vårdas talanger. Dialoger 77-78 Bo Göranzon och Lars Mouwitz red.  

”Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa exceptionellt hög prestationsnivå 

inom ett område, som kräver speciella färdigheter och intensiv träning” (D.K. Simonton 1999) 

Stockholm 2011 s 81 
29 Aa s 82-83 
30 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Olof Palme Politik är att vilja, anförande 19640512 på SSU:s 

kongressfest. ”Politik – kamrater – det är att vilja något. Socialdemokratisk politik det är att vilja 

förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, 

stimulans åt drömmar och visioner. Men naturligtvis måste viljan ha en inriktning och förändringen ett 

mål”. 
31 Göran Backlund Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet s 34 
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har gett mig ett fördjupat och bredare perspektiv på mitt yrkeskunnande. Den dialog 

som förs i seminarieform har gett oss deltagare en möjlighet att närma oss den tysta 

kunskapen trots våra helt skilda yrkesbakgrunder. ”Vi måste få tala för att få fatt på 

tanken och kunna formulera den”32 säger skådespelaren Erland Josephson, citerad av 

Backlund. I dialogseminariet använder vi samtalet som ett aktivt verktyg där lyssnandet 

är hemligheten och det analoga tänkandet får blomma. Vi möts med våra olika praxis 

och erfarenheter i ett aktivt lyssnande och reflekterande. Att vi skriver och läser vad 

andra skrivit ger nya och annorlunda perspektiv och bränsle till dialogen. Ny kunskap 

får sin växt ur mänskliga relationer. Adrian Ratkic beskriver det så här i sin avhandling 

”Dialogseminariets forskningsmiljö”: samtalet i dialogseminarierna är inriktat på att 

slå sönder abstraktioner och generaliseringar genom reflektion kring det konkreta och 

det unika33. Vad vi konkret gör i dialogseminariet är att värna och utveckla det 

demokratiska tänkandet. 

 

Göranzon skriver om Shakespeare och hur han uppmärksammar de mekanismer som 

vidgar klyftan mellan språket och människors erfarenheter – och den bristande 

förmågan att enas om en gemensam verklighetsuppfattning34. Han tänker på relationen 

mellan det abstrakta och det praktiska intellektet. Jag tänker på vad vi försöker 

åstadkomma i dialogseminariets form, nämligen att minska klyftan mellan det exakta 

och det ungefärliga. Backlund refererar till filosofen Gadamer i sin avhandling: det 

mänskliga språket är som mänsklig kunskap – den är i grunden ungefärlig, i den 

betydelsen att den tillåter mer eller mindre35. 

 

4.1 Källor och litteratur 
Det empiriska materialet är i första hand hämtat från min egen bakgrund, anteckningar 

från dialogseminarier, kurslitteratur och annan litteratur. Jag har läst flera av 

doktorsavhandlingarna i ämnet: Göran Backlund, Jan Sjunnesson, Lars Mouwitz, Clas 

Pehrsson, Sven Åberg, Karin Havemose, Johan Berglund, Nils Friberg och Adrian 

Ratkic. Flera texter av andra kända företrädare för ämnet såsom Bo Göranzon, Gunnar 

Bergendal, Tore Nordenstam, Gunnar Berg, Kjell S Johannessen, Allan Janik och Maria 

                                                 
32 Göran Backlund Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet s 174 
33 Adrian Ratkic Dialogseminariets forskningsmiljö Stockholm 2006 s 180 
34 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 97 
35 Göran Backlund Om ungerfärligheten i ingenjörsarbetet s 139 
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Hamrén med flera. Ett antal Dialoger och Spelregler. Flera filosofiska texter av 

Aristoteles, Denis Diderot, Ludvig Wittgenstein och Hans Larsson. Jag har också tagit 

intryck av en rad biografier och memoarer över svenska och utländska politiker bland 

andra Olof Palme, Göran Persson, Tage Erlander, Per-Albin Hansson, Gustav Möller, 

Anna-Greta Lejon, Barack Obama, Hilary Clinton, Nelson Mandela. Till detta kommer 

den skönlitteratur och annan litteratur varifrån analogier har hämtats. 

 

5 Varför politik? 
Att växa upp i ett hem med ständiga politiska diskussioner var en avgörande orsak till 

mitt stora intresse för politik. En annan orsak var den verklighet jag mötte i främst 

böckernas värld. 

 

Författaren Per Wästberg skriver i Svenska Dagbladet, stora konstnärer kan hos läsarna 

väcka en känsla att det inom dem göms oförverkligade möjligheter. Betydande dikt är 

större än vår förmåga att förstå den. Men det är som tolkar vi inbjuds.36 Vi får som 

läsare ett utrymme att göra vår tolkning av mötet med texten, analogier till vår egen 

verklighet, men också möten med andra verkligheter. Wästberg citerar Virginia Wolf i 

artikeln, läsandet av böcker tycks verkställa en slags starroperation på sinnena. Efteråt 

ser man skarpare, världen har blivit fri från en täckande hinna och fått ett intensivare 

liv.37  

 

Så har det varit för mig alltifrån barndomen och till nu, när jag fått ännu mer tid att läsa. 

Det har påverkat hela mitt sätt att se på världen och oss människor. Moa Martinssons, 

”Mor gifter sig”, Irja Browallius tre böcker om fosterbarnet Sippa, Tora Dahl 

självbiografiska memoarserie (jag läste inte alla nitton) gav insikter som jag burit med 

mig under alla år som socialpolitiker. Fattigdomens otrygghet och skam. Den sanslösa 

sorgen att inte kunna ta hand om sitt barn. Fosterbarnets längtan och utsatthet. Kvinnans 

maktlöshet i ett patriarkalt samhälle. 

 

Kerstin Ekmans romansvit från ”Häxringarna” till ”En stad i ljus” blev ett feministiskt 

uppvaknande tillsammans med Evelyn Reeds ”Kvinnans utveckling”, Germaine Greers 
                                                 
36 Per Wästberg i Svenska Dagbladet 20131221, s 41 ett avsnitt ur hans direktörstal vid Svenska 

Akademiens högtidssammankomst 
37 Aa s 41 
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”Den kvinnliga eunucken” och Simone de Beauvoirs ”Det andra könet”. Jag gick med i 

Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Jag ville arbeta för en utbyggd barnomsorg, för 

föräldraförsäkring, för fri abort och för fler kvinnor i politiken. Med mer än 40 års 

perspektiv av arbete för kvinnors rättigheter och efter att ha läst Maria Svelands ”Hatet” 

inser jag att dagens unga, aktiva feminister är mycket mer utsatta än vad jag och mina 

medsystrar var på 1970-talet. Vi kämpade mot våra manliga partikamrater och 

manssamhället om tolkningsföreträdet, om verklighetsbilden, inte som nu, även mot 

hatiska röster på nätet. 

 

Per Wästbergs böcker ”Förbjudet område” och ”På svarta listan” spädde på min bild av 

en ojämlik värld med krig och förtryck. Intrycken fylldes på med dåtidens 

mediarapportering om Ungern -56, Sharpeville -60, Kongo -60, Kuba -62 och Prag -68. 

1975 gjorde jag min första resa till ett utvecklingsland tillsammans med en grupp 

socialdemokratiska kvinnor. Vi kunde under två veckor möta en verklighet vi bara läst 

om och sett på bild. Intrycken var oförglömliga. Mitt internationella intresse eldades på 

även om det kom att dröja många år innan jag fick chansen att verkligen jobba med 

dessa frågor. 

    

Nevil Shutes ”På stranden” gjorde mig till en övertygad kärnvapenmotståndare och så 

småningom även kärnkraftmotståndare. Jag motionerade och debatterade under flera år 

att kärnkraften i Sverige skulle bli en parentes. 

 

Litteraturen gjorde mig till politiker. Den gav mig tankar och insikter som formade sig 

till värderingar. Den gav idéer och verktyg att använda för förändring och utveckling. 

Den förstärkte den tilltro till politiken jag växt upp med. Tillsammans är det möjligt att 

förändra samhället och att påverka utvecklingen. Framtiden kan byggas i gemenskap. 

 

Jag var ett lyckligt barn och tonåring som hade tillgång till böcker både hemma och på  

biblioteket i det lilla stationssamhälle jag växte upp i. 2008 års Nobelpristagare JMG Le 

Clézio var inte lika lyckligt lottad men hittade ändå fram till bokens värld. Han sade i 

sin Nobelföreläsning, några barnböcker fanns inte att tillgå och jag läste mormors 

uppslagsverk istället. De var underbara öppningar mot världen, där kunde man ge sig 
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ut på upptäcksfärd, ströva omkring och drömma inför illustrationer, kartor och listor 

med främmande namn.38 

 

Så kan litteraturen fungera. Den låter oss drömma om andra verkligheter, om andra 

världar. Den låter oss också drömma om oss själva, vilka vi är och vilka vi skulle vilja 

vara. Den plockar fram för länge sedan glömda händelser av sorg och smärta, av glädje 

och lycka. Och det utrymmet måste litteraturen ge läsaren för boken ger inte svaren. 

Wästberg skriver i SvD vidare, Litteraturen vägrar att ge entydiga svar utan visar 

människan mellan ordningens lockelse och frihetens börda, mellan utsatthet och 

trygghet. I läsandet hamnar man någon annanstans än man planerat och ser hur det 

främmande och det igenkännliga möts i imaginära landskap39. 

 

Karin Havemose kallar det så vackert i sin avhandling ”Konsten att uppfinna hjulet två 

gånger” att horisonter möts och den nya horisonten införlivas i jaget och översätts i 

egna ord, begreppskombinationer och bilder40. Vad betyder det att uppleva horisonter 

som möts? Finns det något uppfinnande i en politikers sätt att arbeta? Ja, Havemoses 

mening: Uppfinnandet innebär att arbeta i gränslandet mellan det vi av erfarenhet vet – 

men också det vi ännu inte vet41 beskriver känslan av osäkerhet och tvivel som följer 

såväl en uppfinnare som en politiker.  

 

Som kvinna i politiken har jag gått på lina genom mitt politiska liv. Alltid vetat vad jag 

velat uppnå, men hela tiden balanserat på gränsen för det möjliga. Många gånger tvivlat 

på min förmåga då kampen hårdnat. Än en gång kan jag referera till Shakespeare och 

den bristande förmågan att enas om en gemensam verklighetsuppfattning. Han tänker på 

relationen mellan det abstrakta och det praktiska intellektet. Jag tänker på relationen 

mellan kvinnor och män och hur olika verklighet upplevs och beskrivs av kvinnor 

respektive män. Hur många gånger har inte vi kvinnor upplevt detta och i sämsta fall 

accepterat mäns tolkningsföreträde istället för att hävda vår rätt och vår tolkning. 

  

                                                 
38 JMG Le Clézio ”I paradoxernas skog” Nobelföreläsning 2008 publicerad i Svenska Dagbladet 

20081208 s 6 
39 Per Wästberg i Svenska dagbladet 20131221 s 41 
40 Karin Havemose Konsten att uppfinna hjulet två gånger Stockholm 2006 s 29 
41 Aa s 140 
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5.1 Köket 
Jag hade i många år en tavla av konstnären Anna Sjödahl42, som hängde ovanför mitt 

skrivbord. Den hänger numera hos min dotter, som kämpar för kvinnors villkor som 

anställda inom vården. Tavlan föreställer en interiör – ett kök med ett bord. Där sitter ett 

litet barn och äter med händerna. Vid bordet sitter också en rökande kvinna antagligen 

mamman, uttråkad med hängande axlar och tom blick. Hon orkar inte ens se på barnet. 

Hela tavlan andas grå tristess. Den tavlan ”triggade” mig under många år att inte 

förtröttas när jag försökte övertyga klentrogna manliga partivänner om alla fördelar med 

kvinnors rätt till arbete och barns rätt till utbyggd barnomsorg. 

 
  

                                                 
42 Aftonbladet 19990125 Konstnären Anna Sjödahl (1934-2001) förde in kvinnors vardag i konsten och 

kom att betyda mycket för 1970-talets kvinnorörelse. Hennes mest kända tavla ”Vår i Hallonbergen” har 

inspirerats av Edvard Munchs ”Skriet”. I hennes version står den ångestladdade människan/kvinnan i en 

lägenhet med utsikt över andra förortshus.  Bakom kvinnan sitter en liten pojke på golvet. 

Roy Andersson citerar den ryske litteraturkritikern Victor Sklovskij i sin bok Vår tids rädsla för allvar. 

Konstens uppgift är att förmedla en förnimmelse --, som vision, inte som igenkännande. s 158  Det är ett 

intressant citat för det berör konsten som upplevelse där igenkänning ofta kommer först (tydligt genom 

exemplet ovan) och när den känslan tagit sin boning, visionen.   
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Det går att finna många nivåer på ett könsmaktsperspektiv inom politiken. För att 

komma vidare behövs ett gemensamt meningsskapande. Havemose tänker på liknande 

sätt när hon skriver, det gemensamma meningsskapandet är en kunskapsbildande 

process där våra bilder och föreställningar är en nödvändighet.43  

 

I en politisk process finns det en spännvidd mellan olika synsätt och där möter olika 

intressegrupper motstånd. Åberg beskriver detta från musikens värld som ett motstånd 

som inbjuder till rörelse. Den som kämpar med något måste röra sig, angripa det från 

olika håll, undersöka det, pröva olika vägar.44 Jag tänker på analogin att driva på i 

politiken, till exempel den mångåriga kampen att öka kvinnorepresentationen i riks- och 

kommunpolitiken genom att påverka opinionen i partiet och i övriga samhället. Vi 

gjorde det i debatter, artiklar i media, med motioner till partiet, genom nominering av 

kvinnor och lansering av kandidater och inte minst genom att få in kvinnor i partiets 

valberedningar. Jag var med och vi prövade alla vägar. Genombrottet kom 1994 då det 

socialdemokratiska partiet gick till val med helt varvade listor och efter valet blev det en 

helt jämställd regering. 

 

6 Yrkesrollen - politiker 
En politiker ska representera sina väljare, sitt parti, sin valkrets, ibland sin nation, men 

också sin kommunala nämnd (om man är kommunpolitiker), sitt utskott (om man sitter i 

riksdagen) eller sitt departement (om man är statsråd). Det är ett uppdrag man fått att 

förvalta, som kräver ett kunnande – ett yrkeskunnande. I likhet med många andra yrken 

har även detta utsatts för instrumentalisering och teknifiering med minskat utrymme för 

reflektion och dialog. Förmodligen skulle många politiker svara att alla frågor man 

ställs inför har blivit mer komplicerade. Tempot har trissats upp. Tiden räcker inte till 

att sätta sig in alla frågor ordentligt. Man får lämna detaljerna till tjänstemännen 

alternativt de sakkunniga. Men att fullgöra sitt uppdrag är inte bara en fråga om 

kunskapsinhämtande.  

 

 

                                                 
43  Karin Havemose Konsten att uppfinna hjulet två gånger s 29  
44  Sven Åberg Spelrum s 1044 



  
 

 15 

Professor Ingela Josefsson skriver i ”Läkarens yrkeskunnande” om läkarrollen. 

Yrkesutövandet kan aldrig reduceras till på förhand uttänkta mönster. Yrkesutövaren 

måste ha förmåga att reflektera över sin yrkesuppgift och som resonansbotten ligger 

alltid ansvaret för människorna och det egna omdömet. Som politiker finns heller ingen 

karta att gå efter utan man är vald att förvalta ett givet förtroende. Ibland är det en hårfin 

skillnad mellan poiesis och praxis, mellan sakkunskap och praktiskt förnuft, en skillnad 

som den grekiske filosofen Aristoteles insisterade på.45 I hans ”Tre böcker om själen” 

skriver han om läkarens yrkeskunnande, Över huvud ser vi att den som har kunskap i 

läkekonsten inte alltid också botar. Alltså är det inte själva vetande, utan något annat 

som är det väsentliga när det gäller att göra något i enlighet med vetandet46. Redan 400 

år f Kr insåg han erfarenhetens och praktikens betydelse. 

 

Gunnar Bergendal tar i sin bok ”Ansvarig handling” upp den tyska filosofen Hanna 

Arendt, som lyft fram distinktionen mellan poiesis och praxis. Hon ser praxis, ansvarig 

handling som den högsta formen av mänsklig verksamhet, utövad i politiken. Politikern 

behöver praktiskt, moraliskt förnuft för att vägleda sitt handlande. Det viktigaste är inte 

sakkunskap inom politikområdet utan en rådslaget insikt och ett praktiskt förnuft som 

visserligen berör sakområdet men går utöver det47. Ett gott exempel från dagspolitiken 

är politikerna i Stockholm och statsråden i regeringen som ska komma överens och fatta 

beslut om förbifart Stockholm. Det finns ingen som ställer krav på att de ska besitta 

ingående kunskaper om tunnel- och brobygge, men däremot att de ska kunna göra 

kvalificerade bedömningar av investeringskostnader och miljöeffekter i relation till 

stadens behov av en förbifart och/eller utbyggd kollektivtrafik. 

 

F utbildningsministern Bengt Göransson skriver i sin bok ”Tankar om politik” att det 

handlar inte främst om att fatta beslut utan om att bearbeta samhällsproblem genom 

tankeutbyte mellan människor, där deras värderingar får påverka ställningstaganden, 

inte bara det som ses som ett slags objektiva fakta. ---Politik är med andra ord en 

fortgående tankeprocess, där besluten är konsekvensen av tankar, inte uttryck för en 

ofta skenbar handlingskraft.48 Göransson beskriver politikens uppgift, men det blir 

                                                 
45 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003  Stockholm 2010 s 36-37 
46 Aristoteles Tre böcker om själen Stockholm 2012 s 113 
47 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003 s 37 
48 Bengt Göransson Tankar om politik  Stockholm 2010 s 7-8 
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också en beskrivning av politikens vardag, som också inbegriper en strävan att höja sig 

över den vardagen och låta tankarna gå längre och vidare, famna en oviss morgondag.  

 

Idag ägnar sig många yrkesgrupper, inte minst politiker åt nätverksbygge. I nätverket 

utbyter man idéer, förslag, nyheter, skvaller och tips. Till hjälp har man den moderna 

mediatekniken för snabb intern och extern kommunikation, men tekniken äter tid. 

Risken finns att sociala medier tar över den nära kontakten ansikte mot ansikte. 

Informationssystemet blir som en skärm mot världen där vår egen förtrogenhet med 

världen ersätts av ett överflöd av information som bygger på andras antaganden och 

teorier om världen49. Många möten genomförs också via telefon och TV, men med 

samma risk, att man tappar mycket av den mänskliga kontakten, den som ofta är 

avgörande i till exempel en förhandling. Vissa politiska uppdrag innebär också möten 

som kräver mer, till exempel samtal med utsatta människor i tvångsvård, asylsökande 

med flera. Det ställer stora krav på den enskilde politikern att genomföra bra samtal. 

Kan man lära sig det? Kan man se oron, rädslan, ilskan och förhålla sig till det? Kan 

man själv inge förtroende och skapa en trygg atmosfär? 

 

Författaren Carl-Göran Ekerwald skriver i sin essä ”Vad söker Diogenes med sin 

lykta?” om den grekiske filosofen Diogenes från Sinope, som gick ut med en tänd lykta 

mitt på dagen. Tillfrågad vad han sökte, svarade han: Jag söker en människa --- en som 

inte låtsas utan som verkligen är mänsklig50. Diogenes söker efter en uppriktig 

människa - en oförställd51. En människa som inte gömmer sig bakom en mask av ytligt 

engagemang utan tar sin uppgift på allvar, en uppriktig människa. En människa som 

vågar möta sin medmänniska. Och det är någonting helt annat än en tolerant 

människa52. En tolerant människa gör inte uppror utan förhåller sig neutral - blandar sig 

inte i. Men politikens och politikerns uppgift är att blanda sig i, att bjuda motstånd, mot 

ofrihet, orättvisor och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det motståndet måste 

prägla det mänskliga mötet. Då kommer några textrader upp ur minnet från Fria 

Proteaterns skiva ”Sånger från ljugarbänken” 1975: Vilken sida står du på? Vilken färg 
                                                 
49 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003 Vår uppmärksamhet riktas mot det som 

ställs fram för oss, mot en tillverkad värld. Världen sådan den är oss given, inte av oss själva utan 

Skaparen upplöses genom att försvinna i glömska ur vår föreställning.  s 99 
50 Carl-Göran Ekerwald Diogenes lykta Essäer Stockholm 1983 s 103 
51 Aa s 103 
52 Aa s 103 
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har din fana? Det blir ingen kärlek i världen om det inte finns rättvisa och du får aldrig 

någon rättvisa om du inte kämpar för den. Sångtexten ställer en viktig fråga på vems 

sida står man? Vem är det man företräder? Sitt parti eller skattebetalarna? Ett särintresse 

eller ett samhällsintresse? Kommunförvaltningen eller den förtvivlade mamman vars 

barn är på väg att omhändertas. Svaret borde vara enkelt – att alltid stå på den utsattes 

sida, om vi vill ha ett mänskligt samhälle53. 

 

Gunnar Bergendal citerar Wittgenstein som ställer frågan om man kan lära sig 

människokännedom och svarar: Ja, många kan det. Men inte genom en lärokurs utan 

genom erfarenhet. – Vad man lär sig är ingen teknik; man lär sig riktiga omdömen54. 

Wittgenstein menar att man kan lära sig av exempel och förebilder. Det är så många 

förtroendevalda börjar i en styrelse i partiföreningen eller i en kommunal nämnd. Man 

blir del i en grupp, i ett arbetslag, i en handlingsgemenskap. Har man tur kan man få 

insiktsfull handledning och möta goda förebilder. Genom att delta i en praxis lär man 

sig av andras erfarenheter. Wittgenstein skriver i ”Om visshet” om erfarenheten är 

grunden för denna vår visshet så är det naturligtvis den förgångna erfarenheten. Och 

det är inte bara genom min erfarenhet utan genom de andras som jag får kunskap55. 

 

6.1 Märta 
Som ny ledamot i en social distriktsnämnd i Norrköping hade jag turen att få en mycket 

duktig ordförande att lära av. Märta Karlsson var hemmafru med folkskoleutbildning 

och aktiv s-kvinna. Hennes formella meriter var inte imponerande, men hon hade en 

känslighet och intuition som räckte mycket långt. Hon kunde leda ett möte på ett 

självklart auktoritativt sätt. Hon lyssnade till tjänstemännen och nämndens ledamöter 

och kunde skickligt sammanfatta en diskussion för att komma fram till beslut. Hon 

visade stor respekt för människor som begärt företräde när deras ärende var uppe till 

behandling. Hon kunde hantera svåra och känsliga situationer på ett föredömligt sätt. 

Hon var helt enkelt en strålande förebild. 

 

                                                 
53 Carl-Göran Ekerwald Diogenes lykta Essäer s 105 
54 Gunnar Bergendal Ansvarig handling s 35 
55 Ludwig Wittgenstein Om visshet Lund 1981 s 43 
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Bergendal menar att det är handlingen och dess ansvarighet som förenar snarare än 

sakkunskapen56.  Vad vi måste lära innan vi kan göra, lär vi oss genom att göra. Det 

praktiska omdömets skolning bygger på att vi lär av vårt ansvariga handlande57. Det 

betyder att en instrumentaliserad politikerroll aldrig kan motsvara de krav vi har rätt att 

ställa på förtroendevalda politiska företrädare. Det krävs inlevelseförmåga och 

inkännande. Nils Friberg formulerar det så här i sin avhandling ”Det ovägbaras tyngd”, 

den ansvariga handlingen får sin näring av att bli berörd, den kommer mer sällan ur en 

rationell kalkyl58. Den fria förmågan och beredskapen att använda sitt omdöme, sin tro 

på saken och sin berördhet är sannolikt en av de främsta förutsättningarna för att en 

arbetsuppgift, vilken som helst, ska lyckas59. Det är Märta Karlsson han beskriver. 

 

Utan engagemang och tro på de idéer man företräder står man sig slätt som representant 

för ett politiskt parti eller ideell organisation. Hanna Arendt menar att det politiska 

handlandet kräver perspektiv långt utöver den egentliga sakkunskapens --- men den för 

ett visst område ansvariga politikern måste vara engagerad i frågan, den måste angå 

henne60. Perspektiv och engagemang tror jag är krav de flesta ställer på en politisk 

företrädare. Då gäller det att vara en levande själ, öppen för intryck och impulser från 

andra områden än politiken. De konstnärliga uttrycksmedlen är en stor tillgång för att 

utveckla intuition och fantasi genom sitt personliga tilltal. Många gånger handlar det 

politiska handlandet om att gå utanför det givna, att hitta lösningar i oförutsedd terräng.  

 

                                                 
56 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003  s 65 
57 Aa Gilbert Ryle införde i The Concept of Mind (1949) distinktionen mellan knowing-that och knowing-

how. Det förra avser ett sakförhållande som fastställs, det senare avser något som skall göras. Men det 

engelska språket försummar en distinktion som blir tydligare på svenska, den mellan att veta hur och att 

kunna hur eller kanske bättre kunna göra. Man kan veta hur man gör något visst, genom detaljerade 

beskrivningar och regler (hur man talar eller skriver ett främmande språk eller hur man kör bil) utan att 

kunna språket eller kunna köra bil. Den unge läkare vet hur man diagnosticerar och behandlar en viss 

sjukdom, men kan kanske inte göra detta. Han är mer eller mindre hjälplös när det i det praktiska mötet 

med en patient gäller att ta de initiativ som situationen kräver. Handlingskunskapen är knuten till 

erfarenhet.s 37 
58 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd Stockholm 2012 s 125 
59 Aa s 124 
60 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003 s 37 
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6.1 Jöback 
Jag tänker på när jag som kommunpolitiker i Norrköping fick i uppdrag att leda ett 

samverkansprojekt mellan kommunen, berörda myndigheter och organisationer för att 

komma tillrätta med oroligheter och våld i city och otrygghet och mobbning i skolan. 

Projektledare blev en folkhögskollärare tillika pastor i Svenska Missionsförbundet med 

sällsynt goda egenskaper att komma i närkontakt med unga människor. En väg vi gick 

var att ta hjälp av teater, musik och film. Det blev en videofilm om mobbning med 

Norrköpingsungdomar som skådespelare och en nyskriven ungdomsmusical också med 

ungdomar från stan förutom huvudrollen. Vid den audition som föregick 

rollbesättningen dök en mycket ung Peter Jöback upp. Han fick rollen. De konstnärliga 

uttrycksmedlen är viktiga i den personliga utvecklingen men de kan också användas 

konkret som politiska lösningsmedel. Det visar mitt exempel. 

 

Politikerna i Norrköping handlade praktiskt politiskt för att komma åt ett problem som 

medborgarna identifierat. Går man till Hanna Arendt så menar hon att handlingen är 

den högsta formen av mänskligt görande61 och den kan inte vara bunden till 

förutbestämda mål utan den är beroende av situationens krav och osäkerhet. I 

handlingen ligger makt och för henne är det demokratins makt som uppstår när 

människor handlar tillsammans. Den praktiska handlingskunskapen är denna makts 

kärna62. Den fara hon identifierat är att utrymmet för handling har minskat. 

Marknadskrafterna expanderar och politiken trycks tillbaka. Då ser vi risken att 

politiken instrumentaliseras och influeras av dagens tankesörja, ekonomismen och 

konsumismen. Vem sätter agendan? Vilka styr? Vem har makten – över besluten eller 

ännu viktigare över dagordningen? Viktigast på nyliberalernas dagordning är att minska 

det politiska inflytandet och politikens kvarvarande uppgift blir att tillgodose 

marknadens behov. Politiken blir en del av marknaden. Målen sätts av andra aktörer och 

det praktiska politiska arbetet reduceras till tekniken att nå målen63. Då kan vi tala om 

politikens instrumentalisering – från kamp till förvaltning. Desto större blir kraven på 

dagens politiker att definiera sitt uppdrag. Företrädare för medborgarna eller 

marknaden?  

 

                                                 
61 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003 s 115 
62 Aa s 43 
63 Aa s 116 
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Bengt Göransson uttrycker det så här i sin bok ”Tankar om politik”. Först när politiken 

ses som en möjlig motkraft kan den få betydelse.64  Medborgaren blir när han ses som 

kund hos samhället fånge hos politikerna i stället för deras uppdragsgivare.65 

 

7 Att få syn på kunskapen 
Bergendal skriver om att ansvaret (i min tolkning det politiska ansvaret) är oupplösligt 

förenat med att göra erfarenheter, att lära sig något och han citerar Elias Canetti ”kan en 

människa som inte lär sig något känna ansvar”?66. Det är ett intressant uttalande. En 

fråga giltig i många sammanhang och situationer. För mig betyder det att ta ansvar för 

ett eget lärande, ett krav på att man fördjupar och breddar sitt perspektiv, i synnerhet om 

man har ett politiskt ansvar.  

 

Hur gör man när man befinner sig på okänd mark? Man letar sig fram, man prövar sig 

fram i hopp om att hitta fram, att hitta en lösning, att lära sig något man inte kunde. 

Förtrogenheten förvärvar vi genom att själva göra men också genom att själva se och 

själva pröva ut och överskrida gränser67. Kunskap kan medvetet inhämtas, men 

kunskapen finns också i vardagen runt omkring oss. I det politiska mötet och samtalet 

finns kunskapen i praxis. Praxis är ansvarig handling68. Många anser att politiker i 

första hand har ansvar inför sina väljare, men det är en stark begränsning. En 

kommunpolitiker har ansvar för alla medborgare i den kommun hon är vald.  

 

Göranzon skriver i ”Spelregler” mycket tankeväckande om det dubbla perspektivet, att 

ha idéer och tankar i huvudet är inte samma sak som att kunna formulera dem. Man är 

samtidigt både innanför och utanför sig själv. -- Det är svårt att fånga reglerna som 

styr handlandet.69 Regeln är inbyggd i handlingen menar Wittgenstein och förklarar i 

den avslutande delen av Tractatus att det outsägliga också har ett genuint värde - det 

                                                 
64 Bengt Göransson Tankar om politik s 9 
65 Aa s 13 
66 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003 s 75  
67 Aa s 109 
68 Aa s 86 
69 Bo Göranzon Spelregler – om gränsöverskridande Stockholm 2001 s 87 
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som inte kan utsägas bara visas70. Det betyder att i det politiska ”hantverket” utgör 

förebilder och exempel det sätt som yrkeskunnandet kan läras. Exemplen kan vara 

konkreta men också vara hämtade från konstnärligt skapande. Göranzon skriver ett 

yrkeskunnande som byggs upp i form av reflekterad erfarenhet har en mer fruktbar 

analogi med konstnärlig verksamhet än med vetenskaplig kunskap.71 I min nuvarande 

roll som mentor till nyblivna och blivande politiker tar jag detta som exempel, läs 

skönlitteratur och idélitteratur, gå på teater och konserter. Jag försöker förklara, att vara 

professionell innebär att vidga sitt perspektiv mot en större överblick än den egna 

färdigheten72. Det innebär också att utveckla den egna färdigheten genom reflektion. 

Professor Allan Janik skriver i sin essä ”Litteratur, reflektion och kunskapsteori” i 

boken ”Cordelias tystnad” att vetenskapliga rapporter syftar till lösningar, reflektion 

syftar till förståelse av varför vi har de problem vi har73 och litteraturen kan hjälpa oss 

att reflektera. Att läsa rapporter tillhör den politiska vardagen och leder sällan till en 

aha-upplevelse. Harry Martinssons ”Vägen till Klockrike” eller Strindbergs ”Ett 

drömspel” är exempel på litteratur som har förmåga att gestalta problem så vi helt 

plötsligt förstår. Reflektion börjar med överraskning74 skriver Janik. I dess vidare 

betydelse är den ett sätt att finna en väg i situationer präglade av tvetydighet, kaos och 

nederlag75. Nadine Gordimers ”Hedersgästen” och Zakes Mdas ”The Heart of Redness” 

är exempel på två romaner som gett mig perspektiv på rasismens komplexitet. När jag 

började arbeta med och i Afrika så läste jag mig fram -  in i en kontinent, in i ett land 

(Mocambique), in i afrikanska familjer genom berättelser. Avtrycken av 

kolonialmakternas förtryck, de nya herrarnas makthunger, livet i denna smältdegel av 

etnicitet, religion, social oro och fattigdom gav insikt och underlag för reflektion och jag 

tror – ett mer utvecklat omdöme. Spännande med Montaigne som kanske är den förste 

                                                 
70 Allan Janik och Stephen Toulmin Wittgensteins Wien Vad Witttgenstein vill säga är att vi kan bara 

upptäcka ”det högre” i det som språkets satser inte förmår fånga eftersom inget ”faktum” som kan 

”avbildas” genom en ”sats” kan göra anspråk på vare sig vår moraliska underkastelse eller vårt 

estetiska gillande Lund 1987 s 235 - 236 
71 Bo Göranzon Spelregler s 137 
72 Aa s 163 
73 Allan Janik Litteratur, reflektion och kunskapsteori Cordelias tystnad Stockholm 1991 s 37 
74 Aa s 42 
75 Aa s 43 
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filosofen som frågar sig hur just läsandet kan spela en roll vid utvecklandet av det 

erfarenhetsbaserade omdömet.76  

 

Till skillnad från Wittgenstein vars språkspel ju pendlar mellan språk och erfarenhet gör 

Bergendal en intressant beskrivning av filosofen Karl Jaspers syn på kunskap som 

rörelse i analogi med Diderots rytmtänkande. Kunskap är rörelsen från erfarenhet till 

tänkande från tänkande till erfarenhet77. Jasper ser kunskapens väsen som ett spel, som 

en lek mellan tanke och erfarenhet78. Fantasi och förnuft i växelspel ger möjlighet att 

utveckla ett gott omdöme. Havemose skriver så väl: I insiktens väsen finns en rörelse, 

en rörelse mellan tanke och erfarenhet79.  En rytm skulle Diderot sagt. I ”Rameaus 

brorsson ” pågår en kamp mellan känsla och intellekt och det är rytmen mellan det 

kontrollerade förnuftet och kaotiska momentet som intresserar Diderot. En balansakt i 

vilken intellektet utvecklas i kontakten med känslan.80    

 

7.1 Reggio Emilia 
Ett talande exempel på denna kunskapssyn har jag upplevt i Italien. Jag har som 

politiker varit starkt engagerad i barns uppväxtmiljöer och lärande och insåg tidigt att 

bra förskola och skola var ett verksamt medel att positivt påverka och förändra villkoren 

för barn. Jag har besökt förskolor på flera håll i världen, men återvänt till Reggio Emilia 

i Italien, som för mig står för den bästa pedagogiken. Loris Malaguzzi heter mannen 

som utvecklat den. Han beskriver den så här: 

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

Verkligheten och fantasin 

Vetenskapen och fantasteriet 

Det inre och det yttre 

                                                 
76 Bo Göranzon Spelregler s 156 
77 Gunnar Bergendal Ansvarig handling Dialoger 67-68 2003 s 140-141 
78 Aa s 141 
79 Karin Havemose Konsten att uppfinna hjulet två gånger s. 195 
80 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 80 
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Görs till varandras motsatser81 

Han tror på konsten. Genom upplevelserna i det skapande arbetet stimulerar man barns 

intellektuella och tankemässiga utveckling. Bakom bildskapandet når man de logiska 

tankegångarna. Fantasin blir därmed förnuftets förutsättning. 

 

Jag minns särskilt daghemmet Diana, ett vackert hus med glasväggar mitt i stadsparken 

i Reggio Emilia. Det var en stark skönhetsupplevelse att kliva in i husets välkomnande 

entré med rymd och ljus, stora gröna växter och glasskålar med skimrande guldfiskar. 

Förskolan var uppbyggd kring två ljusgårdar, den ena med träd och blommor, den andra 

med fåglar. I mitten låg ateljén som förskolans hjärta och markerade den skapande 

pedagogiken som förskolans arbetssätt. Under ett år arbetade man med samma tema och 

gick verkligen på djupet. Ett år var temat duvans värld: skelett, vingar, fjädrar, allt 

kroppsligt, men också hur duvan bor, äter, har familj, vänner och vad den ser och gör 

när den flyger. Ett annat år var temat löv. Man studerade lövens nätverk och kunde så 

småningom överföra lövens nätverk till stadens nätverk med gator. Man målade, 

tecknade, experimenterade, lekte, hoppade, allt som barn gör om de får chansen. 

Resultatet av arbetet syntes i hela förskolan, mest imponerande var deras stora, vackra 

målningar. 

 

 

 

 

Vad gör 

man med så 

starka intryck? Jo, man vill genast omsätta dem. Jag var då politiskt ansvarig för 

barnomsorgen i Norrköping och kunde agera. Vi tog fram ett pedagogiskt program för 

våra förskolor byggd på Reggio Emilia-pedagogiken. Vi skapade ett barnpedagogiskt 

centrum mitt i stan. Vi använde fröknarna Ellen och Maria Mobergs fond. De öppnande 

den första folkbarnträdgården i Sverige, i Norrköping 1904. 1909 startade de 

Fröbelinstitutet för utbildning av barnsköterskor och barnträdgårdslärarinnor i 

Norrköping. Med deras fond kunde vi finansiera flera förskollärares resor till Reggio 

Emilia för att studera pedagogiken på plats. Vi var den första stora kommunen i 

Sverige, som införde barnomsorgsgaranti 1988. Lagen kom först 1995. Samma år 

                                                 
81 Norrköpings kommun Socialförvaltningen Reserapport från Italien april 1986 s 4   
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försvann jag till Riksdagen och Socialutskottet, även där blev jag ansvarig för 

barnomsorgspolitiken för socialdemokraterna. 1992 föreslog jag utskottet att åka på en 

studieresa till Reggio Emilia. Trosviss om att deras sätt att arbeta är det bästa för barn. 

Övertygad om att om barn tidigt får tillgång till det gestaltande språket kan det vara 

avgörande för en positiv utveckling både intellektuellt och socialt. Utskottet reste och 

fler fick dela upplevelsen av Reggio Emilia-pedagogiken. 

 

Vi talar i vårt ämne ofta om begrepp och begreppsbildning. Jag menar att i barnets tysta 

kunskap skapas begrepp. Göranzon skriver att det är i växelspelet mellan språk och 

handling som den grundläggande begreppsbildningen sker82. Det är i handlingen man 

kan överföra den tysta kunskapen83. Det är vår användning eller praxis som visar hur vi 

förstår något84. Det märkliga sker - det syns i handling när barnet tillägnat sig ny 

kunskap.  

 

7.2 Afrika 
Jag har många gånger haft anledning att fundera över synen på kunskap och 

kunskapsöverföring i andra kulturer. Varför kan vi inte snabbare minska undernäringen 

av barn i Afrika? Kopplingen mellan mammans utbildningsnivå och barnets vikt är 

påfallande, men måste vi vänta tills alla mammor har nått dithän? Hur kan man få stopp 

på svedjejordbruket som är den enskilt viktigaste luftföroreningskällan i Afrika? Varför 

har så många jordbruksprojekt misslyckats, även där det finns ett överskott på bördig 

mark? Jag ser det som ytterligare ett exempel på att kunskap inte kan överföras utan 

måste erövras genom egen praktik i den verklighet som omger människan. Vår 

västerländska kunskapssyn är alltför begränsad för att kunna bli direkt användbar. Visst 

kan vi med svensk kunskap hjälpa till att bygga upp en statistisk centralbyrå och en 

riksrevision, men det blir betydligt svårare att lära ut goda matvanor på den afrikanska 

landsbygden. Förutsättningen är att det finns en förankring i den egna kulturen och 

traditionen.  

 

Idag finns en spännande utveckling i Afrika och även i andra utvecklingsländer byggd 

på mobiltelefoni. Den nya kommunikationsteknologin är utvecklad av UNICEF 

                                                 
82 Bo Göranzon Spelregler s 14 
83 Aa s 27 
84 Aa s 35 



  
 

 25 

Innovation Center och heter U-report. Man utnyttjar det faktum att mobiltelefonin 

exploderat över den afrikanska kontinenten. Tusentals unga afrikaner är nu u-reporters 

och deltar i en pågående dialog med ett UNICEF team på plats i berört land. Ämnen 

som diskuterats är utbrott av sjukdomar som HIV och ebola, rent vatten, 

könsstympning, barnäktenskap med flera brännande frågor. I Uganda finns 270 000 

unga u-reporters. De spelar en avgörande roll som observatörer och rapportörer. När det 

2013 uppstod en allvarlig sjukdom på bananplantorna kunde de med hjälp av sina 

mobiler rapportera om de såg angripna bananplantor och då kom skadebekämpare dit 

och sjukdomen dog ut. U-reporters används också för ren datainsamling, t ex går ett sms 

ut på morgonen till samtliga med frågor som: hur många elever har kommit idag, har er 

lärare kommit, har ni fått era skolböcker, och så vidare?85 Dessa frågor ger en 

omedelbar uppdatering och ovärderlig information till skolmyndigheter, 

frivilligorganisationer och biståndsgivare. På Unicefs hemsida för Uganda kan man ta 

del av hur u-reporters används som informatörer. Det kan handla om nutrition, 

vaccination, moskitonät mm. Det som är intressant i analogi med vårt ämne är den roll 

tekniken spelar. Den är ingenting värd utan den användning den ger möjlighet till. I det 

här fallet social mobilisering, med både kunskapsinhämtande och kunskapsspridning 

och som gett många unga afrikaner en viktig roll att spela i sina samhällens utveckling.  

 

8 Att förhandla 
En stor del av en politikers normala arbete är att diskutera fram förslag, möjliga 

lösningar om man inte är överens och beslut. Kort sagt man förhandlar. 

Förhandlingsarbete är att arbeta i ett gränsland. I en förhandling är fantasin en stor 

tillgång. Förmågan att med dess hjälp ”se” en rad tänkbara förslag och ståndpunkter 

framför sig. Det handlar både om att själv utveckla ett flexibelt tänkande i relation till 

motparten, men också vara beredd att använda sitt eget förhandlingsupplägg så 

förnuftigt som möjligt. Att våga överskrida både mentala och konkreta gränser är en del 

i framgångsrika förhandlingar. 

 

En politiker måste precis som en uppfinnare utforska verkligheten och är samtidigt en 

medskapare till verkligheten86  genom de beslut hon kommer att fatta. Att överträda 

                                                 
85 Seminarium på Sida om innovationer i biståndet 20141204 
86  Karin Havemose Konsten att uppfinna hjulet två gånger s. 198 
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gränser och ta risker tillhör denna vardag. Konkret kan det innebära att i ett 

förhandlingsspel försöka bedöma om det förslag jag tänkt lägga har en chans att vinna 

bifall eller ska jag modifiera det? Hur ska ett godtagbart förslag se ut som har något till 

var och en? Hur ser kompromissmöjligheterna ut? Var går motförhandlarnas 

smärtgränser? Hur ser jag till att ingen målar in sig i ett hörn?  Hur mycket ska jag 

avslöja inledningsvis av var jag står utan att stänga några dörrar? Hur bedömer jag deras 

förhandlingsmandat? Hur läser jag av tonfall, ansiktsuttryck och personligheter? Ska jag 

lägga förslaget nu, sätta ner foten och utmana eller ska jag avvakta och lyssna lite till på 

diskussionen? När kommer det rätta ögonblicket? Man måste ha en stark känsla för 

”timing”. Att kunna vänta på ett lämpligt tillfälle för att gripa in i ett skeende som 

pågår87 är avgörande egenskaper. Diderot ger en rad anvisningar i ”Rameaus brorsson” 

hur man ska klara av en dispyt med osäker utgång. Även han är inne på ”timing” och 

vikten av att passa in sina inlägg rätt, genom att gripa tillfället och stunden. Man klarar 

sig bara undan med omdöme och uppfinningsrikedom menar brorssonen.88 

 

Åberg beskriver det som att en skicklig utövare anpassar sitt handlingsmönster till en 

ständigt skiftande yttervärld89. Musikern arbetar i en praxis, vilket även jag har gjort. I 

praxisanvändningen ligger en tolkning av situationen, vilket är oerhört viktigt i en 

förhandling där man måste reagera i stunden.  Havemose refererar till Janik som menar 

att det finns många likheter mellan drama och när vi står inför någon form av 

genombrott i det praktiska arbetet.90 För mig kan genombrottet ha handlat om en 

uppgörelse i pensionsförhandlingarna, ett löfte om barnomsorgsgaranti i ett kommunalt 

valprogram eller beslut om tillfälligt uppehållstillstånd i EU:s ministerrråd. 

 

En bra förhandlare måste använda sitt reflekterande omdöme för att nå framgång. Man 

måste också vara väl förberedd på en rad olika möjliga alternativ vid sidan om det mål 

man vill uppnå. Man måste välja sina strider. Man kan inte slåss för allt man vill uppnå. 

Professor Kjell S Johannessen skriver i sin essä ”Tankar om tyst kunskap” om att 

behärska en ofantligt stor repertoar av situationer.91I den processen är Bergendals 
                                                 
87 Sven Åberg Spelrum s 182 
88 Denis Diderot Rameaus brorsson s 49 
89 Sven Åberg Spelrum s 62 
90 Karin Havemose Konsten att uppfinna hjulet två gånger s 207  
91 Kjell S Johannessen Tankar om tyst kunskap Dialoger om yrkeskunnande och teknologi  Peter Tillberg 

red s 262 
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tankar i essän ”Samspelet av mänsklig mångfald” intressanta när han skriver om 

människokännedom och refererar till Wittgenstein. Människokännedom är exempel på 

en slags praktisk kunskap (fronesis) som inte är sakkunskap (techne).92 Vi lär oss den 

genom att möta människor och genom konsten och litteraturen. Det är en moralisk 

kunskap menar Wittgenstein och i den mobiliseras hela iakttagelsens och tankens 

skärpa och vakenhet.93 Detta stämmer mycket väl med min erfarenhet av 

förhandlingsarbete. Den som inte har förmågan att läsa av sin motpart står sig slätt. I en 

förhandling måste man verkligen lyssna på vad motparten säger och vad hon inte säger. 

Varenda nyans, tonfall och ansiktsuttryck kan vara avgörande för förståelsen av 

motpartens förhandlingsvilja och hur nästa steg i en förhandlingsprocess kan 

formuleras. Endast genom lång erfarenhet kan man utveckla en sådan kunskap.  

 

Det var den grekiske filosofen Aristoteles som införde begreppet fronesis för att 

beteckna ett speciellt slags praktisk handlingsberedskap att kunna göra det rätta i olika 

situationer.94  Kan man tillämpa både techne (att ha teknisk insikt) och fronesis i sin 

yrkesroll, både kunna sina saker och våga ta ansvar?95 

  

8.1 Pensionsreformen 
Min största politiska utmaning kom 1996 när jag som nytt statsråd på 

Socialdepartementet fick ta över ansvaret för Genomförandegruppen för det nya 

pensionssystemet. Jag hade följt arbetet som pågått några år från min roll som 

ordförande i Socialförsäkringsutskottet men nu blev ansvaret mitt. 

Genomförandegruppen bestod av en representant från varje parti som stod bakom 

överenskommelsen om nytt pensionssystem (m), (fp), (c), (kd) och (s). Jag började med 

det sociala genom att träffa varje partiföreträdare en och en, avdramatiserat över en 

kopp kaffe i mitt tjänsterum. Det var starten på att bygga en relation till var och en, 

samtidigt som jag försökte lära känna dem. Jag kände till alla som politiska kollegor 

men jag ville försöka komma lite närmare deras personligheter. Nästa steg var att få 

klart för mig deras aktuella positioner, i synnerhet, i de mest konfliktfyllda delarna. 

                                                 
92 Bergendal Samspelet av mänsklig mångfald Dialoger om yrkeskunnande och teknologi Peter Tillberg 

red  s 303 
93 Aa  s 304 
94 Lars Mouwitz Matematik och bildning s 40 
95Aa s 40 
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Utifrån detta var det möjligt att lägga upp en förhandlingsstrategi med målet att hitta en 

gemensam bild. I Bergendals essä får Kant citera latinets sapere aude, våga kunna. Våga 

göra vad som krävs våga handla! 96 . Själva görandet är en ansvarig handling som 

kräver initiativ och risktagande. En bra beskrivning av det läge jag befann mig i. 

Filosofen Hannah Arendt ser praxis, ansvarig handling som den högsta formen av 

mänsklig verksamhet, utövad i politiken. Hon hävdar att det inte är sakkunskap som är 

viktigast utan insikt och praktiskt förnuft. Jag kan hålla med i princip, men i praktiken 

måste man ibland verkligen plugga på varenda detalj. Pensionsreformen är ett sånt 

exempel där detaljkunskapen var en förutsättning för att förstå hur en tiondels 

förändring av delningstalet påverkade utfallet av kommande pensioner. 

 

Det var både en teknisk och matematisk utmaning att arbeta med pensionsreformen, Vi 

skulle fatta beslut på prognoser, som löpte femtio år framåt i tiden. Ekonomisk tillväxt 

och befolkningsutveckling var två avgörande parametrar. I förhandlingarna om det nya 

pensionssystemet låg en grundläggande svårighet. Vi var inte ense om vad kärnfrågan 

var. Skulle vi koncentrera förhandlingarna till hur rimliga pensionsnivåer skulle se ut 

över tid med hänsyn till förväntad tillväxt i ekonomin eller skulle vi diskutera hur stor 

del av det samhällsekonomiska utrymmet som skulle avsättas till pensioner utan 

tillräcklig hänsyn till nivåer? Oenigheten mellan finans- och socialdepartementen 

kändes tidvis oöverkomlig. Kampen stod mellan två synsätt. Janik skriver i ”Kritiken av 

teknologin – för en ny strategi” vi måste alltid minnas att de allvarligaste frågor vi 

ställs inför handlar om ”i grunden omstridda begrepp”97 dvs oenighet kring just vad de 

väsentliga frågorna är. Att kunna ta överhanden i en konflikt är att vara beredd att följa 

med i diskussionen också när den leder oss in på obekant område98.  Citaten pekar rakt 

på förhandlingssituationer där en viktig utgångspunkt är att identifiera kärnfrågorna och 

förhandla dem.  

 

                                                 
96 Bergendal Samspelet av mänsklig mångfald Dialoger om yrkeskunnande och teknologi Peter Tillberg 

red s 303 
97 Allan Janik i Humanvetenskapens kardinalproblem – oenigheten om begreppens innebörd, refererar 

han till William Conolly som har utvecklat Gallies ståndpunkt i sin ”The terms of Political Discourse”. 

Där identifierar han de i-grunden-omstridda begreppen inte bara som meningsmotsättningens rationella 

grund utan också – och just därför -  som den rationella grunden för politiken överhuvudtaget.  Den inre 

bilden.  Bo Göransson red Stockholm 1988 s 41  
98 Allan Janik Kritiken av teknologin – för en ny strategi. Cordelias tystnad s 99  
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Det okända var framtiden och tillväxten i ekonomin på 30-50 års sikt. Vi rörde oss med 

siffror från 120 miljarder till 400 miljarder beroende på hur långt fram i tiden vi 

försökte beräkna omfattningen av pensionsutbetalningarna. Vi gjorde bedömningar av 

pensionsutfallet beroende på hur stor andel av lönesumman 18 % , 19 % eller 20 % som 

skulle gå till pensioner. Vi räknade på konkreta fall till exempel vad det skulle betyda 

att ta bort pensionsrätt för studier. Det blev 120 kronor per månad i minskad pension för 

fyra studieår. Vi arbetade mycket på följsamhetsindexeringen, som är en grundpelare i 

nya systemet och ska garantera att löner och pensioner följs åt. Den innebär att utgående 

pensioner beräknas enligt ett inkomstindex minskad med en norm, som till slut 

fastställdes till 1,6. Normen är helt central, där varje tiondel upp eller ner får effekt 

beroende på kopplingen till tillväxten i ekonomin. För en icke matematiker med bara 

gymnasiematematik i botten, vilket möjligen uppvägdes något av 40 poäng (gamla 

systemet) i nationalekonomi, var detta en verklig intellektuell utmaning.  

 

Professor Lars Mouwitz skriver i sin avhandling att det verkar behövas ett omfattande 

övande för att upparbeta en tillräcklig förtrogenhetskunskap för kreativ 

problemlösning99 För min del var uppdraget dubbelt, jag skulle både försöka hitta 

kreativa lösningar på själva systembygget och jag skulle dessutom försöka förhandla 

hem de lösningarna först med Finansdepartementet och sedan med övriga partier. För 

mig handlade det om att gå in och igenom och titta vad som fanns bakom de mest 

obegripliga formler och förstå att där öppnade det sig en verklighet som handlade om 

kronor och ören, om levnadsstandard och livskvalitet på äldre dar. Mouwitz skriver i sin 

avhandling, till sist måste matematikern våga språnget och tolka tecknen, en form av 

begripande som är typisk för humaniora.100 I mitt fall var det politikern som måste 

tolka. 

 

I förhandlingsarbetet presenterades å ena sidan konkreta exempel på framräknade 

pensioner för människor med olika lönenivåer och arbetstider, å andra sidan abstrakta, 

långsiktigt uppskattade ålderspensionsutgifter. Jag tänker på Diderot och hans ord - att 

den verkligt kvalificerade undviker det abstrakta och närmar sig verkligheten med 

konkreta exempel101. Det kom att ta flera månader av kompromissande fram och 

                                                 
99 Lars Mouwitz Matematik och bildning s 63 
100 Aa s 56 
101 Bo Göranzon Spelregler s 28 
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tillbaka. Det okända spökade hela tiden i bakgrunden. En fråga var bland annat hur vi 

skulle beräkna  realräntan i de långsiktiga kalkylerna. En uppskattad realränta på fyra 

procent eller den klassiska uppfattningen att realräntan är lika med tillväxten? Självklart 

gav det helt olika beräkningsunderlag. Och hur klokt var det att sätta AP-fonden i 

täljaren när man skulle räkna ut ”bromsen”?  I Bo Göranzons fiktiva dialog ”Bortom all 

visshet” talar filosofen Wittgenstein och forskaren Turing med varandra. Wittgenstein 

frågar Turing – ”men du tycks tro att det kan finnas ett tredje slags fel att kalkylen själv 

är behäftad med fel?” Turing svarar – ”vad jag invänder mot är att bron faller ner”. 
102 Vad hände med vår kalkyl?  Pang,”bromsen”slog till mycket tidigare än någon 

kunde anat. 

 

8.1.1 Brobyggarna 

I författaren Jan Guillous roman ”Brobyggarna” möter vi ingenjören Lauritz och basen 

Johan Svenske. De bygger järnväg över Hardangervidda och den största utmaningen är 

broarna. Bron över Kleivefossen med ett spann på 37 meter blir kraftprovet för 

ingenjören och hans viktigaste medhjälpare, basen. 

 

”Lauritz tog fram sina nya ritningar där han mer exakt anvisat hur de största blocken i 

stenvalvet skulle utformas och hur byggnadsställningarna skulle resas.---- 

- Jo, jag ska säga ingenjörn att det här ser inte så dumt ut alls. 

- Jag förstår sade Lauritz avvaktande. I själva verket förstod han inte alls.  

- Så då är vi överens då föreslog Johan Svenske efter en lång tystnad. 

- Överens om vadå måste Lauritz fråga. 

- Men vi är alltså överens om att ingenjörn sköter teodoliten och jag bygger. Omvänt 

skulle det ju inte fungera. Ingenjörn mäter och räknar på vinklarna och avstånden, men 

bygget sköter jag. Blir det bra?”103 

 

Ett talande exempel på teoretisk respektive praktisk kunskap materialiserad i mänsklig 

form i Guillous roman. Och Kleivebron föll inte ner. 

 

Underlaget till pensionsreformen med alla tabeller och kurvor fanns i princip hela tiden 

att tillgå i förhandlingsarbetet. Kurvorna flyttade lite upp och ner och tabellerna likaså 

                                                 
102 Bo Göranzon Spelregler s 95 
103 Jan Guillou  Brobyggarna  Stockholm 2011 s 110 
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beroende på vad man satte in för siffror, men så här i efterhand kan jag bara konstatera 

att tiden var nödvändig för att pensionsreformen till slut skulle komma på plats. Ingen 

sida vann förhandlingen. Alla fick kompromissa.  

 

Statsvetaren Alf Ross skriver i sin klassiska bok ”Varför demokrati” om kompromissen 

som demokratins väsen. Det väsentliga i kompromissens anda sammanhänger med 

respekten för andra människors autonomi104. En tro på något gemensamt mänskligt som 

förenar, som är starkare än det som skiljer och som kan bilda grundvalen för 

samförstånd. En bra beskrivning av vårt förhandlingsarbete. 

 

Aristoteles menar att politik är ett typiskt exempel på fronesis, en verksamhet med 

öppna interaktioner där man ömsesidigt bildar varandra och kan komma fram till 

rättfärdiga och goda ordningar105. Ja, det var en bildningsresa att leda denna 

förhandling. Resultatet tjänar som föredöme för många länder med svällande 

pensionsutgifter, men bland våra pensionärer pyr missnöjet, kanske inte i första hand 

över systemet utan över ”bromsen” och det orättvisa skatteuttaget. Samma skatt för 

löntagare och pensionärer var en av grundbultarna i det nya pensionssystemet, som 

frångåtts i och med jobbskatteavdraget. 

 

Lars Mouwitz skriver, att vara bildad är att se möjligheter, men också gränser, att vara 

känslig för när något är tillämpbart 106. Han menar också att för att kunna fälla goda 

omdömen ska man först ha utvecklat en helhetsbild107. Detta är insikter som enligt min 

mening är och borde vara relevanta för allt politiskt arbete. För att skapa sig en 

helhetsbild108 räcker det inte med erfarenhet utifrån egen erfarenhet utan det krävs ett 

inflöde av andra intryck som kan bearbetas i en process liknande den konstnärliga 

process Göranzon skriver om. I den processen kan konsten, musiken och litteraturen 

vidga medvetandets ramar109. Då kan man tala om att man använder sig av en 

                                                 
104 Alf Ross Varför demokrati Stockholm 1965 s 120 
105 Lars Mouwitz Matematik och bildning s 40 
106 Aa s 127 
107 Aa s 31 
108 Nils Friberg skriver i sin avhandling Det ovägbaras tyngd om problemet med att skapa sig en 

helhetsbild. Jag återkommer till det i avsnittet Politiken utmanas 
109 Bo Göranzon Spelregler  s 9 
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reflekterad erfarenhet, som också innehåller en kreativ förmåga att lösa ett problem på 

en annan nivå än den där nyss alla lösningsförsök misslyckades110.  

 

8.1.2 Paris 

Vid Rue de Rivoli i ett rum på hotell Meurice avgörs i gryningen den 25 augusti 1944 

Paris öde, i alla fall om man ska tro pjäsen ”Diplomati” av Cyril Gely. Pjäsen berättar 

historien om hur Sveriges generalkonsul i Paris, Raoul Nordling räddar staden från 

tyskarnas planer på total förstörelse genom en lång nattlig förhandling med den tyske 

generalen Dietrich von Cholitz. Det är spännande att följa förhandlingsspelet mellan 

Nordling och generalen. Nordling för hela tiden in nya moment i förhandlingen. Till en 

början uppehåller sig Nordling mest kring det uppenbara. Man förstör inte en så 

historiskt och kulturellt betydande stad som Paris och man förorsakar inte tusentals 

dödsoffer. Dessutom står de allierade snart vid stadsgränsen, vilket gör det hela än mer 

meningslöst. Cholitz hänvisar till att han har Hitlers direkta order att spränga Paris. 

Förhandlingen utvecklar sig att bli en alltmer filosofisk diskussion om moral och 

lydnad. Nordling ifrågasätter om det inte finns en gräns för lydnad. Cholitz försvarar sig 

med att om han inte lyder Hitlers order kommer hans familj omedelbart att utplånas av 

Gestapo. Vad är det då som vänder förhandlingen och som får Cholitz stenhårda attityd 

att mjukna? Jo, det är när Nordling börjar tala i bilder: tänk dig, säger han till generalen, 

om tio år när du återvänder till Paris, hand i hand med din son, träden står gröna i 

boulevarderna, ni vandrar längs Seine och där står alla bokförsäljare, du pekar ut Notre 

Dame och Eiffeltornet och tillsammans njuter ni av stadens skönhet. Paris finns där för 

dig och alla andra. Nordling talar med känsla ett känslospråk som bryter igenom 

generalens hårda försvar. Med risk för sitt eget och sin familjs liv trotsar Cholitz Hitlers 

order och skonar Paris.   

 

Mitt exempel visar på hur man i en framgångsrik förhandling hela tiden flyttar sig till 

nya och andra nivåer, där andra aspekter, andra argument och motiv tas in. Exemplet 

ovan visar inte minst på kraften när känslor börja spela roll i argumenteringen.     

 

F utbildningsministern Bengt Göransson skriver i sin essä ”Sex legobitar och den enda 

vägen” om den tänkande människan som kan utnyttja de faktiska möjligheterna i 
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överraskande kombinationer för att skapa oväntade lösningar111. Det tycker jag 

uttrycker mycket väl det som kännetecknar Nordling och andra framgångsrika 

förhandlare.  

 

Exemplet visar också hur viktig atmosfären och kemin är mellan människorna i 

förhandlingsrummet. Bo Göranzon citerar Witold Gombrowicz ”Vigseln”  i sin essä 

”Dialogseminariet – ett laboratorium för det analogiska tänkandet” … men i själva 

verket är det ingenting som blir beslutat i mig, det beslutas mellan … mellan oss. 

Mellan oss uppstår det krafter, förtrollningar, impulser, gudar som kastar oss om 

varann som halmstrån…112  

 

8.2 Ministerrådet 
Jag kan nog inte säga att jag kände någon förtrollning i luften eller närheten av någon 

gud när jag satt som ordförande i Ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel 

och skulle förhandla hem de första direktiven i en gemensam asyllagstiftning för EU, 

men ändå – Gombrowicz har fångat något mycket karaktäristiskt för samspelet mellan 

människor. Och i mitt exempel vad som händer i en förhandling - i mellanrummet där vi 

sitter runt förhandlingsbordet. Det är starka krafter. Det är dynamik. Det är känslor av 

förvåning, upprördhet, ilska, acceptans. Det ligger ett förslag från ordförandeskapet, 

Sverige, på bordet. Det ligger ett antal reservationer. Det bollas ändringsförslag. Några 

accepteras, andra avvisas. Några medlemsländer blir nöjda. Andra är fortfarande 

missnöjda. Efter några timmar föreslår jag ajournering. Alla ska få tänka och jag och 

min svenske bisittare sitter kvar och samlar ihop alla synpunkter för att finna en 

gemensam nämnare. Vi måste åstadkomma enighet.  

 

Dags igen att börja. Vad händer då i detta spänningsfält. Jo, till slut har utmattningens 

taktik lett till att alla medlemsländer accepterar det svenska ordförandeskapets, i det 

läget rätt urvattnade kompromissförslag utom ett land, som begär ny ajournering för att 

gå ut och ringa till sin statsminister och be om lov att frångå sin reservation. I den här 

typen av förhandling där avslut endast kan nås med uppnådd enighet blir det mycket 

                                                 
111 Bengt Göransson Sex legobitar och den enda vägen Dialoger 71-72 2005 Det matematiska kulturarvet 

Gunnar Berg red s 128 
112 Bo Göranzon Dialogseminariet – ett laboratorium för det analogiska tänkandet  Dialoger 71-72 Det 

matematiska kulturarvet Gunnar Berg red s 17 
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jobbigt att bli kvar som ende motståndare till lagt förslag. I det här fallet var det 

uppenbart att ministerns regering satt en gräns som inte skulle få överskridas men 

trycket från övriga medlemsländer blev så starkt att man fick krypa till korset.  

 

I en förhandlingssituation sitter förhandlaren oftast med en plan hur förhandlingarna ska 

föras. Den bygger på förmågan att just se processen med flera ögon och den börjar långt 

innan ärendet kommit, som i mitt exempel, på Ministerrådets agenda. Sista instans 

innan dess är Coreper där respektive medlemslands EU-ambassadör förhandlat. Efter 

det är positionerna väl kända. Reservationerna, och det finns nästan alltid, är lagda och 

de olösta ärendena hamnar i knäet på ansvarig minister. Ibland har de redan legat där ett 

tag beroende på hur komplicerade och konfliktfyllda de är. I förhandlingsupplägget 

finns ofta förslag som man vet på förhand inte kommer att accepteras av motparten och 

som inte är så viktiga. De kan släppas under förhandlingarna. Det är en del av spelet. 

Man måste ha förslag som ger utrymme för att ge och ta. Givetvis gör motparten 

likadant. Det gäller bara att försöka genomskåda deras upplägg och inte sälja sig billigt. 

 

När det gäller fallet med asyllagstiftningen fordrades det förarbete på ministernivå. Jag 

minns fortfarande hur jag sitter i mitt torp i Vånga och pratar i telefon med tyske 

inrikesministern. Det är påsk och möte om några veckor. Jag bedömer honom som 

nyckelminister i denna fråga och en som måste bearbetas. Vi pratar länge och väl. Jag 

argumenterar medan snödropparna slår ut. Jag lyckas väl hyggligt, att få gehör för det 

svenska förslaget. Att handskas med ”i grunden omstridda begrepp” blir om möjligt 

ännu tydligare i internationella dialoger och förhandlingar. Janik menar att erkänna detta 

innebär åtminstonde möjligheten att bibehålla en ömsesidig kommunikation trots 

principiell oenighet113.  

 

I en förhandling ska man försöka leva upp till Diderots definition på mästerskap, att gå 

förbi det generella och abstrakta, att lita på sitt omdöme och se mångfalden i en 

komplex verklighet114. Instinktivt handlande byggd på intuition och lång praktisk 

erfarenhet är det som krävs för att få det magiska mellanrummet att fungera och komma 

                                                 
113 Allan Janik Humanvetenskapens kardinalproblem – oenigheten om begreppens innebörder Den inre 

bilden s 42 
114 Bo Göranzon Dialogseminariet – ett laboratorium för det analogiska tänkandet Dialoger 71-72 2005 

Det matematiska kulturarvet Gunnar Berg red Stockholm 2005 s 19 
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fram till ett gemensamt beslut.  Går det att förklara hur detta går till? Göranzon refererar 

till regissören Alf Sjöberg, som menade att den kritiska kunskapens paradox är att det 

alltid återstår något som förblir ogripbart. Scenkonsten är ett sätt nå fram till 

sanningen115 liksom litteraturen. 

 

8.2.1 Hummelhonung 

I författaren Torgny Lindgrens Augustbelönade roman ”Hummelhonung” får vi möta 

två gamla bröder fångade i ett livslångt beroende och hat. Ingen vill dö före den andre. I 

deras väg kommer en kvinna som agerar i det förpestade mellanrummet mellan 

bröderna och iscensätter deras död. Hon hanterar en helt fastlåst situation med list och 

kärlek. Göranzon skriver med utgångspunkt från Wittgenstein att de mest kritiska 

inslagen i mänskliga handlingar kan inte förstås analytiskt116 men kvinnan i 

”Hummelhonung” gör, förmodligen omedvetet, rätt analys och handlar därefter. 

 

Finske professorn i teoretisk fysik K V Laurikainen skriver i sin essä ”Vetenskapens 

möjlighet och dess gränser” i boken ”Den inre bilden” om verklighetens irrationalitet. 

Man kan bara behärska naturfenomenen i statistiskt avseende117. En rationell 

beskrivning av verkligheten gäller bara det genomsnittliga skeendet118. Den mänskliga 

kunskapen kan aldrig nå fram till själva verkligheten. Den kan bara beskrivas genom 

jämförelser och bilder119. Vetenskapens möjligheter har gränser. 

 

9 Att debattera och tala 
En politiker måste kunna debattera och tala. Det är ett grundläggande krav. Man måste 

kunna redovisa den politik man företräder. Man måste kunna argumentera för den, men 

man måste också kunna sin motståndares politik för att i en debatt angripa, ifrågasätta 

                                                 
115 Bo Göranzon skriver i Dialogseminariet – ett laboratorium för det analogiska tänkandet; Trots allt 

precisionssäkrare tekniska instrument som bidrar till att göra varje observation mer differentierad 

återstår alltid något som förblir ogripbart. Detta är den kritiska kunskapens paradox. I medvetande 

härom ville Sjöberg se scenkonsten som en möjlighet att bränna sig igenom verkligheten för att nå 

sanningen även om det endast ledde till ett tentativt svar. Dialoger 71-72 2005 Det matematiska 

kulturarvet s 22 
116 Aa s 24 
117 K V Laurikainen Vetenskapens möjligheter och dess gränser Den inre bilden Bo Göranzon red s 27 
118 Aa s 30 
119 Aa s 36 
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och så tvivel om bevekelsegrunder. Det är en kunskap som inte kan läras in teoretiskt 

utan kräver mycket praktisk övning. Samtidigt krävs konkret, teoretisk kunskap om det 

som ska debatteras, men hur det stoffet ska användas är praktiskt. Man kan gå talar- och 

debattkurser för att träna upp sin förmåga inte minst i realistiska rollspel. Det är viktigt 

att skaffa sig en bild av hur debatten kommer att te sig? Hur för jag fram mitt budskap 

så att det får mest effekt? Hur använder jag mitt replikmaterial? Vilka är mina starkaste 

argument?  Vad kommer meddebattörerna att svara? Hur mycket attack respektive 

försvar kommer att behövas? Argument behövs till både och. Min bror som var bättre 

skolad i SSU än jag och bättre rustad att argumentera, hade en väl utvecklad förmåga att 

se igenom en debatt och alltid lägga upp en mycket genomtänkt plan för hela 

genomförandet. Han kunde alltid komma igen på slutet med en knockout-replik. Kanske 

i stil med Diderots brorsson. Hans råd är att när dispyten har stegrats till den yttersta 

våldsamhet och man inte längre lyssnar på varandra utan alla pratar i munnen då ska 

man förbereda sitt utbrott med en lång tystnad och plötsligt ramla ned som en jättebomb 

mitt bland de stridande120. En både rolig och drastisk beskrivning av 

överraskningsmomentets kraft.  

  

Många års erfarenhet av debatterande har lärt mig att aldrig gå på rutin. Wittgenstein 

säger i dialogen att vila på sina lagrar är lika farligt som att vila under en snövandring. 

Du nickar till och dör i sömnen.121 Den gränsen vill man inte passera. För mig står det 

för att möta varje ny situation, varje nytt forum med ny publik och varje motståndare 

med respekt och ansvar. Alltid vara väl förberedd, ordentligt påläst och medveten om 

komplexiteten i de flesta sammanhang. Men man måste också vara helt närvarande i 

stunden. Kunna känna in stämningen i lokalen. Läsa av sina motståndare. Annars är 

risken stor att man misslyckas med sitt uppdrag. Den som bäst förstår debattens natur 

har störst möjlighet att vinna, skriver Janik122. Då spelar erfarenhet en stor roll och att 

man kan plocka fram essen ur rockärmen. 

 

Det handlar både om vad som sägs och hur det sägs och vilket kroppsspråk som 

används. Läser jag Diderot och hans råd så gäller det att vara en lugn och kylig 

                                                 
120 Denis Diderot Rameaus brorsson s 49 
121 Bo Göranzon och Anders Karlqvist Bortom all visshet. Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi 

Peter Tillberg red s 178 
122 Allan Janik Reflexioner över teknologi, konflikter, medborgarskap och mod. Cordelias tystnad s 102 
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iakttagare och som talare förhålla sig till orden, inte uppslukas av känslan, men utveckla 

den, hålla distans, men vara närvarande, hitta rytmen mellan förnuft och känsla och ge 

åhörarna en upplevelse utanför ramarna.  Det är inte den våldsamma personligheten 

som griper oss utan den förmågan är förbehållen den behärskade.123 Diderot 

underkänner känslighet samtidigt som han försvarar känslans rätt i konsten. Om 

skådespelaren vore känslig – skulle han då kunna spela samma roll två gånger i följd 

med samma intensitet och samma framgång?124 Nej, säger Diderot, endast den 

skådespelare som agerar reflekterat och efter studier av människonaturen _ _ _  är en 

och densamme i alla föreställningar, ständigt lika fullkomlig.125 Egenskaper som också 

borde känneteckna den gode talaren.  

 

Det finns flera berömda talare och tal som kan speglas mot Diderot: Martin Luther 

Kings ”I have a dream”- tal, Barack Obamas tal när han vann presidentposten första 

gången och Olof Palmes tal, som var mera av ett uttalande, julen 1972. Genomgående 

för talen var känslospråket. Drog känslan iväg med talaren? Nej, jag upplever att de 

kunde hålla distansen. Samtidigt var det unika händelser och lite orättvist att jämföra 

med Diderot som talar om upprepningens problem.  

 

Under hösten 2014 genomfördes en valrörelse där debatterna var fler än någonsin 

tidigare, dessutom hårt styrda av tuffa programledare. Slut på anföranden. Nu gäller att 

svara snabbt på deras frågor. Men frågorna tenderar att bli desamma liksom svaren. 

Viljan att lyssna till varandra och föra en verklig dialog är nära nog obefintlig. Vad vi 

nu menar med en verklig dialog? Janik menar att man bara kan tala om en dialog i den 

mån som det föreligger ett ömsesidigt accepterande av två olika synpunkter i en 

diskussion126. Men jag tycker man ska kräva mer av en dialog – att det handlar om 

utbyte av synpunkter och där man seriöst kommenterar motståndarens synpunkter.  

 

Valrörelsens debatter handlar inte om att lösa en konflikt utan tvärtom, att göra 

konflikten tydlig för publiken127. Argumenten som förs fram lämnar inget utrymme för 
                                                 
123 Denis Diderot Skådespelaren och hans roll s 21 
124 Aa s 18 
125 Aa s 19 
126 Allan Janik Offenbach – konsten mellan monolog och dialog. Cordelias tystnad s 49 
127 Allan Janik refererar i sin essä Reflexioner över teknologi, konflikter, medborgarskap och mod till 

Rold Dahrendordfs bok ”Society and Democracy”. Dahrendorf skriver att själva kärnan i demokratin är 



  
 

 38 

några spontana och orädda påståenden. De är noga genomtänkta och språkligt 

utformade. Dessutom ibland upprepade till tjatighetens gräns. Och skulle någon 

debattör kunna tänkas instämma i vad Montaigne skriver, jag känner mig mycket 

stoltare över en seger som jag vinner över mig själv när jag i stridens hetta böjer mig 

för min motståndares starka argument än över den seger jag vinner över honom på 

grund av hans svaghet.128  

 

Den stoltheten verkar många debattörer kunna vara utan, men Janik angriper detta från 

ett annat håll och menar att så länge vi inte är beredda att allvarligt begrunda vår 

motståndares överväganden och hållningar kommer vi inte att kunna övertyga honom 

med våra argument129. Kant talar också om att sätta sig in i andras ståndpunkter och 

erfarenheter för att reflektera över sitt eget omdöme130. Bakgrunden till de svåraste 

tvisterna mellan människor och även i en debatt är hur vi beskriver den aktuella 

situationen eller frågan. Mitt exempel är vårdnadsbidraget som å ena sidan har 

beskrivits som en fantastisk möjlighet för kvinnor att vara hemma och vårda sina barn, å 

andra sidan som en effektiv spärr för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden och få 

ett självständigt liv. Exemplet illustrerar hur våra värderingar ligger inbyggda i våra 

beskrivningar av omvärlden och hur motstridiga de kan vara131.   

 

Jag deltog i ett antal vårdnadsbidragsdebatter i Riksdagen, som till slut gick på 

tomgång. Jag vet inte vad mina motdebattörer tyckte, men efter sex år hade jag svårt att 

                                                                                                                                               
att utnyttja konflikter för samhällets bästa. Hans ide är att konsensus till varje pris är oförenlig med 

demokratin. I en demokrati måse man lära sig leva med konflikter. För att klara det bygger vi upp 

demokratiska institutioner. Det är kanske det vi lever med i Sverige med nuvarande parlamentariska läge. 

Cordelias tystnad s 101-102 
128 Michael Montaigne Om konsten att samtala. Dialoger om yrkeskunnande och teknologi Peter Tillberg 

red s 82  
129 Allan Janik Litteratur, reflektion och kunskapsteori. Den inre bilden s 43-44 
130 Gunnar Bergendal Ansvarig handling refererar till Elias Canetti om de svåra villkoren att sätta sig in            

i en annans ståndpunkt. Canetti säger att det finns ingenting som vore mer underbart än att tala allvarligt 

med en ung människa. Med allvarligt menar jag att man tar honom på allvar. För den sakens skull måste 

man själv bli osäker, utan att visa det och så småningom som vore det första gången, känna sig för tills 

man kommer i närheten av en säkerhet som man kan tro på också för honom och inte bara för sig själv. 

Jag har de senaste åren varit mentor till några unga kvinnor i början på sina karriärer och det är ett 

privilegium att tala allvarligt med unga människor. Canetti önskade det. Jag gör det. s100-101 
131 Allan Janik Kritiken av teknologin – för en ny strategi. Cordelias tystnad s 85 



  
 

 39 

komma på några nya argument och det gällde även dem. Vi upprepade vad vi sagt i den 

förra debatten och den förrförra debatten och så vidare. Vi kunde inte komma längre i 

denna konflikt än att enas om att vi var oense132. Jag fick byta utskott och ta andra, inte 

lika uttjatade debatter. Eller som Sven Åberg skriver i sin avhandling, när ett stycke inte 

längre känns som en kreativ begränsning, slutar bjuda motstånd, har man ”spelat 

sönder” det. Det har blivit oanvändbart som utgångspunkt133. Så kändes det. Sedan 

dess har argumentationen om vårdnadsbidrag delvis fått ett annat innehåll. Verkligheten 

har drivit på.  På 80-talet handlade det om barnomsorg eller vårdnadsbidrag. Nu är det 

förskola och vårdnadsbidrag. Och Kristdemokraterna är rätt ensamma om att 

argumentera för vårdnadsbidraget som familjepolitisk insats även om allianspartierna 

står bakom det bidrag som kommunerna kan införa. Folkpartiet med krossade fingrar?  

 

Åberg skriver om upprepningens utmaning. I upprepningen ställs behovet av rörelse på 

sin spets134. Hur ska man annars kunna hålla uppmärksamheten vid liv. Någonting 

måste hända. Jag står i talarstolen och ser hur publiken gäspar, börjar småprata, plockar 

upp tuggummi. En fasa för alla talare. Om jag spelar samma stycke en gång till måste 

jag hitta ny laddning i det välbekanta materialet,135 skriver Åberg. Samma tal en gång 

till kräver också ny laddning. Kanske en ny rytm skulle Diderot föreslå. 

 

Montaigne beskriver också i ”Om konsten att samtala” situationer där diskussioner och 

samtal går över styr. Först blir vi fiender till argumenten sedan till personerna.136 Nej, 

jag håller inte med Montaigne. I vår demokratitradition finns en underförstådd 

överenskommelse att skilja på sak och person. Det leder till att vänskapsband knyts över 

parti och åsiktsgränser och är i sig en styrka för ett demokratiskt samhälle. Montaigne 

beskriver det så här: Det är alltid en tyrannisk girighet att inte stå ut med ett annat sätt 

att tänka än sitt eget137. Där snuddar han vid yttrandefrihetens credo ”jag håller inte 

med dig alls, men jag kommer att ge mitt yttersta för att du ska ha rätt att tycka det du 

tycker”. 

                                                 
132 Allan Janik Litteratur, reflektion och kunskapsteori. Den inre bilden s 42 
133 Sven Åberg Spelrum s 89 
134 Aa s 47 
135 Aa s 47 
136 Michael Montaigne Om konsten att samtala Dialoger om yrkeskunnande och teknologi Peter Tillberg 

red s 83  
137 Aa s 87 
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Wittgenstein strävar efter att se samband. Ett matematiskt bevis handlar om att se 

samband, att befästa användbarheten av en teknik.138 Wittgenstein misstror sin förmåga 

att övertyga människor att de måste ändra sitt sätt att tänka. Man kan undra över hans 

debatteknik, men så gör han kopplingen till litteraturen och musiken som ett verksamt 

hjälpmedel att se samband. Vi ser samband som inte var uppenbara för oss förut, vi ser 

vad som är vackert, vad som är gripande och så vidare. Det är hela poängen139. Och 

det är ett sätt att presentera en åskådning, en politik, ett synsätt som bär känslan med 

sig. Analogin till politiken är lätt att se och till användningen av metaforer. 

 

9.1 Metaforer 
Hur många politiker använder inte metaforen i sitt sätt att tilltala en publik. Metaforer är 

tacksamma för att argumentera, motivera och levandegöra mål och visioner. För att vara 

effektiva måste de förstås. Både givare och tagare av metaforen måste befinna sig i 

ungefär samma begreppsvärld för att kunna associera till den. Nils Friberg skriver i sin 

avhandling att det metaforiska uttrycket används för att överföra och utvidga brukandet 

av ett ord eller ett uttryck i en ny betydelse, när vi känner att vårt aktuella ordförråd 

inte räcker till eller inte förmår att täcka den mening eller det innehåll vi vill komma 

åt140. Aristoteles definition av metafor – ett ord som betecknar en sak förs över till en 

annan sak141 – bygger på det grekiska ordets bokstavliga betydelse av överföring142. 

Åberg skriver också om överföring. Om man pratar om en ”varm klang” överförs en 

del av temperturens egenskaper till bilden av klangen143. En levande metafor har 

möjlighet att förändra vårt sätt att se på verkligheten. Denna möjlighet är det som ger 

metaforen dess laddning144. Den engelske författaren Samuel Taylor Coleridge, starkt 

påverkad av Giambattista Vico145, italiensk jurist och professor i retorik, menade att 

                                                 
138 Bo Göranzon och Anders Karlqvist Bortom all visshet. Dialoger om yrkeskunnande och teknologi 

Peter Tillberg red s 180 
139 Aa s 187 
140 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd s 61 
141 Aristoteles Om diktkonsten  Stockholm 1994 s 56 
142 Arne Melberg Inledning till Om diktkonsten s 19 
143 Sven Åberg Spelrum s 32 
144 Aa s 33 
145 Bo Göranzon Spelregler – om gränsöverskridande. Vico skisserade i sin studie Scienzia Nouva (1725) 

ett perspektiv på metaforen: vi lever i en värld av ord där vårt medvetande påverkas av karaktären på 
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metaforen vidgar föreställningsförmågan, med andra ord fantasin och skapar en ny 

”verklighet” en i ständigt pågående process.  Föreställningsförmågan bygger upp en ny 

inre bild146.  

 

En politiker som använde metaforer för att beskriva den politik han stod för var Olof 

Palme och han gjorde det gärna i bilder. Han avslutade ofta ett programmatiskt tal med 

att citera poeten Ragnar Thoursies dikt Sundbybergsprologen vars mest kända strof 

lyder  

 

”En öppen stad, ej en befästad bygger vi gemensamt 

Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet”147 

 

Jag går inte in på hur den ska tolkas i Palmes politiska kontext utan i stället se den som 

ett exempel på hur en dikt kan användas för att öppna för känslan och för individuella 

associationer. Associationerna skriver Hans Larsson i ”Intuition” draga upp i 

medvetandet även det som ligger outrett på djupet148. Det var väl dit Palme ville nå med 

sin metafor i form av dikten. Han ville nå in i känslan. Vad som återstår när stoffet väl 

är bearbetat är ett sista destillat skriver Larsson , en quinta essentia – är inte det alltid 

poesi149. Jag tolkar inte heller dikten. Konstaterar bara att den innehåller också flera 

metaforer.  

 

Det finns en skillnad mellan spontana och planerade metaforer. I vardagssituationer är 

inte metaforer att uppfatta som några genomtänkta konstruktioner150. De är normalt inte 

uttänkta i förväg utan en stundens ingivelse. Men gemensamt för bruket av metaforer är 

att konkretisera något abstrakt med hjälp av bildspråk. Bilden kan sätta ljuset på en 

företeelse eller situation, som därigenom blir begriplig. 

                                                                                                                                               
språket; en kulturrelativistisk hållning som innebär att språket skapar de kulturer och samhällen i vilka 

människorna lever. Metaforen är energin i detta arbete. Med detta synsätt är inte metaforen ”en dräkt för 

tanken” utan ett sätt att tänka. S 134 
146 Bo Göranzon Spelregler – om gränsöverskridande s 111 
147 Ragnar Thoursie Sundbybergsprologen var ett beställningsverk till staden Sundbybergs 25-årsjubileum 

1951 
148 Hans Larsson Intuition s 36 
149 Aa s 43 
150 Bo Göranzon Spelregler – om gränsöverskridande s 134 
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Ett dilemma eller snarare konflikt, som jag tydligt minns och även de metaforer jag 

använde utspelade sig i oktober 1990. Det handlade om budgeten för 1991 och 

besparingar. Ett förslag från dåvarande skolminister Göran Persson var att skolan skulle 

ta över barnomsorgen och öppna för sänkt skolålder. Jag var starkt emot både för jag 

ogillade den besparing det skulle innebära och för risken att vår unika 

förskolepedagogik med stort inslag av lek och fria aktiviteter skulle gå förlorad. Jag 

beskrev läget som att skolan är en ek som har stått i 150 år med stadiga rötter. Förskolan 

är en vitsippa som lätt kan plockas av eller vissna, särskilt om den hamnar under en ek. 

Några år senare när barnomsorgslagen fanns på plats ändrade jag metaforen till en 

nyplanterad pil med yvig krona, men svagt rotsystem. Föräldrakooperativen och privata 

förskolor hade då tillkommit. Slutet på historien är att det kom att dröja ända till 1998 

innan barnomsorgen togs över av skolan. Huruvida mina metaforer hade någon effekt 

vet jag inte, men min erfarenhet är att metaforer rätt använda kan vara mycket kraftfulla 

i en politisk debatt.  

 

En annan metafor jag använde var i en interpellationsdebatt i Riksdagen om kravet på 

svenskproducerad mat. Jag efterlyste bland annat svensk frukt i affärerna, mer specifikt 

svenska äpplen, eftersom vi har en sådan skatt av olika äppelsorter. ”Nu finns ju bara 

röda eller gröna importerade äpplen. Vad är det att välja på när man vill ha Åkerö eller 

Ingrid Marie?” Tyvärr upptäckte jag efteråt att min metafor var alldeles för stark. 

Människor kom bara ihåg detta med de röda och gröna äpplena och ingenting om 

debattens sakinnehåll.   

 

En annan metafor som inte heller hade avsedd effekt var Fredrik Reinfeldts beskrivning 

av sig själv som en stridshingst och bra på att kämpa. Den metaforen gick helt fel och 

föll platt till marken. Den språkliga bilden uppfattades uppenbarligen både av allmänhet 

och media som absurd och inte trovärdig. Det finns med andra ord gränser för när en 

metafor fungerar som avsett.  
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10 Att samtala 
Gombrowicz har en metafor att konst skapas i varje ögonblick i vardagslivet151. Kan 

dialogen/samtalet vara konst? Om det inte kan betecknas som ett konstverk så är i det 

vart fall en skapande process, ett värnande och utvecklande av tyst kunskap. Det är i 

samtalet vi lär oss att hantera världen genom att se den också med andra ögon152 

skriver Göranzon. Och i dialogseminariet också med andras ögon.  

 

Montaigne hyllar samtalet som den mest fruktbara och naturliga andliga övningen153. 

Det är lätt att instämma efter att ha praktiserat dialogen/samtalet som en metod att 

närma sig den tysta kunskapen. Montaigne pläderar för samtalet som ett aktivt verktyg, 

där ny kunskap får växa ur mänskliga relationer.  

 

10.1 Klientsamtal 
Något av det svåraste och känsligaste jag gjort, var som ordförande i en social 

distriktsnämnd, då jag skulle föra samtal med klienter. Det kunde vara föräldrar vars 

barn skulle omhändertas med tvång. Det kunde vara föräldrar som låg i skilsmässa med 

pågående vårdnadsutredning. Det kunde vara missbrukare, som skulle in på behandling 

med tvång. Människor som på olika sätt befann sig i kris. Till detta hade jag ingen 

utbildning utan jag fick använda de inneboende resurser jag kunde ta till av inlevelse- 

och omdömesförmåga. Intuitiv förmåga kanske Hans Larsson skulle säga, en levande 

förening av tanke och känsla154.   

 

Havemose för ett intressant resonemang i analogi med detta utifrån Kants andra maxim, 

att sätta sig in i varje annan människas situation. Där riktar Kant omdömet mot vårt 

förhållande till andra människor – vår moraliska hållning155. Det innebär, menar 

Havemose, ”en förmåga att se och uppmärksamma det enskilda fallet”.156 Det var det 

                                                 
151 Bo Göranzon Dialogseminariet – ett laboratorium för det analogiska tänkandet. Det matematiska 

kulturarvet  Gunnar Berg red s 18 
152 Aa s 24 
153 Michael Montaigne Om konsten att samtala Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi Peter Tillberg 

red s 78 
154 Hans Larsson Intuition s 5 
155 Karin Havemose Konsten att uppfinna hjulet två gånger s 119 
156 Aa s 119 
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som var utmaningen för mig, att se individen/människan, att hitta en lugn och trygg 

samtalston för att ge utrymme för klienten att orka och våga tala inför nämnden och föra 

fram sina synpunkter. Ibland kunde man nästan ta på spänningen i rummet. Ofta blev 

det min uppgift att genom frågor lotsa klienten fram i samtalet och försöka få fram 

känslan att det bara var vi två eller tre i rummet genom att dra upp en osynlig gräns runt 

oss. Försöka åstadkomma det Åberg skriver i ”Spelrum”, i dialogen med studenten 

skapas ett språk utifrån just den konstellationen lärare/elev. Det handlar inte om att 

formulera något som kan förstås av alla. Det handlar om att säga något som verkligen 

förstås av en viss person.157  

 

Ekerwald skriver i ”Diogenes lykta” om sökandet efter en uppriktig människa, en 

människa som är beredd att ta ställning. Han menar att det finns en nedlåtenhetens 

tolerans158 som fått breda ut sig och att människor bemöts med likgiltighet istället för 

engagemang. I mötet med utsatta människor kan man inte vara neutral. Genom att ta 

ställning förvandlas man från att vara människa till att bli mänsklig.159Många gånger 

har jag i det politiska arbetet återvänt i tanken till dessa samtal. Hur mycket jag lärde 

mig om människors utsatthet och samhällets brister och hur lätt vi sätter gränser mellan 

vi och dom. Samtalen ledde till politisk handling, men också att jag så småningom 

kunde införliva ett sätt – mitt sätt att hantera den typen av krävande situationer i min 

handlingsrepertoar. 

 

10.1.1 Personkrets 3:1 

En teaterföreställning som kom att påverka mig mycket var när jag och mina närmaste 

medarbetare från Socialdepartementet såg författaren Lars Noréns ”Personkrets 3:1” på 

Dramaten med bland annat Anna Pettersson i rollen som Anna. Jag satt totalt uppslukad 

i över sex timmar. Det var två pauser vill jag minnas, men vi orkade knappt säga något 

till varandra, inte efteråt heller. Upplevelsen var tillintetgörande för intellektuellt 

resonerande. Jag kände mig sprickfärdig. Jag ville också ropa ut min avsky, min 

förfäran, min medkänsla och min skuld inför det bottenlösa elände som spelades upp 

                                                 
157 Sven Åberg Spelrum s 41 
158 Carl-Göran Ekerwald Essäer Diogenes lykta s 104 
159 Orden är Herbert Tingsten hämtade från det tal han höll för Uppsalas studenter den 15 maj 1948. Vad 

han säger är att vi har ett personligt ansvar både för oss själva och för det gemensamma. Per Wirtén 

Herbert Tingstens sista dagar Stockholm 2013 s 37 
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framför oss. Varför orsakade föreställningen så starka reaktioner? Var det för att Noréns 

ord kändes tagna direkt från människornas erfarenheter? Var det den nakna, 

uttrycksfulla gestaltningen, som grep tag så? Var det skådespelarna som gick in i sina 

roller med den absoluta närvaro, som Anna Pettersson beskriver i sitt kapitel i ”Dialoger 

87-88”?160 Var det förmågan att gestalta det svåraste, som Josephson skriver om i 

”Dialoger 79-80”? När skådespelaren uppträder som den ställföreträdande 

erfarenheten161, som drar med publiken in i en verklighet som vi/publiken bara snuddat 

vid? Var det känslan av att vi satt på åskådarbänk och tittade ner på samhällets botten på 

samma sätt, som vi satt runt sammanträdesborden på Socialdepartementet och skulle ta 

ansvar för denna botten? Åskådare som åskådare. Förmodligen var det allt detta 

sammantaget. 

 

1965 skrev Jörgen Eriksson, en av grundarna av KRUM, Riksförbundet för 

kriminalvårdens humanisering, en debattbok om samhällets botten, ”Svenska botten”. 

Så här är det: Åt dem som hamnat i tillvarons utförsbacke – de alkoholiserade, fattiga, 

bostadslösa, social utslagna, psykiskt och fysiskt sjuka – duger vad skit som helst. De 

har ingen talan. Det är ingen tanke på att verkligen lyfta dem ur misären och ge deras 

liv en hygglig inramning än mindre på att låta dem få någon del av det överflöd som 

folk som haft lyckan med sig numer kan njuta av162. Han fortsätter, längst ner på 

samhällsbotten skyfflar man omkring människor ungefär som det gällde att skotta grus 

på kommunalt ackord163. Det hemska är att när vi sitter där och ser Personkrets 3:1 

fyrtio år senare så ser samhällets botten likadan ut. Den omedelbara frågan blir: hur kan 

vi ha ett samhälle som hela tiden reproducerar denna samhällsbotten trots utbyggd 

välfärd, trots reformer inom socialtjänsten, psykiatrin, missbruksvården och skolan? 

Jörgen Eriksson skriver om fattigdomens sekelgamla ”hjonkostymering” som det 

välmenande men ändå hjärtlösa samhället förser med kejsarens nya kläder.164 Idag har 

                                                 
160 Anna Pettersson När orden ska få kropp. Hon skriver om det allra viktigaste: Närvaron, 

gestaltningsögonblicket (när skådespelaren ”kliver in” i rollen) eller det som uppstår i lyssnandet mellan 

skådespelaren och rollen. –  För skådespelaren är förnimmelsen, fantasin, upplevelsen – och i 

förlängningen gestaltningen, uttrycket – ett resultat av den föreställningsvärld som vi bestämmer oss för 

att lita till. Dialoger 87-88 2011 Turingmänniskan Bo Göranzon red s 58 
161 Erland Josephson Kunskapens scen Dialoger 79-80 2006 Göran Backlund red s 58  
162 Jörgen Eriksson Svenska botten Stockholm 1965 s 32 
163 Aa s 34 
164 Aa s 42 
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vår svenska botten utökats med en europeisk botten. Vi ser dem varje dag på våra gator. 

Nöden har kommit nära och vi behöver inte gå på teater för att uppleva den, men vi 

behöver gå dit för att få den gestaltad och bättre se och förstå. 

  

Teater blir för mig ett av de tydligaste uttrycken för det gestaltande intellektet. Teaterns 

förmåga att ge kunskap, insikt och förståelse är överlägsen. Personkrets 3:1 gav mig 

mer kunskap än timmar av bokliga studier och diskussioner. Erland Josephson skriver 

om att närma sig sanningen genom gestaltning och genom att ordna en verklighet som 

inte låter sig ordnas. 165Var det det, som skedde i föreställningen?   

 

I Teatertidningen nr 1 1998 intervjuas skådespelaren Anna Pettersson. ”Jag kommer 

nog aldrig att få göra en så sammansatt och underbar roll igen. Jag tror att den är den 

ultimata i mitt liv. -- Jag har aldrig utgått så mycket från mig själv. Frågat mig hur 

skulle jag göra? -- Det är inte alltid så lätt att växa in i den roll som man blivit 

tilldelad.”166  

 

Jag tänker på Diderot och vad han skriver i ”Skådespelaren och hans roll” om 

paradoxen; den store aktören, han är inte behärskad av den känsla han spelar. Han har 

ett kyligt omdöme och ett klart förstånd, ingen känslighet och är en lugn iakttagare167. 

Hans tårar kommer från hjärnan inte från hjärtat168. Anna Petterssons ”kommentar” i 

”Dialoger 87-88” är att både intellektet och den känslomässiga fantasin måste till när 

roller ska utformas och gestaltas.169  

 

Min tolkning av den store aktören; han förhåller sig till orden, låter sig inte uppslukas 

av känslan men utvecklar den, han håller distans, men är närvarande i sin gestaltning, 

                                                 
165 Erland Josephson i Kunskapens scen för också en diskussion om människans inlevelseförmåga eller 

snarare brist på, när verklighetens tragedier staplas på varandra. Vi förmår inte ta till oss verkligheten i 

enskildheter menar han. Men teatern kan gestalta, kan visa på det enskilda ödet. s 38 Vi har fått gåvan och 

möjligheten att på några timmar skapa nya hållningar Dialoger 79-80 2006 s 58.  Göran Backlund red s 

38 
166 Teatertidningen nr 1 1998 
167 Denis Diderot Skådespelaren och hans roll s 18 
168 Aa s 24 
169 Anna Pettersson  När orden ska få kropp. Dialoger 87-88 2005 Turingmänniskan. Bo Göranzon red s 

61 
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han hittar rytmen mellan förnuft och känsla/kaos, han ger oss i publiken en upplevelse 

som går utanför våra ramar, som drar undan filtret mellan oss och verkligheten, han gör 

oss rikare. Kan man säga detsamma om en stor talare? Jag tog bland annat exemplet 

Martin Luther King i förra avsnittet. Nej, jag tror inte att det är jämförbart. Kings stora 

engagemang, hans lidelse kom direkt från hans hjärta. Den utgick från honom som 

person. En skådespelare ska gestalta en människa och det är något helt annat.   

 

10.2 Akutsamtal 
Jag hade också andra samtal under min tid som socialpolitiker och då rörde det sig om 

akuta ärenden som snabbt skulle hanteras. En bråkig lördagsnatt som slutade med en 

anmälan till socialjouren kunde hamna hos mig en söndagseftermiddag. Då gällde det 

att göra en riskbedömning. Hur utsatt/a var det här barnet/barnen? Var detta som hänt en 

engångsföreteelse eller kände socialförvaltningen till familjen sedan tidigare? Kunde vi 

vänta och göra en mer fullständig utredning som nämnden kunde ta ställning till eller 

var situationen så alarmerande att jag som satt med makten, skulle fatta ett 

ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande. Vad skulle det betyda för 

barnet/barnen? Hur såg den risken ut? Separation från föräldrar eller de som är i 

föräldrars ställe är ett trauma som kan ge allvarliga och långtgående konsekvenser och 

som måste vägas in.  Då krävdes det att de rätta frågorna ställdes till ansvarig 

socialsekreterare och avdelningschef. Ofta krävdes ingående diskussioner innan jag 

kunde komma fram till ett beslut. Skillnaden fanns mellan att vara trygg i sitt beslut och 

att fatta rätt beslut. I bästa fall sammanföll det. Ytterligare en aspekt väcker Johan 

Berglund i ”Den nya taylorismen”. Han menar att det finns en potentiell konflikt mellan 

att göra någonting rätt och att göra någonting bra, mellan korrekthet och beprövad 

erfarenhet,170  

  

Inget socialt ärende är det andra likt och den inställningen är oerhört viktig att agera 

utifrån för att minska risken och åtminstone komma i närheten av ett bra beslut. 

Känslighet, omdöme och intuition går inte att läsa av i tabeller eller modeller. I 

Socialtjänsten hanterar politiker och tjänstemän enskilda ärenden, ibland med svår 

problematik. Då hjälper vare sig metoder eller strukturer. Det djupt mänskliga går inte 

att fånga i metoder. Principen om lika behandling innebär lika ofta olika behandling. 

Där går jag på tvärs mot vad professor Tore Nordenstam som i sin bok ”Etik och 
                                                 
170 Johan Berglund Den nya taylorismen s 155 
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praktisk kunskap” skriver att kärnan i universaliseringsprincipen är regeln om att lika 

fall skall behandlas på lika vis171. Det krävs ett väl utvecklat omdöme och djup 

förtrogenhet för att komma under ytan på det som synbarligen kan se lika ut men i 

själva verket kräver helt olika insatser. Jag befarar att risken att fatta ett mindre bra 

beslut har ökat sedan min tid som socialnämndspolitiker. Idag dignar socialtjänsten 

under en allt större ärendetyngd samtidigt som personalresurserna inte ökat i samma 

omfattning, men det har kraven på effektivitet och resultat. Möjligheterna att bygga upp 

en förtrogenhetskunskap och i förlängningen ett gott omdöme blir en stor utmaning. 

Mot det tysta kunnandet står en managementmodell som vill styra upp arbetssättet i hela 

välfärdssektorn med instruktioner och mallar. Mätbarhet har blivit ett evangelium. 

 

Nils Friberg frågar sig i sin avhandling ”Det ovägbaras tyngd”, begränsar vi oss alltför 

ofta att uteslutande räkna med det beräkningsbara?172 Vad händer med det inte mätbara 

eller ovägbara? Det är svårt att väga in det ovägbara i en struktur.173 Vad händer med 

kvaliteten?  Ytterst är den ett politiskt ansvar. Idag tror alltför många politiker att 

marknadsekonomiska lösningar ska lösa organisering och finansiering av välfärden. 

Istället borde de läsa vad Friberg skriver om den bildade ingenjören och hans behov i 

sitt praktiska liv av observationsförmåga, originalitet och initiativkraft174. 

 

10.2.1 Svinalängorna 

I litteraturen finns många skildringar av barns utsatthet och totala beroende av vuxna. 

Författaren Susanna Alakoski skriver om sin uppväxt i en alkoholistfamilj i romanen 

”Svinalängorna”. Båda föräldrarna är s k periodare och under sina perioder lämnas 

barnen åt sitt öde. Missbruket blir allt värre och inte förrän mamman försöker begå 

självmord ingriper socialtjänsten och barnen omhändertas akut. Alakoski låter barnets 

perspektiv löpa genom hela boken och hennes självupplevda ångest och ilska ger den en 

unik autencitet. 

     

Boken speglar också den komplexa verklighet som socialtjänsten ska gå in i, långt från 

teoriernas värld. Friberg skriver så klokt, teorin bortser oftast från situationens krav på 

                                                 
171 Tore Nordenstam Etik och praktisk kunskap Stockholm 2013 s 38 
172 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd s 173 
173 Aa s 123 
174 Aa s 8 
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reflektivt omdöme, handling och intuitiv förståelse.175 Egenskaper som är nödvändiga 

för ett gott arbete i socialtjänsten och som förutsätter en tillräckligt god bemanning. Att 

tro att man bara behöver följa handböcker och regler kan leda helt fel. Verkligheten kan 

förvisso inte regleras.176 Och i en skarp situation gäller ytterst omdöme och personlig 

handlingsförmåga vilket inga regler direkt kan styra.177 Många ansvariga inom 

Socialtjänsten skulle instämma i Fribergs utsaga. 

 

Alakoski skriver om hur svårt det kan vara med verklighet och regler när man försöker 

finna lösningar till barnets bästa. Det man har att hålla sig till är lagstiftningen och sitt 

omdöme. Föräldrarna börjar dricka igen och barnen omhändertas på nytt, men kärleken 

till föräldrarna finns där ändå. 

 

”Ni är så välkomna hit sa de. Ni ska stanna här tills era föräldrar frivilligt skriver 

under ett avtal. Halleluja sa tant Elly igen. Hos oss ska ni känna att ni kan vara er 

själva. Det är bara att fråga om det är något ni undrar över. Jag hörde att de ville så 

väl och tyckte så synd om dem. Men med denna välvilja smord på huden kröp vi under 

duntäcket natt efter natt. Jag hade frossa och längtade hem”.178 

 

11 Att hantera det oförutsedda – det ultimata kunnandet 
Den 11 september 2001 sitter jag på mitt tjänsterum i Arvfurstens palats i Stockholm 

tillsammans med min lilla stab på fyra personer. Då kommer min assistent inrusande 

och säger att jag ska sätta på TV:n. Det händer något förfärligt i New York. Vi tittar 

tillsammans på hur ett av World Trade tornen brinner. Vi förstår ingenting. Vad är det 

som sker i detta nu. TV-kommentatorn talar om attentat. Vi står som paralyserade inför 

TV-skärmen, ordlösa, innan det kommer ytterligare ett flygplan och kör in i det andra 

tornet 15.03. 

  

Det fullständigt oförutsedda utspelade sig framför våra ögon. Det var ett faktiskt nu, 

men det kändes som vi tittade på en film, en katastroffilm om terrordåd i en kaotisk 

framtid.  

                                                 
175 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd s 114 
176 Aa s 115 
177 Aa s 117 
178 Susanna Alakoski Svinalängorna Stockholm 2006 s 251 
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Vi bara står där och försöker ta in. Då är min assistent där igen och säger att du har ett 

möte kl 15.30. Nätverket mot rasism kommer. Jag stänger av TV:n och försöker samla 

ihop mig. Tänker bort TV-bilderna och alla varför. Det blir ett märkligt möte. Det känns 

som att alla har tankarna någon annanstans. Vi avslutar efter knappt 30 minuter och jag 

sätter på TV:n igen. Nu rasar södra tornet kl 15.58 och i förrummet står en stor grupp 

som ska in till mig på beredning. Om två veckor är det Förenta Nationernas 

barntoppmöte i New York och vi ska förbereda mitt tal och en rad bilaterala möten. 

Medarbetare från flera berörda enheter är där och representanter för våra 

barnorganisationer. De kommer in och på nytt står vi som förstenade framför TV:n. Till 

slut säger någon: ”nu får vi stänga av TV:n och börja mötet”.  

 

Chocken påverkade oss alla, men det var jag som var chefen. Jag har aldrig känt mig så 

handfallen, så splittrad i tanken, så oförmögen att med tankens hjälp kunna ta in 

omfattningen av det jag såg. Jag minns bara att vi satte oss ner runt bordet. Jag tittade på 

mina medarbetare och såg i deras ögon att vi kände samma sak. Är det någon idé att vi 

sitter här med ditt tal och dina talepunkter. Det blir inget barntoppmöte, i alla fall inte i 

höst. Jag började ändå planlöst gå igenom programmet. Så knackade det på dörren. En 

diskret hand lades på Amerikaenhetens chefs axel och han bugade lätt och lämnade 

mötet. Det blev också signalen att avsluta mötet. Ingen sade just något. Alla gick åt sitt 

håll. Jag blev kvar med mina egna tankar, nu fokuserat på mig och mitt handlande. Hur 

hade jag uppträtt egentligen? Var det så att min professionella roll krackelerat och inte 

tålt chockens påfrestningar.  Skulle jag stängt av TV:n direkt och manat till ordning - nu 

har vi ett arbete att utföra. Eller skulle jag inlett ett samtal där vi bearbetade det vi såg, 

för att minska chocken och låtit rädslan komma upp till ytan? Eller skulle jag helt släppt 

kraven på både mina medarbetare och mig själv? Var det insikten att vi var alla 

hjälplösa åskådare till en ofattbar händelse, som måste införlivas med vårt förstånd 

innan vi mäktade att ta itu med vårt arbete? 

 

11.1 Bush 
En tid senare kunde jag se på TV en märklig scen från USA den 11 september på 

förmiddagen. President Bush är på besök i en förskola och sitter bland barnen som 

uppträder för honom. Då kommer en säkerhetsman in från sidan, böjer sig ned och 

viskar i presidentens öra. Han förefaller helt opåverkad, sitter kvar en stund och tittar på 
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barnen, men med en helt oseende blick. Han gör ingen ansats att resa sig. På nytt 

kommer säkerhetsmannen in och nu reser sig presidenten upp, höjer handen till hälsning 

till barnen och lämnar rummet. Ibland kommer besked även till presidenter som gör att 

allt stannar upp och förmågan att ta till sig informationen är bristfällig. När det 

oförutsedda blir för stort måste man sitta ner och samla ihop sig innan man orkar resa 

sig upp och möta verkligheten. Resultatet känner vi alla till. 

  

Bush proklamerade några timmar senare kriget mot terrorismen världen över. Vad for 

genom hans huvud där han satt med barnen? Vad hann han tänka innan han reste sig 

upp? Hade han förmåga att snabbt bygga upp en inre bild?  

 

11.1.1 Nybyggarna 

Hur människor reagerar i katastrofala situationer finns beskrivet i litteraturen och 

konsten. Jag tänker på romanen ”Nybyggarna” av författaren Vilhelm Moberg och 

snöstormen som drabbar Karl-Oskar och sonen på väg hem till gården i Minnesota. 

Karl-Oskar skyr inga medel för att rädda sonen utan slaktar oxen och lägger pojken inne 

i den varma djurkroppen. Sedan pulsar han vidare i stormen efter hjälp. Hans kraftfulla 

handlande sprunget ur hans mångåriga erfarenhet som bonde räddar sonens liv.  

 

Han handlade intuitivt. Han ägde en omdömesförmåga och ett yrkeskunnande som bara 

fanns där. I den amerikanske filosofen Hubert Dreyfus modell i fem steg för en persons 

utveckling i sin yrkesroll från novis till expert179 karakteriserar jag Karl-Oskar som 

expert. Expertens kunskap är en del av honom själv – förkroppsligat i personen180. 

Mästaren handlar intuitivt i varje situation. Han behöver inte kalkylera och jämföra 

alternativ. Han ser vad som behöver göras och beslutar hur det ska göras.  

 

Vi kan nog utgå ifrån att president Bush kalkylerade och jämförde alternativ, när han 

väl återbördats till Vita huset, men hur förberedd var han på det oförutsedda. Hans 

oseende blick var avslöjande. Litteraturen och konsten ger oss den möjligheten, men 

vad hade han sett och gjort som kunde vägleda besluten, kanske ”Armageddon” och 

”Independence Day”, som är ett par kända domedagsfilmer. Hans reaktion präglades av 

                                                 
179 Göran Backlund Om ungefärligheten i ingenjörsarbete s 27-28 
180 Aa s 27 
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domedag. Min situation var annorlunda. Jag skulle bara hantera en möteseftermiddag, 

när det oförutsedda slog till. 

 

Det finns många moment i att utveckla sitt yrkeskunnande från novis till mästare. Göran 

Backlund skriver i sin avhandling ”Om ungefärligheten i ingenjörsarbete” om 

nödvändigheten av strukturer för att bygga upp ny kunskap och förmåga att hantera en 

mångfald av oförutsedda situationer181. I detta ligger också att medvetet utsätta sig för 

nya situationer för att utvecklas vidare. Den tysta kunskapens högsta nivå är omdömet. 

Genom att delta i en praxis får man del av andras erfarenheter och en 

förtrogenhetskunskap kan utvecklas. Utan den har man inte det omdöme som krävs för 

att göra bedömningar.  

 

Hur mycket var påståendekunskap och hur mycket var omdöme som präglade 

diskussionerna när Bush satt med sina närmaste medarbetare den där dagen, den 11 

september? På vilken kunskap grundade han sitt beslut? Hur såg konsekvensanalysen 

ut? Vad omfattade den?  Diderot pekar på faran av en teoretisk abstrakt vetenskap som 

hindrar människan från sin omedelbara sinneserfarenhet. Sinnen är källan till all 

kunskap och källan till språket. Intellektet utvecklas genom kontakt med känslan182. 

Föreningen av tanke och känsla är intuition183 skriver Hans Larsson i ”Intuition”. 

Tanken när den blivit fullgången och fullt ut bemästrar sitt stoff skall återknyta 

sambandet med känslan184.  Ska vi tro att det skedde? Hittade man också rytmen hos 

känslan? Diderot menar att rytmen mellan det kontrollerade förnuftet och kaotiska 

momentet är en balansakt och att ge uttryck för rytmen är kännetecknet på att behärska 

en verksamhet185.  

 

Johannessen menar att när vi möter det oförutsedda då finns inget begrepp eller någon 

princip för vårt agerande. Då finns behov av en annan slags användning av omdömet 

när vi står i situationer som inte täcks av våra begrepp och teorier. Då måste omdömet 

användas för reflektion, analogier och konstnärliga uttryck. Vid den typen av 

                                                 
181 Göran Backlund Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet s 31 
182 Aa s 74 
183 Hans Larsson Intuition s 5 
184 Aa s 23 
185 Göranzon Det praktiska intellektet s 79 
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exceptionella händelser som den 11 september finns det inte många analogier att ta till 

annat än från filmen och litteraturens värld. Johannessen uttrycker det så hör: Att 

involvera sig i ett förlopp av jämförande för att komma på det klara med det särskildas 

egenart är helt enkelt att göra en reflekterande användning av omdömet186 

  

Kanske är den viktigaste frågan om de kom fram till en gemensam bild? Talade de 

samma språk? Hittade de rytmen i dialogen? Vem hade tolkningsföreträde? Shakespeare 

har uppmärksammat de mekanismer som vidgar klyftan mellan språket och människors 

erfarenheter. Göranzon tar upp den tråden i sin avhandling ”Det praktiska intellektet”. 

Kriser är begreppsförvirring i själva det system av normer och överenskommelser som 

gör att människor kan enas om en gemensam verklighetsuppfattning187. Vad 

Shakespeare skildrar i ”Stormen” är den kris som blommar när denna form av 

samförstånd upphör när språk och verklighet inte längre sammanfaller. Kunde de enas 

om en gemensam verklighetsbeskrivning? Byggde det i så fall på en gemensam insikt?  

 

Gadamer menar att insikt är mer än kunskap om ett eller annat sakförhållande. Insikten 

innehåller alltid ett moment av självkännedom och är en nödvändig aspekt av egentlig 

erfarenhet188. Insikt är något man kommer fram till. Sokrates skriver i ”Gorgias” att 

kravet på insikt och besinning är en moralisk dimension189. Det var många i världen 

som ansåg att det kravet inte var uppfyllt när kriget mot terrorismen var ett faktum. 

 

Alla som var med minns eftermiddagen hos mig. Den fullständigt absurda situationen 

att planera för ett toppmöte i New York samtidigt som World Trade Center tornen 

rasade samman. Jag kan fortfarande återkalla min känsla av vanmakt och beslutsångest. 

Jag kände att jag i den situationen inte hade den erfarenhet som krävdes för att hantera 

sånt som bara händer. Det som ligger utanför det förväntade. Det var långt till 

mästerskap inom mitt yrkesområde. 

 

                                                 
186 Kjell S Johannessen Det analogiska tänkandet. Dialoger – om yrkeskunnighet och teknologi. Peter 

Tillberg red  s 297 
187 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 97 
188 Göran Backlund Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet s 137 
189 Bo Göranzon Det praktiska intellektet s 121 
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Friberg frågar sig i sin avhandling, hur väger man in det ovägbara i en struktur? Han 

pekar på att det ovägbara kan väga ytterst tungt i olika händelseförlopp190. Bergendal är 

inne på samma tankegång att det oväntade som dyker upp är kanske av avgörande 

betydelse för handlingen.191 Ett exempel på hur det ovägbara kan få en dramatisk 

påverkan. Det svenska kärnkraftprogrammet rullade på under 1970-talet trots 

Centerpartiets uppfattning i frågan. 1979 hände olyckan i Harrisburg. Det osannolika, 

det ej kalkylerade inträffade. En folkomröstning genomfördes 1980 och efter det 

byggdes inga fler kärnkraftverk i Sverige. 

 

12 Att kommunicera 
Ibland kan jag känna att jag började mitt politiska arbete på kommunikationens 

stenålder. När jag började som riksdagsledamot 1988 lyckades jag tjata till mig en dator 

och lite senare första generationens mobiltelefon som krävde en egen väska på grund av 

sin tyngd och storlek. E-mail kom långt senare. Datorn användes som en bekväm 

skrivmaskin och man kunde skicka iväg sina utkast för bedömning och tvärtom. Jag 

skrev debattartiklar och skickade in till tidningar. När man var ute och pratade skickade 

man iväg ett pressmeddelande och hoppades att någon tidning eller radion skulle nappa.  

 

Idag har sociala medier fullständigt förändrat medielandskapet och kommunikationen i 

nätverk och utåt mot allmänheten. Varenda ambitiös politiker twittrar, bloggar och 

facebookar. Händer något uppseendeväckande svämmar facebook över av meddelanden 

och delningar. Mycket kan gå fel men det finns också möjlighet att rätta till. Om man 

blev felciterad eller missuppfattad på min tid fanns nästan inget sätt att kunna korrigera. 

Om man hade tur kunde man få in en rättelse flera dagar senare och vem läste den. Med 

twitter och på en egen blogg kan man stå i direktkontakt med allmänheten och sätta sin 

agenda. Samtidigt som kontakten är omedelbar är den på avstånd. Därför skrivs det 

sådant som aldrig skulle sägas öga mot öga. Avståndet tillåter angrepp och hot på ett 

sätt som inte var möjligt tidigare. En som tidigt insåg bloggandets möjligheter var Carl 

Bildt och han har nog bildat skola och varit förebild för många politiker.  

 .  

                                                 
190 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd  s 123 
191 Gunnar Bergendal Ansvarig handling s 40 
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Det skrivs fortfarande debattartiklar och pressmeddelanden men den dagliga 

kommunikationen utåt för en politiker idag är via sociala medier, som också tar tid. Jag 

antar att dagens politiker måste göra någon sorts tidskalkyl för inläsning, förberedelser, 

möten och kommunikation. När jag var bistånds- och migrationsminister hade jag en 

lucka varje eftermiddag för att ha beredskap att ta emot media. Ibland räckte det med 

telefonsamtal men oftast kom journalisterna till mig. Handlade det om stora intervjuer 

bokades det tider. Var jag ute på resa blev det improvisationer av diverse slag. Att vara 

tillgänglig för media i stort sett dygnet runt är krav som ställs på toppolitiker. Jag minns 

när Radio Östergötland ringde och väckte mig runt klockan fem på morgonen den 28 

september 1994 och ville ha mitt uttalande om den svåra Estoniaförlisningen. Då hjälper 

inte all mediaträning i världen. Man blir mållös som Bush i mitt tidigare exempel.  

 

Mediaträning går ut på att utsättas för alla tänkbara frågor som kan ställas och förhålla 

sig till dem på ett sätt att det ändå är jag som styr intervjun. Jag hade mycket svårt för 

det, uppfostrad enligt principen att visa respekt och i möjligaste mån försöka svara på de 

frågor som ställdes. Inför varje intervjutillfälle, om det fanns tid till det, satt jag med 

pressekreteraren alternativt en sakkunnig och gick igenom talepunkter som jag skulle ha 

med som stöd. Fanns inte tiden fick det gå på rutin och erfarenhet. Den andra delen av 

mediaträningen är kroppsspråket, helst ska man kunna uppträda avslappnad och leende. 

Diderot skriver att hemligheten med brorssonens förmåga är att han kan le, se förvånad 

ut, använda all sin mimik och sin röst. Jag har små tonnyanser som jag låter följas av 

ett leende, säger HAN192. Det är inte ovanligt att politiker och andra personer i 

maktställning har förmågan att le samtidigt som ett mycket tråkigt besked kommer ur 

munnen. Något jag själv aldrig klarat av.  

 

Ett absolut krav på en politiker är ärlighet och att alltid tala sanning. I politiken är 

lögnen en avgrund som man måste göra allt för att inte hamna i.  Ofta sätts man tyvärr 

på svåra prov speciellt om man är inne i en känslig förhandling. Man kan egentligen 

inte svara men måste svara ändå, utan att avslöja det man vet journalisten vill ha. 

Journalister kan vara dåligt pålästa, men de har oftast hittat några svaga punkter att 

fråga om. Att ställa politiker till svars hur ju till yrket. Ibland dyker journalister upp från 

ingenstans och man förutsätts kunna svara och man har ingen aning om rätt svar, om det 

nu finns något.  Man kanske har ett hum, men att svara fel är ödesdigert, alltså får man 

                                                 
192 Denis Diderot Rameaus brorsson s 49 
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se oberörd ut och försöka komma runt frågan. Till slut kan man känna sig tvingad att 

helt enkelt svara, att ”jag vet inte”, till den ettrigt frågande journalisten, men det sitter 

långt inne.  Ibland går det inte heller. Jag minns särskilt en Eko-intervju från 1999 om 

de kosovoalbaner som fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och nu skulle tillbaka. 

”Kan du garantera att ingen kommer att få bo i tält?” var reporterns tuffa fråga, som 

upprepades ett oändligt antal gånger, eftersom han inte fick ett klart svar från mig. Jag 

hade ingen aning om det var aktuellt med tält och svaren blev därefter, slingrande. Det 

enda jag visste var att representanter för Migrationsverket fanns på plats i Kosovo och 

skulle hjälpa till med återvändandet. Det blev en urusel intervju både för reportern och 

mig. Jag kan fortfarande inte förklara varför jag inte sade som det var – jag vet inte. 

 

Ja, verkligheten visar att det inte är så enkelt att en utsaga är antingen sann eller falsk.  

Det finns gråzoner, bortförklaringar, halvsanningar och andra tolkningar. Ett populärt 

uttryck är att man kan ljuga om allt med statistik. Arbetslöshetssiffror är ett mycket 

snårig område och lämnar utrymme för en rad varianter av tolkningar, i absoluta tal, i 

procent, i förhållande till befolkningsökningen, i förhållande till arbetskraftsutbudet. 

Därför kan politiker slå varandra i huvudet med dessa siffror utan att anklagas för lögn.  

 

Trots att sociala medier betyder alltmer för kontakten med medborgarna/väljarna så 

måste politiker möta folk i vardagen, på jobbet, i skolan eller på möten av skilda slag.  

Detta av respekt för väljarna, vad tycker de? Man behöver lyssna in och känna av läget. 

Lära sig om den här kommunen eller den här arbetsplatsen. Föra ut partiets politik och 

dessutom kanske man har ett egenintresse, man vill visa vem man är. Det finns mängder 

av motiv till politikers aktiviteter i Sverige och utanför landet. Jag vill hävda att 

direktkontakten med medborgarna är avgörande för tilltron till demokratin och för 

demokratins sätt att verka. Jag vill se att den genuina och omedelbara kontakten aldrig 

kommer att ersättas av sociala medier. Förr ramlade det in brev och kort. Människor 

ringde om sina bekymmer och problem. Jag hoppas att det finns någon som svarar och 

ringer upp även idag.  

 

Mitt roligaste exempel på politisk kommunikation är när man använder musik och 

teater. Då kan man gestalta både problem och möjliga lösningar. Man kan skapa 

spänning och engagemang. Jag var själv medlem i en sång- och musikgrupp under 

åttiotalet, som sjöng och spelade teater. Vi åkte runt i Östergötland och Sörmland 
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inklusive Stockholm och uppträdde i en mängd olika sammanhang. Det politiska 

budskapet var inbäddat i de sånger vi sjöng och de scener vi spelade upp.  Politik måste 

också få vara glädje. Vi hade roligt och det smittade av sig.  

 

13 Politiken utmanas  
Tillbaka till Nils Friberg fråga i sin avhandling: går allt att beräkna, är allt 

beräkningsbart? Måste vi inte också räkna med det inte mätbara eller med Fribergs ord, 

det ovägbara?193 Med den frågan fångar han in en hållning som satt sin prägel på de 

senaste åren.  Vi lever idag med en sorts mätbarhetens evangelium och med en tro på 

marknaden som den allena lösningen. Var finns motkrafterna, alternativen? Och finns 

det en politik och politiker med känselspröt och i förlängningen handlingskraft att 

analysera och formulera sig kring läget.  

 

Det gäller att skaffa sig perspektiv i Arendts anda och det går att hitta många intressanta 

aktörer och debattörer att ta del av. En som gått långt i sin kritik av marknaden är 

Katrine Kielos i boken ”Det enda könet”. Hon skriver ironiskt att Adam Smiths stora 

prestation låg i att han lyckades pressa in den framväxande nationalekonomin i fysikens 

världsbild, logisk, rationell och förutsägbar194. En prestation som lett till en förenklad 

världsbild. De flesta ekonomiska standardmodeller idag går ut på att det inte finns 

någon omvärld. Det gör det lättare att räkna på modellen. 

 

Även Bergendal tar upp det omöjliga med att matematisera ekonomin. Det går inte att 

konstruera en förenklad ekonomisk verklighet som våldför sig på - verkligheten. 

Ekonomin kräver i verkligheten en moralisk praktisk handlingskunskap vars logik inte 

är den matematiserade ekonomins logik195. 

 

13.1 Ekonomismen 
Friberg skriver i samma anda om ekonomismen som vår tids tankegemenskap och den 

ram inom vilken den aktuella marknadsekonomiska tankestilen verkar. Den vill få oss 

                                                 
193 Friberg Det ovägbaras tyngd s 173 
194 Katrine Kielos Den enda könet  Stockholm 2012 s 21 
195 Gunnar Bergendal Ansvarig handling s 40  
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att tro att tillåts den bara agera kommer den att ta fram den bästa och effektivaste 

lösningen på samtidens stora frågor196.   

 

Nej, skriver Susan George med stora bokstäver i sin bok ”Deras kris, våra lösningar”, 

ekonomismen har ingen lösning. George känd debattör på den internationella arenan var 

tidigare vice ordförande för ATTAC, Frankrike. I hennes senaste bok går hon till attack 

mot världens finanshajar och den nyliberala världsåskådning som hon menar tagit över 

de senaste 30 åren. Marknadsföringen av de nyliberala idéerna har gjorts så skickligt att 

de även trängt in i våra hjärnor197. Idén att marknadens logik bor i människans natur är 

en föreställning som vi lever med varje dag198. Vi reagerar inte längre när miljarder av 

våra skattepengar pumpas in i banker för att rädda dem från konkurs. Finansiella 

produkter har tagit över ekonomin istället för produktion av varor och tjänster. 

Demokratin är hotad när man ser exempel på Davosklassens män (de som träffas varje 

år i de schweiziska bergen) som flyter mellan finansvärlden och politiken och talar om 

för politikerna vad de ska göra. De har makt men inga lösningar på världens 

ekonomiska, sociala och ekologiska kris. De agerar efter Adam Smiths motto: ”allt för 

oss själva och ingenting för andra” 199. 

 

Jag tänker på Roy Andersson som i sin bok ”Vår tids rädsla för allvar” utvecklar den 

österrikiske filosofen Martin Buber tankar om godtyckets människa, en kombination av 

brist på egentlig kompetens och värdesystem, men med suverän framfart med 

ödesdigert resultat. Godtyckets människa kan endast se världen som någonting hon kan 

begagna sig av –oförmögen till offer, möte och närvaro200. Jag tror dock inte att 

Davosklassens män agerar godtyckligt. De är betydligt mer beräknande än så men de 

saknar ett etiskt förhållningssätt till nuet och framtiden. Och de agerar som om världen 

tillhör dem och det skrämmande är att den gör det201.    

                                                 
196 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd s 193 
197 Susan George Deras kris våra lösningar Stockholm 2012 
198 Katrin Kielos Det enda könet s 246 
199 Susan George Deras kris våra lösningar s 13 
200 Roy Andersson Vår tids rädsla för allvar Stockholm 2006 s 104 
201 Oxfam International publicerade den 20 januari 2014 lagom till World Economic Forum 2014 en 

rapport ”Working for the few” författad av Ricardo Fuentes-Nieva, Head of Research Department Oxfam 

GB och Nicholas Galasso, Research and Policy Advisor Oxfam America. De skriver i sin 

sammanfattning: Almost half of the world´s wealth is now owned by just one percent of the population 



  
 

 59 

 

Nyliberalerna vill inte bli av med politiken, skriver Kielos i sin bok, de vill bara ha en 

annan politik, som leder till ett marknadsorienterat beslutsfattande på alla områden.  

Genom privatiseringar och genom att styra allt från utbildning till miljöpolitik, vård 

och omsorg utifrån exakt samma principer som marknaden för tomater, ska vi skapa en 

sådan värld. Man ska konstruera marknader där det inte tidigare fanns marknader och 

använda alla tillgängliga politiska medel för att upprätthålla dem202.  

 

Bergendal ger sig också in i diskussionen om privatisering av välfärdstjänster och 

menar att det finns det en grundläggande oförenlighet mellan handling och tillverkning. 

I detta uppstår misstaget att betrakta sjukvård, fostran, undervisning – allt som till sin 

karaktär är handling – som vore det produktion och marknadsföring av varor och 

tjänster203. Det har fått stora konsekvenser för hur tjänsterna utförs och för personalens 

arbetssituation. Hög arbetsbelastning med ansvar för allt för många vårdtagare är det 

största hindret för ett professionellt arbete. Alltmer av tiden går till registrering, 

datainsamling, avgiftsberäkningar och fakturagranskningar. Berglund skriver i ”Den nya 

taylorismen” att olika gransknings- och certifieringsprocesser kommit att bli den 

avgörande källan till legitimitet204. Tidsbrist i kombination med ökad användning av 

standarder och schabloner när det gäller tidsåtgång innebär att möjligheterna att göra 

individuella bedömningar försvårats.  

 

Taylorismen har kommit tillbaka enligt Berglund. Denna grundtanke, föreställningen 

om nyttan av en hög grad av påtvingad standardisering tycks ha fått ett starkt genomslag 

eller pånyttfödelse inom många verksamhetsområden idag.205 Den är inbyggd i kraven 

på mer formell utbildning och teoretisk kunskap. I drömmen om det exakta språket där 

allting kan beskrivas och görandet formaliseras i instruktioner och rutiner206. I drömmen 

                                                                                                                                               
and seven out of ten people live in countries where economic inequalities has increased in the last 30th 

years. – This massive concentration of economic resources in the hands of fever people presents a real 

threat to inclusive political and economic systems and compounds other inequalities -  such as those 

between women and men. Citatet hämtat från Oxfams hemsida, www. Oxfam.org 
202 Katrine Kielos Det enda könet s 194 
203 Gunnar Bergendal Ansvarig handling s 87-88 
204 Johan Berglund Den nya taylorismen s 153 
205  As s 18 
206 Aa s 104, s 111 
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om den perfekta människan, som felfritt följer givna instruktioner207. I strävan efter 

ökad lönsamhet och ökad effektivitet genom bland annat utkontraktering av 

verksamheter och oganisationsförändringar.208I tron att verkligheten är möjlig att 

förutsäga och innovationer kan planeras fram209. Konsekvenserna för synen på kunskap 

och yrkeskunnande blir stora. Formaliseringens idétradition håller på att ta över med 

resultat att yrkeskultur och tyst kunskap urholkas. Taylor var till synes övertygad om att 

detaljerade arbetsbeskrivningar – var det mest lämpliga och effektiva sättet att bedriva 

verksamhet på.210 Det Taylor inte räknade med var att det kan finnas dimensioner av 

yrkeskunskapen som inte går att kodifiera.211Ett område är välfärdssektorn, inte minst i 

vården av våra äldre, där taylorismen verkar ha fått fullt inträde. Den passar sällsynt 

dåligt i en sektor med sköra och ömtåliga människor där oförutsedda situationer 

dagligen uppstår och som måste hanteras med omsorg och varsamhet utan tidspress.  

 

Berglund skriver att det finns många yrkesgrupper som fått ett försvagat inflytande över 

sina respektive arbetsfält212. Ja, det finns dom som aldrig haft något inflytande och 

dessvärre verkar de bli fler, i takt med att alltfler företag och offentliga verksamheter 

använder sig av inhyrd arbetskraft. Alltfler löntagare har en svag ställning på 

arbetsmarknaden och det påverkar också möjligheterna att finnas i ett socialt 

sammanhang, arbeta i en praxis och utveckla en yrkeskunnighet. Inom vården ser det ut 

att ha fått direkt effekt på patientsäkerheten. Det sociala sammanhanget har i de allra 

flesta fall varit arbetslaget med ofta flera olika slags sakkunskap och erfarenhet 

företrädda. På vårdområdet alltifrån undersköterskor till läkare vars samlade kunskap 

bidragit till en helhet. Det är det ansvariga handlandet och dess kunskap som binder 

dem samman och som är vårdens hjärtpunkt213 men för att det ska fungera krävs 

kontinuitet och trygga arbetsförhållanden. Dagens arbetsliv handlar istället om att kunna 

anpassa sig till ständigt skiftande engagemang och yttre förutsättningar214. Professor 

Richard Sennett hävdar att brist på sammanhang försvagar sociala band inom olika 

                                                 
207 Johan Berglund Den nya taylorismen s 96 
208 Aa s 90 
209 Aa s 112 
210 Aa s 117 
211 Aa s 121 
212 Aa s 152 
213 Gunnar Bergendal Ansvarig handling s 65 
214 Johan Berglund Den nya taylorismen s 160 
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arbetsplatser leder till att de enskilda individernas karaktär inte längre stärks genom 

arbete215. Kan det komma att få effekt inte bara på arbetsklimat utan också 

samhällsklimat? Om banden mellan människor luckras upp på arbetet händer det något 

med synen på medborgerligt inflytande och demokrati? För Taylor var effektivitet och 

maximerad vinst det fundamentala. Effektiviseringar har blivit något av ett huvudmål 

eller rent av ett självändamål.216 Berglund skriver att marknadens språkbruk har 

övertagits av staten och dess institutioner till den grad att det numera sätter villkoren217. 

Att omforma, utvidga eller reducera språket blir därmed ett potentiellt maktmedel.218  

 

13.1.1 Yarden 

Vad gör det med människorna? Författaren Kristian Lundberg skriver i sin roman 

”Yarden” 

 

”De senaste åtta nätterna har jag arbetat på det stora transportföretaget med att 

sortera försändelser på tid och ackord.  Jag sover då ett par timmar under morgonen. 

Skiftet påbörjas vid midnatt och avslutas klockan åtta på morgonen. Paketen väger upp 

till fyrtio kilo och skall lastas upp på ett rullande band Jag tömmer gallerkärrorna och 

hivar upp paketen, sextusen på åtta timmar. Vi är två man, en på varsin sida om bandet. 

De andra roterar, kastar paket en timme, kör sedan truck, scannar eller vad de nu gör. 

Så är det inte för oss inhyrda. Vi står på vår plats. Timme efter timme. Jag har 

fortfarande arbetet värkande i kroppen. Jag sover några timmar mellan halv nio och 

två. Jag kommer inte loss. Jag söker efter befrielsen och fjättras bara mer och mer.”219 

 

Lundberg berättar om en omänsklig arbetssituation. Det finns fler exempel. Över 40 

procent av personalen inom hemtjänsten säger att de minst en gång i veckan inte hinner 

med sina arbetsuppgifter220. Tidsramarna är orealistiska. Var tredje anställd saknar tid 

på sitt schema för att förflytta sig mellan vårdtagarna221. Så vad händer i en verksamhet 

med stora krav på medmänsklighet och empati när en matlåda ska levereras på tolv 

                                                 
215 Johan Berglund Den nya taylorismen s 162 
216 Aa s 164 
217 Aa s 146 
218 Aa s 146 
219 Kristian Lundberg Yarden Stockholm 2010 s 13-14 
220 Rapport 2013 från SSR och Kommunal s 29  
221 Aa s 30 
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minuter och det blir röd gubbe vid övergångsstället, som tar fem av det tolv minuterna? 

Då blir det bara matlåda och inget mer. 

 

13.2 Konsumismen 
Nina Björk tar i sin bok ”Lyckliga i alla sina dagar” upp konsumismen och citerar 

Göran Greider, ”konsumismen utgör det mäktigaste normsystemet som någonsin svept 

genom de mänskliga samhällena”222. Hon konstaterar krasst att vår ekonomi vilar på en 

mänsklig plikt att drömma om och begära varor, tjänster och service. Vi lär oss den 

plikten bara genom att leva i den här kulturen. Ekonomin har tagit sig makten att forma 

oss, våra privata liv och våra drömmar223. Vi blir påtvingade en ekonomisk verklighet 

byggd på en exakt och därmed förenklad beskrivning som inte tar hänsyn till det 

oväntade eller tillfälliga, som bortser från vänskap och solidaritet och glädjen att göra 

något meningsfullt224. 

 

Friberg är inne på samma tanke genom att citera Gadamer, ett av de stora hoten mot vår 

civilisation ligger i privilegieringen av anpassningskvaliteterna. -- Det är inte den 

kreativa förmågan som premieras utan förmågan att anpassa sig till det rådande 

systemet225. Ekonomin kräver i verkligheten en praktisk handlingskunskap som utgår 

från de faktiska omständigheterna, här och nu, från sunt förnuft och inte från på förhand 

ujppsatta mål och givna tankekategorier226. 

 

Björk visar på att reklamen aldrig bara talar om produkterna utan också om kärlek, 

uppskattning och gemenskap. Varufetischism kallar hon det – att tron på att saker är en 

väg till mänskliga egenskaper och att drömmar kan besannas om jag köper de rätta 

produkterna. Vårt moderna teknifierade samhälle har frigjort massor med tid och 

arbetskraft men den fria tiden ses som ett hot. Då måste vi skapa arbeten, men inte det 

                                                 
222 Nina Björk Lyckliga i alla sina dagar Sstockholm 2012 s 39 
223 Gunnar Bergendal Ansvarig handling. Redan Drottning Elisabeths rådgivare Francis Bacon insåg 

möjligheterna att manipulera massan. Hans ord att ”själva kunskapen är makt” tolkar Bergendal: 

Genom kunskapen underrättar sig staten omhur människor tänker och med lämpliga metoder skall man 

få dem att omfatta rätt kunskap, dvs tänka rätt – i det elisabethianska England sågs kunskapens mångfald 

och framväxten av lokala kunskapsgemenskaper som ett hot mot rikets fred och säkerhet. s 42 
224 Aa s 40 
225 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd s 211 
226 Gunnar Bergendal Ansvarig handling s 40 
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som behöver utföras, utan det som ger vinst. Då blir allt arbete som inte avlönas en 

förlust. Det pågår en varufiering menar hon som går ut på att förflytta saker, handlingar 

och aktiviteter som inte tidigare har ingått i ett köp- och säljsystem till detta system 

(jämför Kielos ovan). Efter de hushållsnära tjänsterna väntar de personliga menar Björk 

till exempel allt som rör kroppen görs till avlönade arbeten och bröstmjölk, sperma, ägg 

och livmödrar blir varor227. 

 

Dags att säga ifrån, men ser alla vad som håller på att hända? Synen på människan och 

människovärdet förändras. Det som tidigare såg som en rättighet ses nu som ett behov. 

När jag var socialtjänstpolitiker var socialbidraget en rättighet, visserligen behovsprövat 

men utan uttalade krav på den sökande. Idag heter det försörjningsstöd, behovsprövat 

men nu med långtgående krav. På samma sätt har kraven på sjuka och arbetslösa skärpts 

till en gräns att det är svårt att tala om trygghetssystemen som försäkringar. De 

ekonomiska och sociala klyftorna ökar och vi riskerar därmed en ökad social oro i 

samhället.  

 

Det är en politikers uppdrag att läsa av samtiden. Läsningen kan se olika ut beroende på 

de värderingar man har. Omvärldsbilden kan se olika ut och man ska man kunna 

redovisa den. På samma sätt som man ska kunna redovisa sina tänkta handlingar. 

Friberg skriver om vikten av att göra sig en bild, en inre bild som kan bearbetas och 

förtydligas och bli till handlingsdirektiv.228 Ofta pratar man om att göra en 

helhetsbedömning för att få ett bättre underlag men det finns många oåtkomliga helheter 

menar Friberg och tar några exempel klimatfrågan, ekonomiska krisen, framtiden. Vi 

kan försöka men vi är hela tiden begränsade av vår bristande förmåga. Helheten glider 

ohjälpligt ifrån oss229 eftersom vi aldrig kan följa ett helt skeende. Utvecklingen sedd 

som ”Det moderna projektet” har försatt oss i en civilisationskris med ytterst 

svårbedömbara konsekvenser för både vår kultur och vår natur230. En mening med 

starkt innehåll i Fribergs bok och med en indirekt uppmaning till politikens företrädare 

och till oss medborgare. Ta tillbaka initiativet! 

 

                                                 
227 Nina Björk Lyckliga i alla sina dagar s 47 
228 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd s 151 
229 Aa s 179 
230 Aa s 180 
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Vad kan politiken göra? Susan George ger i sin bok en rad konkreta förslag som bland 

annat gäller bankväsende, internationell skatt och skuldavskrivningar. Banker som fått 

offentliga pengar ska förstatligas eller ännu hellre socialiseras231. Långivningen ska 

styras till gröna investeringar och sociala företag och ställas under offentlig kontroll. 

Skatt på finansiella transaktioner ska införas232. Detta är en variant på den så kallade 

Tobinskatten. Många av världens fattigaste länder dignar fortfarande, trots vissa 

skuldavskrivningar, under en stor skuldbörda. George vill koppla skuldavskrivning till 

skogsplantering och bevarad biologisk mångfald. Det har också en positiv effekt på 

fattigdom och ojämlikhet. Björk vill att vi ska börja föra en diskussion i kvalitativa 

termer. Vilka behov ska mättas? Vilka ska vi ignorera? Björk hänvisar till André 

Gorz233 som menar att man behöver inte arbeta mer och producera mer för att leva 

bättre234. Vi kan göra en bättre fördelning av det nödvändiga arbetet och av de tillgångar 

det skapar. Alla fakta visar att ständig tillväxt står i motsats till jordens överlevnad235. 

 

Idag börjar medvetenheten sprida sig om det överhängande klimathotet. Jag kommer 

ihåg när Rachel Carsons bok ”Tyst vår” kom 1963. Varför tyst vår? Jo, fåglarna 

försvann i takt med den ökande användningen av miljögifter främst DDT. 1967 kom 

den första svenska boken om klimatproblemen ”Plundring, svält, förgiftning” av Hans 

Palmstierna. Så länge har min generations politiker känt till miljöhoten och inte 

åstadkommit mer. Det är ett dystert bokslut. Nu börjar det trots allt skönjas vissa 

öppningar men det är i sista minuten om man läser FN:s senaste miljörapport. 

 

Kielos menar att den ekonomiska vetenskapen borde handla om hur man förvaltar en 

social vision till ett modernt ekonomiskt system, ägna sig åt konkreta frågor som är 

viktiga för mänskligheten, se människan som någon som agerar utifrån sina band med 

andra. Våra relationer ska inte reduceras till konkurrens. Gå från att försöka äga världen 

till att höra hemma i den236. 

 

                                                 
231 Susan George Deras kris, våra lösningar s 199 
232 Aa s 226-230 
233 Björk har hämtat detta från Gorz Kritik av det mänskliga förnuftet 
234 Nina Björk Lyckliga i alla sina dagar s 124 
235 aa s 127 
236 Katrin Kielos Det enda könet s 260-262 
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Men är vi på väg att reducera vårt eget möte med världen? Informationsteknologin är på 

väg att ändra förutsättningarna. Jag skrev i ett tidigare kapitel om att sätta sig in i en 

annans ståndpunkt. Det kan inte databasen. Den är ståndpunktslös. Informationen är 

skild från sammanhanget. Därmed är databasen också ansvarslös. Den kan inte tänka i 

den gemensamma logiken. Att tänka samstämmigt med sig själv är för Kant det sunda 

förnuftets högsta maxim. Det är fråga om ett sätt att vara i världen och att se på världen 

som vi kan tro på237. 

 

Modern teknik innebär stora möjligheter men den förändrar världen och hotar att 

marginalisera oss människor238. Bergendal skriver att erfarenhet, iakttagelse, handling 

och kunskap är alla ömsesidigt beroende av varandra, de är varandras förutsättning239. 

Informationstekniken har makt att förändra förutsättningarna för både handling och 

kunskap240. När världen kopplas bort och ersätts med arbetsplatsens databas då är vi 

hemfallna åt databasens konstruktörer, åt deras antaganden och fördomar. Dom kan vi 

inte göra något åt för vi är bundna i systemets logik. Vår egen förtrogenhet med världen 

och dess historia ersätts av information byggd på andras hypotetiska teorier. Vi lär oss 

ingenting om verkligheten. Informationssystemet framställer världen för oss241. Då är vi 

långt ifrån en värld att höra hemma i. 

 

14 Avslutning 
 

Att knyta banden starkare mellan länder och folk har varit den klassiska retoriken för att 

säkra och upprätthålla fred. Nu behöver den en justering att också gälla inom länder och 

inom dess folk. Dagens konflikter har ändrat karaktär till inbördeskrig och etniska 

stridigheter. Ofta influerade av ett spel med stormakter och grannländer som spelare. 

Konflikterna är alldeles för komplicerade för att kunna analyseras och kommenteras i 

denna uppsats, men poängen är att allt hänger ihop, en världsekonomi i obalans, 

fattigdom, en marknadsfiering och bristande respekt för mänskliga rättigheter och ett 

överhängande klimathot.  

                                                 
237 Bergendal Ansvarig handling s 101 
238 Gunnar Bergendal Ansvarig handling s 94 
239 Aa s 98 
240 Aa s 94 
241 Aa s 99 
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Vi kan nog bara förändra världen genom att förändra vårt sinnelag och då behöver vi 

nya kunskaper och insikter, skriver Friberg242.  Genom sociala praktiker ger man form 

åt upplevelser och händelser, vilket kan ge ett gemensamt sätt att se på omvärlden243.  

Jag tror det tar för lång tid att vänta på ett gemensamt sätt. Vill vi lösa de överhängande 

problemen krävs handling i nutid genom politiker som tar ansvar för utvecklingen. 

 

Sverige brukar betraktas som ett homogent samhälle, men även vårt samhälle är utsatt 

för påfrestningar i negativ riktning som jag tidigare påpekat. Vi riskerar att vår 

viktigaste tillgång, nämligen ett samhälle när människor känt tillit, är i fara.  I Sverige 

bygger den tilliten på fungerande demokratiska institutioner, rättsväsende och en 

offentlig sektor som förutsätts likabehandla människor i barnomsorg, skola, sjukvård, 

äldreomsorg, sjukförsäkring och a-kassa. Det är grundstenarna. Men när den 

gemensamma omsorgen om varandra börjar ersättas av ekonomism och konsumism då 

händer också något med oss. Då måste vi se till att stärka det demokratiska inflytandet 

över utvecklingen. Politik ska bygga goda samhällen och till det behövs goda politiker. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
242 Nils Friberg Det ovägbaras tyngd s 213 
243 Aa s 234 
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