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Förord

Den 5 juni 1948 samlades åtta unga män till konstitu-
erande sammanträde med Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle, nuförtiden mer känt under förkortningen 
SNS. Det var grundarna Axel Iveroth, Tore Browaldh 
och Lars-Erik Thunholm. Där fanns akademikerna Erik 
Dahmén och Ingvar Svennilson. Redan från början 
fanns det en stark koppling till vetenskapen i SNS. 
De övriga var Erik Huss från Dagens Nyheter, Thure 
Öberg från Husqvarna vapenfabrik och Per Hemberg 
från Handelsbanken. En av de bärande tankarna 
bakom SNS bildande var att personer från näringslivet 
och från vetenskapen tillsammans skulle belysa och dis-
kutera angelägna samhällsfrågor. Senare har också den 
offentliga sidan i form av förvaltning och myndigheter 
blivit en viktig del av SNS-kretsen. 
   Nästan på dagen sextio år senare samlades ett stort 
antal personer ur SNS nätverk och vänkrets i förbun-
dets lokaler på Jakobsbergsgatan i Stockholm för att 
fira SNS första 60 år, bland annat med ett särskilt 
jubileumsseminarium. Seminariet skulle man ha kun-
nat ägna åt tillbakablickar på vad SNS gjort och betytt 
genom åren. Det finns onekligen mycket att ta upp i 
sådana tillbakablickar.
   Men vi valde att i stället blicka framåt vid jubileums-
seminariet. Vid bad fyra samhällsvetenskapliga forskare 
att spekulera – i lättsam ton, men med en kärna av 
allvar – om Sverige och världen 60 år framåt. 
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De som spekulerade var:

Ewa Rabinowicz, professor och forskningschef vid 
Livsmedelsekonomiska institutet i Lund.

Lennart Schön, professor i ekonomisk historia vid 
Lunds universitet och flitig SNS-författare.

Laura Hartman, forskare vid IFAU i Uppsala, extern 
forskningsledare vid SNS och ledamot i regeringens 
Finanspolitiska råd.

Olof Petersson, professor i statskunskap, forsknings-
ledare vid SNS med ansvar för SNS Demokratiråd 
under många år.

Deras bidrag kan du läsa i detta häfte. En del att roas 
av, men också en del värt att begrunda. Trevlig läsning!

Stefan Lundgren
vd SNS
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Samhällsorganisation och 
demokrati 1948–2008–2068
Olof Petersson

Uppgiften att spekulera om hur samhälle och politik ser 
om 60 år är oemotståndlig för en statsvetare, som här 
får tillfälle att hänge sig åt political science fiction.
   Utgångspunkten är att sätta dagens samhälle i kon-
trast mot samhället som det såg ut 1948. Vad är sig 
likt, hur mycket har förändrats under dessa 60 år? Det 
breda helhetsperspektivet ger ett svar som kanske över-
raskar. Det visar sig nämligen att de stora makroteo-
rierna för samhällsutvecklingen faktiskt stämmer.
   Samhället har, helt enligt förutsägelserna, rört sig i 
riktning mot ökad arbetsdelning och specialisering. 
Rationalisering har effektiviserat produktionsprocesser. 
En allt större del av samhällslivet äger rum inom ramen 
för formella organisationer. Individualiseringsproces-
sen fortskrider, eftersom frihet är en självförstärkande 
process. Antalet demokratier i världen har ökat från 11 
till 90 och i dag lever 46 procent av världens befolkning 
i demokratiskt styrda stater.
   Nu i efterhand kan man dessutom konstatera att den 
stora mardrömmen under de årtionden som följde efter 
1948 faktiskt inte inträffade. Kärnvapenhotet ledde 
inte till ett tredje världskrig. Med alla reservationer för 
vad som kan hända, och med all hänsyn tagen till alla 
de väpnade konflikter som inträffat under de gångna 



28

årtiondena, är det ändå ett faktum att det stora kriget 
inte kom.
   Så huvudscenariot för den kommande 60-årsperioden 
måste därför bli: fortsatt framåtskridande, fortsatt de-
mokratisering och mestadels fred. Vi rör oss i riktning 
mot, inte från, upplysningstidens ideal om rationella 
och självständiga medborgare.
   Detta konstaterande bygger på ett enkelt metodgrepp, 
en statisk komparation, som går ut på att lägga två 
stillbilder, 1948 och 2008, bredvid varandra och anta 
att utvecklingen fortsätter i samma riktning.
   Man kan också gå in lite närmare i vad som hänt 
under den nu förflutna 60-årsperioden för att få ett 
grepp om förändringsprocessernas karaktär. Det visar 
sig snart att den linjära utvecklingsmodellen, den lugna, 
gradvisa och successiva förändringen, varit undantag 
snarare än regel. Utvecklingens dynamik måste i huvud-
sak beskrivas med ord som hack, avbrott, diskontinui-
teter och ojämnheter.
   Utvecklingen har varit ojämn över tid. Stora sam-
hällsförändringar brukar leda till motreaktioner, vilka 
i sin tur ger upphov till kontrareaktioner och så vidare 
i kulturdebattens ekokammare. Demokratiseringen 
har gått i vågor; perioder av framsteg har växlat med 
militärkupper och diktaturers återkomst. Avkolonise-
ringen spred självständighetens och demokratins hopp 
till tredje världen, men den följdes på många håll av 
enpartistater och rövarregimer. Den djupgående sekula-
riseringsprocessen har lett till kulturella motreaktioner i 
form av religiös fundamentalism.
   Utvecklingen har också varit ojämn mellan olika 
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områden. Går man tillbaka till 60 år gamla dokument 
är en del förhållanden precis sig lika, medan det i andra 
avseenden är som att resa till en exotisk plats. Så lär det 
kännas även för den som får tillfälle att besöka 2068 
års värld, som en välbekant stad med idel främmande 
människor som gör egendomliga saker.
   Den internationella politiken 1948 hade alltjämt 
Europa som centrum. I slutet av juni 1948 slog Stalin 
av strömmen till Berlin och stängde alla tillfartsvägar. 
Berlinblockaden och den luftbro som räddade stadens 
försörjning bekräftade Churchills farhågor. En järnridå 
hade dragits genom Europa. En isvind svepte över kon-
tinenten, kalla kriget var ett faktum. Världspolitiken 
kom under de följande årtiondena att bestämmas av 
denna bipolära stormaktskonflikt.
   Med Sovjetunionens upplösning följde ett multipolärt 
system med USA som enda stormakt. Krishoten finns 
kvar, men de har ändrat karaktär. Det militära hotet 
överskuggas i dag av klimatförändringar, terrorism och 
andra ”post-politiska” och ”post-territoriella” hot.
   När forskarna nu försöker formulera modeller för det 
kommande halvseklet söker de sig ofta bakåt i tiden, till 
tiden före det utsträckta världskriget 1914–1991, denna 
period som också kallats det korta 1900-talet, eller 
ännu längre tillbaka, till den pre-westfaliska ordningen, 
då det ännu inte fanns några suveräna territorialstater 
med anspråk på att styra sig själva utan inblandning 
utifrån och att ensamma behärska världspolitiken. Då 
hamnar man i medeltidens modell med ett virrvarr av 
små furstendömen förenade i mer eller mindre lösliga 
allianser.
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   Att territorialstaternas suveränitetsanspråk ifråga-
sätts visar de senaste 60 åren mycket tydligt. Under 
åren efter andra världskriget föddes många interna-
tionella organisationer: FN, IMF och Världsbanken 
1945, OEEC/OECD 1948, Europarådet 1949 och EU:s 
före gångare Kol- och stålunionen 1951. Sedan dess har 
de internationella organisationerna expanderat i makt 
och numerär. Vid 1940-talet slut fanns färre än 1 000 
internationella organisationer, i dag har antalet ökat 
till över 60 000, varav de flesta är privata, inte statliga. 
Staterna har förlorat sitt monopol på världspolitiken, 
där traditionell diplomati gradvis ersätts av global 
governance.
   Globala styrelseformer som både är effektiva och le-
gitima kan säkerligen komma att behövas om man be-
grundar den långa listan över tänkbara världsproblem 
under de kommande årtiondena. Åtminstone någon 
global katastrof är sannolik, frågan är vilken. Klimat-
kollaps, pandemisk digerdöd, superterrorism eller en 
stormaktskonflikt mellan ett mäktigt men stagnerande 
Kina och ett arbetskraftsintensivt och kaxigt Afrika? 
   Europeisk politik året 1948 skuggades av Pragkuppen 
i februari, som befäste kommunisternas maktmonopol 
i Östeuropa. Tyskland låg fortfarande i ruiner, även 
om införandet av D-mark blev embryot till det tyska 
ekonomiska undret. Sex årtionden senare är Europas 
politiska enande på god väg mot sin fullbordan. Euro-
parådet har 47 medlemsstater och EU 27. Över hälften 
av EU-länderna har redan en gemensam valuta. EU går 
längre än någon tidigare form av mellanfolkligt sam-
arbete, med gemensam lagstiftning och rättskipning.
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   I ett avseende kommer Europa 2068 att likna Europa 
1948. Efter den prognostiserade befolkningsminsk-
ningen i många europeiska länder kommer denna 
världsdel att ha ungefär lika många invånare om 60 
år som för 60 år sedan. Europas politiska framtid lär 
hamna någon stans emellan två ytterlighetsscenarier. 
Tillväxtens, utvidgningens och fördjupningens Europa 
bildar en världsledande region som inkluderar Turkiet, 
Ryssland, Israel och Palestina (och skulle därmed ha 
löst den konflikt som varit ett konstant inslag i de 
senaste 60 årens världshistoria). Stagnationens och 
tillbakagångens Europa, Asiens halvt förfallna punsch-
veranda, försöker anpassa sig till rollen som kultur-
historiens Disneyland, där alla näringsgrenar fallit av, 
utom turism och upp levelseindustri, med några tappra 
startups inom ut levelse- och inlevelsebranscherna.
   Vänder man sig till den svenska politiken och jämför 
1948 med 2008 kan man konstatera att vissa likheter 
är slående: konstitutionell monarki och parlamentariskt 
styrelsesätt med fyra sällan lästa men ofta reviderade 
grundlagar. Den mest realistiska prognostekniken är en 
kopieringsapparat. Möjligen kan en fortsatt förstärk-
ning av de individuella fri- och rättigheterna förväntas, 
men en sådan torde även framgent främjas av europeisk 
rättskipning snarare än av svensk.
   Om den svenska staten i den allmänt turbulenta sam-
hällsutvecklingen framstår som en historisk konstant 
lär förändringarna bli desto mer genomgripande på den 
kommunala nivån. Kommunernas värld 1948 var helt 
annorlunda än dagens. Då fanns 2 500 småkommuner, 
många styrda av invånarna själva församlade till kom-
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munalstämma, med få anställda och begränsade uppgif-
ter. Dagens knappt 300 storkommuner, politiker styrda 
jättebyråkratier med välfärdsproduktion som huvud-
uppgift, är sannolikt bara en historisk parentes. Den 
offentliga sektor, som vi vant oss vid under några år-
tionden, håller redan på att bytas ut mot alternativa och 
mer effektiva metoder för att leverera välfärdstjänster, 
med bibehållande av den nordiska välfärdsmodellens 
grunder i form av universalism, offentlig finansiering 
och hög skattenivå. Kommunerna i sin nuvarande skep-
nad kommer att monteras ner, delas upp och efterträdas 
av en förnyad variant av den lokala självstyrelsens 
mångtusenåriga idé.
   Svensk partipolitik 1948 bestod av fem partier uppde-
lade i två block. Svensk partipolitik 2008 består av sju 
partier uppdelade i två block. Svensk partipolitik 2068 
kommer följaktligen att bestå av nio partier uppdelade i 
två block. Två nya partier kommer alltså till, eventuellt 
ytterligare något i händelse av att något av de gamla 
dör sotdöden. Listan över partipretendenter innehåller 
pensionärspartier, feministpartier, invandrarpartier, 
antiinvandrarpartier och, mest sannolikt, något parti 
som intar den plats längst ut på högerflygeln som mo-
deraterna nu har övergivit.
   Valdeltagandet i riksdagsvalet 1948 var 82,7 procent. 
Valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet, 2006, var 
82,0 procent. Under en sextioårsperiod har valdeltagan-
det alltså gått ner med 0,7 procentenheter. Denna ut-
veckling har lett till att det för närvarande sitter en stor 
utredning med uppgift att höja valdeltagandet. Direk-
tiven till Grundlagsutredningen identifierar de största 
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hoten mot den svenska demokratin: ”En oroande ut-
veckling är tendensen till ett sjunkande valdeltagande.” 
Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 
valdeltagandet i riksdagsvalet 2066 att vara nere i 81,3 
procent. Det blir då dags för en ny kriskommission.
   Den allra största förändringen i svensk politik under 
de gångna 60 åren gäller kvinnornas position. Svensk 
politik 1948 var ett gubbvälde. Först 1947 kom den 
första kvinnan in i regeringen. Efter valet 1948 hade 
riksdagen 5 procent kvinnliga ledamöter, nu består riks-
dagen av 47 procent kvinnor. Många av manssamhäl-
lets gamla bastioner har fallit och om ytterligare 60 år 
lär kvinnorna ha tagit makten i samhället, naturligtvis 
med undantag för de svenska börsbolagen.
   Medborgarnas inflytande i den politiska processen 
för 60 år sedan gick primärt via kollektiv organisering. 
Väljarna röstade lojalt efter sina partitraditioner och 
få bytte parti från ett val till nästa. Den långa serien av 
valundersökningar har kunnat belägga en dramatisk 
förändring som lett fram till en situation med kritiska, 
omprövande och lättrörliga väljare. Kollektiv orga-
nisering och livslånga prenumerationer har ersatts av 
individuella initiativ, momentana påverkansformer och 
partiella engagemang.
   Förändringarna i medborgarnas samhällsengagemang 
både betingar och betingas av kommunikationssamhäl-
lets omvandling. Mediestrukturen 1948 dominerades 
av partipress och etermonopol, med Morgon-Tidningen 
och Radiotjänst som symboliska institutioner. Tele-
visionens svenska genombrott låg ännu ett årtionde 
bort. Monopol och tung distributionsteknik har sedan 
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dess ersatts av konkurrens, nätverk och enkla, allmänt 
tillgängliga kommunikationsmedel. Utvecklingen inom 
detta samhällsområde är så snabb och genomgripande, 
att en prognos inte bara är omöjlig för en 60-årsperiod 
utan till och med för den närmaste 6-årsperioden. Det 
enda säkra som går att säga är att informationsteknik 
och bioteknik förr eller senare förenas i en symbios som 
innebär att det vi i dag kallar datorkraft integreras med 
kroppens och hjärnans funktioner. Morgondagens sam-
hällsforskare behöver därför inte lida brist på svårlösta 
problem.
   Erfarenheten visar att tekniska förändringar förvisso 
är en mäktig drivkraft i samhällsutvecklingen, men att 
det också finns anledning att varna för teknologisk 
determinism. Samhället har sin egen utvecklingslogik. 
Bara för att tekniken öppnar en ny möjlighet är det inte 
säkert att den omedelbart måste utnyttjas. Röstnings-
maskiner har exempelvis funnit som ett alternativ under 
flera årtionden, men ändå fortsätter vi av olika skäl att 
rösta med papperslappar.
   Det finns också anledning att påminna om den all-
männa lärdomen att lösningen av ett samhällsproblem 
vanligen ger upphov till nya problem. Den nu pågående 
samhällsutvecklingen innebär att medborgarna får stör-
re individuell makt och frihet, samtidigt som interaktio-
nen ökar mellan individer, samhällen och världsdelar. 
Alltmer självständiga och samtidigt alltmer beroende 
av varandra, det är predikamentet för morgondagens 
medborgare.
   Två drag dominerar perspektivet för de närmaste 
60 åren. Dels omvälvande förändringar i informa-
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tionsteknik och bioteknik. Dels fria och självständiga 
medborgare med allt större makt och följaktligen med 
allt större ansvar och därmed en renässans för huma-
nismens klassiska ideal. Om man avslutningsvis skulle 
rekommendera två källor för att förstå den kommande 
samhällsutvecklingen vore det sålunda MIT Media Lab 
och Aristoteles.
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