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I några tidigare blogginlägg kanske det verkar som a� jag är kritisk mot enskilda personer
när jag kritiserar ”reformmarxism” inom statsvetenskapen. Men boken Samhällets
rörelselag beskriver stora förändringar i samhället under lång tid och hur man kan
analysera det. Det handlar om a� förstå långa förlopp. I boken ges evidens och belägg i en
mängd citat men syftet är inte personcentrerat. Jag nämnde bara några namn för a� fånga
intresse när jag försöker belysa hur Sverige blev en rörelsestyrd stat med inriktning på a�
finansiera forskning som utvecklar ”folkhemmet”, ”välfärdsstaten” eller ”den svenska
modellen” snarare än a� förstå de generella vetenskapliga principerna för hur samhällen
förändras. De generella principerna beskrivs i en separat del i boken. Den är strikt
vetenskaplig, utan politisering alls. Men som sista del infogar jag en analys av hur det
kunde bli så a� man inte beaktar a� det finns en vetenskap om människan och dess
kulturutveckling, inklusive en politisk sådan och istället diskuterar det mesta i
materialistiska klasstermer. Då kommer man omöjligen ifrån a� socialdemokratiska partiet,
som i grunden faktiskt är en reformmarxistisk rörelse, utvecklas även den över tid. Det var
också den som byggde forskningsfinansieringen, vilket gynnade viss statsvetenskaplig
forskning i Rörelsens intresse. Eftersom valforskarna idag ser all politisk förändring i det
korta perspektivet (se exempelvis den på många sä� eminente forskaren Henrik
Oskarssons blogg), vill jag här visa det långa perspektivet. Socialdemokraternas valresultat
uppvisar e� tydligt mönster som hi�ills inte riktigt poängterats. Uppgången för
socialdemokraterna i första demokratiska valet 1921 då kvinnlig rösträ� infördes fortsa�e
till höjdpunkten 1968 för Erlander då partiet uppnådde mer än 50 procent av rösterna.
Därefter har andelen gå� ner med en ganska förutsägbar vågkurvform (nästan all variation
förklaras statistiskt av årtal i viss matematisk form). Lövfen ligger nu under Brantings siffor
1921. Nedgången väntas fortsä�a. Håller den kurvlinjära modellen vars ekvationslinje är
inritad i figuren, får Socialdemokraterna ca 30 procent i valet 2018, plus eller minus ungefär
5 procent. Gör man samma övning med alla val med kvinnlig rösträ� och utesluter det
exceptionella krigsvalet, blir projektionen något lägre, cirka 28 procent valet 2018. De�a
som en indikation på a� vi efter 150 år av Marx’ Kapitalet tycks gå mot en post-marxistisk



epok i svensk politik. Så den politiska frågan borde vara: vad ersä�s den med i det långa
loppet? Den vetenskapliga är ju naturligtvis: när kan vi få finansiering av forskning om
politisk kulturutveckling i Sverige?
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