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Abstract 
 
 
 
Postmodernism and neo-liberalism is often thought of as two opposite conceptions of the real-
ity and the world. This thesis takes on a critical view of this assertion and the main purpose 
was to perform a correlation between postmodernism and neo-liberalism. With different theo-
retical assumptions about constructions of thoughts, agency and structure and the welfare-
state a theoretical framework was created. According to this framework the two isms were 
correlated to each other and the welfare-state to see if there where similarities or dissimilari-
ties between the isms. The assumptions of this thesis are that there are correlations between 
postmodernism and neo-liberalism in the constructions of thoughts, namely similar view on 
epistemology. The two isms also show similarity between each other towards the foundations 
upon which the modern welfare-state rests. This is mainly manifested in their common view 
of the institutions of the welfare-state, which the isms both finds problematic. This results in a 
mutual problematic view on positive freedom, the foundation of legitimacy, the means and 
economic democracy as they are manifested in a given welfare-state. However, the motive for 
criticism rests mostly on different justifications for the two isms. Anyhow, their views share 
doubts about the legitimacy of the welfare-state in common. This even though postmodernism 
is partly a result of the welfare-politics. This thesis also shows why postmodernism and neo-
liberalism at least in a theoretical perspective can not continue to develop side by side.  
 
Keywords: modernism, postmodernism, neo-liberalism, legitimacy (or) illegitimacy (of) wel-
fare-states, agency-structure and constructions of thoughts.    
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1 Inledning   
 
 
 
Ansatsen i denna C-uppsats är att belysa hur två olika ismer kan tänkas förhålla sig till var-
andra och välfärdsstaten. De båda ismerna som skall korreleras till varandra och till begreppet 
välfärdsstat är nyliberalism och postmodernism. Vissa ideologier, filosofier och vetenskapste-
orier har en direkt uttalad misstro mot välfärdsstater och en välkänd sådan är nyliberalismen. 
Denna ism som med sina anspråk på ett ekonomiskt och rationellt tankesätt som hävdas vara 
universellt bland annat inte anser att en sådan stat är ekonomiskt försvarbar eller konkurrens-
kraftig i en globaliserad ekonomi. En annan tankekonstruktion, postmodernismen, har ett 
minst sagt komplicerat förhållningssätt till välfärdsstaten. Välfärdsstaten tycks nämligen ska-
pa postmodernister genom att erbjuda social trygghet och med denna kommer postmoderna 
värderingar men postmodernismen har en svag tilltro till sin skapare. Vad är då postmoder-
nism och hur ser dess förhållande till välfärdsstaten ut? Frågan skall förhoppningsvis kunna 
utredas i en djupare analys genom denna uppsats.  
 

Välfärdsstaterna fick ett stort genomslag framförallt i Europa under efterkrigsti-
den och hade sin stora era under 1960- och 70-talet. För att en välfärdsstat skall kunna fortle-
va måste det dock finnas någon form av legitimeringsgrund för densamma och vidare bör 
denna vara förankrad hos medborgarna i den givna välfärdsstaten. Samhället är som bekant 
under ständig förändring och det ställs idag andra krav på välfärdsstaten än vad det gjordes på 
1950- och 60-talet. Vilka är dessa krav och var ifrån kommer de? Är det postmodernismen, 
eller snarare postmodernisterna som ställer annorlunda och nya krav på välfärdsstaten? Kan 
den moderna välfärdsstaten anpassa sig eller är den en alltför orörlig koloss som snart kan 
tillhöra historien? Att det pågått och alltjämt pågår en debatt i samhället om välfärdsstatens 
fortlevnad är ingen nyhet och denna debatt har synats av många statsvetare. Dagligen möts 
man i dagspressen av artiklar och inlägg om hur ineffektiv välfärdsstaten är, att den svenska 
modellen spelat ut sin roll och hur nedskärningar i välfärden är nödvändiga och så vidare. Allt 
sedan realsocialismens fall på 1990-talet har det från vissa håll hävdats att detta skulle innebä-
ra ett segertåg för liberala demokratier och marknadskapitalism. Andra däremot hävdar istället 
att samhället är under en revolutionerande förändring och att ”moderniseringstesen” knappast 
är historiens slut. Postmodernismen antas inneha betydande värdeförändringar och en dyna-
mik som kan förändra samhället i en annan riktning än den nuvarande.  

 
Då postmodernismen framförallt vänder sig mot universella anspråk och nylibe-

ralismen tycks innefatta ett sorts fatalistiskt och universellt tänkande kring global ekonomi 
tycks dessa, åtminstone vid en första anblick vara två dikotomiska ismer. Kan dessa tanke-
konstruktioner som tycks vara direkta motståndare till varandra uppvisa liknande ståndpunk-
ter, både i relation till varandra och gentemot välfärdsstaten? Och i så fall hur ser dessa stånd-
punkter ut? Inbegriper deras kritik samma eller liknande argument eller kommer man från vitt 
skilda håll och ifrågasätter samma fenomen hos välfärdstaten men på olika grund. Uppsatsen 
har för avsikt att undersöka korrelationen mellan postmodernismen och nyliberalismen och 
vidare, bådas förhållande till välfärdsstater. 

 

 
 



 6 

1.1 Syfte och frågeställningar   
 
Syftet med denna uppsats är således att reda ut hur vida det finns några beröringspunkter mel-
lan nyliberalism och postmodernism, och om så är fallet, hur ser då dessa berörings- punkter 
ut. Undersökningen kommer att göras i flera etapper och avslutas med att undersöka de båda 
ismernas förhållande till välfärdsstaten. De frågeställningar som valts ut för att korrelera med 
ovanstående syfte är:  
 

1. Vilka likheter respektive olikheter uppvisar nyliberalismens och postmoder-
nismens tankekonstruktioner i förhållande till varandra? 

2. Hur förhåller sig nyliberalismen och postmodernismen till varandra i ett hi-
storiskt avseende? 

3. Hur kan nyliberalismen respektive postmodernismens förhållande till väl-
färdsstater belysas ur ett teoretiskt perspektiv? 

 

1.2 Disposition 
 
Uppsatsens struktur ser ut enligt följande. Efter inledning, syfte och frågeställningar och den-
na disposition följer avgränsningar och tillvägagångssätt. Sedan avslutas detta inledande kapi-
tel med en redogörelse av nyckelverk och personer inom den tänkta forskningsansatsen under 
rubriken tidigare forskning. I kapitel två redovisas bakgrund och statsvetenskaplig relevans 
samt metod och material som ligger till grund för uppsatsen. I kapitel tre börjar så undersök-
ningen med att besvara fråga ett. I det fjärde kapitlet har jag för avsikt att besvara fråga två. 
Därefter i kapitel fem besvaras fråga tre. Upplägget inom respektive kapitel är att en inledan-
de del skall förklara de teorier som ligger till grund för hur frågan kan och bör besvaras. Då 
olika teorier används för ge bakgrund och relevans av frågan underlättar ett sådant upplägg 
läsbarheten och förståelsen av postmodernismens och nyliberalismens förhållningssätt till 
varandra och välfärdsstater. Respektive kapitel kommer därtill att innehålla en resultatdel och 
sammanfattning av resultatet, dock ingen analys. I kapitel sex tas sedan resultaten från respek-
tive kapitel och i en korrelation till varandra analyseras dessa resultat i sin helhet. I kapitel sju 
återfinns sedan en sammanfattning och en slutdiskussion.  
 

1.3 Avgränsningar och tillvägagångssätt 
 
Både nyliberalismen och postmodernismen är tudelade begrepp, dels är de faktiska företeelser 
i världen och dels är de enorma tankekonstruktioner som innefattar såväl vetenskapsteori, 
filosofi som inslag av ideologiska aspekter. Till den första frågan använder jag mig av böcker 
och artiklar som beskriver, förespråkar eller kritiserar respektive tankekonstruktion. För att få 
komparativa jämförelsepunkter till fråga ett har jag för avsikt att söka stöd i ideologiska, ve-
tenskapsteoretiska och filosofiska grunder. Syftet är att kategorisera nyliberalism och postmo-
dernism genom ett teoretiskt förankrat jämförelseverktyg. I den första frågan behandlas endast 
ismerna som tankekonstruktioner, utan hänsyn till de verkliga företeelserna som dessa båda 
ismer anspelar på. I en sådan typ av analys är det idéerna som är de centrala i studien, inte 
vem som uttalar dem (Esaiasson 2003:242). Det handlar till stor del om att utefter jämförelse-
verktygets teorianknytning till ideologi, filosofi och teori tolka texter induktivt. Enligt Boréus 
är texter synnerligen viktiga analysenheter för samhällsvetare, särskilt i det avseende man vill 
studera makt och diskurs (Bergström & Boréus 2000 s12-13). För att få jämförbara analysen-
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heter till mitt jämförelseschema har jag för avsikt att behandla informationen om ismerna som 
samlingar av utsagor om verkligheten, i bemärkelsen utsagor om nyliberalismen eller post-
modernismen (Lundquist 1993:109). Till exempel, vad säger denna text mig om hur postmo-
dernismens huvudaktör bäst kan identifieras/förstås. Denna begreppsutredande ansats är till 
för att beskriva nyliberalismen och postmodernismen samt för att undersöka likheter och 
skillnader på vitala punkter.  
 

 Den andra frågan handlar om det historiska förhållandet mellan nyliberalism 
och postmodernism. I den mån att det finns gemensamma drag, kan det vara så att nylibera-
lism ger postmodernism eller tvärtom? Förutsätter de varandra eller kan de finnas oberoende 
av varandra? När introducerades respektive ism i historien och vad ledde fram till att idéerna 
fick genomslagskraft. Det är sådana frågeställningar som jag hoppas kunna besvara med den-
na fråga. Metoden som ligger till grund för att besvara frågan är funktionell idéanalys, där det 
empiriska materialet utgörs av böcker och artiklar som beskriver historien och verkligheten. 
Här behandlas dels tankekonstruktionerna och dels ismerna som faktiska företeelser. 

 
Den tredje och sista frågan handlar då slutligen om hur postmodernismen och 

nyliberalismen förhåller sig till välfärdsstaten, särskilt i avseende på teoretisk legitimering av 
denna. Finns det utrymme för en välfärdsstat i det nyliberala förhållningssättet och likaså för 
postmodernismen, finns det utrymme för en välfärdsstat i ett postmodernt tänkande. Genom 
att lyfta fram vad som historiskt har legitimerat uppbyggandet och konsolideringen av en väl-
färdsstat hoppas jag kunna belysa på vilket sätt kritik mot välfärdsstaten kan riktas från nyli-
beralt och postmodernt håll.  

 

1.4 Tidigare forskning 
 
Välfärdsstatens legitimering och hur denna påverkas har av statsvetare och andra varit fond 
för uppsatser, forskningsprojekt och ett otal böcker. I boken Välfärdsstat i otakt skriver Jon 
Pierre och Bo Rothstein med flera om de utmaningar som den svenska välfärdsstaten har bli-
vit utsatt för sedan 1990-talet. Utmaningarna är båda av extern och intern art med krav från 
omvärlden och EU på att vara konkurrenskraftig och flexibel och från medborgarna som stäl-
ler nya och annorlunda krav på välfärdsstaten. Bland dessa nya och annorlunda krav återfinns 
bland annat brukarinflytande och ökad grad av individanpassning (Pierre, Rothstein 2003 
passim).  

 
Kristina Boréus har i sin bok Högervåg, som är en doktorsavhandling i statsve-

tenskap, skrivit om hur nyliberala förespråkare har lyckats få en ideologisk förskjutning av 
begreppsinnebörden i centrala ord, till exempel hur man ser på skatter. Fokus i hennes av-
handling ligger på hur man använder sig av språket som en strategi för att påverka folks tan-
kar. Högervågens viktigaste komponent var just nyliberalismen, enligt Boréus. Doktorsav-
handlingen hade två huvudsyften. Dels att svara på frågan om högervågen innebar att den 
nyliberala ideologin blev hegemonisk i den svenska debatten, dels att analysera olika medvet-
na försök att påverka rådande språkbruk (Boréus 1994:11-15).  

 
Ronald Inglehart är en internationellt erkänd statsvetare som under trettio år har 

gjort en gedigen kartläggning i 43 länder om hur värderingar har förändrats från moderna till 
vad Inglehart benämner som postmoderna. Boken där denna undersökning redovisas heter: 
Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change in 43 socie-
ties. Sådana värderingar skulle då vara miljöansvar, rätten till abort, etniska och kulturella 
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frågor, homosexuellas rättigheter och kvinnors frigörelse. Detta innebär en stratifiering av 
samhälleliga konfliktlinjer som delvis ersätter den tidigare dominerande och marxistiskt inspi-
rerade sociala klasskonflikten (Inglehart 1997:237).  

 
I boken Disaffected Democracies heter kapitel elva ”Value change and democ-

racy” och är skrivet av Russel J. Dalton. Dalton skriver i detta kapitel om hur postmoderna 
och postmaterialistiska värderingar inte hotar, men väl ställer krav på representativa demokra-
tier, inklusive välfärdstater så som vi känner dem idag och avslutar sitt kapitel med: 
 
 ”The challenge to democracies is to evolve, guarantee political rights, and increase the ability of citizens to 
control their own lives” (Dalton 2000:269).  
 

Som synes finns det mycket litteratur som behandlar nyliberalism eller postmo-
dernism var för sig men inte dess korrelation till varandra. Däremot återfinns en antydning om 
en koppling i en bok av Pierre Bourdieu vars namn är Moteld. Moteld är en samling texter 
som vänder sig mot nyliberalismens utbredning. Där står bland annat: 
 
 ”Att upphöja postmodernismens ’anything goes’ till levnadsregel och ge sig lov att spela på alla klaviatur, sam-
tidigt eller i snabb följd, gör det möjligt att både äta kakan och behålla den…” (Bourdieu 1999:27).  
 

Förhoppningen är att denna C-uppsats skall kunna belysa ett eventuellt samband 
mellan nyliberalism och postmodernism, om det ens existerar, och reda ut på vilket sätt dessa 
idétraditioner i så fall hjälper eller stjälper varandra i sitt förhållningssätt till välfärdsstaten.   



 9 

2 Bakgrund och statsvetenskaplig relevans 
 
 
 
I allt större utsträckning demokratiseras världen. I slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet så bröt kommunismen samman i Östeuropa och Sovjetunionen. Denna utveckling har 
gett förutsägelser om den liberala demokratins slutliga segertåg över världen. 1989 skrev ame-
rikanen Francis Fukuyama en uppsats med titeln; ”The End of History?” Hans tes var att den 
liberala demokratin är så överlägsen alla andra alternativ att dessa blir otänkbara. Den liberala 
demokratin blir tillsammans med marknadsekonomi den teoretiskt överlägsna lösningen och 
enligt Fukuyama den bästa lösningen för samhällsbyggande. Det Fukuyama förespråkar är en 
huvudfåra i idéhistorian angående demokrati. Denna huvudfåra har många namn, liberal de-
mokrati, elitdemokrati, ledardemokrati och konkurrensdemokrati för att nämna några. Dessa 
demokratier har en liberal betoning på frihet från statliga ingrepp i de privata och ekonomiska 
sfärerna och därtill är demokratins viktigaste uppgift är att garantera medborgerliga friheter. 
Vidare uttrycker författaren till uppsatsen en oro för en långt driven jämlikhet (Premfors 
2000:1-13). Vad Fukuyama förespråkar är en radikal form av modernisering. Modernisering 
kan förstås som en process som ökar de ekonomiska och politiska möjligheterna i ett samhäl-
le. Marknadskapitalism och eller industrialisering ökar de ekonomiska möjligheterna och de 
politiska möjligheterna sägs öka genom institutionalisering av demokrati och individuella fri- 
och rättigheter. Kärnan i moderniseringseran är att ekonomisk tillväxt är det främsta samhälle-
liga målet. På individnivå svarar individuella karriärsträvanden mot det stora samhälleliga 
målet (achievement motivation). I moderniseringsstadiet har man en yttersta tilltro till rationa-
litet och att byråkratin och samhället ytterst styrs av rationella - legala värden, främst i den 
politiska och ekonomiska sfären (Inglehart 1997:5). Det Fukuyama beskriver har stora likhe-
ter med nyliberalismen och moderniseringstesen. I globaliseringens namn kan man i ekono-
miska avseenden tala om en global arbetsfördelning som resulterar i att världens länder har 
allt större handel med varandra och vidare att många av de storföretagen är globalt organise-
rade. Vissa menar att globaliseringen delvis innebär en homogeniseringsprocess där stater får 
allt svårare att föra en enskild ekonomisk politik. En global handel möjliggör för regime-
shopping som innebär att stater konkurrensutsätts av varandra och av multinationella företag. 
Länderna måste då visa sig kreditvänliga som bland annat tar sig uttryck i att kunna erbjuda 
billig arbetskraft och låga skatter. Det är delvis i den ekonomiska globaliseringens namn som 
Fukuyama har hävdat sin tes. Argument om att tillfredställa marknadens krav blir allt vanliga-
re bland nyliberala förespråkare. Margret Thatcher sade bland annat: ”There is no alternative” 
och Carl Bildt sade: ”Den enda vägen”, angående nedskärningar i välfärden (Klein 2004:7-10, 
Karlsson 2004: 54-60, se även Lundquist 2001: 208ff)  

 
Andra forskare ha kommit fram till andra lösningar och siar om andra framtids-

möjligheter. En av dem är Ronald Inglehart som påstår:”But modernization is not the final 
stage of history” (Inglehart 1997:5ff). Enligt honom leder moderniseringen till att vissa värde-
förändringar tillkommer på individnivå och att dessa så kallade postmoderna värderingar för 
med sig förändringar i det politiska och sociala rummet (ibid:5-6). Dessa förändringar kom-
mer dock inte med tillväxt per automatik eller med rationella och legala förfaranden i det of-
fentliga samhället. Postmodernismen är snarare sprungen ur det faktum att det finns grund-
trygghet i samhället som möjliggör att man kan gå från överlevnadsprioriteter till välbefin-
nandeprioriteter (ibid:74-76). Ett sätt att ordna grundtrygghet till det stora flertalet medborga-
re är en välfärdsstat med en fördelningspolitik och det har visat sig att välfärdsstater är de 
mest postmoderna staterna i världen just nu. Med en fortsatt konsolidering av välfärdsstaterna 
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skulle alltså postmodernismen kunna fortsätta sin utveckling med allt vad det innebär. Post-
modernismen och nyliberalismen är enligt detta teoretiska ramverk två dikotomiska ismer 
som är varandras motsatser, en med en ytterst modern uppfattning av prioriteringar och en 
som vänder sig bort från det moderna samhället. 
 
 Men vad är då postmodernism och nyliberalism, uppsatsen går till en viss del ut 
på en begreppsutredning men så här inledningsvis kan det vara på sin plats att ge en kort defi-
nition av de viktigaste begreppen som behandlas. En definition av begreppen postmodernism, 
nyliberalism och välfärdsstaten kan bidra till en grundläggande förförståelse som underlättar 
läsningen av uppsatsen i inledningsskedet.     

 
Nyliberalismen är en ekonomisk politik som genomförs ute i världen idag. Den-

na ekonomiska politik har en stark tilltro till kapitalistiska marknader där tillgång och efter-
frågan tros styra samhället på bästa sätt. Nyliberalismen borde kanske snarare kallas gammel-
liberalism då det är en återupptagning av gamla idéer från 1700- och 1800-talet med laissez-
faire i grunden (Boréus 1994:69). Nyliberalismen syftar också till en idétradition som fick sitt 
stora genomslag ute i världen under senare delen av 1970-talet. Det var i samband med olje-
krisen 1973 och de ekonomiska bekymmer som de keynesianska välfärdsstaterna började få 
under 1970-talet. Två framstående politiker tog till sig nyliberalismen och genomförde bety-
dande förändringar och förknippas än idag med nyliberala idéer, nämligen Margaret Thatcher 
och Ronald Reagan1 (Boréus 1994:40-50). Utöver denna ekonomiska politik är nyliberalis-
men även en tankekonstruktion med inslag av ideologi och vetenskapsteori. Vidare innehåller 
begreppet nyliberalism även filosofiska inslag, vanligtvis kallas denna filosofi libertarianism 
(Boréus 1994:68-72 samt Halldenius 2003:11-13).  

 
Postmodernism är ett oerhört brett begrepp som dels anspelar på empiriska ob-

servationer av värdeförändringar hos individer och dels anspelar på en ytterst reflexiv tanke-
konstruktion. Den verkliga och alltjämt pågående företeelsen som har kommit att kallas post-
modernism sker framförallt i moderniserade och industrialiserade länder (Inglehart:3-5). 
Postmodernism är dock betydligt mer än så. Dessa värdeförändringar leder fram till nya sam-
hälleliga konflikter och nya ideologier, och genom dessa skapas nya tankesätt kring samhället. 
Vidare anspelar begreppet på en vetenskaplig teori som är kritiskt inställd till kunskaps- och 
verklighetsbeskrivningar som hävdar universell räckvidd. I den postmoderna tankekonstruk-
tionen ingår även filosofiska inslag (Lyon 1994:13, O´Brien & Penna 1998: 191, Alvesson & 
Deetz 2000:17).  

 
Både nyliberalismen och postmodernismen är alltså faktiska företeelser som allt-

jämt pågår ute i världen. Vidare är de också tankekonstruktioner med samspelande ideologis-
ka, vetenskapsteoretiska och filosofiska antaganden. Uppsatsen skall försöka fånga in både 
verkligheten och dessa tankekonstruktioner och på så vis kunna bidra till en ökad förståelse av 
begreppens innebörd. Givetvis krävs hårda gränsdragningar och denna uppsats riktar framför-
allt in sig på hur dessa begrepp korrelerar med varandra och begreppet välfärdsstaten varpå en 
definition av vad en sådan stat innebär bör vara på sin plats.  

 
Begreppet välfärdsstat kan definieras som en stat med en väl utbyggd statsappa-

rat som genom ekonomiska överföringar och tillhandahållandet av vissa tjänster sörjer för och 
bidrar till att samhällets medborgare har en ekonomisk och social trygghet. Dessa tjänster 
består vanligtvis i skola, sjukvård och barn- och äldreomsorg. Syftet med en välfärdsstat är att 
                                                 
1 Margret Thatcher, Englands premiärminister och Ronald Reagan, USA: s president som genom sin politik båda 
har gett upphov till varsin ism, Thatcherism och Reaganism 
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tillhandhålla en grundtrygghet och på så vis beskydda människor från ett indirekt förtryck 
som uppstår av fattigdom, sjukdom och okunskap. Vidare bidrar välfärdssten till att balansera 
den politiska jämlikheten genom ekonomisk jämställning (Rothstein 2001:49-63). Idéerna om 
en välfärdsstat korrelerar väl med den ekonomiska politiken som kallas keynesianism som 
förespråkar en aktiv statlig stabiliseringspolitik. Vid t ex stor arbetslöshet bör ekonomin sti-
muleras genom att staten på olika sätt bidrar med pengar, ökade investeringar i samhället eller 
ökade bidrag för att öka köpkraften hos invånarna. En keynesiansk ekonomisk politik förut-
sätter en stor offentlig sektor och offentliga transfereringar som är omfattande nog att fylla 
denna funktion i ekonomin. Den ideologi som framförallt legitimerar välfärdssten är socialli-
beralism som innehar idén om kapitalismen som framåtskridande men utan utslagningsmeka-
nismer. Idealet är en marknadsekonomi där staten har ett stort ansvar för medborgarens väl-
färd och trygghet. Välståndet skall bygga på en sund privat företagsamhet men staten skall 
kunna ingripa i fördelningssyfte och utgöra ett socialt skyddsnät. Vidare grundar sig välfärds-
staten på antaganden om att klassmotsättningar inte är antagonistiska, det vill säga går att 
överbrygga och att man kan bygga ett tryggt samhälle för alla oavsett klasstillhörighet (Boré-
us 1994:56,73).       

 
    Uppsatsen ger sig till viss del i kast med det intressanta aktör -struktur per-

spektivet i bemärkelsen, hur aktörernas nya förhållningssätt till välfärden kan sägas påverka 
strukturerna av densamma (se Hay 2002:89ff). Då vi lever i en representativ demokrati är 
makten över tanken en annan viktig aspekt. I demokratier kan inte politiska förändringar ske 
utan folklig förankring. Olika intressen försöker därför föra ut sitt budskap och på så vis för-
ändra människors tankar och uppfattningar om verkligheten och hur man bäst ser på sociala 
och politiska företeelser (Chomsky 1997:67-80, Petersson & Carlberg 1990:23 samt Loseke 
2003 passim). Detta är en form av maktaspekt som kommit att kallas ”det tredje ansiktet” 
efter sociologens Steven Lukes klassiska indelning. I den första dimensionen eller ansiktet är 
makten synlig och kommer till uttryck genom att A får B att göra något denna annars inte 
skulle ha gjort. Det andra ansiktet är en form av halvt öppen halvt dolt maktutövande. Andra 
ansiktet innebär kontroll över dagordningen. Ett exempel på sådan makt är när B:s kritik av 
A:s maktutövande i första ansiktet inte kommer fram i ljuset och upp på agendan. Den tredje 
formen av maktutövning är den mest subtila formen. Denna maktutövning kallar Lukes för 
maktens tredje ansikte, makten över tanken. En sådan maktutövning förklaras lättast genom 
att A kontrollerar B:s uppfattningar, önskningar och tankar om världen. Det är knappast läng-
re kontroversiellt att påstå att denna slags maktutövning förekommer i massmedier och andra 
former av opinionsbildningar och lobbyverksamheter (Bergström & Boréus 2000:12-13, Lu-
kes 1974:25).  

 

2.1 Uppsatsens tes 
 
Enligt Esaiasson (2003) är det långt ifrån alltid en undersökning börjar med en klar uppfatt-
ning om vilka orsaksmekanismer som kan vara gällande i det specifika fallet. Forskningsin-
satsen kan också handla om att försöka hitta tillfredställande förklaringar, att utveckla teorier 
om hur fenomenet som intresserar oss hänger samman med andra fenomen. Metodpraktikans 
författare anser att det är olyckligt att oerfarna författare inte vågar formulera sina egna teorier 
om ett specifikt fenomen. En bra startpunkt till att göra så är att arbeta induktivt utifrån empi-
rin. Goda fallstudiegenererande teorier konstrueras genom ett kontinuerligt resande mellan 
empiri och teori (Esaiasson 2003:121-125). I denna bemärkelse innehar denna uppsats en 
form av teoriutveckling. Den tes som jag driver i uppsatsen är att om det finns en korrelation 
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mellan nyliberalismen och postmodernismen kan denna ha en negativ inverkan för välfärds-
staten. 
 

I viss mening är all forskning kritisk. Grundregeln är att man inte accepterar 
några påståenden utan en grundlig kontroll av skälen och andra former av stöd för dem. Kri-
tisk forskning å andra sidan går dock längre än så i sina kritiska ambitioner där bland annat, ” 
föreställa sig och utforska ovanliga alternativ som kan rubba rutiner och en etablerad ordning” 
(Alvesson & Deetz 2000:12) är en viktig ingrediens (ibid.). Att det skulle finnas en korrela-
tion mellan nyliberalism och postmodernism utgör just ett sådant ovanligt alternativ. Jag har 
sökt i flera fulltextdatabaser, bland annat Academic Search Elite utan att hitta någon tidigare 
forskning om ismernas korrelation. Jag har även sökt på Halmstad Högskolas bibliotekssök-
motor utan att hitta böcker i ämnet. Jag skulle ändå inte vilja hävda att detta är en fallstudie då 
mycket forskning har gjorts om såväl postmodernismen och nyliberalismen (se Esaiasson an-
gående fallstudie, 2003:119-120 samt denna uppsats under rubriken tidigare forskning).  

2.2 Metod 
 
I denna uppsats används olika former av textanalyser. Till den första frågan och tredje frågan 
används främst en idé- och ideologianalys, som är en i metodfamiljen kvalitativa textanalyser. 
En idé kan i detta avseende betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från intryck 
och attityder utmärks av en viss kontinuitet. En tankekonstruktion kan vara en föreställning 
om verkligheten som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla. 
Sådana föreställningar berör oftast sociala fenomen men kan även beröra naturfenomen 
(Bergström & Boréus 2000:148f). Här kan vi konstatera att vi undersöker ett socialt och poli-
tiskt fenomen. Idé- och ideologianalyser görs inom flertalet akademiska ämnen, däribland 
statsvetenskap. Analysobjektet är vanligtvis en eller flera ideologier. Kvalitativa textanalyser 
används då man vill undersöka och lyfta fram det väsentliga innehållet i texterna. Precis som 
med så mycket annan forskning börjar en textanalys med en övergripande problemformule-
ring. Lösningen till frågeställningen konkretiseras och operationaliseras till ett antal frågor 
som skall ställas till textmaterialet. Det är forskarens operationaliserande som skall vara det 
styrande, inte texterna. God validitet uppnås genom att de frågor man ställer är bra indicier 
och ger rimliga empiriska indikatorer på det fenomen man vill undersöka (Esaiasson 2003:23-
239). Till den första frågan har jag för avsikt att betrakta nyliberalismen och postmodernis-
men som tankekonstruktioner som innefattar ideologiska, vetenskapliga och filosofiska aspek-
ter. Det vanliga förfarandet vid en idéanalys är annars att man redan har ett analysverktyg, 
såsom idealtyper a la Weber eller dimensioner (Bergström & Boréus 2000:158-163 se även 
Esaiasson 2003:235ff). Sådana redskap förutsätter dock en förkunskap om de tankekonstruk-
tioner som skall undersökas. Märk väl att denna uppsats korrelerar två ismer mot varandra. 
Både postmodernismen och nyliberalismen skulle i andra uppsatser kunna användas som teo-
retiskt ramverk men i min uppsats är det alltså dessa två ismer som är mitt undersökningsma-
terial. Den första frågans idéanalys har två syften, dels en kartläggning av tankekonstruktio-
nerna och därefter en korrelation dem emellan för att se om det finns några likheter eller olik-
heter mellan dem (ibid.). Istället för de vanliga analysinstrumenten idealtyper och dimensio-
ner är det tänkt att jag skall utifrån teoretiska resonemang kring ideologier, vetenskapliga teo-
rier och filosofier skapa ett jämförelseschema som är relevant. Detta schema kommer att 
strukturera jämförelsepunkter så att undersökningen blir systematisk och relevant samt bidra 
till att öka undersökningen substans (Lundquist 1993:49). Utan ett jämförelseschema kan un-
dersökningen annars lätt bli planlös och godtycklig och risken blir att man jämför äpplen med 
päron. Vad det gäller olika klassifikationsschema såsom idealtyper eller dimensioner gäller 
det att avgöra om det är en på förhand konstruerad modell eller om schemat skall ses som ett 
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resultat av undersökningen. I denna uppsats kan det konstateras att de scheman som framställs 
utifrån de relevanta jämförelsepunkterna är resultatet av studien. Ett problem som annars kan 
infinna sig vid ett på förhand definierat analysinstrument är att man antingen påtvingar mate-
rialet modellen eller att utsagorna tänjs för att passa modellen. Därför har jag valt att göra 
teoretiska jämförelsescheman till fråga ett och tre (Bergström & Boréus 2000:169-170). I och 
med detta ges det ett större utrymme för texten att tala. När det gäller idé och ideologianalys 
finns det ingen färdig mall att följa. Forskaren har en stor frihet att utveckla sitt eget analysin-
strument som passar det övergripande syftet (ibid:169-170, 176 se även Esaiasson 2003:240).     

 
Till den tredje frågan där samma metod används söker jag istället stöd i teorier 

om den moderna välfärdsstaten, det vill säga vad kännetecknar en sådan, vilken legitime-
ringsgrund har den och så vidare? Därefter korreleras de båda ismerna till dessa jämförelse-
punkter för att kunna se i vilken mån dessa är kritiskt eller positivt inställda till välfärdsstatens 
olika hörnstenar. Utöver denna idé- och ideologianalys tillämpas även en metod som heter 
funktionell textanalys på fråga ett och tre för att se till idéernas effekter, se nedan.  
 

Till den andra frågan: hur förhåller sig nyliberalismen och postmodernismen till 
varandra i ett historiskt avseende, används främst en annan form av textanalys nämligen en 
funktionell textanalys. Man riktar i denna metod sin uppmärksamhet mot idéernas effekter 
och/eller deras ursprung (Bergström & Boréus 2000:155). Frågan är ställd för att se när båda 
de faktiska företeelserna och idéerna (tankekonstruktionerna) fick sitt genomslag i samhället 
och den allmänna debatten. Hur ser då förhållandet ut, är de båda tidsenliga eller ger den ena 
ismen den andra. Hur och varför tros idéerna fått sitt genomslag vid den faktiska tidpunkten? 
Om idéerna har funnits en längre tid innan de fick sitt genomslag ute i samhället varför fick de 
genomslag vid den speciella tidpunkten och till mångt och mycket handlar det om att se i vil-
ken miljö som de kan nå flertalet människor och bli accepterade som betydande idéer. Vilka 
sorters förutsättningar tycks behövas? Frågan tar sin grund i probabilistiska samhällsmönster, 
i tendenser och handlar om det dynamiska förhållandet mellan aktörer och strukturer. Forska-
ren intresserar sig för hur idéerna tros påverka den sociala tillvaron, det vill säga strukturerna. 
Den funktionella idéanalysen riktas även mot idéernas ursprung. Man vill som forskare kunna 
ge orsaksförklaringar till idéers, ideologiers eller tankekonstruktioners uppkomst. I denna 
metod ligger det förklarande momentet i att se dynamiskt på aktör-struktur – perspektivet 
(Bergström & Boréus 2000:155).  
 

2.3 Material 
 
Det material som jag har för avsikt att använda till undersökningen är böcker, artiklar och 
dylikt som förespråkar, representerar, argumenterar för eller emot de båda tanke- konstruktio-
nerna. Dessa skall behandlas såsom utsagor om verkligheten. Utsagor är intressanta i sig för 
de ger en bra bild av sättet att resonera och hur man väljer att framställa en tankekonstruktion. 
Detta gäller för fråga ett och tre då dessa frågor rör sig på utsagoplanet (Lundquist 1993:109). 
Syftet är att få fram information som kan hjälpa oss se om det finns likheter och olikheter 
mellan nyliberalismen och postmodernismen. Det handlar om verkligheten som aktörerna 
beskriver den. Det finns en uppsjö av litteratur som behandlar postmodernismen och nylibera-
lismen var för sig. Sådan litteratur är ett bra material för denna undersökning. Är det då möj-
ligt att få fram kärnan i en tankekonstruktion genom att se till vad en författare skriver? Hur 
skall avgränsningar göras? Här finns två huvudalternativ, ”att välja snävt eller att fiska brett 
(Esaiasson 2003:244). Jag har i denna uppsats valt att ”fiska brett”, det vill säga utan några 
inskränkningar i empirin. Anledningen till detta är att med inskränkningar följer risken att 
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missa intressant material. Å andra sidan finns det begränsningar för hur mycket material som 
kan gås igenom (ibid:244ff). Postmodernism och nyliberalism används oftast som begrepp 
och bör således undersökas i sin helhet, dock med hänsyn till ovan nämnda jämförelsepunkter 
som avgränsning. Avgränsningar i materialet är desto svårare och förutsätter en djup förförs-
tåelse och förkunskap om respektive tankekonstruktion. Genom att inte låta en källa självt 
avgöra vad som t ex är postmodernismens människosyn menar jag att denna undersökning 
kan göras utan vidare avgränsningar. Det som behövs är kompletterande källor till varje utsa-
ga. Vissa källor kan visas extra hänsyn i detta avseende om dessa nämns frekvent i litteraturen 
som beskriver postmodernismen respektive nyliberalismen. Dessa kommer då att omnämnas 
som nyckelverk. Hänsyn kommer inte heller tas till logiken i argument för t ex en viss männi-
skosyn i kombination med en specifik ontologi (se Bergström & Boréus 2000:20 angående 
argumentationsanalys). En annan problematisering är om endast filosofiska verk i tankekon-
struktionens namn skall få svara för vad jämlikhet är och uppnås. Då begreppet tankekon-
struktion kan innehålla ideologi, vetenskapsteori och filosofi och att dessa påverkar varandra 
bör man inte göra denna begränsning. De bidrar alla tre till den allmänna förståelsen vad 
postmodernism eller nyliberalism innebär på tankekonstruktionens nivå (Bergström & Boréus 
2000:16-17, 148-149). Fråga två i denna uppsats behandlar idéernas funktion i ett aktör- 
strukturperspektiv där forskaren försöker se till effekterna av idéerna. Denna fråga rör sig då 
enligt nedanstående schema på verklighetsplanet och utgår ifrån teoretiska resonemang kring 
postmodernismen som faktisk företeelse och tankekonstruktion och nyliberalismen som fak-
tisk företeelser och tankekonstruktion i bemärkelsen, verkligheten som den faktiskt är.  Slutli-
gen korreleras de tre frågornas samtliga resultat till varandra där hänsyn skall tas till både ut-
sagor och de faktiska företeelserna.  
 
 

 
 
Fig.1 De olika analysplanen (se Lundquist 1993:109) 
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3 Att jämföra två tankekonstruktioner 
 
 
 
I detta kapitel har jag för avsikt att besvara fråga ett under rubriken syfte och frågeställningar 
nämligen: Vilka likheter respektive olikheter uppvisar nyliberalismens och postmodernismens 
tankekonstruktioner i förhållande till varandra?  

3.1 Teoretisk förankring 
 
Postmodernismen och nyliberalismen är båda tankekonstruktioner som behandlar sociala och 
politiska fenomen, alltså påverkar människors sätt att tänka kring hur världen är uppbyggd. 
De båda innefattar inslag av ideologiska, vetenskapsteoriska och filosofiska element och detta 
skapar på så vis en grund för jämförande studie. De olika elementen i tankekonstruktionen är 
alla viktiga för den totala förståelsen om ismen. Utifrån vad som kan sägas ligga till grund för 
en ideologi, vetenskaplig teori och politisk filosofi kan relevanta jämförelsepunkter bringa 
klarhet i om det finns likheter eller olikheter mellan nyliberalt och postmodernt tänkande och 
vidare ge en begreppsutredning till de båda ismernas innebörd.  
 

3.1.1 Ideologisk förankring 
 
En ideologi kan definieras enligt följande: 
 
”an ideology is a fairly coherent and comprehensive set of ideas that explains and evaluates social conditions, 
helps people understand their place in society, and provides a program for social and political action.” (Ball & 
Dagger 2004:4). 
  
En ideologi innehar framförallt fyra funktioner: förklarande, värderande, orienterande och 
tillhandhållandet av en handlingsplan. För att en ideologi skall kunna inneha dessa fyra funk-
tioner måste den också ha metaantaganden om den mänskliga naturen och ha ett definierat 
frihetsbegrepp. Antaganden och förklaringar om den mänskliga naturen är nämligen det som 
sedan möjliggör de ovanstående fyra funktionerna (ibid:8-9). Konservatismen anser till exem-
pel att människan är ond till naturen, alltså behövs regler för att hålla tillbaka människans 
ondska. Socialismen å andra sidan förutsätter att människan är en social och politisk varelse 
varpå gemenskap är en viktig ingrediens i denna ideologi. Vidare innehar varje ideologi ett 
frihetsbegrepp. Liberalismen har kanske ett mer explicit frihetsbegrepp än vad t ex socialis-
men har. Frihetsbegreppet är i ideologisk bemärkelse ett vidare begrepp än just liberal frihet, 
avsaknaden av regler. Det som gäller för samtliga ideologiers frihetsbegrepp kan förklaras 
såsom: A (agenten) är inte fri förrän B (hinder) har plockats bort så att man kan nå fram till C 
(målet). C är då slutmålet för ideologin, utopin där frihetsbegreppet har uppnåtts. Detta kan 
förtydligas med en figur: 
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Fig 2: The triadic model of freedom (Ball & Dagger 2004:10) 

 
Frihetsbegreppet såsom det beskrivits här ovan utgör därför en ytterst intressant 

jämförelsepunkt (Ball & Dagger 2004:10). Därtill finns det också anledning att examinera 
vilken syn nyliberalismen och postmodernismen har på den mänskliga naturen då denna lig-
ger som ett metaantagande för varje ideologi, vad är uppnåeligt om människan är si eller så 
till sin natur. De ideologiska jämförelsepunkterna är således den mänskliga naturen och fri-
hetsbegreppet.  

3.1.2 Vetenskapsteoretiska jämförelsepunkter  
 
Vad skiljer då en vetenskaplig teori från en ideologi? Låt oss här inte fastna i djupa veten-
skapsfilosofiska diskussioner om vad är vetenskap och kunskap. Det är en helt annan uppsats. 
Lennart Lundquist (1993) skriver i sin bok Det vetenskapliga studiet av politik om problema-
tiken att dra skiljelinjer mellan ideologi och vetenskap. Svaret på frågan beror mycket på vil-
ken vetenskaplig skola man frågar. Kraven varierar från substans, resultat och procedurer. Just 
procedurkraven är en bra definition som många skolor kan enas om. Tillvägagångssättet för 
vetenskapliga arbeten skall vara systematiskt, precist och explicit. På så vis skapas intersub-
jektivitet som möjliggör för kontroll av det vetenskapliga resultatet. Den vetenskapliga fram-
ställningen skall vara rekonstruerbar för läsaren. Läsaren skall förstå hur och varför forskaren 
har nått fram till sina slutsatser och på så vis kunna värdera dennes resultat2 (Lundquist 
1993:46-52). Grunden till de olika vetenskapliga skolorna och deras meningsskiljaktigheter 
sinsemellan har med deras syn på ontologi och epistemologi att göra (Hay 2002:61-65 Jm.fr 
även Lundquist 1993:66-70). Ontologi är nämligen det som avgör hur man ser på verklighe-
ten, i statsvetenskapliga avseenden även den sociala och politiska verkligheten. Häri ligger 
således grunden för påståenden om vad som existerar, hur detta är utformat, vilka enhe-
ter/aktörer som är centrala och så vidare (Hay 2002:61). Ontologi kan sammanfattas som lä-
ran om verklighetens natur.  
 

Epistemologi är i sin tur en metateori till kunskapssyner, det vill säga läran om 
kunskapens natur (Lundquist 1993:67). Epistemologi refererar till antaganden och påståenden 
om hur och om forskaren kan nå kunskap om verkligheten. Tillsammans handlar ontologi och 

                                                 
2 Denna definition är ytterst allmängiltig men tjänar här syftet att skilja vetenskap från ideologi i en vid mening  

A 
agent 

B 
obstacle 

C 
goal 
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epistemologi således om: hur förstås den sociala och politiska verkligheten och vilken kun-
skap är möjlig att nå om denna värld (Hay 2002:63). Dessa båda utgör primära jämförelse-
punkter utifrån vetenskapsteoretiska resonemang för att se skillnader eller likheter mellan 
nyliberalismen och postmodernismen. Liknande ontologiska och epistemologiska antaganden 
förenar obevekligen två tankekonstruktioner, å andra sidan, olika verklighets- och kunskapslä-
ror skiljer tankekonstruktionerna åt på centrala grunder.  

3.1.3 Filosofiska jämförelsegrunder 
 
I stor utsträckning har 1900-talets politiska teori kretsat kring begrepp och föreställningar som 
ärvts från tidigare epoker.3 Somliga begrepp och föreställningar har blivit betraktade som ob-
soleta och dödförklarade för att sedan återkomma och återta sin aktualitet under 1900-talet. 
Detta sekel kallas den politiska filosofins återkomst. Denna har möjliggjorts tack vare ett 
missnöje med de politiska ideologierna och att den deskriptiva statsvetenskapen har avskär-
mat sig från de grundläggande normativa frågorna (Nordin 1999:155). Går det då att jämföra 
två tankekonstruktioner i filosofiska avseenden? Risken torde vara stor att man diskuterar 
förbi den andres förståelse och prioriteter där man måste ta hänsyn till den andres ”yttersta 
värde”. Den allmänna föreställningen är att varje filosofi har ett yttersta värde till vilket alla 
andra värden underordnas. Exempelvis kan det vara svårt att i jämförande avseende jämföra 
”nytta” (utilitarism) med ”det gemensamma goda” (kommunitarism) (Kymlicka 1995:11). 
Vidare handlar politisk filosofi om att vädja till varje människas intuitiva känsla för rätt och 
fel. Ett politiskt filosofiskt projekt kan sägas vara framgångsrikt då det överensstämmer med 
våra övertänkta omdömen om vad som är rättvist (Ibid:15). I detta avseende verkar det svårt 
att ha med en filosofisk jämförelsepunkt mellan två tankekonstruktioner. Hur ska man som 
forskare kunna förhålla sig till värderingar av det yttersta värdet? Detta kan dock rådas bot på 
genom två enkla hänsynstaganden. Kymlicka (1995) skriver nämligen, med Dworkins goda 
minne, i boken Modern politisk filosofi att det finns ett element som förenar alla politiska filo-
sofier. Dessa har nämligen ett grundläggande värde som är jämlikhet. En politisk filosofi värd 
att tala om måste ta hänsyn till att jämlikhet kan uppnås genom den redovisade filosofin, det 
vill säga att det som gäller för en medborgare skall gälla för alla. Därmed skapas en möjlig 
jämförelsepunkt som har sin grund i filosofin i och med att olika filosofier är egalitära i för-
hållande till varandra på denna punkt (Kymlicka 1995:12). Det andra hänsynstagandet som 
möjliggör ett jämförande mellan nyliberalism och postmodernism i filosofiskt avseende är att 
det är inte meningen att lägga något värde i hur jämlikhet beskrivs av respektive. Deras be-
skrivning av jämlikhet skall endast korreleras till varandra för att se om den är lik eller olik, 
inte värderas intuitivt av forskaren, det vill säga mig själv. Den jämförelsepunkt som har sin 
grund i filosofin operationaliseras såsom: på vilket sätt kan jämlikhet förstås genom nylibera-
lism respektive postmodernism? 

3.1.4 Teoretiskt förankrat jämförelseschema 
 
Som synes finns det relevanta punkter där man kan jämföra två tankekonstruktioner. Genom 
att se till grunder i ideologiska, vetenskapsteoretiska och filosofiska teorier kan ett relevant 
jämförelseschema skapas. De punkter som nu utgör jämförelsegrunden är valda kritiskt. Det 
vill säga, återfinns likheter på dessa grundläggande och viktiga punkter finns det likheter mel-
lan postmodernismen och nyliberalismen som är betydelsefulla (Esaiasson 2003:181ff). Jäm-
förelseschemat framträder nedan: 

                                                 
3 Svante Nordin delar in tidigare epoker i Staden, Kontraktet och Projektet (För vidare information hänvisas 
läsaren till Nordins bok, Det politiska tänkandets historia (1999).  
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Fig. 3 Teoretiskt förankrat jämförelseschema för tankekonstruktioner 
 

Utefter detta teoretiska jämförelseschema skall vi nu gå till det empiriska mate-
rialet och undersöka ismernas förhållande angående ovanstående begrepp.  

3.2 Nyliberalismen om människans natur 
 
Nyliberalismen härstammar från den mer klassiska liberalismen och har därför en liknande 
syn på människans natur och frihetsbegrepp. Nyliberalismen har vidare hämtat inspiration 
ifrån libertarianismen som är en vanlig beteckning för nyliberal politisk filosofi och teori. 
Nyliberalismens människosyn vilar även på den klassiska laissez-faire tanken som utvecklats 
av nationalekonomer, och för kanske främst tankarna till skotten Adam Smith (Halldenius 
2003:20ff). Den liberala människosynen utgår från att den enskilda människan är sin egen 
högsta auktoritet vilket möjliggör för henne att själv bedöma och utvärdera kvaliteten på hen-
nes eget liv. Man kan och får därför inte begränsa någons valfrihet med hänvisning till att 
personen inte vet sitt eget bästa. Detta bryter mot tesen att individen är sitt eget sanningsvitt-
ne. Den enda inskränkningen som får göras, och som är legitim i nyliberalt avseende är om en 
människas livsval går ut över andra, på ett för dem skadligt sätt (Ibid:22-23). Individen är 
således den centrala enheten i nyliberala filosofiska och ideologiska avseenden. Nozick, en 
erkänd nyliberal filosof menar att individen inte får behandlas som ett medel utan endast som 
mål. Alla nyliberala tänkare är inte riktigt så explicita som Nozick så att man anser att varje 
individ är absolut okränkbar men ställer åtminstone hårda restriktioner för när man får kränka 
en individs självbestämmande. Nyliberalismen har även ett gott öga till de nationalekonomis-
ka marknadsmodellerna där ”Economic Man” är den främsta aktören. Denna aktör som efter 
en mogen kalkyl över för- och nackdelar med olika alternativ, väljer det som bäst gynnar 
egenintresset. Den ekonomiska och rationella människan utgör grunden i all form av nylibe-
ralt tänkande kring människans natur. Utifrån denna människosyn dras flera centrala resone-
mang i den nyliberala genren. Ett bra exempel är den numera stats- vetenskapligt kända pub-
lic-choice skolan. Nyliberala filosofiska, ideologiska och vetenskapliga antaganden bygger 
just på att människan är okränkbar, rationell och alltid försöker maximera nyttan för den egna 
individen (Boréus 1994:82-84). En annan av de mer inflytelserika tänkarna som har lagt 
grunden till nyliberalismen är Friedrich AF Hayek (O´Brien & Penna 1998:78-79) som skri-
ver: 
 

 ”Det tillhör den fria människans fundamentala rättigheter och plikter att få avgöra vad och vems 
behov som för henne framstår som viktigast” (Hayek 1999:103).  
 

Den mänskliga naturen är enligt nyliberalismen att människan är rationell, nyt-
tomaximerande och individualistisk (krasst uttryckt egoistiskt).   
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3.2.1 Det nyliberala frihetsbegreppet 
 
Frihet är ett positivt laddat begrepp men dess betydelse är oerhört omtvistad både mellan och 
inom ideologier (Halldenius 2003:33). Även om det inom liberalismen råder konsensus om 
hur viktig frihetsbegreppet är så råder det stora skillnader hur detta bäst uppnås. Enligt libera-
la tänkare är det individens naturliga tillstånd att inte vara styrd av andra. I denna bemärkelse 
blir all form av politisk makt oerhört problematisk (Ibid:33ff). Nyliberalismen är förespråkare 
för marknadsfrihet och kräver/önskar inskränkningar av betydande storlek i staters makt att t 
ex bedriva socialpolitik. Det strider nämligen mot nyliberalt tänkande att omfördela tillgångar 
via en skattesedel. Detta är ett av de vanligaste sätten för stater att finansiera sin socialpolitik. 
Enligt nyliberala filosofer och tänkare måste alla former av omfördelning och transaktioner 
bygga på absolut frivillighet. Man menar att om staten i ett givet land får makten att styra 
ekonomin leder detta till maktkoncentration och förtryck av människor. För att bevara våra 
medborgerliga fri- och rättigheter behövs de friheter som kännetecknar kapitalism enligt Hay-
ek (Kymlicka 1995:100ff). 
 

Det uttryck som bäst kännetecknar den nyliberala synen på frihetsbegreppet är 
negativ frihet (Goldmann 1997:68). Negativ frihet förstås bäst som frånvaro av hinder för att 
absolut frihet skall kunna uppnås. Däribland ingår skatt, lagar och regler som hindrar männi-
skor att fritt välja sitt levande och prioriteringar. Den liberala grundregeln gäller alltjämt, man 
får inte skada eller inskränka andra människors frihet. Nozick menar därför att det inte ska 
finnas någon allmän skola, sjukvård, kollektivtrafik och så vidare. Dessa institutioner finansi-
eras nämligen med skattepengar och detta innebär att individers frihet kränks då skatt inte 
bygger på frivilliga transaktioner. Skatter innebär tvång från staten och är inte förenligt med 
det nyliberala frihetsbegreppet. I och med denna tanke omöjliggörs alla former av stater så när 
som på nattväktarstater. En nattväktarstat har minimala funktioner och skall erbjuda domstols-
, rättsväsen och polisiärt och militärt skydd för sina medborgare. En filosofisk tanke som har 
hämtats från kontraktsepoken i den politiska filosofins historia. Nozick har hämtat stor inspi-
ration ifrån framförallt Locke. Locke är en 1600-talsfilosof som diskuterar naturtillståndet och 
hur detta leder fram till ett samhällskontrakt. Anledningen till att ett kontrakt behövs som le-
der fram till att en minimal stat, en nattväktarstat inrättas, är att en sådan hindrar att anarki 
bryter ut. Tredje part (staten) är bättre på vedergällning för brott än de inblandade. Staten ser 
till att överenskommelser hålls och att ingen bryter mot lagen (Nozick 2001:41)Vissa nylibe-
raler hävdar dock att även dessa funktioner skall bygga på frivilliga transaktioner varpå avgif-
ten för detta beskydd kan väljas rationellt av den enskilde för att ingå eller avstå från ett så-
dant avtal (Boréus 1994:92ff). En annan viktig aspekt inom det nyliberala frihetsbegreppet är 
egendomsrätten. Kärnan i egendomsrätten är att individen har rätt till att bestämma vad som 
skall göras med egendomen och rätten att göra val som kan påverka egendomen på något sätt. 
Egendomsrätten bestäms i enlighet med andra principer och lagar som skall råda i samhället i 
samband med den minimala statens införande (Nozick 2001:229-230). Nozick uttrycker detta 
som:  

 
”Detta egendomsbegrepp hjälper oss att förstå varför tidigare teoretiker talade om att människor hade äganderätt 
till sig själva och sitt arbete. De ansåg att var och en har rätt att bestämma vad det skall bli av honom och vad 
han vill göra, och att han är berättigad att skörda frukterna av vad han gör” (Nozick 2001:230).  
 

(De tidigare teoretiker som Nozick syftar på i citatet är bland annat Locke). Ny-
liberalismens frihetsbegrepp handlar därför om egendomsrätt, negativ frihet och att varje in-
divids fria vilja skall respekteras men att hänsyn skall tas till andra människors fria vilja.  
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3.2.2 Nyliberalismens ontologi 
 
Nyliberalismens vetenskapliga ambitioner utgår till stor del från nationalekonomiska teorier, 
där framför allt public- och rational choice är tongivande (Österrud 1996:55). Hur kan man då 
härleda nyliberalismens ontologiska beskaffenhet utifrån dessa skolor som genom sin tongi-
vande roll har stor påverkan på nyliberalismens ontologi? Förespråkare för public choice för-
utsätter dess allmängiltighet och hävdar att denna teori är kontextbefriad. De viktigaste aktö-
rerna är individen själv som agerar utefter fullgoda preferenser, information och i syfte att 
maximera egennyttan. Trots att public-choice är skapad inom det ekonomiska fältet anser ny-
liberala förespråkare att dessa skolor går utmärkt att applicera på den sociala och politiska 
verkligheten (Boréus 1994:70). Enligt Lundquist tillhör public choice den heuristiska teorin 
på operativ nivå. Med detta menas den praktiska forskningen som försöker att öka vårt vetan-
de om verkligheten. Public choice har under de senaste decennierna spelat en allt större roll 
inom samhällsvetenskaplig analys (Lundquist 1993:82-84). Public- och rational choice- teorin 
bygger på stipulationer om den mänskliga naturen och individens drivkrafter. Den är alltså 
deduktiv till sin natur. Individer handlar utefter klara och medvetna preferenser som är obero-
ende av kontext, vilket gör den universell och allmängiltig. Det tros nämligen alltid finnas ett 
val som är det mest rationella. Eftersom individer alltid försöker maximera egennyttan är alla 
former av kollektiva handlingar och lösningar alltid irrationella. Med ett sådant perspektiv är 
välfärdsstaten inte effektiv nog då tjänstemän och politiker alltid handlar i egenintresse, t ex 
maximera sin egen budget istället för att tänka på det gemensamma bästa. Alla former av kol-
lektiva lösningar blir problematiska och därmed icke önskvärda. 
 

Nyliberalismen verklighetsuppfattning tycks härmed ligga på fast grund. Den 
viktigaste aktören är individer som i sin tur är beroende av information och preferenser som 
okomplicerade inslag. Public-choice är alltid och överallt giltigt i sin kontextbefriade rationa-
litet. Detta ger nyliberalismen en universell ontologi. Somliga public-choice förespråkare 
hävdar rentav att om en individ tycks välja altruistiskt och icke egoistiskt så görs detta endast 
för att det finns mest att vinna på ett sådant val, t ex goodwill inför framtiden (Lundquist 
1993:84). Nyliberalismen har vidare hämtat inspiration till sin tankekonstruktion från andra 
idéer om ekonomiskt tänkande (Boréus 1994:69, 88-89). Det handlar då om att världen kan 
beskrivas i regelmässiga och matematiska termer. Dessa anspråk utgör postpositivistiska in-
slag som innebär att verkligheten antas vara logisk (Lundquist 1993:80). Detta kan jämföras 
med författarna O´Brien och Penna i boken Theorising welfare som benämner nyliberalis-
mens ontologi såsom logisk positivism (O´brien & Penna 1998:80). Nyliberalismens ontologi 
kan då beskrivas som universell, realistisk, logisk, och i dagliga termer förklaras med att verk-
ligheten finns där ute och är oberoende av betraktaren. Denna syn kan sammanfattas som 
postpositivistisk (Lundquist 1993:67) 
 

3.2.3 Nyliberalismen angående epistemologi 
 
Colin Hay, en amerikansk statsvetare påpekar i sin bok, Political analysis- a critical introduc-
tion, att det nödvändigtvis inte behöver finnas ett linjärt samband mellan ontologiska och 
epistemologiska antaganden. Colin Hay skriver: 
 
”Ultimately, one’s epistemology is not reducible to one’s ontology” (Hay 2002:67).  
 

Hay öppnar alltså för möjligheten att en tankekontruktion såsom postmodernis-
men eller nyliberalismen kan ha en kunskapssyn som egentligen inte är komparerbar med ens 
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ontologi eller åtminstone inte ter sig så. F A Hayek, en välkänd förespråkare för nyliberalism 
har en teori om kunskap som är baserad på kritik av den franska upplysningens påstående om 
rationellt tänkande på kollektiv nivå. Framför allt vänder sig Hayek mot termen eller idén om 
att människan besitter förnuft (resason). Förnuftstanken förutsätter nämligen en kunskap och 
en kapacitet som står över den mänskliga hjärnan. Vi kommer därför aldrig att förstå världen 
fullt ut. Kunskap är ett evolutionärt fenomen som kännetecknas av fraktioner snarare än kohe-
rens. Den myriad av konkreta detaljer som existerar i världen omöjliggör en förståelse av den 
samma i sin helhet. Konsekvensen blir att totaliteten eller helheten av vad som finns att känna 
till om ligger utanför det mänskliga tänkandets kapacitet (O´Brien & Penna 1998:83). Hayek 
(1999) skriver i Frihetens grundvalar: 
 
 
”Kunskap existerar endast i form av individuell kunskap. Att tala om samhällets kunskap som en helhet är inte 
mer än en metafor. Summan av all individuell kunskap existerar inte någonstans som integrerad helhet. Det stora 
problemet är hur vi alla ska kunna dra nytta av denna kunskap som endast existerar utspridd som separata, ofull-
ständiga och ibland motstridiga övertygelser hos alla människor.” (Hayek 1999:46) 
 

Framväxten av sociala reformer under 1800- och 1900-talet och spridningen av 
socialistiska idéer väckte primitiva instinkter som altruism och solidaritet. Sådana instinkter 
hör till de mer primitiva samhällena enligt Hayek. Dessa funktioner, eller instinkter leder till 
försök att planera moderna samhällen och kontrollera fördelningen av inkomst. Sådana försök 
är direkt förkastliga enligt nyliberalismens förespråkare (Hayek). Förkastliga med hänvisning 
till att en individ endast kan nå självkännedom, och att det finns ingen allmängiltig kunskap 
och rationalitet på kollektiv nivå som kan svara för sådana ansatser (O´Brien & Penna 
2002:84ff). En av upplysningens största misstag antas vara tron på objektiv vetenskap i socia-
la sammanhang, dessa är endast möjliga i naturvetenskapliga ämnen (matematik, nationaleko-
nomi). Därför finns det stora risker med en stark stat som styrs av demokrati. Risken är alltid 
närvarande att en majoritet hotar en minoritets fri- och rättigheter. Staten bör därför vara av 
minsta möjliga slag (O´Brien & Penna 2002:88ff). Nyliberalismens epistemologi är tudelad, 
individen kan nå absolut kunskap men denna är inte allmängiltig. Kollektiv kunskap är inte 
möjlig att uppnå vilket omöjliggör kollektivt rationellt handlande. Kunskapssynen som utgår 
från nyliberala tänkare kan därmed benämnas som relativistisk och perspektivberoende.  
 

3.2.4 Nyliberalismens jämlikhetsperspektiv 
 
Enligt nyliberalismen kan inte jämlikhet skapas genom en fördelning av resurser såsom socia-
lister, socialdemokrater och till och med socialliberaler förespråkar. Dels för att en sådan om-
fördelning kränker äganderätten (egendomsrätten) och absoluta friheter dels för att en sådan 
omfördelning inte kan upplevas som rättvis, enligt nyliberalismen. Nozick, förnekar att en 
rättvis fördelning skulle vara av sådant slag som existerar idag, att kräva skatter efter vissa 
mönster. Nyliberalismen är som numera torde vara bekant, emot progressiva skatter och de 
flesta andra skatter. Vidare är den också motståndare till att alla skall ha lika mycket, och att 
detta skulle kunna anses vara rättvist och jämlikt. En rättvis och jämlik fördelning är enligt 
nyliberalistiskt manér den som uppstått genom en moralisk accepterad procedur, i konkurrens, 
tävlan och kapitalistiska mönster. Fullständig jämlikhet och rättvisa uppstår då fördelningen 
tar hänsyn till var och ens personliga rätt till sin individuella förmåga. Jämlikheten ligger i att 
varje individ har förvärvat sin del i enlighet med principen rättvisa i förvärv. Vilket i sin tur 
innebär att man endast har rätt till det man själv har producerat, alternativt erhållit genom fri-
villiga transaktioner och/eller rättmätig gåva. Det är alltså själva förvärvssättet som är jämlikt 
och rättvist. Hur utfallet sedan ser ut har varken med jämlikhet eller rättvisa att göra. Alla 
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individer har sina fri- och rättigheter i det definierade negativa frihetsbegreppet och täv-
lar/konkurrerar således på samma villkor på en öppen marknad (Boréus 1994:86-87). I en stat 
är somliga rika och somliga fattiga. Enligt vad Nozick benämner som berättigeuppfattningen 
kan man inte genom en demokratisk process eller en stark statsmakt göra något för att ändra 
denna situation, åtminstone inte i efterhand. Det beror helt och fast på hur fördelningen (som 
inte gav jämlikhet i utfall) uppstod. Vissa procedurer som ger dessa resultat är legitima och 
ger individen rätt till sin nuvarande del (Nozick 2001:301). Till stor del handlar nyliberalis-
men om att alla antas ha lika möjligheter och är så inte fallet kan inte någon annans friheter 
och rättigheter kränkas för detta ändamål, t ex att handikappade skall ha rätt till ersättning 
eller att arbetslösa skall ha ersättning och allmän sjukvård skall finnas att tillgå för de mindre 
besuttna. Nozick uttrycker det som följer: ”många betraktar lika möjligheter som ett minimalt 
egalitärt mål som kan ifrågasättas endast därför att det är alltför svagt” (Nozick 2001:304). 
Individens frihet är absolut och kan inte belastas med andras olyckor, fadäser eller lathet. Alla 
åtgärder som skapar absolut jämlikhet i bemärkelsen lika resurser kränker nämligen någon 
annans frihet och egendomsrätt (Ibid:304-307). Hayek förklarar problematiken med att staten 
har en alltför stark roll i skapandet av jämlikhet i Frihetens grundvalar: 
 
 ”Om man ofta inte inser att generella och jämlika lagar ger det bästa skyddet mot intrång i individens frihet, 
beror det i huvudsak på vanan att underförstått ställa statens och dess företrädare utanför lagen och att förutsätta 
att regeringen har makt att bevilja undantag för vissa individer.” (Hayek 1999:242) 
 

Nyliberalismen är även emot jämlika resurser efter utfallet av en rättvis procedur 
på andra grunder. Orsaken är att en sådan fördelningsprocedur inte enbart är moraliskt för-
kastlig utan även praktiskt bakåtsträvande. Hayek påstår att ekonomiska framsteg (tillväxt) 
motverkas av ekonomisk och materiell utjämning. Förmögenhetsbildning hos privatpersoner 
ses som ett incitament för att företagaranda skall kunna skapas. Jämlikheten inom nylibera-
lismen grundas framför allt på de individuella rättigheter som tillfaller alla och vidare är abso-
luta. Dessa måste respekteras i sin helhet eller också är de inget värda. Detta jämlikhetsbegrep 
kallas jämlikhet i chanser och förutsätter att all form av diskriminering upphör. Diskrimine-
ringen sker enligt nyliberalismen främst genom lagstiftning och myndighetsutövning. Alla 
måste ha samma grundläggande rättigheter oberoende kön, hudfärg eller börd (Boréus 
1994:88). Jämlikhet i nyliberala termer innebär jämlikhet i chanser oavsett förutsättningar. 
Samtliga regler skall gälla för alla och utfallet av proceduren har ingenting med jämlikhet att 
göra.  
 

3.3 Postmodernismen om den mänskliga naturen 
 
Traditionellt sätt har ideologier haft en beskrivning om hur den mänskliga naturen är beskaf-
fad och genom denna kunnat dra slutsatser om vilket sorts samhälle som är möjligt att bygga 
kring denna varelse. Mänskliga handlingar och impulser förklaras ofta genom den mänskliga 
naturen. Postmodernismen och postmoderna ideologier har inte denna jämförelsepunkt på 
samma explicita vis som nyliberalismen, konservatismen eller socialismen. Postmodernismen 
avsäger sig ansvaret att inneha en universell syn på den mänskliga naturen. Ställningstagandet 
har gjorts för att man inte vill bidra till vad man anser tidigare syner på människans natur har 
ställt till med. I världen finns idag universella kognitiva och etiska system som i princip är 
oåterkalleliga och hitintills har resulterat i begrepp som eurocentrism och westernization. Där-
för avsäger sig postmodernismen bland annat upplysningsidealen och tron på en mänsklig 
rationalitet. Därför är det inte heller möjligt att förklara världen genom en människosyn eller 
ens plurala människosyner. Detta skulle nämligen innebära att människor skulle kunna handla 
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rationellt mot ett givet mål. Postmodernismen dekonstruerar istället uppfattningar om den 
mänskliga naturen i alla former och det mänskliga subjektet som ett allmängiltigt värde. Det 
finns inget fast och oföränderligt bakom flödet av tankar, önskningar, känslor och avsikter hos 
människor. En utopi som beskriver ett slutgiltigt skede i mänskliga samhällen är naiva enligt 
postmodernismen. Det avgörande är nuet, framtiden som den kommer att te sig önskad eller 
oönskad är ännu formbar och föränderlig. Utopier måste förstås ur sin specifika kontext och 
dessa kan således inte göras oberoende av tid, rum och kultur. När vi väl frigjort oss från uni-
versella påståenden om den mänskliga naturen kan vi expandera våra föreställningar och nå 
en gemensam förståelse över gränser. På så vis kan så småningom överenskommelser nås om 
hur vi bäst bevarar vår planet, hur vi skyddar vår personliga och politiska frihet utefter var och 
ens definition av innebörden i detta begrepp och hur vi tillgodoser fysiska mänskliga behov 
(Clark 1993:6-18 Jm.fr även Lyotard4 1997:14-15). Enligt postmodernismen finns det ingen 
mänsklig natur som kan definiera drivkrafter och utopiska mål, det finns endast fysiska behov 
som är allmängiltiga.  
 

3.3.1 Postmodernismens syn på frihetsbegreppet 
 
Till skillnad från nyliberalismen som är en enhetlig ideologi eller åtminstone ett något mer 
enhetligt begrepp är postmodernismen något mer komplicerat att definiera, åtminstone då man 
vill ha jämföra ideologiska punkter. Vidare är postmodernismen liksom nyliberalismen en 
faktisk företeelse som pågår ute i samhället. Inglehart beskriver värdeförändringar som faktis-
ka och pågående i sin bok, Modernization and postmodernization in 43 countries. Dessa vär-
deförändringar eller nya prioriteter är bland annat ett ökat miljömedvetande, etniska och kul-
turella frågor, homosexuellas rättigheter, abortfrågan och kvinnors frigörelse (Inglehart 
1997:237). Som nämndes inledningsvis i denna uppsats innebär postmodernismen en stratifie-
ring av politiska konfliktlinjer (Ibid.). Människan som i modernitetens namn anses vara det 
humanistiska subjektet, där alla människor kan ses som en sammanhängande enhet existerar 
inte längre enligt postmodernismen. Människan som skulle ha naturliga rättigheter och poten-
tiell autonomi i upplysningens namn dödförklaras av postmodernismen. I dess ställe träder det 
decentraliserade och fragmenterade subjektet fram. Detta subjekt är köns, klass, och sexuellt 
betingat. Människan är bärare av ett flertal identiteter som formar vår verklighet. Enligt post-
modernismen kan därför inga teoriers eller historiers metaberättelser5 längre vara giltiga utan 
bryts ner och ersätts av söndrade och decentraliserade lokala berättelser som kan sammanfo-
gas provisoriskt. Detta leder till multipla perspektiv och en uppsjö av möjliga positioner och 
strukturförklaringar (Alvesson & Deetz 2000:19-20). När keynesianska välfärdsstater tillfäl-
ligt löste spänningarna mellan kapital, arbete och staten och därigenom ordnade trygghet till 
det stora flertalet medborgare uppmärksammades andra sorters konflikter. Resultatet blev att 
exkluderade grupper som inte åtnjöt trygghet genom sin marginaliserade sociala status blev 
allt mer radikala och explicita i sina krav på politisk förändring. Desto mer det politiska rum-
met möblerades om och institutionaliserades desto starkare blev postmoderna inredningsde-
signers krav på välfärdsstater, främst åt de grupper och individer som inte åtnjöt full acceptans 
av välfärdsstater (O´Brien & Penna 1998:184-185). Stratifieringen av sociala och politiska 
konflikter är en tydlig ingrediens i postmodernismen. Detta säger oss att postmodernismen 
därför inte företräder en ideologi såsom nyliberalismen utan ett flertal. Kan det då finnas en 
enhetlig syn på den andra jämförelsepunkten som lyfts fram i ideologiska avseenden, nämli-
gen ett frihetsbegrepp?  

                                                 
4 Lyotard, en välkänd och egen utnämnd postmodernist 
5  Metaberättelser är privilegierade, ”totala” tankesystem, till exempel marxismen (Premfors 2000:51) 
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De senaste 40 åren har en mängd ideologier växt fram som starkt korrelerar med 

de ovan redovisade värdeförändringarna. I dessa ingår ofta frigörelse som affix. Kvinnorörel-
sen, homosexuella, urinvånare, ekologi och djurrättsrörelser är alla exempel på sådana ideolo-
gier. Dessa är alltså olika men tillhör samma familj (Ball & Dagger 2004:201). De ”nya” 
ideologier söker frihet från förtryck och dominans som tidigare ideologier har missat eller 
förbisett. Man har även en annan typ av handlingsplan för att nå frigörelse eller stoppa rådan-
de förtryck. Stratifieringen av konfliktlinjer tydliggörs då ideologierna riktar sig till sin speci-
fika grupp och dennes frigörelse. Till mångt och mycket handlar det om identiteter som inte är 
valda, kön hudfärg, sexuell läggning för att välja några. Den liberala friheten som framförallt 
inriktar sig på individer är inte tillräcklig för de nya ideologierna. Flertalet av dessa postmo-
derna ideologier diskuterar frihet för det tillhörande kollektivet, kvinnans frigörelse eller de 
svartas frigörelse. Det förtryck som riktas mot den egna gruppen anses ofta vara institutionali-
serat, intellektuellt, juridiskt och språkligt. Vidare försöker man inte endast ändra andra män-
niskors uppfattning om gruppen genom upplysning. Det förekommer nämligen även ett in-
ternt förtryck. Med detta menas att den egna gruppen har accepterat sin underordning och 
tagit det externa förtrycket som en ”sanning”. Postmoderna ideologier kämpar därför för att 
medvetandegöra den egna gruppen om den pågående internaliseringen, passiviseringen och 
den offerroll som den egna gruppen intagit. Frigörelse uppnås genom medvetandegörande av 
gruppen så att dess medlemmar inte accepterar sin underordnade position som ”naturlig”, 
normal och oföränderlig (Ball & Dagger 2004:201-202). Postmodernismen förespråkar tole-
rans, acceptans och pluralitet (Heller & Fehér 1998:5). Ideologiernas frihetsbegrepp går ut på 
att medvetandegöra den egna gruppen samtidigt som man upplyser de sina antagonister, de 
som förtrycker enligt Rousseaus citat: 
 
 ”Man is born free, yet everywhere he is in chains…The one who thinks himself the master of others is as much 
slave as they.” (Ball & Dagger 2004:201) 
 

Postmodernismens frihetsbegrepp kan uppnås genom att medvetandegörande av 
de förtryckta och de förtryckande.   

3.3.2 Postmodernismens verklighetssyn 
 
Postmodernismen har en ytterst reflexiv ontologi. Verkligheten ligger inte fast utan varieras i 
det oändliga beroende på utsiktsplats och subjektiva positioner. Hur världen ter sig beror på 
erfarenheter som är beroende av kultur, tid och kontext. Den sociala och politiska verklighe-
ten förmedlas till oss genom en diskurs och vår förståelse av diskursen och dess giltighet vari-
erar. Vår förståelse av världen och verkligheten är endast konstruktioner som reflekterar den 
kulturella kontext som vi befinner oss i vid en given tidpunkt. Konsekvensen blir att ”vår” 
verklighet som existerar här och nu är en värld av absolut heterogenitet, ”otherness”, olikheter 
och skillnader. Våra erfarenheter är våra egna och är vidare unika. De är inte beroende eller 
sammankopplade med normer eller en bred process till vilken allas erfarenheter kan anpassas. 
Postmodernismens ontologi är beroende av subjekt och perspektiv och det återfinns ingen 
stringens. 
 
 ”… an ontology of difference and singularity for which no two things are the same- nor even an instance of the 
same thing” (Hay 2002:229).  
 

Erfarenheter är enligt postmodernismen alltid unika och måste beaktas utifrån 
sin egen kontext. I postmodernismen existerar därför ingen universell verklighetssyn eftersom 
det inte existerar ett universellt språk, diskurs eller kontext (Hay 2002:227-229 Jm.fr även 
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Foucault 1993:34 angående diskurs). Författarna O´Brien och Penna beskriver postmodernis-
mens ontologi på ett liknande sätt. Modernitetens förhoppningar, förespråkandet av universa-
lism är inte giltiga för postmodernismen. Postmodernismen förespråkar och önskar variation, 
oliktänkande, kontingents, relativism och ambivalens. Världen och verkligheten är splittrad i 
upplevelser som kan variera beroende på vem som är betraktaren (O´Brien & Penna 
1998:192-193). Postmodernismens ontologi kan sammanfattas såsom relativistisk.  

3.3.3 Postmodernismens epistemologi 
 
I det avseendet att verkligheten kan te sig annorlunda beroende på perspektiv och det faktum 
att all form av kunskap är normativ har postmodernismen en kunskapssyn som kan sägas va-
riera mellan skeptisk och relativistisk. Postmodernismens är misstänksam mot all form av 
kunskap som sägs vara allmängiltig och universell. Kunskapen är alltid subjektiv och detta 
ger postmodernismen en form av kunskapsångest. I avsaknaden av absolut kunskap som vi 
inte kan luta oss tillbaka på hävdar postmodernismen att vi är skyldiga att vara reflexiva även 
mot vår egen kunskap. Resultatet blir en form av kunskapstystnad i rädslan att man själv för-
trycker andra genom sitt subjektiva perspektiv. Kunskapen kan nämligen alltid resultera i 
dogmatism och totalitarism. Vidare anser postmodernismen att kunskap är kontextberoende 
och tidsberoende och därmed ytterst föränderlig och perspektivberoende (Hay 2002:229-230). 
Denna syn är egentligen inte ny men postmodernismen har gjort den till sitt signum. Förhål-
landet mellan kunskap och makt introducerades på 1600-talet av Bacon. Innehavaren av kun-
skap antogs länge genom sin kunskap få ökade valmöjligheter och inflytande. Foucault, en av 
de tidigaste postmodernisterna riktade uppmärksamheten mot att kunskapen är bärare av 
makt, snarare än att bäraren av kunskap har makt. Postmodernismen har problematiserat kun-
skapsproduktionen, det vill säga vetenskapen och hävdar därmed att vetenskap är i själva ver-
ket politik. I varje samhälle skapas därför en sanningsregim genom vetenskapslegitimitet som 
formar och reglerar individer i samhällen. Vissa diskurser godkänns och utvecklar mekanis-
mer som skiljer ut sanningar från osanningar (Alvesson & Deetz 2000:54-55). Postmodernis-
men har alltså ett komplicerat förhållande till kunskap. Dels konstateras att kunskap kan an-
vändas som maktmedel och dels anses kunskap vara politisk, subjektiv och dogmatisk. Därför 
förespråkas kunskapsrelativism och att kunskap skall förstås ur sin kontext, tid och kultur där 
den är skapad. Kunskap kan aldrig bli absolut och universell och måste ta hänsyn till andras 
kunskaper. Denna kunskapsrelativism placerar postmodernismen i den förstående skolan 
(Lundquist 1993:67-69).  
 

3.3.4 Postmodernism och jämlikhet 
 
Kymlicka argumenterar i sin bok, Modern politisk filosofi, för att alla moderna politiska filo-
sofier har ett grundläggande värde, nämligen jämlikhet. Den grundläggande idén är då att alla 
medborgare behandlas som likar. Egalitära teorier och filosofier kräver att staten skall be-
handla varje medborgare lika med samma hänsyn och respekt (Kymlicka 1995:12-13). Detta 
vågar jag med stöd av Inglehart hävda hör till moderniseringstesen där likabehandling och 
legal-rationellt förvarande är den rådande synen (Inglehart 1997:76 samt Montin 2002:105). 
Postmodernismens jämlikhetsbegrepp är något mer komplicerat än lika behandling. För denna 
tankekonstruktion ter sig lika behandling av olika människor som en absurditet och en av de 
saker man vänder sig emot angående moderniseringstesen. Den postmoderna tesen anser att 
nuvarande institutioner, förhållande och strukturer reproducerar det moderna mönstret och det 
universella tänkandet kring både rationalitet och den mänskliga varelsen. Man måste respekte-
ra att individer är olika och har olika syn på jämlikhet. I detta avseende vänder sig postmoder-
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nismen till Nietzsche och nihilismen (O`Brien & Penna 1998:196 se även Alvesson & Deetz 
2000:94 samt Clark passim). Nihilism innebär att ingenting verkligt existerar och detta inklu-
derar förnekandet av axiom och sociala normer. Postmodernismen hävdar alltså följande i 
jämlikhetssyfte:  
 
”The idea that all groups have a right to speak for themselves, in their own voice and have that voice accepted as 
authentic and legitimate is essential to the pluralistic stance of postmodernism” (Corbett 1993).  
 

Innebörden blir att jämlikhet är vad var och en definierar den som, det finns ing-
en absolut och ultimat betydelse av begreppet jämlikhet. Vad som behövs och som det mo-
derna samhället har misslyckats med är en reflexiv förståelse av andra människors behov ge-
nom deras egen syn på jämlikhet. I annat fall riskerar innebörden av jämlikhet endast bli ännu 
ett dogmatiskt förtryck av människor som inte delar den allmänna uppfattningen av begreppet 
(Ibid. samt O´Brien & Penna 1998:196f). Det enklaste sättet att beskriva postmodernismens 
syn på jämlikhet är nihilism.  
 

3.4 Sammanfattning av kapitel tre 
 
I detta kapitel har jag utefter grunderna i ideologier, vetenskapliga teorier och politisk filosofi 
jämfört nyliberalismens tankekonstruktion med postmodernismens tankekonstruktion. Den 
teoretiska förankringen resulterade i ett jämförelseschema som återfinns på sidan 15 i denna 
uppsats. Därefter vände jag mig till materialet för att undersöka hur postmodernismen och 
nyliberalismen antogs se på de jämförelsebegreppen som valts ut kritiskt. Genom ett sådant 
tillvägagångssätt får man dels en begreppsutredning och dels möjligheter till en korrelation 
mellan de båda ismerna. Resultatet kan sammanfattas i jämförelseschemat: 
 

 
Fig. 4 Teoretiskt förankrat jämförelseschema färdigställt  
 
 

Som synes ovan finns det åtminstone en punkt där postmodernismen och nylibe-
ralismen har samma syn, och det är epistemologin. Ovanstående resultat kommer att analyse-
ras i sin helhet i kapitel sex.    
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4 Ismernas genomslag i historien 
 
 
 
Hur förhåller sig då postmodernismen och nyliberalismen till varandra i ett historiskt avseen-
de? Frågan är ställd för att se när båda de faktiska företeelserna och idéerna fick sitt genom-
slag i samhället och den allmänna debatten. Hur ser då förhållandet ut, är de båda tidsenliga 
eller ger den ena ismen den andra. Hur och varför tros idéerna fått sitt genomslag vid den fak-
tiska tidpunkten? Givetvis har idéerna funnits en längre tid innan de fick sitt genomslag men 
det handlar mycket om att se i vilken miljö som de kan nå flertalet människor och bli accepte-
rade i samhället. Vilka sorters förutsättningar tycks behövas? Frågan tar sin grund i probabi-
listiska samhällsmönster, i tendenser och handlar om hur det dynamiska förhållandet mellan 
aktörer och strukturer. Inom aktör – strukturtänkandet uppfattas samhällsmönster som kon-
textberoende, således ger vissa strukturer förutsättningar för att vissa former av aktörer eller 
idéer får starkare genomslagskraft (Lundquist 1993:73ff). Aktör-struktur- tänkandet utgår från 
att människor, ensamma eller gemensamt handlar inom ramen för strukturen. Strukturen i sin 
tur beordrar, förhindrar vissa tankar, utsagor, beteenden och effekter. Aktörerna kan i detta 
avseende medvetet eller omedvetet skapa eller förändra samhällsstrukturer genom sitt tänkan-
de, talande och handlande. Allt detta sker i en ständig dynamik som ger förändringar av såväl 
aktörer som strukturer. I detta avseende är aktören inte alltid medveten om sin socialisation 
inom strukturen. Enkla kausala analyser är sällan meningsfulla vid samhällsvetenskaplig 
forskning då allting är i ständig interaktion. Aktör- struktur- tänkandet överbryggar de båda 
samhällsmodeller determinism (helt strukturbunden). och voluntarism (människan är helt be-
friad från strukturerna). För att kunna se samverkan mellan aktörer och strukturer är kompara-
tiv analys en bra utgångspunkt. Denna kan vara synkron vilket innebär att man jämför flera 
samtida fenomen med varandra. Ett annat sätt är att göra en diakron analys vilket innebär att 
man jämför samma fenomen över tid. Samhällsstrukturer utgörs av såväl idéer som beteenden 
(Lundquist 2001:19-22). I detta avseende kan man få fram intressanta aspekter av nylibera-
lismens och postmodernismens korrelation till varandra då man tar hänsyn till tiden (Ibid.).     
 

4.1 Nyliberalismens genomslag  
 
Enligt Boréus (1994) är nyliberalismen ett internationellt fenomen som till stor del har kon-
centrerat sig på att få till stånd en omprövning av den keynesianska välfärdsstatens ekonomis-
ka politik. Välfärdspolitiken var ett utbrett ideal för många rika stater i västvärlden under se-
nare delen av 1900-talet (Boréus 1994:44). På 1970-talet hamnade dock flertalet välfärdsstater 
i en kris av ekonomisk och därmed politisk dignitet. Arbetslösheten och inflationen steg 
runtom i världen kring den här tiden och välfärdsstaterna var själva stora arbetsgivare. Allt 
detta ledde så småningom till att det var allt svårare att få legitimering för den dittills funge-
rande keynesianska ekonomiska teorin. Nyliberala tänkare och politiker som förespråkade en 
fri marknadskapitalism, med avregleringar av kollektivavtal och välfärden till förmån för pri-
vata intressen fick nu vatten på sin kvarn. De nyliberala idéerna snappades snabbt upp av kon-
servativa och liberala partier. För dem erbjöd nyliberalismen en intellektuell och teoretisk 
lösning av efterkrigstidens problem. Nyliberalismen påbörjade sitt genomslag i den politiska 
debatten under 1970-talet som var tydligt sammankopplat med de ekonomiska kriserna i väl-
färdsstaterna (O´Brien & Penna 1998:78-79). Nyliberalismen siktar på att både ha ett mora-
liskt och intellektuellt försvar för ett kapitalistiskt system och menar att socialdemokratiska 
välfärdsstater leder till både ekonomisk och social bankrutt. Mönstret ter sig liknande för 
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USA, Storbritannien och Sverige angående nyliberalismens intåg som ett reellt alternativ till 
välfärden. Nyliberala förespråkare kommer ofta med argument som kan sägas vara socialkon-
servativa. Socialkonservatismen innebär en tillbakagång till traditionella och kristna värde-
ringar, ofta med inslag av rasism, patriarkalism och nationalism. Vidare förespråkas lag och 
ordning, en traditionell syn på säkerhet med militärmakt och en traditionell syn på sexualitet 
och äktenskap. Det var främst genom denna typ av argument som nyliberalismen fick starkt 
folkligt fäste i Storbritannien enligt Boréus:  
 
”Thatcherismens stora ideologiska framgång bestod i dess förmåga att förena monetarismiska nyliberala mark-
nadsekonomin med traditionellt konservativa brittiska värden som nationen, familjen, plikten och auktoritets-
tron” (Boréus1994:47).  
 

Både i USA och i Storbritannien bedrevs kampanjer för nyliberala ekonomiska 
idéer tillsammans med socialkonservativa idéer.  
 

Liknande mönster uppvisas i det svenska fallet. Den svenska ekonomin gick 
från stark och obruten tillväxt från andra världskriget in i 1970-talet där de ekonomiska pro-
blemen blev ett faktum. Försvagad tillväxt, fallande investeringar, stort byteshandelsun-
derskott, arbetslöshet och hög inflation hörde till de större problemen. När inträffade då ge-
nombrottet för de nyliberala idéerna i Sverige? Rune Premfors hävdar att det var 1980 vilket 
kan härledas till den stora ekonomiska krisen på 1970-talet. På det tidiga 80-talet genomför-
des så nedskärningar i välfärden och trots skifte från borglig till socialdemokratisk regering 
fortsatte stödet för den nyliberala politiken i Sverige. Det avgörande inslaget till skiftet var att 
samhällsekonomer började betrakta gamla fenomen på nya sätt, varpå en teoretisk skiftning 
från den tidigare tongivande keynesianska teorin till nyliberal teori blev ett faktum. I Sverige 
fick dock inte de socialkonservativa idéerna samma genomslag som t ex USA och Storbritan-
nien (Boréus 1994:42-55).  
 

Nyliberala idéer är inte koncentrerade till västvärlden utan har sedan deras ge-
nomslag på tidigt 80-tal genomförts i hela världen med hjälp av IMF och WTO som starka 
förespråkare för den nyliberala ekonomiska politiken (Mcmurtry 1998:301-303, se även Ge-
orge 2001 passim). I och med att nobelpriset i ekonomi gick till ekonomen Milton Friedman 
1976 fick monetarismens och nyliberalismens idéer ett verkligt fotfäste i den allmänna debat-
ten. Vid en jämförelse av högersvängningen i Storbritannien, USA och Sverige finns påtagli-
ga likheter. I alla länder bedrevs en organiserad politisk propaganda för att driva igenom nyli-
berala politiska problemformuleringar och lösningar. Nyliberala idéer fick först genomslag 
bland ekonomer och politiker i samband med de ekonomiska kriserna på 1970-talet. En annan 
likhet blir därför att det främst är ett elitfenomen. Eliten i samhället var pådrivande och ge-
nomsnittsbefolkningen svängde mot nyliberala föreställningar långt senare. Innebörden blir 
att nyliberalismen är ett elitprojekt och inte ett svar på folkliga krav (Boréus 1994:59-67).  
 

4.2 Postmodernismens genomslag   
 
Postmodernismen är ett begrepp hemmahörande i tänkandet om samhället eftersom det upp-
märksammar betydelsefulla sociala och kulturella förändringar som äger rum i slutet på 1900-
talet (Lyon 1994:9 samt Inglehart 1997:22ff). Med postmodernismen kommer en ny världs-
bild som gradvis ersätter den världsbild som var rådande under industrialiseringen och mo-
derniseringen (Inglehart 1997:8). Postmodernismen fick genomslag i den politiska debatten på 
1980-talet, kanske främst i samhällsvetenskapliga kritiska discipliner, men gradvis skapade 
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sig ett namn ute i samhället (Goldmann 1997:226). Det var under det tidiga 1980-talet som 
postmodernismen blev allmängods. Föreställningen om det postmoderna hade ett estetiskt och 
stilhistoriskt ursprung, kanske främst inom arkitekturen men tillämpades snart på samhälleliga 
företeelser. Vissa politiska rörelser under 1970-talet hade drag av postmodernitet, tydligast 
var detta hos den radikala feminismen (Österrud 2002:236ff). Jean François Lyotards bok Le 
condition postmodern, kom ut 1979. Författaren är självutnämnd postmodernist och föresprå-
kare för postmodernismen. Boken handlar till stor del om språk, diskurser och kunskap kopp-
lat till makt. Postmodernismen som tankekonstruktion är motståndare till upplysningsidealen 
som förespråkade mänsklig rationalitet, auktoritet, teknologi, vetenskap och framtidshopp.  
 

Postmodernismen som de empiriskt observerade värdeförändringarna visar att 
en ökad tolerans, acceptans och mellanmänsklig tillit kan uppvisas i ökad grad i de mest 
postmoderna länderna, främst Skandinavien. Konsekvensen blir bland annat en större accep-
tans för oliktänkande och möjligheter för ett pluralistiskt samhälle. Till mångt och mycket 
handlar postmodernismen om att ge fritt spelrum för individen att själv skapa sig en identitet i 
denna accepterade mångfald (Inglehart 1997:22-23). Detta identitetsskapande är starkt kopp-
lat till konsumtion och konsumtionssamhället (Österrud 2002:236, Lyon 1998:73, Mcmurtry 
1998:42) 
 

Vilka är då förutsättningarna för att postmodernismen och att dess värderingar 
som kallas postmoderna skall komma till stånd? Inglehart (1997) skriver att postmodernismen 
speglar lika stora kulturella förändringar som de som inträffade i samband med att samhällen 
gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Övergången mellan det moderna till det 
postmoderna underlättas av sekularisering och social grundtrygghet. De skandinaviska län-
derna med en lång tradition av välfärd tillhör de mest postmoderna i världen (Inglehart 
1997:74). Genom sekularisering och rättigheter till social grundtrygghet skapas autonoma och 
trygga individer som kan avsäga sig religiösa och statliga auktoriteter. I avancerade industri-
länder finns nämligen höga nivåer av existentiell säkerhet som har säkerställts genom indust-
rialismen, ekonomisk tillväxt och utvecklandet av välfärdsstater. Religionernas nyckelfunk-
tioner, att bidra med säkerhet och trygghet i en osäker värld blir därför överflödig. Industria-
lismen bidrar till att stater blir mer sekulariserade. Ekonomisk och social trygghet är dock inte 
det enda som bidrar till postmodernismens utbredning. Snarare är det kombinationen med 
avsaknaden av krig, högt välstånd och sociala rättigheter som tillsammans ger individer käns-
lan av trygghet i avseendet personlig överlevnad. Individen kan helt enkelt fokusera på välbe-
finnande istället för direkt överlevnadsprioritet. Förändringen från det moderna till det post-
moderna påbörjades för cirka 30 år sedan. Detta gör sig främst gällande i västra Europa, 
Nordamerika och något senare i Östasien och sydöstra Asien. I dessa områden minskar tilltron 
till både religiösa och statliga auktoriteter. I dess ställe fokuseras det istället mer på individu-
ella frågor och intressen som vänner, fritid och välbefinnande. I dessa moderna och avance-
rande områden och länder tar postmodernisterna sin överlevnad för givet och att det är just 
detta som formar deras nya världsbild och prioriteter vilket postmodernisterna själva oftast 
inte är medvetna om (Inglehart 1997:74-76 se även Dalton 2000:252-254). Effekterna blir att 
politiska klyftor baserade på ekonomiska och sociala frågor, den så kallade klassfrågan, ham-
nar i skymundan för postmaterialistiska frågor där bland annat miljön och etiska och kulturel-
la frågor gör sig gällande (Inglehart 1997:238, 252-254). Det förhåller sig även så att äldre 
människor som har erfarenheter av problem med den existentiella överlevnaden oftast inte tar 
till sig de postmoderna värderingarna. Istället är det en generationsfråga, det vill säga de som 
aldrig behövt oroa sig för den egna överlevnaden genom välfärd, avsaknaden av krig o s v 
tenderar till att bli postmodernister och postmaterialister (Ibid:31). Inglehart har i sin bok ett 
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utmärkt schema över denna förändring av prioriteter som sträcker sig över spannet traditio-
nell, modern och postmodern:  
 
    Traditional  Modern  Postmodern 
 
Core Societal   Survival in a steady- Maximize economic  Maximize subjective 
Projekt   state economy  growth  well-being 
 
 
Individual   Traditional religious Achievement motivation Postmaterialist and 
Value   and communal norms   postmodern values 
 
Authority   Traditional authority Rational-legal  De-emphasis of both legal 
System   authority  and religious authority 
 
Fig. 5 Traditionellt, modernt och postmodernt samhälle: samhälleliga mål och individuella 
värden (Inglehart 1997:76) 
 

Både det som i uppsatsen refereras som den postmodernistiska tankekonstruk-
tionen och de empiriskt bekräftade värdeförändringarna som kommit att kallas postmoder-
nism är alltså tidsenliga, då de introducerades och började få sitt genomslag kring början av 
1980-talet. Det finns kopplingar mellan tankekonstruktionerna och den verklighet som dessa 
figurerar i. Inglehart som främst adresserar de värdeförändringar som kommit till stånd tack 
vare välfärdsstater och avsaknaden av krig intresserar sig även han för denna koppling mellan 
empiri och tankekonstruktioner. Postmoderna värderingar tas tillvara av postmoderna filoso-
fer som ger ett viktigt bidrag till postmoderniteten som begrepp, särskilt i det avseendet att 
dessa riktar kritik mot en blind tro på vetenskap, teknik och rationalitet (Inglehart 1997:79). 
 

4.3 Sammanfattning av kapitel fyra 
 
Resultatet av fråga två väcker intressanta tankar angående postmodernismen och nyliberalis-
men. Efter att ha undersökt materialet framstår det ganska tydligt att de båda ismerna faktiskt 
är samtida. De fick båda sitt genomslag under 1980-talets början. Nyliberalismen tycks ha 
behövt en kris i de annars hegemoniska välfärdsstaterna för att kunna utmana dess politik och 
riktar främst in sig på de ekonomiska aspekterna av välfärdsstaten. I samband med välfärds-
staternas ekonomiska kris på 1970-talet proklamerades nyliberala tankar. Det är dock inte rätt 
att se nyliberalismen som endast en ekonomisk inriktad politik. Denna ekonomiska filosofi 
innehåller även socialkonservatism och en omdaning av det moderna samhället som kan få 
vida konsekvenser. Postmodernismen å andra sidan, är sprungen ur den trygghetsfaktor som 
den moderna välfärdsstaten har kunnat erbjuda i en kombination av sociala rättigheter och 
avsaknaden av krig. Individer har i detta avseende kunnat gå från överlevnadsprioriteter till 
välbefinnandeprioriteter. Postmodernismen fokuserar betydligt mindre på de sociala rättighe-
terna och de ekonomiska frågorna än vad den så kallade materialistiska generationen gör. 
Postmaterialism som är en viktig del av postmodernismen betyder dock inte att individer av-
säger sig materiella ting, snarare handlar det om identitetsskapande och status i kombination 
med konsumtion. Postmodernismen har även inneburit en stratifiering av konfliktlinjer i sam-
hället och därtill läggs mycket fokus på miljöaspekter. Det finns utöver dessa skop intressanta 
aspekter att analysera i hur individernas och aktörernas nya förhållningssätt kan sägas påverka 
strukturerna. Analysen återfinns i kapitel sex.      
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5 Välfärden och dess nya utmaningar 
 
 
 
I detta kapitel har jag för avsikt att lyfta fram välfärdsstaten som jämförelsegrund och sedan 
undersöka såväl postmodernismens förhållningssätt mot välfärdsstaten som nyliberalismens 
förhållningssätt mot den samma. Genom att se till vilka grunder den moderna välfärdsstaten 
vilar på och sedan undersöka de båda ismernas inställning till dessa begrepp hoppas jag inte 
bara kunna se i vilken mån de har samma kritik mot välfärdsstaten utan också kunna ge en 
förståelse till varför denna kritik riktas mot den moderna välfärden från respektive ism. Förfa-
ringssättet är det samma som i kapitel tre, fråga ett i denna uppsats. Genom att lyfta fram de 
teoretiska grunderna och sedan låta postmodernismen och nyliberalismen komma till tals 
hoppas jag kunna se eventuella samband mellan nyliberalismens och postmodernismens in-
ställning till den moderna välfärdsstaten.  
 

5.1 Välfärd 
 
Termen välfärdsstat fick allmän spridning genom en bok som var skriven av en den brittiska 
biskopen William Temple, en biskop som stod arbetarrörelsen nära. I boken skiljer han ut två 
olika sorters stater, dels ”Power state” som återfanns i Nazityskland och dels ”welfare state” 
som exemplifierades av Storbritannien. Begreppet välfärdsstat blev snabbt införlivat som en 
benämning på ett samhälle med statliga sociala reformer. Nåväl, ingen statsvetare blir väl di-
rekt förvånad över att det utöver denna enkla definition har enighet aldrig rått om hur omfat-
tande de sociala reformerna skall vara för att en stat skall erhålla benämningen välfärdsstat. 
Det finns två principiella frågor i sammanhanget. Den första är hur fördelningen skall te sig. 
Man skiljer här på generell och selektiv välfärd. Enligt den generella ska alla medborgare få 
del av välfärdspolitiken oavsett inkomst och social status. Skattemedel används till skolor, 
sjukhem, daghem, barnbidrag o s v som alla medborgare har tillgång till, även de mer välbe-
ställda. Med selektiv välfärd menas att staten endast ger välfärdstjänster till de behövande. De 
som finner sig själva utan medel får gratis skolgång, sjukvård och annat som de kan tänkas 
vara i behov av (Hansson 1990:9-10 se även Kumlin & Rothstein 2003:156ff). Den andra 
principiella skiljelinjen har att göra med hur välfärdsstaten förmedlar sina resurser till de be-
hövande. När de hjälpbehövande får reda pengar att spendera på det de anser sig främst behö-
va kallas detta allmän resursöverföring. Dess motsats blir då specifik resursöverföring där de 
nödställda får varor eller tjänster som de anses vara i störst behov av (Hansson 1990:10-11). 
Två amerikanska professorer i statskunskap, Norman Furniss och Timothy Tilton har till-
sammans skrivit boken The case for the welfare state anno 1977. Dessa författare skiljer ut tre 
former av stater som alla har sociala reformer. Den första kallas för den positiva staten. Staten 
inriktar sig på att skydda egendomsägare från problem på den oreglerade marknaden och från 
alltför stora krav på omfördelningsreformer. En viss socialpolitik förekommer dock. Typex-
emplet för en positiv stat var USA. Den andra typen av stater som har någon form av social-
politik kallas trygghetsstaten. I en sådan stat finns det garantier för medborgarna om en mini-
minivå i levnadsstandard som är tillräcklig för att klara sig i en sådan stat återfinns vanligtvis 
stora sociala klyftor som staten inte försöker jämna ut. Författarnas exempel på en sådan stat 
var Storbritannien. Den tredje typen av stater med socialpolitik är välfärdsstater. Denna garan-
terar sina medborgare en miniminivå av levnadsstandard samtidigt som den aktivt strävar ef-
ter en jämlik fördelning av samhällets resurser. Den stat som författarna anser kommer när-
mast en sådan beskrivning var Sverige. Författarna tar sedan avstamp i sex grundvärden i sin 
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argumentation för välfärdsstater, jämlikhet, frihet, demokrati, solidaritet, trygghet och eko-
nomisk effektivitet (Ibid:12-13). Bo Rothstein har en liknande definition av välfärdsstater: 
Begreppet välfärdsstat kan definieras som en stat med en väl utbyggd statsapparat som genom 
ekonomiska överföringar och tillhandahållandet av vissa tjänster sörjer för och bidrar till att 
samhällets medborgare har en ekonomisk och social trygghet. Dessa tjänster består vanligtvis 
i skola, sjukvård och barn- och äldreomsorg. Syftet med en välfärdsstat är att tillhandhålla en 
grundtrygghet och på så vis beskydda människor från ett indirekt förtryck som uppstår av 
fattigdom, sjukdom och okunskap. Vidare bidrar välfärdsstaten till att balansera den politiska 
jämlikheten genom ekonomisk jämställning (Rothstein 2001:49-63). Att ekonomisk jämlikhet 
leder till politisk jämlikhet är ett normativt antagande som välfärdsstater vilar på. I diskussio-
ner och debatter om välfärdsstaten förs huvuddelen av dessa i ekonomiska termer. Alternativa 
synsätt där mänskliga behov och social harmoni är tongivande har litet eller obefintligt ge-
nomslag i debatten. I de flesta stater i västvärlden ser man samma eller liknande utveckling. 
Det finns en betydande arbetslöshet och en stor ekonomisk osäkerhet. Omständigheterna 
kring dessa är betydande förändringar på arbetsmarknaden där kortsiktiga projektanställningar 
ersätter långtidsarbeten. För den enskilde individen skapar ett sådant arbetsklimat otrygghet 
som kan få konsekvenserna minskad autonomi och integritet. Detta hotar på sikt demokratin 
enligt statsvetaren Lennart Lundquist (Lundquist 2001:208ff). Fortsatt välfärd ställer krav på 
vård, utbildning, bostäder och social säkerhet och är incitament för en väl fungerande demo-
krati (ibid.). Ett av de större namnen inom demokratiforskning är Robert A Dahl som i sin bok 
On Democracy skriver att marknadsekonomier och kapitalism oundvikligen leder till ekono-
miska ojämlikheter som grusar förutsättningarna för att uppnå full politisk jämlikhet bland 
medborgarna i ett givet demokratiskt land (Dahl 2000:59). På vilket kan ekonomiska ojämlik-
heter kopplas till politiska ojämlikheter? Det beror på att fördelningen av politiska resurser är 
kopplade till ekonomiska förutsättningar. Då marknadskapitalism skapar ekonomiska ojäm-
likheter begränsar denna demokratins potential, att nå fram till en polyarkisk idealdemokrati. 
Politiska resurser avser alla samlade resurser en individ eller grupp har tillgång till och som 
kan användas för inflytande antingen direkt eller indirekt (Ibid:177). Välfärdsstater har alltså 
försökt råda bot på detta problem, bland annat genom utjämningar av inkomster och vissa 
välfärdsstater hade tankar kring ekonomisk demokrati där det var tänkt att medborgare skulle 
få större inflytande över den ekonomiska sfären. Välfärden anspelar således också på rätten 
att delta i avgörande politiska och ekonomiska beslut. Välfärdens definition av demokrati 
sträcker sig längre än en valkampanj mellan två eliter6 eller att demokratin borde begränsas 
till den offentliga sfären. Välfärdsstaten tar delvis stöd av socialliberalen John Stuart Mill i det 
här avseendet: 
 

1. Bara när alla medborgare kan delta i beslutsprocessen kan man vara säker på att allas 
intressen blir tillgodosedda 

 
2. Delaktighet gör att man utvecklar förmågan att försvara sina intressen 

 
 
3. Delaktighet utvidgar personligheter genom att man höjer sig över blotta egenintresset 

till ett ansvar för helhetens välfärd 
 
Välfärdsstater försöker därför på olika sätt att verka för helheten istället för enskilda individu-
ella intressen. Det finns en strävan efter solidaritet, medkänsla, broderskap och en konkur-

                                                 
6 Schumpeters elitdemokrati 
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rensanda där samverkan är tongivande. Solidaritet och gemenskap skapar en tydlig skiljelinje 
gentemot liberalismens individualitet enligt Furniss och Tilton (Hansson 1990:30-32). 
 

Idéerna om en välfärdsstat korrelerar därför väl med den ekonomiska politiken 
som kallas keynesianism som förespråkar en aktiv statlig stabiliseringspolitik. Vid t ex stor 
arbetslöshet bör ekonomin stimuleras genom att staten på olika sätt bidrar med pengar, ökade 
investeringar i samhället eller ökade bidrag för att öka köpkraften hos invånarna. En keynesi-
ansk ekonomisk politik förutsätter en stor offentlig sektor och offentliga transfereringar som 
är omfattande nog att fylla denna funktion i ekonomin. Den ideologi som framförallt legitime-
rar välfärdsstaten är socialliberalism som med idén om kapitalismen som framåtskridande 
utan att inneha utslagningsmekanismer. Idealet är en marknadsekonomi där staten har ett stort 
ansvar för medborgarens välfärd och trygghet. Välståndet skall bygga på en sund privat före-
tagsamhet men staten skall kunna ingripa i fördelningssyfte och utgöra ett socialt skyddsnät. 
Vidare grundar sig välfärdsstaten på antaganden om att klassmotsättningar inte är antagonis-
tiska, det vill säga går att överbrygga och att man kan bygga ett tryggt samhälle för alla oav-
sett klasstillhörighet (Boréus 1994:56,73). Socialliberalismen och därmed välfärdsstater kan 
kopplas till begreppet positiv frihet. Begreppet kan sägas innebära närvaro av resurser och 
rättigheter som ger medborgarna möjlighet att öka sina valmöjligheter (Premfors 2000:30ff, 
se även Goldmann 1997:68) 
 
 Den moderna välfärdsstaten hämtar mycket av sin legitimering i sin universa-
lism och likabehandling. Kumlin och Rothstein visar i boken Välfärdsstat i otakt, att univer-
sella välfärdsinstitutioner bidrar till att öka mellanmänsklig tillit. En annan viktig orsak till 
legitimitet och mellanmänsklig tillit är synen på den grundlagsskyddade rätten till likabehand-
ling i kontakter med offentliga verksamheter. Den pågående trenden är dock att selektiva väl-
färdslösningar ökar i omfattning. Påtryckningarna kommer dels från externa globaliserade 
världsmarknader och dels från demografiska förändringar. Dessutom har individanpassningen 
och lokala välfärdslösningar blivit vanligare. Tidigare var mycket centraltstyrt vilket lättare 
kunde säkra likabehandling vid offentliga institutioner. Numera går trenden mot att närbyrå-
krater får allt större makt och tycks hamna i konflikt med kraven på individanpassning och 
likabehandling. Risken med detta nya system som delvis beror på marknadsanpassade de ma-
nagement-systemen är att både systemlegitimeringen och den mellanmänskliga tilliten under-
grävs (Kumlin, Rothstein 2003:166-167).  

5.1.1 Välfärdsstatens teoretiska grund 
 
Utefter ovanstående information och teoretiska förankring kring välfärdsstater står det någor-
lunda klart vad innebörden av en modern välfärdsstat är. Jag har sammanfattat några av de 
mest betydelsefulla och karakteristiska dragen i ett schema som återfinns på nästföljande sida. 
Det är dessa begrepp som postmodernismen och nyliberalismen skall jämföras med. I detta 
avseende har jag då för avsikt att benämna deras inställning och överensstämmelse med den 
moderna välfärdsstatens begrepp som antingen positivt, ambivalent eller kritiskt inställd. Nå-
väl, man kan faktiskt ifrågasätta begrepp för flera olika orsaker och det är också mitt syfte att 
lyfta fram varför och på vilket sätt ismen kan tänkas vara positivt, ambivalent eller kritiskt 
inställd till begreppet. Med positivt inställd menar jag här att ismen har ett näst intill oproble-
matiskt förhållande till denna aspekt av välfärden. Ambivalent innebär då att ismen kan se 
både för och nackdelar och med kritiskt inställd menar jag att ismen i princip inte kan se några 
fördelar som helst med en specifik aspekt av välfärden. Då undersökningen är kvalitativ 
kommer det även att förklaras varför ismens inställning är listad som den är, positivt, ambiva-
lent eller kritiskt. Jag har här inga absoluta kriterier för kategorierna utan menar att detta 



 34 

kommer framgå utifrån förklaringen. Därtill har jag har i största möjliga mån försökt undvika 
begrepp från den första undersökningen, samtidigt är det vissa tankegångar som kommer att 
gå igen. Så här ser då slutligen mitt jämförelseschema angående välfärdsstaten ut: 
 
 

Välfärdsstatens utmaningar          
 Välfärdsstaten             Postmodernism                           Nyliberalism      
 
Positiv frihet          
Sociala rättigheter som ger                   
reella möjligheter vilket för     
individen ger autonomi     
och ökade valmöjligheter     
 

Legitimitets-     
Grund      
Universell välfärd,        
Lagstadgade sociala rättig-      
heter med likabehandling         
som yttersta mål     
 

Medel 
Keynesiansk ekonomisk politik    
som förutsätter en stor offentlig    
sektor och offentliga trans-    
fereringar (skatter)    
  

Styrelseform  
(Ekonomisk) Demokrati som 
syftar till gemenskap och     
solidaritet     
     
        

Fig. 6 Välfärdsstatens utmaningar (som de kristalliserar sig i postmodernism och nylibera-
lism) 
 

5.2 Välfärden och postmodernism 
 
På teoretisk nivå kan ett givet välfärdsystem med dess speciella rättigheter förstås på två mot-
satta sätt. Det kan förstås som ett konsekvent system med mer eller mindre väl utformad de-
sign som kan leda till större demokratisk räckvidd och ökad humanism. Å andra sidan kan det 
ses som en apparat av förtryck som bygger på sociala normer från moderniseringseran. För 
postmodernismen gäller stundtals det senare. Inkludering och sociala normer leder nämligen 
oundvikligen till exkludering, marginalisering och diskriminering enligt postmodernismen 
(O´Brien & Penna 1998:184-185). I välfärdsstater uppstår nämligen politisk asymmetri enligt 
postmodernismen som leder till social och kulturell exkludering. Desto mer det sociala land-
skapet reproduceras desto svårare blir det för marginaliserade grupper att bli accepterade. Fe-
ministiska, antirasistiska, handikappades och homosexuellas rörelser försöker konfrontera den 
centralistiska och oåtkomliga välfärdsorganisationen. De nya sociala rörelserna kritiserar 
främst institutionaliseringen av sociala normer som delvis grundar sig på universella tankar 
om människans standardiserade behov. Heller och Fehér som är författarparet bakom boken 
The postmodern politial condition problematiserar just dessa aspekter av välfärden angående 
legitimiteten bakom mänskliga behov. Enligt dem räcker det inte med att en person kan for-
mulera ett behov. Detta måste också erkännas av andra medborgare för att uppfattas som legi-
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timt. Först då upplevs kravet som rationellt. Nya behov och nya krav i ett samhälle upplevs 
därför ofta som irrationella även om de alltjämt är verkliga behov för den eller dem som pro-
klamerat kraven. Risken är att nya och ovanliga behov inte erkänns som rationella och därmed 
verkliga då de inte passar den sociala normen som är styrande i samhället. Å andra sidan anser 
inte författarna att en människas behov får gå ut över andra människor:  
 
” A need can only be recognized as legitimate if its satisfaction does not include the use of another person as a 
mere means” (Heller & Fehér 1988:24ff)  
 

Därtill uppvisar man en viss oro för att denna problematisering av den sociala 
normen kan resultera i att andra människors behov som tidigare erkänts som legitima 
kringskärs. Det vill säga att nya krav på flexibilitet hos välfärdsstater resulterar i nedskärning-
ar hos densamma. I princip erkänns positiva friheter som en viktig institution i samhället. 
Trots detta erkännande skriver författarna att det finns andra prioriteringar i samhället som går 
före den positiva friheten och det är jämlikhet i frihet: 
 
”equality in freedom has priority over othe ( r) types of justice”(Heller & Fehér 1998:127).  
 

Sådana rättigheter medför nämligen de nödvändiga incitamenten för att både po-
litiska och sociala konflikter kan lösas genom förhandlingar och diskussioner. Jämlikhet i 
frihet är nödvändig för att nya krav och behov skall kunna manifesteras (ibid.).     
 

5.2.1 Demokrati och legitimitetsaspekter  
 
När skiftet från det traditionella till det moderna samhället ägde rum innebar detta ett skifte 
från traditionell auktoritet till förmån för tilltro på rationell byråkratisk auktoritet. Modernise-
ringen kännetecknas delvis av centralism, storskalighet och tilltro till byråkratisk rationalitet. 
Postmodernismen betraktar alla dessa begrepp med misstänksamma ögon. I det postmoderna 
samhället tillskrivs dessa begrepp nämligen en minskad effektivitet i ett allt mer komplext 
samhälle och har därför en minskad acceptans inom postmodernismen. Märk väl att alla stat-
liga kulturer hitintills kända för världen har varit knutna till ett stabilt auktoritetssystem. 
Postmodernismen avsäger sig såväl traditionella auktoriteter som statliga och moderna aukto-
riteter oavsett om dessa är knutna till den politiska (demokratiska) legitimiteten i samhället. 
Postmodernister har ett minskat förtroende för hierarkiska institutioner. I den industrialiserade 
och moderna världen upplever även demokratiskt valda ledare en våg av minskat förtroende. 
Detta reflekterar den systematiska nedgången i stöd för etablerade institutioner. I dess ställe 
läggs allt större fokus på individuella angelägenheter (Inglehart 1997:78-79). Ett krav eller 
önskemål som postmodernismen innehar är därför krav på decentralisering av den politiska 
makten. Decentraliseringen kallas i detta avseende vertikal och innebär att makten och beslu-
ten kommer närmare medborgarna (O´Brien & Penna 1998:193ff). 
 

Postmodernismen och dess postmaterialism har stora krav på eget deltagande. 
Deltagande tar sig i postmodernismens namn andra former än anslutning till de traditionella 
politiska partierna. Människor är mer benägna att bojkotta, demonstrera, delta i icke officiella 
strejker, ockupera hus och liknande okonventionella metoder för att få igenom sina politiska 
mål (Inglehart 1997:24). Enligt demokratiutredningen i Sverige har det de senaste åren blivit 
ett allt större intresse för deltagardemokratiska insatser och i detta avseende har ett antal de-
mokratiexperiment kommit till stånd. Ett exempel på ett sådant är brukarinflytande som inne-
bär att de som nyttjar en kollektiv nyttighet får vara med och bestämma i så kallade brukarråd. 
Syftet är att få ökad legitimitet för den klassiska representationsdemokratin. Det finns dock 
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problematiska aspekter av att låta vissa medborgare delta i deltagardemokratiska åtgärder. 
Brukarinflytande till exempel hotar den politiska jämlikheten genom att de som representerar 
ett särintresse får extra mycket att säga till om genom ”rådet”. Jämlikheten i demokratiska 
stater är en central punkt i demokratiteorier (Jarl 2003:23-24).      
 

5.2.2 Ekonomisk jämlikhet och avsaknaden av natione ll konsensus 
 
Den klassiska moderna politiska frågan är baserad på ekonomiska klyftor som tar sin grund i 
ägande av produktionsmedlen och inkomstfördelning. Denna fråga har till stor del spelat ut 
sin roll för postmodernismen. Istället lyfts andra frågor upp på agendan. Många politiska par-
tier har svårt att följa med i denna utveckling. Istället för den klassiska höger- vänster indel-
ningen som klassfrågan diskuteras kring introduceras en ny axel av politiska skiljelinjer mate-
rialism- postmaterialism (Inglehart 1997:265). Postmaterialismen har bland annat miljön i 
fokus och individuella välbefinnandeprioriteter. Det handlar om konsumtion som identitets-
skapande och statussyfte och därtill avsägandet av det traditionella samhället och den moder-
na kärnfamiljen. Postmodernismen utmanar alltså de institutioner som välfärden byggdes upp 
kring t ex nationen, familjen och klasskonflikten. Välfärdens storhetstid kallas stundtals the 
Golden Age. Denna kännetecknas framförallt av holism och universalism som till stor del 
grundades i nationell konsensus över välfärdspolitiken. Nu domineras snarare samhället av 
fragmentering och partiskhet. Nationell konsensus blir allt svårare att uppnå och regionala och 
lokala politiska insatser blir allt mer betydelsefulla. Nationell politik har de senaste åren ge-
nomgått två betydande förändringar, minskat stöd för socialdemokratisk klassbaserad politik 
och betydande decentralisering vilket försvårar för välfärdens ambition om likabehandling av 
alla medborgare (Sang-Hoon 2000:46). Decentralisering och lokala insatser är ett vanligt 
postmodernt krav inom såväl tankekonstruktionen som mätningar av folks uppfattningar.  
 

5.2.4 Politisk epistemologi 
 
Rune Premfors skriver i sin bok Den starka demokratin, om postmodernismen som politisk 
epistemologi med stöd av Lyotards och Foucaults texter.7 Lyotards och Foucaults språksyn är 
att detta är en form av maktutövning. Genom att förneka varje form av metaberättelsers privi-
legierade ställning då sådana resulterar i förtryck tar postmodernismens kontrafaktiska ideal 
formen av totalt misstro mot modernismens metaberättelse. Vad för slags uppfattning om 
samhällsorganisation följer ur ett sådant ideal? Det tycks ligga i den postmodernistiska natu-
ren att avstå från allt systembyggande då man inte vill bygga en ny metaberättelse. De flesta 
postmodernister uppmuntrar båda aktivt och passivt motstånd mot det etablerade samhället 
som måste vara förankrat hos de förtryckta individerna. För postmodernister tycks det omöj-
ligt att representera någon annan. All form av samhällsorganisation måste i denna bemärkelse 
vara extremt decentraliserad, kanske rentav fragmentiserat. Postmodernismen likställs av 
Premfors med anarki då man inte kan erbjuda stabila eller generaliserade former av samhälls-
strukturer. Vad Premfors menar med anarki är avsägandet av alla auktoriteter utanför den 
egna individen (Premfors 2000:52). Postmodernismen menar att ingen medborgare har en 
privilegierad position eller särskild kunskap inte ens ”den intellektuelle”. Alla människor kan 
endast handla lokalt och situationsbestämt som alla andra (Alvesson & Deetz 2000:20).  
 

                                                 
7 Två välkända postmodernister  
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5.3 Nyliberalismen och välfärden 
 
Ett av de mest centrala dragen inom nyliberalismen är att den är kritisk mot välfärdsstaten 
(Boréus 1994:42-50). Trots det uppenbara vill jag i detta avseende ändå lyfta fram på vilka 
grunder nyliberalismen riktar kritik mot välfärdsstaten. Det är alltjämt korrelationen mellan 
nyliberalismen och postmodernismen som är undersökningens primära fokus. De tidigare 
frammanade jämförelsepunkterna som är sprungna ur teoretiska resonemang kring den mo-
derna välfärdsstaten skall hjälpa korrelationen mellan ismerna vidare.  

5.3.1 Positiv frihet eller negativ frihet 
 
Välfärdsstaten är delvis uppbyggd kring socialliberalismen och lagstadgade sociala rättighe-
ter. Dessa sociala rättigheter sammankopplas med begreppet positiv frihet som tros leda till 
autonoma individer och reella valmöjligheter. Nyliberalismen har en annorlunda uppfattning 
om vad som skapar frihet. Kritiken mot den positiva friheten kan delas in i två kategorier, den 
moraliska och filosofiska kategorin och den praktiska kategorin. Dessa båda kategorier leder 
fram till det diametralt motsatta begreppet, negativ frihet. Bland den första kategorin av kritik 
återfinns bland annat Hayeks resonemang att positiv frihet är direkt skadligt. Frihet är nämli-
gen ett tillstånd där människor inte kan förtryckas av varandra eller staten. Det nyliberala fri-
hetsbegreppet kräver en stor privat sfär och statens makt måste inskränkas till att endast för-
hindra att privatpersoner utövar tvång mot sina medmänniskor, en så kallad nattväktarstat. 
Begreppet frihet får inte ses som politisk, kollektiv eller inre subjektiv frihet. Det ska inte hel-
ler leda fram till att individer får förmågan att göra vad man vill. Denna sista tolkning av fri-
hetsbegreppet är den farligaste feltolkningen då identifikationen med frihet kopplas samman 
med välstånd och kan leda till att man i frihetens namn inför krav på omfördelningar (Hayek 
1999:31-42, Boréus 1994:86). Nozick för i sin bok, Anarki, stat och utopi ett liknande reso-
nemang. Varje människas egendomsrätt och principen om rättvisa i förvärv, förhindrar all 
form av omfördelning på moraliska grunder. Nozicks rättviseteori säger att en fördelning är 
rättvis om den har erhållits enligt de ”spelregler” som finns i samhället. Spelregler skall ses 
som de regler som finns enligt en kapitalistisk marknadsprincip. Att i efterhand omfördela 
resurser kränker individers frihet vilket är oacceptabelt (Nozick 2001:225-232). Av rent eko-
nomiska och praktiska skäl är nyliberalismen genom framförallt Hayek emot omfördelningar 
och långt driven jämlikhet av samhällets resurser. Ekonomiska framsteg tros nämligen av ny-
liberalismen hindras av en materiell jämlikhet (Boréus 1994:88) 
 

5.3.2 Nyliberalismen angående välfärdsstatens medel  
 
Som redan nämnts i denna uppsats ifrågasätter nyliberalismen starkt den ekonomiska politik 
som har tillämpats av välfärdsstater och kallas keynesianism. Praktiskt taget alla former av 
regimer behöver ekonomisk tillväxt för att legitimera sig själva. Efter de ekonomiska kriserna 
på 1970-talet kunde nyliberalismen vinna mark i sin kritik mot det ekonomiska systemet som 
tillämpades av välfärdsstater. Vilken form av kritik riktas då mot keynesianismen och på vilka 
grunder? Milton Fredman8 är en framträdande nyliberal ekonom som har varit betydelsefull i 
den ekonomiska debatten. Enligt Friedman kan frihet bäst garanteras genom marknaden och 
att statliga interventioner i ekonomin är skadliga både för den ekonomiska tillväxten och för 
individers frihet (O´Brien & Penna 1998:92 se även Hayek 1999:15). Friedman analyserade 
den ekonomiska krisen på 1970-talet och kom fram till att den berodde på framförallt hög 
                                                 
8 Nobelpriset i ekonomi 1976 
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arbetslöshet i kombination med hög inflation. Anledningen till att det kunde förhålla sig så var 
att mängden pengar som fanns i omlopp var för mycket. Krisen berodde således inte på den 
kapitalistiska marknaden utan på statliga interventioner. Den monetarismiska filosofin som är 
en viktig beståndsdel i nyliberalismen är ändock bara en del av kritiken som riktas gentemot 
välfärdsstaternas ekonomiska funktion. Keynesianismen kräver en stor offentlig sektor för att 
kunna upprätthålla den reella möjligheten för staten att intervenera i den ekonomiska sfären. 
På grund av denna välutbyggda sektor finns en stor mängd statstjänstemän och byråkrater. 
Dessa handlar enligt nyliberalismen utefter egenintresse i enlighet med public- choice teorin, 
vilket leder till budgetmaximering. Innebörden av budgetmaximering är att man främst försö-
ker få pengar till det egna kontoret eller området inom vilket man är verksam. Individer tros 
inom nyliberalismen inte kunna ha förmågan att handla utefter allmänintresset. Eftersom indi-
vider alltid försöker maximera egennyttan är alla former av kollektiva handlingar och lös-
ningar alltid irrationella. Med ett sådant perspektiv är välfärdsstaten inte effektiv nog då tjäns-
temän och politiker alltid handlar i egenintresse, istället för att tänka på det gemensamma bäs-
ta. Alla former av kollektiva lösningar blir problematiska och därmed icke önskvärda. Effek-
terna blir att skatterna blir högre och att systemet med keynesianism bekräftar sig självt bland 
annat genom reproduktion av t ex bidragsberoende. Enligt nyliberalismen skall därför mark-
nadsprinciper råda för kollektiva nyttigheter såsom skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. 
Dessa räknas till de vanligaste universella välfärdsinstitutioner. Att marknaden bör få agera 
fritt är ett av de vanligaste och mest centrala argument inom nyliberalismen.  (O´Brien & 
Penna 1998:94-95 se även Boréus 1994:92-93). Kollektiva lösningar är alltid problematiska 
enligt nyliberalismen. Hayek skriver i Frihetens grundvalar om hur ineffektivt och komplice-
rat statens socialvårdssystem är: 
 
 ”Det är dock inte bara för lekmännen inom den stora allmänheten som det labyrintartade socialvårdssystemet till 
stor del är ett mysterium. Den vanlige ekonomen eller sociologen eller juristen är idag nästan lika okunnig om 
detaljerna i detta komplexa system som ständigt förändras. Som en följd härav har experterna kommit att domi-
nera på detta liksom så många andra områden” Hayek 1999:243).    

5.3.3 Demokrati och nyliberalism 
 
I enlighet med den tongivande public-choice teorin analyseras ofta demokrati utefter enskilda 
individer som försöker maximera egennyttan. Den politiska beslutsprocessen studeras och 
analyseras under förutsättningen att den liknar en fri ekonomisk marknad. Detta synsätt byg-
ger på normativa grunder, att det ekonomiska marknadssystemet är det mest effektiva för att 
optimera egenintresset och är det som är eftersträvansvärt i ett samhälle. Alltjämt utgår det 
nyliberala synsättet utifrån den individualistiska tesen, även vad det gäller demokrati. Då de 
individuella rättigheterna är absoluta utgör detta ett hinder för majoritetsinflytande (Boréus 
1994:88-91, O´Brien & Penna 1998:88). Enligt Boréus är demokrati ett av de ord som nylibe-
ralismen har försökt ändra innebörden av, från folkstyre och majoritetsbeslut till att handla om 
individens rättigheter, folket består av individer alltså betyder demokrati individstyre enligt 
vissa nyliberala tänkare (Boréus1994:88-91). 
 

Det nyliberala demokratibegreppet liknar till mångt och mycket deras negativa 
frihetsbegrepp. Det handlar inte om rätt till inflytande och ekonomiskt stöd för demokratiska 
incitament i form av t ex presstöd och subventionerade möteslokaler. Yttrandefrihet betyder 
avsaknad av censur och att mötesförbud inte får förekomma. Framförallt betonas av nylibera-
lismen medborgarnas formella rättigheter snarare än att erbjuda reella möjligheter enligt stats-
vetare Boréus. Detta synsätt präglas av att framförallt försäkra individens rättigheter gentemot 
majoriteten samt att säkerställa medborgarnas formella rättigheter och egendomsrätten, vilket 
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är den motsatta föreställningen till ”ekonomisk demokrati” (Boréus 1994:91). Hayek säger 
följande angående majoritetens förtryck genom demokrati kopplat till sociallagstiftning:  
 
”Och härigenom uppstår paradoxen att samma majoritet av folket vars förmenta oförmåga att själva välja klokt 
används som förevändning för att staten skall förvalta större delen av deras inkomster åt dem, som kollektiv får i 
uppdrag att bestämma hur de individuella inkomsterna skall användas” (Hayek 1999:324).  
 

5.4 Sammanfattning av kapitel fem 
 
I detta kapitel har jag försökt konkretisera ismernas tankekonstruktioner i den bemärkelsen att 
jag har tagit välfärdsstaten som utgångspunkt. Genom att se till de grunder som kännetecknar 
en modern välfärdsstat och sedan jämför dessa med postmodernismens inställning samt nyli-
beralismens inställningar till de samma var förhoppningen att kunna se likheter och skillnader 
mellan ismerna. Jag tog mig då friheten att i ett kvalitativt avseende kunna lista ismernas för-
hållande såsom kritiskt, ambivalent eller positivt och förhoppningen var därtill att kunna ge en 
reflekterande orsak till varför respektive ism var till exempel kritisk mot välfärdens legitimi-
tetsgrund. Även i denna sammanfattning har jag nöjet att presentera resultatet i en figur: 
 
 

Välfärdsstatens utmaningar          
 Välfärdsstaten             Postmodernism                           Nyliberalism      
 
Positiv frihet   Ambivalent    Kritisk     
Sociala rättigheter som ger    Sociala  rättigheter erkänns               Negativ frihet, staten ska ha mindre 
reella möjligheter vilket för   men ges mindre dignitet  makt, privat sfär, egendomsrätt 
individen ger autonomi    när sociala normer institutionaliseras  rättvisa i förvärv 
och ökade valmöjligheter   möjliggörs exkludering  
 

Legitimitets-    Kritisk   Kritisk 
Grund   Önskar mer selektiv behandling  Välfärd kränker andra individers 
Universell välfärd,     Likabehandling av olika människor    absoluta friheter, staten ineffektiv 
Lagstadgade sociala rättig-   absurt, liten tilltro till byråkratisk  kollektiva lösningar inte att föredra 
heter med likabehandling    rationalitet, centralism och  förespråkar marknadslösningar   
som yttersta mål    storskalighet 
 

Medel    Ambivalent  Kritisk 
Keynesiansk ekonomisk politik   Har liten fokus på ekonomiska   Emot statliga ingripande i den  
som förutsätter en stor offentlig   aspekter men märk väl liten tilltro  ekonomiska sfären, skatter kränker 
sektor och offentliga trans-    hierarkiska system, byråkratisk   egendomsrätten, starka förespråkare för 
fereringar (skatter)    rationalitet, centralism och storskalighet laissez-faire, den osynliga handen 
  

Styrelseform   Ambivalent  Kritisk 
(Ekonomisk) Demokrati som   Demokrati skall vara decentraliserad  Negativt demokratibegrepp, före- 
syftar till gemenskap och    och lokalt förankrad, medbestämmande för språkare för formella rättigheter 
solidaritet    medborgarna, deltagande är viktigt men tar snarare än reella möjligheter 
    ofta till andra medel för påtryckningar,  majoritetsmakt måste kringskäras 
       liten fokus på ekonomiska aspekter 
 

Fig. 7 Välfärdsstatens utmaningar från postmodernismen och nyliberalismen 
 
Som synes i figuren föregående sida finns det punkter där både postmodernis-

men och nyliberalismen är kritiskt inställd mot den moderna välfärdsstaten. I andra avseenden 
är nyliberalismen kritisk och postmodernismen är ambivalent. Konsekvenserna av detta ana-
lyseras i nästföljande kapitel.  
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6 Analys 
 
 
 
I detta kapital skall resultaten av de inledande frågorna analyseras. Uppsatsen syfte är att se 
till korrelationen mellan nyliberalism och postmodernism i förhållande till varandra och i för-
hållande till välfärdsstaten. Uppsatsen är vidare i viss mån tesdrivande och i detta kapitel har 
jag för avsikt att analysera resultaten från fråga ett till tre. 
 

6.1 I tankekonstruktionernas värld 
 
Den första frågan handlar om hur postmodernismens och nyliberalismens tankekonstruktioner 
förhåller sig till varandra och den konkreta frågan som ställdes i början av uppsatsen var: Vil-
ka likheter respektive olikheter uppvisar nyliberalismens och postmodernismens tankekon-
struktioner i förhållande till varandra? 
 

Efter att ha undersökt mitt material kunde jag sammanfatta detta i följande figur: 

 
  Fig. 4 Teoretiskt förankrat jämförelseschema färdigställt 
 

I en korrelation till varandra återfinns åtminstone likhet på en kritisk vald punkt, 
nämligen epistemologin. Låt mig dock analysera ovanstående schema punkt för punkt. Den 
första punkten var vilken syn ismerna har på den mänskliga naturen. Nyliberalismen har en 
fast och absolut syn, den enskilda individen är rationell, nyttomaximerande och individualis-
tisk. Denna syn är igenkännande i nationalekonomiska teorier och public- choice skolan. Vi-
dare anses denna syn vara helt kontextbefriad då ett valalternativ för en given individ alltid 
framstår som det mest rationella. Public- choice teoretiker hävdar i vissa avseende att till och 
med altruism är ett tecken på ett rationellt val då individen som gör ett sådant val tror sig vin-
na fördelar på detta. Postmodernismen å andra sidan avsäger sig att ha en syn på den mänskli-
ga naturen med anledning att tidigare universella syner har frammanat kognitiva och etiska 
system som är oåterkalleliga. Det enda man inom postmodernismen kan bidra med i detta 
avseende är att människan erkänns ha vissa fysiska behov. I detta avseende går postmoder-
nismen delvis emot upplysningsidealen.  
 
 Den andra punkten i jämförelseschemat har att göra med hur en ideologi definie-
rar sitt frihetsbegrepp, se figuren på sidan 13. Här finns ingen direkt likhet mellan postmoder-
nismens sätt att nå frihet genom medvetandegörande av de förtryckta och de som förtrycker 
och nyliberalismens oproblematiska förhållningssätt till negativ frihet, egendomsrätt och att 
varje individ är sitt eget sanningsvittne.  
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 Ontologi var den första jämförelsepunkten i vetenskapsteoretiska avseenden. 
Postmodernismens syn på verkligheten är att denna är beroende av vem som tittar på verklig-
heten, alltså perspektivberoende. Ett utmärkt citat är statsvetaren Hays: 
 
 ”…an ontology of difference and singularity for wich no two things are the same – nor even an instance of the 
same thing” (Hay 2002:229)  
 

Ett sådant reflexivt ställningstagande får enorma konsekvenser då postmoder-
nismen inte kan tillåta sig själv att se några som helst mönster eller kan tillåtas göra systema-
tiska analyser av verkligheten. Nyliberalismen å andra sidan har en postpositivistisk syn på 
verkligheten. En sådan syn innebär att verkligheten finns där ute och är oberoende av betrak-
taren. Denna ontologiska beskaffenhet har då mycket gemensamt med public- choice teorier. 
Den viktigaste aktören är individer som tros handla efter fullgoda preferenser. Även en sådan 
syn får större konsekvenser då denna syn på verkligheten problematiserar alla former av kol-
lektiva lösningar och samarbete mellan individer för ett högre mål eller något gemensamt bäs-
ta som i princip inte kan förekomma enligt nyliberalismen.  
 
 Nästföljande korrelationspunkt är då epistemologin. Här återfanns en ytterst 
intressant likhet mellan postmodernismens och nyliberalsmens tankekonstruktion. De är båda 
reflexiva och perspektivberoende. Både nyliberalismen och postmodernismen är miss-
tänksamma mot kunskap som sägs vara allmängiltig och universell. F A Hayek är en nyliberal 
tänkare som påstår att världen är allt för komplex och att den myriad av detaljer som återfinns 
omöjliggör en förståelse av densamma i sin helhet. En sådan kapacitet besitter inte den 
mänskliga hjärnan. Vi kommer därför aldrig förstå världen fullt ut och kunskapen känneteck-
nas av fraktioner snarare än koherens. Ett av upplysningens största misstag enligt nyliberala 
tänkare var dess tilltro på objektiv kunskap, framförallt i sociala sammanhang. Denna kun-
skapssyn förklarar också den misstro som nyliberalismen riktar mot t ex välfärdsstatens för-
sök till kollektiva lösningar. I den mån man försöker planera och kontrollera moderna samhäl-
len väcker sådana försök endast primitiva känslor till liv såsom altruism och solidaritet. F A 
Hayeks citat från Frihetens grundvalar fångar kärnan i resonemanget:  
 
”Kunskap existerar endast i form av individuell kunskap. Att tala om samhällets kunskap som en helhet är inte 
mer än en metafor. Summan av all individuell kunskap existerar inte någonstans som integrerad helhet. Det stora 
problemet är hur vi alla ska kunna dra nytta av denna kunskap som endast existerar utspridd som separata, ofull-
ständiga och ibland motstridiga övertygelser hos alla människor.” (Hayek 1999:46) 
 
 Ovanstående citat vågar jag drista mig till att säga är ytterst träffande även för 
postmodernismens syn på kunskap som kan sägas variera mellan skeptisk och relativistisk. 
Postmodernismen är också kritisk mot upplysningstänkandet och mot all form av kunskap 
som kan sägas vara allmängiltig och universell. Kunskapen är alltid subjektiv, kontext- tid- 
och kulturberoende och risken finns att kunskap används i dogmatiska och totalitära avseen-
den. Nyliberalismen problematiserar majoritetsmakt i demokratiska avseenden med hjälp av 
denna kunskapssyn. Postmodernismen problematiserar liknande aspekter såsom samhälleliga 
diskurser och kunskapsproduktionen. Postmodernismen får därför en sorts kunskapsångest. 
Trots att man själv producerar viktiga reflektioner över världens tillstånd kan man i själva 
verket inte kritisera någon eller något då detta resulterar i att man själv tvingar på andra sin 
kunskapssyn, särskilt i den bemärkelsen som kunskap alltid kan användas till dogmatism och 
totalitarism. I epistemologiska avseenden är alltså postmodernismen och nyliberalismen lika 
som bär.  
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 Då återstår endast en jämförelsepunkt angående ismernas likhet eller olikhet i 
tankekonstruktionsavseenden och det är synen på jämlikhet. Nyliberalismens förespråkar jäm-
likhet i chanser och att samma spelregler skall gälla för alla oavsett förutsättningar. Grunden 
till denna syn på jämlikhet återfinns i dess prioritet av absoluta fri- och rättigheter för enskilda 
individer. Det handlar om rättvisa i förvärv, snarare än om rättvisa i utfall. Postmodernismens 
syn på jämlikhet är ytterst reflexiv. Det grundläggande i den moderna politiska filosofin är att 
alla medborgare behandlas lika. Detta är dock en modern tolkning av jämlikhet. Den postmo-
derna tolkningen är att likabehandling då människor är olika ter sig absurt och är en del av 
den modernitetstes som man vänder sig emot. I respekt för att individer är olika och har olika 
syn på jämlikhet måste var och en få definiera syn på jämlikhet och behandlas därefter. Till 
mångt och mycket har postmodernismen i detta avseende stora likheter med Nietzsches nihi-
lismbegrepp. Nihilism innebär att ingenting verkligen existerar och detta inkluderar avsägan-
det av sociala normer och axiom. Om inte hänsyn tas till att människor har olika syn på jäm-
likhet riskerar annars majoritetens tolkning av begreppet att resultera i dogmatiskt förtryck av 
minoriteters uppfattningar om det samma, enligt postmodernismen.   
 

6.2 Korrelationens dolda effekter 
 
Det övergripande syftet med frågeställningen var att korrelera postmodernismen med nylibe-
ralismen för att se likheter och skillnader mellan tankekonstruktionerna. I viss mån gäller det 
även att se till effekterna av idéerna genom en funktionell idéanalys. Att endast se till de visu-
ella effekterna i korrelationen mellan tankekonstruktionerna, det vill säga det som syns på 
ytan, ger i detta avseende en allt för vag bild för att vara helt rättvis. Det förhåller sig faktiskt 
så att det finns vissa mer eller mindre implicita effekter av postmodernismens genomgående 
relativism. Man har avsagt sig att uttala sig om den mänskliga naturen och man har med-
vetandegörande som frihetsbegrepp i ideologiska avseenden. Därtill har man en reflexiv onto-
logi och epistemologi. Utöver dessa vaga ställningstaganden har man även ett nihilistiskt jäm-
likhetsbegrepp. Effekterna av sådana ställningstaganden, eller icke ställningstagande,  är att 
man inte kan kritisera ens den mest uppenbara orättvisan eller ens en motstridig tankekon-
struktion. Ett bra exempel är postmodernismens nihilistiska jämlikhetsbegrepp kontra nylibe-
ralismens jämlikhetsbegrepp. I postmoderna avseenden finns det inget som hindrar att nylibe-
ralismen har kvar sitt jämlikhetsbegrepp, trots att ett sådant begrepp innehar betydande kon-
sekvenser och egentligen strider mot ett nihilistiskt jämlikhetsbegrepp. Postmodernismen sä-
ger att allt är perspektivberoende, världsbild såsom kunskapen om sakers tillstånd. Därmed 
lämnar man ett stort spelrum för andra motstridiga tankekonstruktioner att formulera sin 
världsbild eller sin kunskapssyn. I korrelation med nyliberalismen innebär detta att man i 
princip inte kan kritisera aspekter av denna ens där man har olika uppfattning. Postmodernis-
men kan därför ses som en ytterst tillåtande tankekonstruktion där rätt och fel inte existerar, 
bara perspektiv.  
 

6.3 Ismernas samtidighet 
 
Den andra frågan var: Hur förhåller sig då postmodernismen och nyliberalismen till varandra 
i ett historiskt avseende? Det handlar om att se hur och varför idéerna och tankekonstruktio-
nerna tros ha fått sitt genomslag vid en specifik tidpunkt. Frågan tar sin grund i probabilistiska 
samhällsmönster, i tendenser som handlar om det dynamiska förhållandet mellan aktörer och 
strukturer. Då det kunde konstateras i kapitel fyra att de båda ismerna i princip är samtida 
handlar det om att göra en synkron analys, det vill säga en analys av två samtida fenomen. 
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Samhällsstrukturer sägs bestå av såväl idéer som beteenden. I denna bemärkelse skall hänsyn 
tas till både tankekonstruktionernas idéer och de faktiska företeelserna som postmodernismen 
och nyliberalismen innefattar.  
 

Det var i början av 1980-talet som de båda ismerna fick sitt allmängiltiga ge-
nombrott. I nyliberalismens fall tros det vara den ekonomiska krisen som västvärldens väl-
färdsstater upplevde under 1970-talet som ledde fram till att nyliberalismen kunde få till en 
omvärdering av välfärdsstatlig politik. Detta skedde delvis med att man introducerade social-
konservatism, en återupptagning av gamla traditionella auktoriteter. Samtidigt som man före-
språkar avregleringar på marknaden och inom staten så proklamerar man för de traditionella 
normerna och auktoriteterna. Dessa avser lag- och ordning, en traditionell syn på säkerhet 
med militärmakt, en återgång till en traditionell syn på sexualitet, kvinnor och äktenskapet 
och därmed en ökad grad av religiositet. Denna typ av argumentation, återgången till mer tra-
ditionella värderingar ger civilsamhället en ökad dignitet. Statsvetaren Boréus skriver i sin 
avhandling Högervåg följande angående nyliberalismens förhållande till socialkonservatism:  
 
”Thatcherismens stora ideologiska framgång bestod i dess förmåga att förena monetarismiska nyliberala mark-
nadsekonomin med traditionellt konservativa brittiska värden som nationen, familjen, plikten och auktoritets-
tron” (Boréus1994:47). 
 

Detta står i själva verket i bjärt kontrast till postmodernismen som visar och fö-
respråkar en ökad grad av tolerans, acceptans och mellanmänsklig tillit. Man förespråkar plu-
ralism där det ska finnas utrymme för alla sorters människor, homosexuella o s v, detta rim-
mar illa med gamla religiösa auktoriteter. Postmodernismen tros komma till stånd genom att 
den moderna välfärdsstaten har kunnat erbjuda en grundtrygghet till sina medborgare. Dessa 
har då kunnat gå från överlevnadsprioriteter till välbefinnandeprioriteter. Individer tros enga-
gera sig mer i personliga frågor och intressen. Därtill läggs av postmodernismen mycket 
mindre fokus på sociala rättigheter och ekonomiska aspekter då dessa tas för givet av postmo-
dernister. Politiska klyftor skapade av ekonomiska och sociala frågor, det vill säga den mo-
derna och numera klassiska konfliktlinjen klassfrågan hamnar i skymundan för så kallade 
postmaterialistiska frågor där bland annat miljö och etiska och kulturella frågor ges större 
utrymme. Detta tros då bero på den interimistiska lösningen av klassfrågan som välfärdsstaten 
har inneburit. Postmaterialismen innebär dock inte som begreppet antyder att folk har avsagt 
sig materialistiska värden. Detta tillstånd kan istället i stor utsträckning kopplas samman med 
konsumtion och konsumtionssamhället där materiella saker inte betyder överlevnad utan iden-
titetsskapande och statusjakt. Det förhåller sig dock så att en nation blir inte postmodern över 
en natt. Snarast blir det en generationsfråga där yngre människor tenderar till att var mer 
postmoderna än äldre. Inglehart förklarar detta med att äldre människor har ett minne av svå-
rare tider och tar inte lika lätt på sina överlevnadsprioriteter.  

 
Det finns ändock en koppling mellan de värdeförändringar på individnivå som 

man har kommit att kalla postmoderna och den postmodernistiska tankekonstruktionen som 
utreddes i den första frågan. Postmoderna värderingar tas tillvara av postmoderna filosofer 
som erbjuder intellektuella tolkningar av sakers tillstånd i postmoderniteten, särskilt i avseen-
de att dessa riktar kritik mot modernismens blinda tilltro på vetenskap, teknik och rationalitet. 
Nyliberalismen kändes som ett mer enhetligt begrepp när jag påbörjade uppsatsen men det 
finns en stringens mellan postmoderna värdeförändringar a lá Inglehart och postmodernis-
mens idékonstruktion eller tankekonstruktion. Då det gäller att analysera effekter av postmo-
dernismen i förhållande till nyliberalismen tror jag att postmodernismen har underlättat för en 
omprövning av den moderna välfärdsstaten i det avseende att man lägger mindre fokus på 
sociala rättigheter och ekonomiska aspekter av samhället och mer fokus på individuella spör-
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smål. Postmaterialismen handlar om både de nya konfliktlinjerna i samhället och miljöaspek-
ter men även konsumtion och statusmaterialism. Dessutom är postmodernismens filosofi så 
reflexiv och tillåtande att man inte kan kritisera en motstridig tankekonstruktion eller samhäl-
leliga företeelser. Detta medför att nyliberalismen som har mer moderna uppfattningar som 
ekonomiska aspekter av samhällslivet har kunnat vinna mark på detta område vilket får vidare 
konsekvenser i samhället och då framför allt för postmodernismen själv. 

      
I uppsatsen återfinns en tabell över de värdeförändringar som kännetecknas av 

det traditionella, moderna och postmoderna samhället på sidan 27 som ser ut så här:  
 
  
    Traditional  Modern  Postmodern 
 
Core Societal   Survival in a steady- Maximize economic  Maximize subjective 
Projekt   state economy  growth  well-being 
 
 
Individual   Traditional religious Achievement motivation Postmaterialist and 
Value   and communal norms   postmodern values 
 
Authority   Traditional authority Rational-legal  De-emphasis of both legal 
System   authority  and religious authority 
 
Fig. 5 Traditionellt, modernt och postmodernt samhälle: samhälleliga mål och individuella 
värden (Inglehart 1997:76) 
 
 Trots postmodernismens och nyliberalismens samtidighet kan dessa inte fortsät-
ta att utvecklas sida vid sida. Nyliberalismen är enligt ovanstående schema en hypermodern 
företeelse med en parhäst, socialkonservatismen som förespråkar mer traditionella värdering-
ar. Postmodernismen å andra sidan har andra individuella och samhälleliga värderingar och 
därtill avsäger sig traditionella och statliga (moderna) auktoriteter. Analysen måste därför 
göras att om nyliberalismen vinner mark i den samhälleliga debatten minskas postmodernis-
mens inflytande och vice versa. Den postmoderna tolkningen av samhällsmönster och sam-
hällsutveckling torde se ut så här: 
 
        Traditionellt           Modernism                                Postmodernism 
 

  
Fig. 8 Den samhälleliga utvecklingen         
 

Jämför denna figur med den som är hämtad ur Ingleharts alster här ovan. I ru-
torna i figur åtta ryms de samhälleliga, individuella målen samt synerna på auktoriteter som 
återfinns i Fig. 5: s rubriker. Jag skulle snarare vilja hävda att det finns en motstridighet mel-
lan nyliberalismen och postmodernismen som grundar sig i den klassiska sociala frågan. 
Postmodernismen behöver nämligen den interimistiska lösningen, det vi kallar välfärdsstaten 
för att nå sin fulla potential. En av kärnan i nyliberalismen är att man vill att statens befogen-
heter skall minska och att samhällen skär ner på de sociala rättigheterna. Å andra sidan finns i 

Traditionellt 
samhälle 

Modernt 
samhälle 

Postmodernt 
samhälle 
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den postmoderna fasen ett avsägande av vikten av ekonomisk tillväxt och karriärsträvande. 
Dessutom sägs postmodernismen avsäga sig både religiösa och statliga auktoriteter. Detta 
resulterar i den enes bröd blir den andres död för de båda ismerna som är under luppen i den-
na uppsats. Följande modell gör sig då enligt mig giltig:  
 
 
       Traditionellt              Modernism            Postmodernism 
 

 
 
Fig. 9 Modernism eller Postmodernism 
 

I ovanstående figur ber jag er att observera att både nattväktarstaten och väl-
färdsstaten är moderna företeelser men i två olika tappningar. I den nyliberala nattväktarstaten 
finns dock återupptagandet av traditionella auktoriteter som samspelar med nedmonterandet 
av välfärdsinstitutioner till förmån för det civila samhället. På teoretisk nivå är det nämligen i 
betydligt större utsträckning troligt att välfärdsstaten leder fram till ett mer postmodernt sam-
hälle än den andra moderna staten, nattväktarstaten som dessutom har inslag av socialkonser-
vatism med innebörden av en återupptagning av religiösa auktoriteter som postmodernismen 
har avsagt sig. I ren självbevarelsedrift bör postmodernismen därför slå vakt om de sociala 
rättigheterna såsom de kristalliserar sig genom välfärdsstaterna. Genom att göra så tillåts en 
fortsatt ökning av postmoderna värderingar genom att nästföljande generation också kan åt-
njuta den grundtrygghet som välfärdsstaten har inneburit och därmed kan även denna ägna sig 
åt välbefinnandeprioriteter. Figuren är en förenkling av den komplexa verklighet vi lever i. 
Jag är införstådd med att pilarna i figuren kan gå i flera olika riktningar men att enligt det un-
dersökta materialet och med avstamp i den moderna välfärdsstaten ter sig de utmålade pilarna 
som mest betydelsefulla och troliga. Hur ser då postmodernismens förhållande ut till välfärds-
staten, är den kritisk eller positivt inställd till denna typ av stat? Nästföljande fråga syftar till 
att undersöka just ismernas förhållande till välfärdsstaten.  
 
 

6.4 Välfärden, nyliberalismen och postmodernismen 
 
Uppsatsens tes kan här tålas att upprepas, om det finns en korrelation mellan nyliberalismen 
och postmodernismen kan denna ha en negativ inverkan för välfärdsstaten. Är då postmoder-
nismen kritiskt inställd till välfärdsstaten? Den sista frågan lyder: Hur kan nyliberalismen 
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respektive postmodernismens förhållande till välfärdsstater belysas ur ett teoretiskt perspek-
tiv? 

 
Frågan har för avsikt att undersöka korrelationen mellan ismerna och deras in-

ställning mot välfärdsstaten och hämtar därför grunden för jämförelsen i en teoretisk förank-
ring kring välfärdsstaten. Dessa jämförs sedan med utsagor om postmodernism och nylibera-
lism. Precis som i föregående fråga behandlades ismerna som enhetliga begrepp det vill säga 
både de faktiska företeelserna och tankekonstruktionerna då det finns en relativt tydlig kopp-
ling dem emellan, enligt resultatet av fråga två. I kapitel fem behandlades först välfärd och 
sedan undersöktes utsagor som behandlade nyliberalism och postmodernism. Utifrån fyra 
jämförelsepunkter angående välfärdsstaten, positiv frihet, legitimitetsgrund, medel och styrel-
seform skapades sedan ett idealtypsschema angående postmodernismens och nyliberalismens 
inställning till välfärdsstaten. Jag ansåg då att de två ismerna kunde inta tre olika sorters posi-
tioner gentemot respektive grund, positiv, ambivalent och kritisk. Motivationen för vad som 
skall vara gällande för respektive position återfinns på sidan 30 och så här tedde sig slutligen 
resultatet: 
  
 

                              Välfärdsstatens utmaningar          
 Välfärdsstaten             Postmodernism                           Nyliberalism      
 
Positiv frihet   Ambivalent    Kritisk     
Sociala rättigheter som ger    Sociala  rättigheter erkänns               Negativ frihet, staten ska ha mindre 
reella möjligheter vilket för   men ges mindre dignitet,   makt, privat sfär, egendomsrätt 
individen ger autonomi    när sociala normer institutionaliseras  rättvisa i förvärv 
och ökade valmöjligheter   möjliggörs exkludering  
 

Legitimitets-    Kritisk   Kritisk 
Grund   Önskar mer selektiv behandling  Välfärd kränker andra individers 
Universell välfärd,     Likabehandling av olika människor    absoluta friheter, staten ineffektiv 
Lagstadgade sociala rättig-   absurt, liten tilltro till byråkratisk  kollektiva lösningar inte att föredra 
heter med likabehandling    rationalitet, centralism och  förespråkar marknadslösningar   
som yttersta mål    storskalighet 
 

Medel    Ambivalent  Kritisk 
Keynesiansk ekonomisk politik   Har liten fokus på ekonomiska   Emot statliga ingripande i den  
som förutsätter en stor offentlig   aspekter men märk väl liten tilltro  ekonomiska sfären, skatter kränker 
sektor och offentliga trans-    hierarkiska system, byråkratisk   egendomsrätten, starka förespråkare för 
fereringar (skatter)    rationalitet, centralism och storskalighet laissez-faire, den osynliga handen 
  

Styrelseform   Ambivalent  Kritisk 
(Ekonomisk) Demokrati som   Demokrati skall vara decentraliserad  Negativt demokratibegrepp, före- 
syftar till gemenskap och    och lokalt förankrad, medbestämmande för språkare för formella rättigheter 
solidaritet    medborgarna, deltagande är viktigt men tar snarare än reella möjligheter 
    ofta till andra medel för påtryckningar,  majoritetsmakt måste kringskäras 
       liten fokus på ekonomiska aspekter 
 

Fig. 6 Välfärdsstatens utmaningar från postmodernismen och nyliberalismen 
 

Det kan tyckas absurt att undersöka nyliberalismens inställning gentemot välfär-
den då ett av de viktigare elementen inom denna ism är just att få till en omprövning av väl-
färdsstaten, icke att förglömma att det är korrelationen mellan nyliberalism och postmoder-
nism som är undersökningens syfte. Om vi då börjar nysta upp resultatet och inleder med väl-
färdens positiva frihetsbegrepp så intar postmodernismen en ambivalent inställning. Postmo-
dernismen erkänner dessa rättigheter men proklamerar framförallt jämlikhet i frihet då en så-
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dan möjliggör för politiska och sociala diskussioner för nya och annorlunda krav i samhället. 
Dessutom är man kritisk mot den institutionalisering av sociala normer som det positiva fri-
hetsbegreppet innebär. Postmodernismen menar att då man har inkludering i medborgarskapet 
så följer automatiskt exkludering av vissa medborgare. Nyliberalismen å andra sidan har ett 
negativt frihetsbegrepp där staten inte har möjlighet att erbjuda sina medborgare positiv frihet. 
Man förespråkar en tilltagen privat sfär där egendomsrätten och rättvisa i förvärv skall vara 
gällande. I viss mån kan postmodernismens och nyliberalismens kritik likna varandra angåen-
de denna jämförelsegrund. Nyliberalismen vill som bekant ha en mer neutral stat, en nattväk-
tarstat. Postmodernismen är i viss mån också den kritisk mot en normativ stat och inställning-
en blir därför ambivalent till positiv frihet.  

 
En stor del av välfärdsstatens legitimitet grundar sig i universell välfärd och att 

staten har en likabehandling av sina medborgare. Postmodernismen anser dock att det är lite 
absurt att behandla olika människor lika och önskar därför en mer flexibel och individanpas-
sad välfärd. Enligt Kumlin och Rothstein i Välfärdsstat i otakt är det så att det är framförallt 
den universella välfärden som har skapat den tolerans och mellanmänsklig tillit som är en 
viktig beståndsdel i postmodernismen. I viss mån förhåller det sig så att desto mer selektiva 
åtgärder en stat har desto mindre mellanmänsklig tillit, enligt de båda forskarna. Här tycks 
postmodernismen vara kritiskt inställd mot det som delvis har lett fram till postmodernismen. 
Nyliberalismen menar istället att välfärd kränker andra individers absoluta friheter och är vi-
dare kritisk mot kollektiva lösningar då man menar att dessa inte är effektiva nog bland annat 
på grund av för stora organisationer som ingen tycks förstå sig på. Hayeks citat från sidan 35 
är ytterst träffande:  

 
”Det är dock inte bara för lekmännen inom den stora allmänheten som det labyrintartade socialvårdssystemet till 
stor del är ett mysterium. Den vanlige ekonomen eller sociologen eller juristen är idag nästan lika okunnig om 
detaljerna i detta komplexa system som ständigt förändras. Som en följd härav har experterna kommit att domi-
nera på detta liksom så många andra områden” Hayek 1999:243). 
 
 Postmodernismen ser också med kritiska ögon på stora hierarkiska organisatio-
ner då ismen i grund och botten är upplysningskritisk. Man ifrågasätter centralism, byråkra-
tisk rationalitet och storskaliga lösningar. På denna punkt riktar de båda ismerna liknande 
kritik mot välfärdsstaten. Det blir i detta avseende därför allt svårare att legitimera en väl-
färdsstat i avseenden likabehandling och fördelning av de sociala rättigheterna, särskilt angå-
ende universell välfärd. För ett systems fortlevnad behövs just den medborgerliga legitime-
ringsförankringen.  
 
 Nästa jämförelsepunkt handlar om vilka medel som står till välfärdsstatens för-
fogande för att kunna erbjuda positiv frihet och legitimeringsgrunden. De incitament som be-
hövs är då en keynesiansk ekonomisk politik med en stor offentlig sektor och offentliga trans-
fereringar (skatter). Här riktar nyliberalismen kanske sin starkaste kritik då man förespråkar 
laissez- faire och motsäger sig statliga ingripande i den ekonomiska sfären. Skatter kränker 
egendomsrätten enligt nyliberala tänkare. Då nyliberalismen också är kritisk mot allt för stora 
offentliga organisationer på grund av sin människosyn och tongivande public- choice teorier 
förespråkas i detta avseende marknadslösningar. Sådana lösningar gör sig även gällande de 
kollektiva nyttigheterna såsom, barn- och äldreomsorg, skola och sjukvård. Denna kritik är 
kraftfull för konsekvensen av ett genomslag av dessa tankar skulle göra så att välfärdsstaten 
står utan medel att erbjuda sina medborgare kollektiva nyttigheter, positiv frihet och därmed 
få problem med sin legitimeringsgrund. Postmodernismen har på denna jämförelsepunkt en 
ytterst liten fokus då den inte väljer att beblanda sig med ekonomiska aspekter av samhällsli-
vet. Detta trots att om staten hamnar utan medel så blir den verkningslös och det får vidare 
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konsekvenser än just hur man löst samhällets ekonomiska organisering. I viss mån gör sig 
kritiken från förra jämförelsepunkten gällande även här. Man kritiserar storskalighet, centra-
lism och byråkratisk rationalitet. Ett av de mer karakteristiska dragen inom postmodernismen 
är kanske avsaknaden av en syn på ekonomiska aspekter som mitt material inte har velat be-
blanda sig med. Effekten av att postmodernismen väljer att inte beblanda sig med ekonomiska 
spörsmål kan göra så att nyliberalismen får ett större genomslag i denna kritiska jämförelse-
punkt.  
 
 Den sista jämförelsepunkten har med vilken styrelseform som gör sig gällande 
hos välfärdsstater. Som synes i ovanstående schema har jag valt att skriva ekonomi inom 
parantes. Under uppbyggnaden av välfärdsstater lades mycket fokus på sociala reformer och 
man diskuterade hur långt demokratin skulle sträcka sig, även socialdemokratiska partier dis-
kuterade nationalisering av produktionsmedel. Denna diskussion har idag avstannat men man 
ser ändå en koppling mellan den ekonomiska och politiska makten i ett givet samhälle. Att 
(ekonomisk) demokrati skulle syfta till gemenskap och solidaritet är bara en av de normativa 
grunder som välfärden vilar på men är i demokratiska avseenden betydande. Hur förhåller sig 
då de båda ismerna till denna jämförelsepunkt? Postmodernismen förespråkar deltagande och 
reella påverkningsmöjligheter, demokratin bör vara decentraliserad och lokal men ändå läggs 
lite fokus på de ekonomiska aspekterna. Nyliberalismen har ett negativt demokratibegrepp där 
formella rättigheter är viktigare än reella. Staten skall inte sponsra demokratiska organisatio-
ner utan detta skall bygga på frivillig basis. Dessutom ser man med kritiska ögon på den ma-
joritetsmakt som demokratin innebär. Hayeks citat från Frihetens grundvalar innehar faktiskt 
en form av paranoia angående att den fattiga majoriteten förtrycker den rika minoriteten ge-
nom demokrati:  
 
 ”Och härigenom uppstår paradoxen att samma majoritet av folket vars förmenta oförmåga att själva välja klokt 
används som förevändning för att staten skall förvalta större delen av deras inkomster åt dem, som kollektiv får i 
uppdrag att bestämma hur de individuella inkomsterna skall användas” (Hayek 1999:324). 
 

På denna punkt återfinns ganska få likheter mellan nyliberalismen och postmo-
dernismen. Däremot innebär återigen postmodernismens ickefokusering på ekonomiska 
aspekter att nyliberalismen kan tillåtas göra just de insatser som man önskar angående eko-
nomin, att överföra denna till den privata sfären så att den står utanför den demokratiska kon-
trollen. I viss mån får decentralisering av demokratin effekter för likabehandlingen i ett land. 
Olika demokratiska sammanslutningar på lokal nivå kan motarbeta den representativa demo-
kratin på nationell nivå så till den milda grad att den blir mindre legitim och likabehandling av 
medborgarna i en nation försvåras därav.  
 

Som synes finns det från både nyliberalt och postmodernt håll kritik mot väl-
färdsstaten. Man är gemensamt kritisk mot institutioner, byråkratisk rationalitet, centralism 
och en alltför stor statlig politisk makt. Det framgår dock av resultatet att postmodernismen 
stundtals problematiserar sin egen inställning till välfärdsstater. Till exempel anser man inte 
att nya krav borde få gå ut över gamla sociala rättigheter. Stundtals pekar postmodernismen 
på oegentligheter i välfärdssystemet som bygger på gamla sociala normer där en omprövning 
kanske borde komma till stånd, främst för marginaliserade grupper såsom handikappade, 
kvinnor, invandrare och så vidare. Dock tar sig denna kritik formen av en illegitimering av 
välfärdsstaten. Grunden för alla former av demokratiska organisationer är dock att medlem-
marna upplever att organisationen är legitim. Utan legitimering kan staten inte fortsätta erbju-
da sociala rättigheter och därmed positiv frihet. Postmodernismen fokuserar inte heller på de 
ekonomiska aspekterna av samhället och i viss mån gör inte nyliberalismen heller det. Det vill 
säga att nyliberalismen menar att ekonomiska förutsättningar är inte det samma som individu-
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ell frihet. Postmodernismen tycks också i vissa avseende proklamera för jämlikhet i frihet, 
utan att sätta likhetstecken med välfärdsstatens definition av positiv frihet.  

 
Nyliberalismen har en ganska klar och öppen agenda gentemot välfärdsstater. 

Postmodernismen har en något mer dold agenda, där man i viss mån bidrar till en illegitime-
ring av välfärdsstaten snarare än att man slår vakt om de fördelar som moderniseringstesen 
ändock kan sägas ha. De som förespråkar nyliberalism har ofta tillgång till propagandamedel 
och makten över tanken är en aspekt som postmodernismen i ideologiska avseenden har upp-
märksammat. Det är synd att man inte har uppmärksammat denna aspekt angående välfärds-
staten då denna statsbildning är grunden till postmodernismens framväxt. Risken med en fort-
satt illegitimering av välfärdsstaten är att den enda statsbildning som gör sig möjlig för post-
modernismen är en nattväktarstat eller till exempel de andra former av stater som har social-
lagstiftningar, den positiva staten eller trygghetsstaten som beskrivits i kapitel fem. Dessa 
bidrar i mindre utsträckning med institutionalisering av sociala normer, de sociala rättigheter-
na syftar främst till att tillfredställa fysiska behov och dessutom finns ingen ekonomisk demo-
krati att räkna med. Tesen i uppsatsen har därmed bekräftats, det finns vissa likheter mellan 
postmodernismen och nyliberalismen och detta ter sig problematiska för välfärdsstatens fort-
levnad. Den kritik som framförs mot välfärden har i rättvisans namn oftast olika grund men 
kritiken blir i ett samlat avseende bred och inflytelserik då de kompletterar varandra.   
 

6.5 Postmodernismens komplexitet 
 
Postmodernismen är en företeelse och en tankekonstruktion som inte låter definiera sig allt för 
lätt. Då man korrelerar nyliberalismens tankekonstruktion med postmodernismens ser man att 
de båda i viss mån är upplysningskritiska. Det återfanns åtminstone en likhet som var slående 
mellan de båda ismerna och det var dess syn på kunskap. Undersökningen fortsatte sedan med 
en korrelation där tid var en faktor. Trots att båda är tidsenliga kan de båda inte fortsätta sin 
utveckling sida vid sida. Postmodernismen är sprungen ur välfärdsstatens trygghetsskapande 
och nyliberalismen är sprungen ur en kris i välfärdsstaten. Ändock kan man urskilja likheter 
mellan de båda ismernas inställningar till välfärdsstaten där man problematiserar välfärdens 
grunder men i rättvisans namn sker detta ofta på grund av olika anledningar. Nyliberalismen 
har ganska uppenbara ekonomiska argument där effektivitet och individens rättigheter främst 
gör sig gällande. Postmodernismen tycks också den fokusera på individen, eller ett fragmente-
rat kollektiv men syftar till att inkludera tidigare exkluderade i välfärdsstaten. Dess krav på ett 
mer flexibelt och tolerant samhälle ger stundtals effekten att man kritiserar välfärdsstaters 
grunder för dess normativa ställningstagande bland annat angående dess syn på samhälleliga 
prioriteter. Trots att postmodernismen är hotad av nyliberalismens framväxt, åtminstone ter 
det sig så på teoretisk nivå så hjälper postmodernismen till viss mån till angående illegitime-
ringen av välfärdsstaten vilket ter sig skadligt för postmodernismen själv.  
 

En annan aspekt måste även den tas upp. Det är möjligt att man gjort postmo-
dernismen orättvisa genom att diskutera den i kanske främst moderna begrepp. Ett avsägande 
av både traditionella och statliga, det vill säga moderna auktoriteter till förmån för den lilla 
exkluderade gruppen eller individen låter i mina öron positivt. Att varje människa får utifrån 
sig egen referensram formulera sin sorts samhälle, sin sorts jämlikhet eller människosyn utan 
att försöka övertyga andra om dess förträfflighet är stort. Är det möjligt att utifrån varje män-
niska ta hänsyn till allas preferenser och att man därigenom avsäger majoriteten av medbor-
garna beslutsrätten, en statsapparat som skall inneha en sådan funktion kan i logikens namn 
inte bli mindre utan betydligt större. Enligt statsvetare Rune Premfors skulle avsägandet av 
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alla axiom, metaberättelser och systembyggande resultera i anarki. Postmodernismen proble-
matiserar all form av systembyggande så till den milda grad att samhällsstrukturer i princip 
inte kan upprätthållas. Nyliberalismens tänkare som inte vill att anarki utbryter och föresprå-
kar därför att en minimal stat upprättas för att hålla en viss ordning och samhällsstruktur på 
plats. Risken finns att denna stat är den enda som kan legitimeras av postmodernismen då den 
inte har inkludering och exkludering utan främst exkludering. Postmodernismen är kritisk mot 
vissa element i välfärdsstaten men dess kritik riskerar att skapa en alltför stor illegitimering av 
systemet. Denna illegitimering skapar en utmärkt grogrund för nyliberalismen att få till en 
omprövning av välfärdsstater. Istället för att avsäga sig allt som har med det moderna samhäl-
let att göra borde postmodernismen åtminstone kunna erkänna vissa fördelar med modernise-
ringstesen istället för dekonstruera alla axiom, metaberättelser och försök till samhällsbyg-
gande tills inget annat kvarstår än ren anarki. I ett sådant avseende torde det vara svårt för 
modernister att se på vilket sätt postmodernismen kan erbjuda något nytt och bättre och ses 
kanske rentutav istället som en annan sorts argumentation för nyliberalismens utbredning:  

 
”There is no alternative” (Margret Thatcher) 
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7 Sammanfattning och reflektioner 
 
 
 
Ansatsen i denna uppsats var att belysa hur postmodernism och nyliberalism kunde tänkas 
förhålla sig till varandra och välfärdsstaten. Ansatsen ledde fram till följande syfte: att reda ut 
hur vida det finns några beröringspunkter mellan nyliberalism och postmodernism och om så 
var fallet, hur ser dessa beröringspunkter ut. Välfärden spelar i sammanhanget en central roll 
och denna utgjorde grunden för en av frågeställningarna. De samlade frågeställningarna som 
skulle hjälpa mig med att nå mitt syfte var:   
 

1. Vilka likheter respektive olikheter uppvisar nyliberalismens och postmoder-
nismens tankekonstruktioner i förhållande till varandra? 

2. Hur förhåller sig nyliberalismen och postmodernismen till varandra i ett hi-
storiskt avseende? 

3. Hur kan nyliberalismen respektive postmodernismens förhållande till väl-
färdsstater belysas ur ett teoretiskt perspektiv? 

 
Då jag inte fann någon tidigare forskning angående dessa ismers korrelation blev 

uppsatsen tesdrivande och i viss mån teoriutvecklande. De båda metoder som användes i upp-
satsen var båda textanalytiska. Den ena metoden heter idé- och ideologianalys och används 
med fördel då man vill undersöka och lyfta fram väsentliga delar i texter. Den andra metoden 
heter funktionell idéanalys. Metoden åsyftar att lyfta fram idéers ursprung och dess effekter.  
Istället för att använda mig av i sammanhanget vanliga idealtypsmodeller valde jag att använ-
da mig av jämförelsepunkter som tog sin grund i teorier som var relevanta för frågeställning-
en. Vad det gäller det material som jag har undersökt valde jag inledningsvis att ”fiska brett”. 
Vad jag ville undvika var att inskränkningar i materialet skulle hindra min undersöknings 
bredd. Dessutom visste jag allt för lite om de båda ismerna för att kunna göra avgränsningar. 
Mycket av den litteratur som jag kom att använda mig av för att utläsa utsagor om postmo-
dernismen respektive nyliberalismen var vetenskapliga böcker och artiklar. I det här avseen-
det uteslöts vissa källor som inte kunde täckas upp av andra utsagor. Jag ville nämligen få en 
bred och allmän begreppsutredning av ismerna.  
 
 Till den första frågan användes teorier angående ideologiers, vetenskapliga teo-
riers och politiska filosofiers grunder. På så vis kunde ett jämförelseschema med fem kritiskt 
valda jämförelsegrunder skapas. Dessa var människosyn, frihetsbegrepp, ontologi, epistemo-
logi och jämlikhet. Därefter sökte jag i böcker och artiklar om postmodernismen och nylibera-
lismen men även av ismernas respektive skribenter. Undersökningen gav utslaget att de båda 
ismerna förenar sig åtminstone på en kritisk punkt nämligen epistemologi, likheten var slåen-
de och tros delvis ta sin grund i att de båda ismerna är upplysningskritiska. Undersökningen 
gav även andra mer funktionella svar, nämligen att postmodernismen är en så pass reflexiv 
tankekonstruktion att den knappt förmår kritisera andra motstridiga tankekonstruktioner.  
 
 Den andra frågan tog sin teoretiska grund i det dynamiska aktör- perspektiv-
synsättet. Genom att se till i vilka omgivningar och i vilken tid de båda ismerna som numera 
kan anses vara allmängods fick sina genomslag kunde vissa beröringspunkter uteslutas. Det 
framgick av undersökningen att de båda ismerna var samtida, anno 1980. Till mångt och 
mycket tros postmodernismens icke-fokusering på ekonomiska aspekter av samhällslivet ha 
hjälpt nyliberalismen att få till en omprövning av välfärdsstaten. Det mest intressanta var att 
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trots sin samtidighet kan inte postmodernismen och nyliberalismen fortsätta att utvecklas sida 
vid sida. Enligt denna del av undersökningen är de trots likheter i tankekonstruktionsavseen-
den alltjämt dikotomiska ismer och i den allmänna debatten tycks den enes bröd vara den and-
re ismens död. Nyliberalismen vill nämligen få en omprövning av välfärden och postmoder-
nismen är sprungen ur denna. Mindre välfärd leder till mindre postmodernism och mer post-
modernism leder till mindre nyliberalism, åtminstone i teorin. Detta resultat gör det än mer 
intressant att se hur postmodernismens förhållande till välfärdsstaten ter sig.  
 
 Till den tredje frågan tog jag avstamp i teorier om välfärdsstaten och detta ledde 
fram till fyra kritiskt valda punkter: Positiv frihet, legitimeringsgrund, medel och styrelse-
form, till vilka de respektive ismerna återigen korrelerades. Resultatet var oerhört intressant 
då postmodernismen var kritisk till det system som har ledsagat fram till att postmodernismen 
har kunnat utvecklas. Då postmodernismen kritiserar välfärdssystemet riskerar detta att bli 
alltmer illegitimt vilket skulle resultera i att postmodernismens vidare utveckling skulle av-
stanna. Nyliberalismen däremot, som har en öppen agenda gentemot välfärdsystem, kan dra 
nytta av postmodernismens kritik. Kritiken tar dock avstamp i olika grunder, nyliberalismens 
kritik grundar sig främst i ekonomiska aspekter men även i problem med kollektiva lösningar 
där staten och majoriteten av en befolkning kan förtrycka minoriteter. En liknande syn har 
postmodernismen som värjer sig mot den institutionalisering av sociala normer och axiom 
som de kollektiva lösningarna medfört.  

 
 Uppsatsens tes kan därmed anses styrkt då denna lyder: om det finns en korrela-
tion mellan nyliberalismen och postmodernismen kan denna ha en negativ inverkan för väl-
färdsstaten. Det finns vissa likheter i postmodernismen och nyliberalismen, i korrelationen 
mellan tankekonstruktionerna har de likadan syn i epistemologiska avseenden. Detta ger ock-
så vidare konsekvenser i samband med den enorma relativism som postmodernismen uppvisar 
som innebär att denna avväpnat sig själv då man i princip inte kan kritisera motstridiga tanke-
konstruktioner. De bådas samtid gav undersökningens mest intressanta resultat då detta visade 
att trots sin samtidighet kan de inte fortsätta att utvecklas sida vid sida då den ena ismens 
framgång innebär en tillbakagång för den andre ismen och vice versa. Trots att postmoder-
nismen delvis är sprungen ur välfärdens trygghetsskapande uppvisar postmodernismen och 
nyliberalismen liknande problematiseringar av kollektiva lösningar. Vid en djupare analys såg 
man dock att de båda ismerna hade olika motiv för sin kritik. Nyliberalismen var främst inrik-
tad på ekonomiska aspekter och postmodernismen på hur positiva rättigheter leder till institu-
tionalisering av sociala normer och därmed exkludering av vissa medborgare. I korrelationen 
mellan postmodernism och nyliberalism och dess förhållande till välfärdsstaten förstärker 
dock bådas inställning en avlegitimering av välfärdsstatens system.      
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