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Abstract 

Since the formation of the international think-tank Mont Pelerin Society, in 1947, neoliberal ideas 

have spread widely across the globe, and this thesis takes a closer look at the emerge of 

neoliberalism in Sweden. From the 1950’s, until the 1970’s, Sture Eskilsson worked as head of 

communication at Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), and played a major role in creating 

SAF’s communication platform and book publishing label Timbro AB. This thesis investigates 

Sture Eskilsson’s career and his ideas, and analyzes these ideas in comparison to the foundational 

neoliberal ideas formulated in actions, speech-acts and published works linked to the formation 

of the Mont Pelerin Society. The thesis also argues that Eskilsson was inspired by Walter 

Lippmann and Friedrich Hayek’s ideas about how to gain political and ideological influence over 

the public opinion. Sture Eskilsson therefore plays an important role in presenting neoliberal 

ideas and shaping the neoliberal opinion in Sweden during the latter half of the 20th century. 

In addition to putting Sture Eskilsson in a broader, international context, this thesis argues 

that it is of great significance to compare them to the foundational neoliberal and populist ideas, 

to be able to understand the emerge of neoliberalism in Sweden. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Att skilja politik från ekonomi kan idag framstå som en omöjlig tanke för de flesta. Den politiska 

debatten bedrivs ofta i termer av ekonomisk tillväxt, skatter och välfärd, och vad de politiska 

partierna är oense om är ofta i vilken grad marknaden behöver interventioner från statligt håll. 

Vad som inte diskuteras i lika hög grad idag är efter vilka villkor den fria marknaden existerar, 

kapitalismen som ekonomiskt system, eller den politiska makt ett starkt ekonomiskt kapital 

medför. I en demokratisk stat med kapitalism som ekonomiskt system, där staten är beroende av 

den ekonomiska tillväxt som den fria marknaden skapar, blir ekonomiskt kapital lika med politisk 

makt. 

Traditionellt har arbetare organiserat sig i fackförbund för att se till sina intressen på 

arbetsmarknaden och för att öka sin makt gentemot arbetsgivarna, bland annat i form av krav på 

högre löner och bättre arbetsvillkor. Men under 1900-talets förhärskande socialdemokratiska och 

socialistiska regeringar, och efter fackliga organisationers stora framgångar runtom i Europa, 

växer andra typer av rörelser fram. Vi kan se ett helt nytt fenomen; bildandet av ett internationellt 

intellektuellt sällskap, Mont Pelerin Society som år 1947 formulerar ett försvar för det kapitalistiska 

systemet. Det bildas även ekonomiska skolor som skapar alternativa teorier till den då 

förhärskande keynesianska modellen och näringslivsorganisationer som försvarar sina 

marknadsintressen. Marknadsliberalismen återtar under mitten av 1900-talet en stor roll i den 

politiska diskursen, och växer fram som en politisk-ekonomisk ideologi. I artikeln 

”Tankesmedjors roll i amerikansk (utrikes)politik”1 skriver Frida Stranne, universitetslektor i 

statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, att intresseorganisationer, eller just tankesmedjor, har 

blivit ett vanligt förekommande inslag i den amerikanska politiken under den andra hälften av 

1900-talet, och att flera av dessa tankesmedjor har en tät kommunikation med styrande politiker 

på olika nivåer. Även i Sverige finns ett stort antal exempel på partipolitiskt obundna 

organisationer som arbetar för att bilda opinion och påverka den politiska debatten.2 Stranne 

argumenterar vidare att de amerikanska tankesmedjorna har fungerat som idé- och 

kunskapsproducenter, och ansetts bidra med objektiva fakta i politiska frågor. Men över tid 

                                                 
1 Stranne, Frida, “Tankesmedjors roll i amerikansk (utrikes)politik” i antologin Bengtsson, Hans (ed.) ”Vinklade 
budskap: perspektiv på politisk kommunikation”, Forskning i Halmstad, nr 23, Halmstad: Halmstad University Press, 
2015, pp. 181-199. 
2 Stranne, s. 183. 
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menar hon att de börjat driva starkare ideologiska frågor, samtidigt som de bibehåller sin identitet 

som objektiva kunskapsbärare. Hon menar även att tankesmedjorna utvecklats till aggressiva 

medier, som arbetar för att skrika starkast och därmed bilda störst opinion för sina ideologiska 

intressen. Hon skriver att ”Dessa [budskap] presenteras emellertid fortfarande som sakliga, 

opartiska analyser och får på så sätt ett dolt politiskt utrymme.”3 Just detta dolda politiska 

utrymme som Stranne beskriver, i vilket tankesmedjor arbetar för politisk påverkan, väcker mitt 

intresse.  

I Sverige blir Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) under 1900-talet en organisation med 

allt starkare närvaro i den politiska debatten. Genom att företagarna går samman i denna 

organisation stiger deras politiska inflytande över landets ekonomiska politik. Under mitten av 

1900-talet börjar SAF skjuta in stora ekonomiska resurser för att påverka den allmänna 

opinionen, då det socialdemokratiska styret arbetat för att lösa den ekonomiska depressionen 

efter kriget med högre beskattningar och fler interventioner på marknaden. Sture Eskilsson, en av 

de mest inflytelserika ideologerna och opinionsbildarna vid SAF under 50- och 60-talet, börjar 

därför att sprida ekonomisk information och bilda opinion på flera samhällsplan, för att på lång 

sikt förändra den politisk-ekonomiska debatten. Trots sin uttalade partipolitiska obundenhet 

lyckas SAF bilda en stark politisk opinion i Sverige under senare hälften av 1900-talet, och det är 

därför av högsta vikt att undersöka de idéer, och den idétradition, som opinionsbildningen 

grundas på. I denna undersökning vill jag belysa Sture Eskilsson och SAF:s opinionsbildning, och 

jämföra de idéer som presenteras, med det nyliberala intellektuella sällskapet Mont Pelerin Society 

(MPS). 

 

Ordförklaringar: 

MPS – Mont Pelerin Society, FMSP - Free Market Study Project, CSE – Chicago School of 

Economics, SAF – Sveriges Arbetsgivareförbund, NäFo – Näringslivets Fond, LSE – London 

School of Economics, CU – City-universitetet 

1.2 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka de idéer som SAF, med Sture Eskilsson i spetsen, 

grundar sin opinionsbildning på under 1900-talets andra hälft, och att jämföra dessa idéer med de 

nyliberala idéer som formades i samband med bildandet av Mont Pelerin Society. På så vis kan 

undersökningen utreda huruvida Sture Eskilsson och SAF:s idéer tillhör den genealogi och den 

                                                 
3 Stranne, s. 185. 
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idétradition, vars startpunkt sammanfaller med bildandet av Mont Pelerin Society och de idéer 

som formulerades i samband med detta. Undersökningen syftar alltså till att utreda huruvida 

Sture Eskilssons opinionsbildning, som den kommit till uttryck genom SAF, kan knytas till den 

nyliberala idétraditionen. 

För att tillfredsställa syftet avgränsas uppsatsen till att huvudsakligen undersöka Sture 

Eskilsson, från och med att han anställdes vid SAF år 1957 till och med bildandet av Timbro 

1978. Sture Eskilsson är intressant för oss eftersom han är den mest framträdande ideologen 

inom SAF under tidsperioden, och eftersom hans arbetsuppgifter vid SAF bestod i 

kommunikation och informationsspridning. De organisationer (bl. a. MPS, FMSP, SAF & 

Timbro) och den opinionsbildningsverksamhet som behandlas i undersökningen fungerar som 

kontextuell bakgrund för de idéer som analyseras. Dessa organisationer och nätverk spelar även 

en betydande roll, då de på många sätt liknar varandra i arbetssätt och i sin opinionsbildning, 

vilket styrker hypotesen om en direkt koppling mellan dem. 

Följande frågeställningar fungerar som utgångspunkt för undersökningen: 

• Är Svenska Arbetsgivareförbundets opinionsbildning en del av den idétradition som 

bildades i samband med Mont Pelerin Society? 

• På vilket sätt liknar Sture Eskilssons idéer i Svenska Arbetsgivareföreningens 

opinionsbildning de nyliberala idéer som formulerades i samband med bildandet av 

Mont Pelerin Society? 

1.3 Metod och teoretiskt perspektiv 

Undersökningens tillvägagångssätt består i en jämförelse mellan Sture Eskilssons idéer och 

nyliberalismens idéer som presenteras i MPS. Eskilssons idéer kommer att jämföras med de 

grundläggande idéerna inom nyliberalismen. Som kontextuell bakgrund, och för att förstärka 

jämförelsen mellan det internationella och det svenska materialet, behandlas Friedrich Hayeks 

viktigaste texter, och handlingar och utsagor i förhållande till bildandet av Mont Pelerin Society, 

samt forskningsprojektet Free Market Study Project (1946-1952), vid University of Chicago. 

Hypotesen är att Friedrich Hayeks politiska och ekonomiska idéer ligger till grund för de svenska 

nyliberala idéerna, vilket gör honom, och projekten MPS och FMSP, till viktiga hörnstenar i 

förståelsen av näringslivets opinionsbildning i Sverige. SAF:s historia kommer att behandlas, samt 
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bildandet av tankesmedjan och bokförlaget Timbro. Detta eftersom Timbro är den liberala 

idéplattform i Sverige som haft störst inflytande på den politiska debatten.4 

För att definiera vad som i uppsatsen avses med nyliberalism (el. nyliberala idéer) respektive 

populism (el. populistiska idéer) tar jag avstamp i tidigare forskning. Därigenom skapas det som sedan 

fungerar som undersökningens teoretiska ramverk, mot vilket Sture Eskilsson och SAF:s idéer 

kan jämföras. 

1.3.1 Nyliberalismens idéer 

För att förstå nyliberalismens idéer krävs en förklaring av begreppet liberalism. Liberalism är ett 

begrepp som idag har olika betydelser i olika geografiska områden, och kan därför vara svårt att 

definiera som en enhetlig ideologi. Det är dessutom av vikt att skilja på den ekonomiska liberalismen, 

som syftar till idéer om marknadens frihet från interventioner från staten, från den klassiska 

liberalismen, med John Stuart Mill som främsta företrädare, som syftar till idén om människans rätt 

till frihet från tvång. Carl-Michael Edenborg målar i artikeln ”Nyliberalismen från vaggan till 

graven”5 upp en svepande berättelse över nyliberalismens historia, och tar avstamp i den klassiska 

liberalismen. Genom att belysa några utvalda historiska exempel, föreslår han att den klassiska 

liberalismen idag fungerar som en paraplyideologi, och att alla moderna demokratiska ideologier 

som innehåller hörnstenarna individualism, representativ stat, och en marknad, kan sägas vara 

förgreningar av liberalismen.6 För att sedan karaktärisera nyliberalismen, menar Edenborg att det 

är av stor vikt att se till den historiska kontext i vilken dessa idéer växte fram. Han skriver att 

 

Alla nyliberala tänkare får form och kraft genom att motsätta sig socialistiska idéer och praktiker. De tenderar 

också att tona ned historiens och sociala strukturers betydelse och i stället lyfta fram individens fria val som 

samhällets grund och som något som av sig självt kommer att motverka ojämlikhet och orättvisa.7 

 

Edenborg beskriver här ytterligare ett karaktäristiskt drag inom nyliberalismen, nämligen idén om 

individualismen och det fria valet som en slags etik, något som automatiskt kommer att göra 

samhället fritt och demokratiskt. Vidare resonerar Edenborg att nyliberalismen som växte fram 

                                                 
4 Kristina Boréus argumenterar för Timbros viktiga roll i den nyliberala opinionsbildningen i boken Högervåg: 
Nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig debatt 1969-1989. 1994. Även Lars A. Johansson lyfter fram Timbros 
viktiga roll i den mediala opinionsbildningen under 1900-talets andra hälft, i sin bok Hatets och illviljans kolportörer: Om 
mediebilden av näringslivets opinionsbildning 1970-2012. 
5 Edenborg, Carl-Michael, ”Nyliberalismen från vaggan till graven” i antologin: Burman, Anders & Lennerhed, Lena 
(red.). Sekelslut: idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen. Stockholm: Atlas akademi, 2011, s. 18-41. 
6 Edenborg, ”Nyliberalismen från vaggan till graven”, Sekelslut, s. 18. 
7 Edenborg, ”Nyliberalismen från vaggan till graven”, Sekelslut, s. 29. 
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under 1940-talet, utifrån Friedrich A. von Hayeks politiska filosofi, hade som huvudsyfte att 

utgöra en motpol till den socialistiska våg som sköljde över Europa under efterkrigstiden. I 

motsats till socialismens idé om den starka staten som fördelare av rättvisa och frihet, menar 

nyliberalismens främsta företrädare, Friedrich Hayek, att en fri marknad i sig är rättvis.8 Den fria 

marknaden fungerar därmed också bäst om politiken låter den existera i sin absoluta form. Den 

individuella friheten är också central i den nyliberala ideologin, och all form av kollektivism ses 

som en inskränkning av individens fri- och rättigheter. 

David Harvey diskuterar detta i sin bok A brief history of neoliberalism9. Han menar, liksom 

Edenborg, att den nyliberala ideologin såg dagens ljus i efterkrigstidens och kalla krigets Europa, 

då den förhärskande synen på marknaden var att den endast kan fungera fritt om den samtidigt 

kontrolleras genom statliga ingripanden.10 Det är alltså under efterkrigstiden som den nyliberala 

idétraditionen växer fram, medan själva begreppet är en senare konstruktion. Denna modernare 

definition av begreppet används dessutom oftast för att beteckna idétraditionen, och används 

sällan av nyliberaler själva. Harvey skriver vidare att 

 

Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-

being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional 

framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade.11 [Min kursiv] 

 

Han argumenterar alltså för att nyliberalismen först och främst är en politisk-ekonomisk teori, 

vars inställning är att den individuella friheten är starkt sammankopplad med den ekonomiska 

friheten. Alltså menar den nyliberala ideologin att individers frihet och välmående uppnås genom 

att lägga stor vikt vid följande grundvalar: en stark privat äganderätt, fri marknad och fri handel. 

Angående den nyliberala synen på staten skriver Harvey 

 

According to theory, the neoliberal state should favour strong individual private property rights, the rule of law, 

and the institutions of freely functioning markets and free trade. These are the institutional arrangements 

considered essential to guarantee individual freedoms.12  

                                                 
8 Edenborg skriver att ”Nyliberalismen är ett barn av kalla kriget: en ideologi som fick sin ursprungliga styrka och 
form genom att våldsamt vända sig mot det sovjetiska systemet. […] den centralt planerade ekonomin i 
Sovjetunionen [blev för Friedrich Hayek] det största misstaget en stat kan göra, inte bara på grund av dess totalitära 
följder.” 
Edenborg, ”Nyliberalismen från vaggan till graven”, Sekelslut, s. 19. 
9 Harvey, David. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. 2005. 
10 Harvey, s. 10. 
11 Ibid., s. 2. 
12 Ibid., s. 64. 
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Han menar alltså att statens roll i en nyliberal ideologi är minimal, och staten skall endast fungera 

som upprätthållare av lag och ordning, en s k nattväktarstat, för att garantera marknadens och 

individens frihet. Ett viktigt element i den nyliberala ideologin är att den syftar till att minska 

statens politiska makt över marknaden, för att främja den fria marknaden och ekonomin. 

Enligt Mirowski & Plehwe är nyliberalismen därmed tvungen att agera politiskt. I boken The Road 

from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective skriver de att  

 

[…] neoliberalism is first and foremost a theory of how to reengineer the state in order to guarantee the success 

of the market and its most important participants, modern corporations. Neoliberals accept the (Leninist?) 

percept that they must organize politically to take over a strong government, and not simply predict it will 

“wither away.”13 

 

Mirowski & Plehwe menar alltså att nyliberalismen i grund och botten är beroende av en politisk 

organisering som syftar till att främja marknadens frihet i förhållande till statsmakten. Eftersom 

marknaden inte kan stå emot politisk inverkan i sig själv, kräver nyliberalismen en aktiv och 

praktisk politisk organisering för att förändra statsmakten så att den främjar marknadens frihet.  

Kristina Boréus diskuterar den svenska nyliberalismen i avhandlingen Högervåg: Nyliberalismen 

och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989 14. Hon menar att nyliberalism idag används som en 

beskrivning av den gren av liberalismen som förespråkar marknadsfrihet, och menar att 

välfrädsstaten, med sitt ekonomiska inflytande och sin kollektivism, står i motsättning till denna 

frihet. Nyliberalismen syftar alltså till återupplivandet av den gamla liberalismen, och främst 

laissez-faire-modellen – tanken om att politiken ska lämna marknaden ifred. Nyliberalismen innebär 

förenklat att den klassiska liberalismen appliceras i en modernare kontext, och idén om den 

moderna välfärdsstaten blir dess huvudmotståndare.15 

Sammanfattningsvis så kan de nyliberala idéerna karaktäriseras genom (1) avståndstagandet 

från all form av kollektivism och socialism, till förmån för individualismen och den individuella 

friheten, och genom (2) synen på den fria marknaden som etisk förebild för allt mänskligt 

handlande, vilket innebär att den fria marknaden, med sina kontraktsrelationer, i sig själv skapar 

ett gott och etiskt samhälle. 

                                                 
13 Mirowski, Philip & Plehwe, Dieter (red.), The Road From Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009, s. 161. 
14 Boréus, Kristina. Högervåg: nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989. Tiden, Diss. 
Stockholm : Univ. 1994. 
15 Boréus, s. 69. 
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1.3.2 Populismens idéer  

En viktig komponent i det nyliberala idésystemet är populismen. Populismen tillhör inte något 

bestämt politiskt idésystem, men skulle kunna definieras som en form av diskurs – en diskurs 

som appellerar till folket som en enad social grupp. Specifikt för populismen är dessutom att den 

menar att detta folk styrs av en elit, eller ett ”etablissemang”, som har monopol på makten, och 

att det styrande ”etablissemanget” anses vara frånkopplat folkets egentliga intressen.16  

I antologin Transformations of populism in Europe and the Americas: history and recent tendencies17, 

diskuteras populismen i ett antal artiklar, ur ett historiskt såväl som ur ett samtidsperspektiv, av 

en rad forskare. I inledningen diskuterar författarna vad som är den minsta gemensamma 

nämnaren för populistiska rörelser, vilket mynnar ut i en punktlista utan inbördes ordning över 

utmärkande drag för nästan alla populistiska rörelser.18 Bland annat skriver författarna att 

populism karaktäriseras av ”Belief in popular sovereignty and its full political realization. ‘The 

People’ are the sole source of legitimacy, and politics should express the ‘will of the people’.”19 

Det centrala i populismen är alltså folket och folkets vilja. Folket och dess vilja är också den enda 

legitima grunden för bedrivandet av politiken, och om de politiska besluten inte stämmer överens 

med denna folkets vilja, så är politiken illegitim. Vidare skriver författarna att “Populism is a 

response to a real or perceived crisis in which politics and/or society have gotten out of control 

and ruling elites have been delegitimized. Populism promises to restore a ‘natural’ or just order by 

returning to power to ‘the people’.”20 Det är därför av största vikt för populismen att ha en 

motståndare, en uttalad politisk fiende. Denna fiende kan för populismen vara regeringen, eller 

etablissemanget, eller också en annan företeelse som av populismen identifieras som ett direkt hot 

mot samhället, exempelvis en politisk ideologi eller en folkgrupp. 

1.3.3 Nyliberalismens populistiska drag 

I det nyliberala idésystemet stöter vi på populistiska drag, i form av en slags ”militant 

journalistik”, en serie medvetna propagandaakter riktade till ”folket” genom massmedia. 

Paradexemplet är Walter Lippmanns gärning i USA som inspirerade en hel generation – Friedrich 

Hayek inkluderat – och Lippmann räknas därför som en grundgestalt i nyliberalismens 

                                                 
16 Bjurulf, Bo & Trygg, Sanna, Nationalencyklopedin, ”populism”. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/populism (hämtad 2016-12-02). 
17 Abromeit, John, Norman, York, Marotta, Gary & Chesterton, Bridget María (red.), Transformations of populism in 
Europe and the Americas: history and recent tendencies, London: Bloomsbury, 2016. 
18 Ibid., s. xiv. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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utformning. Lippmann var en amerikansk journalist och politisk debattör, som verkade som länk 

mellan den akademiska marknadsliberalismen á la Hayek, och de populistiska traditionerna som 

kom i uttryck i den amerikanska dagspressen. Lippmann arbetade som politisk kolumnist i New 

York Herald Tribune, men skrev även politisk-filosofiska böcker. I ett av sina huvudverk, An 

inquiry into the principles of The Good Society (1937), ger Walter Lippmann uttryck för en enkel 

framställning av flera idéer som är karaktäristiska för nyliberalismen. Han målar med långa 

resonemang, likt Hayek senare gör, upp en bild av socialismen och kollektivismen som en rörelse 

i riktning mot totalitarism, och genom att referera till den klassiska liberalismen (företrädd av bl. 

a. John Stuart Mill, Herbert Spencer och Adam Smith) argumenterar han för en återupplivning av 

liberalismen, för att förespråka den fria marknaden. Vidare ställer Lippmann liberalismen mot 

kollektivismen och socialismen, Adam Smith mot Karl Marx, och menar att den grundläggande 

skillnaden är på vilket sätt man vill styra över produktionsmedlen. Medan kollektivistiska 

ideologier hävdar att staten bör planera vad som ska produceras, och därmed också vad som ska 

vara möjligt att konsumera, menar den liberala ideologin att genom att förbättra och bevara 

marknaden, kan den fungera självständigt och därigenom fördelas arbete och produktion 

automatiskt.21 

De mest uppenbara populistiska argumenten framkommer i Lippmanns kritik av det 

amerikanska politiska systemet. I böckerna Public Opinion (publicerad år 1922) och The Phantom 

Public (publicerad år 1925) diskuterar Lippmann bland annat i vilken grad USA:s medborgare är 

verkligt delaktiga i det demokratiska styret. Ett problem som Lippmann tydligt identifierar är att 

den verklighetsbild som folket i USA har är starkt beroende av den verklighetsbild som målas upp 

i media, i synnerhet tidningarnas nyhetsrapportering vilken domineras av keynesianska och 

socialistiska idéer. Lippmanns slutsats består i att den bild medborgarna har av verkligheten inte 

stämmer överens med de faktiska sakförhållandena, den faktiska verkligheten.22 Vidare resonerar 

Lippmann att den representativa demokratin, som ska företräda folkets vilja, teoretiskt sätt 

förutsätter att alla medborgare besitter den kunskap om sakförhållanden som krävs för att kunna 

ta ställning i politiska frågor. Detta menar han alltså är en omöjlighet, och alltså fungerar inte den 

representativa demokratin som den borde. Därmed menar han att den offentliga debatten är 

korrupt. Vidare menar Lippmann att på grund av den subjektiva och selektiva 

nyhetsrapporteringen i tidningarna, är det inte bara medborgarna som besitter ofullständiga eller 

                                                 
21 Lippmann, Walter, An inquiry into the Principles of The Good Society, Boston: Little, Brown and company, 1937, s. 174f, 
177. 
22 Lippmann, Walter, Public Opinion, New York: MacMillan Co., 1957[1922], s. 30f. 
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felaktiga verklighetsuppfattningar. Inte ens regeringen kan rimligtvis uppfatta alla faktiska 

sakförhållanden, menar han. 

 

It [the government] is also subject to the same corruption as public opinion. For when government attempts to 

impose the will of its officials, instead of intervening so as to steady adjustments by consent among the parties 

directly interested, it becomes heavy-handed, stupid, imperious, even predatory. For the public official, though 

he is better placed to understand the problem than a reader of newspapers, and though he is much better able 

to act, is still fundamentally external to the real problems in which he intervenes.23 

 

Genom att poängtera avståndet mellan styret och folket (eller offentligheten och medborgarna) 

beskriver Lippmann att de konflikter som uppstår i samhället kan angripas antingen av interna 

eller externa aktörer. De interna aktörerna utgörs av de som är berörda av den aktuella 

konflikten, medan de externa aktörerna utgörs av de tjänstemän (Lippmann använder det 

engelska begreppet officials) som arbetar för regeringen. Lippmann diskuterar den problematik 

som uppstår när en extern aktör har som uppdrag att lösa en politisk konflikt som hen inte har 

någon verklig insikt i eller förståelse för. Om detta resonerar Lippmann i boken Public Opinion, där 

han skriver 

 

I argue that representative government, either in what is ordinarily called politics, or in industry, cannot be 

worked successfully, no matter what the basis of election, unless there is an independent, expert organization 

for making the unseen facts intelligible to those who have to make the decisions. I attempt, therefore, to argue 

that the serious acceptance of the principle (that personal representation must be supplemented by 

representation of the unseen facts) would alone permit a satisfactory de-centralization, and allow us to escape 

from the intolerable and unworkable fiction that each of us must acquire a competent opinion about all public 

affairs.24 

 

Lippmann förespråkar helt enkelt ett decentraliserat styre, och menar även att den representativa 

demokratin endast kan fungera tillfredsställande om det bildas självständiga expertorganisationer 

som kan presentera sakförhållanden för beslutsfattarna. Genom en sådan förändring av det 

politiska systemet, menar han att föreställningen om att alla medborgare besitter tillräcklig 

kunskap för att ta ställning i alla politiska sakfrågor kan förkastas. 

                                                 
23 Lippmann, Walter, The Phantom Public, ur boken Lippmann, Walter, (ed.) Lare, James & Rossiter, Clinton, The 
essential Lippmann: a political philosophy for liberal democracy, New York: Random House, 1963, s. 111. 
24 Lippmann, Walter, Public Opinion, New York: MacMillan Co., 1957[1922], s. 31. 
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Lippmann argumenterar i The Phantom Public för vikten av att lösa konflikter i samhället 

direkt mellan de parter som konflikten berör. På så vis görs demokratin rättvisa, och konflikten 

löses enligt folkets direkta vilja. Han skriver 

 

Where problems arise, the ideal is a settlement by the particular interests involved. They alone know what the 

trouble really is. No decision by public officials or by commuters reading headlines in the train can usually, and 

in the long run, be so good as settlement by consent among the parties at interest. No moral code, no political 

theory can usually and in the long run be imposed from the heights of public opinion, which will fit a case so 

well as direct agreement reached where arbitrary power has been disarmed.25 

 

Lippmann skriver alltså att den ideala lösningen på politiska konflikter är den lösning som de 

involverade parterna själva kommer överens om. Han argumenterar för att i förlängningen kan 

ingen moralisk kod eller politisk teori lösa en konflikt lika väl som en direkt överenskommelse 

mellan de berörda parterna. I detta resonemang kan vi skönja begynnelsen av Lippmanns misstro 

till den politiska auktoriteten, misstron till att genom myndighetsutövning lösa konflikter i 

samhället. Istället föreslår Lippmann något som liknar stiftandet av kontrakt och 

överenskommelser mellan de direkt berörda parterna, likt ett kontrakt som uppstår på 

marknaden. Lippmanns resonemang kring individens rätt att besluta över sitt eget privatliv, och 

idén om en decentraliserad demokratisk stat, är också två idéer som är grundläggande för 

nyliberalismen. 

1.4 Forskningsöversikt 

Av tidigare forskning att döma finns det inget som behandlar det ämne som denna uppsats berör, 

och ingen tidigare forskning som stödjer den här undersökningens hypotes. Varken Sture 

Eskilsson eller Timbro har diskuterats i ljuset av den nyliberalism som bildades i samband med 

Mont Pelerin Society. Dessutom har den forskning som berör SAF behandlat Timbro och Sture 

Eskilsson som enbart en av flera viktiga grundstenar i SAF:s opinionsbildning.  

Lars A. Johansson, författare och journalist, har publicerat en bok26 vid Timbro förlag som 

behandlar svenskt Näringsliv och SAF:s inverkan på den politiska debatten, och går igenom en 

stor mängd kritiska artiklar som riktades mot den opinionsbildning som SAF började bedriva 

under 1970-talet. Det är tydligt att Johansson anser att SAF har gjort ett betydande avtryck i den 

                                                 
25 Lippmann, Walter, The Phantom Public, ur boken Lippmann, Walter, (ed.) Lare, James & Rossiter, Clinton, The 
essential Lippmann: a political philosophy for liberal democracy, New York: Random House, 1963, s. 111. 
26 Johansson, Lars Anders, Hatets och illviljans kolportörer: om mediebilden av näringslivets opinionsbildning 1970-2012, 
Stockholm: Timbro, 2012. 
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svenska politiken, och lika tydligt framgår hans positiva inställning till den utveckling näringslivet 

bidragit till. 

Vad gäller forskning som behandlar SAF som organisation står att finna journalisterna 

Tomas Bresky, Jan Scherman & Ingemar Schmids bok Med SAF vid rodret: granskning av en 

kamporganisation (1981). I den kritiskt granskande boken beskriver författarna SAF:s historia, från 

bildandet år 1902 fram till det datum då boken skrevs. De förhåller sig genomgående kritiska till 

SAF:s påstådda neutrala roll i förhandlingarna mellan arbetsgivarna och arbetarrörelsens 

fackföreningar. Författarna menar även att SAF, förutom att arbeta med förhandlingar och 

upprättande av avtal, under hela 1900-talet arbetat med propaganda i olika former, och att de 

arbetat nära politiken för att påverka den i den riktning som är av intresse för näringslivet – av 

titeln på boken att döma hävdar författarna alltså att SAF även bör betraktas som en intressestyrd 

kamporganisation. Författarna nämner bokförlaget Timbro som en plattform av större betydelse 

för SAF:s propaganda, men behandlar Sture Eskilssons roll något ytligt, vilket kan förklaras av att 

boken publicerades 1981, bara tre år efter att Eskilsson startat bolaget. 

Även Kristina Boréus, professor och forskare inom statsvetenskap vid Stockholms 

universitet, har skrivit om nyliberalismens opinionsbildning under 70-talet, i sin bok Högervåg: 

nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969–1989 (1994). Boréus belyser nyliberalismens 

arbete för opinionsbildning, och menar att den pågick genom flera av näringslivets organisationer 

samtidigt, och argumenterar för att den politiska debatten genomgick en förskjutning mot den 

politiska högern under åren 1969-1989. Eskilsson behandlas något kortfattat, men benämns som 

en av flera betydande personer bakom opinionsbildningsverksamheten. 

Bredare forskning kring liberalismens och nyliberalismens historia i Sverige har bland annat 

genomförts av Johan Norberg (i boken Den svenska liberalismens historia, 1998). Norberg är 

idéhistoriker, författare, debattör och journalist, och har publicerat ett antal böcker genom 

Timbro förlag.27 Han är även medlem i MPS sedan år 2012, och benämner sig själv som liberal i 

dess klassiska europeiska betydelse.28 I sin bok behandlar Norberg liberalismens historia 

någorlunda översiktligt, och gör nedslag i några av de liberala rörelser som varit betydande för 

liberalismen i Sverige.  

Vad gäller forskning som berör bildandet av Mont Pelerin Society och dess historia har 

bland annat Philip Mirowski och Angus Burgin skrivit två väl citerade böcker. Mirowski beskriver 

                                                 
27 Johan Norberg har utöver Den svenska liberalismens historia skrivit Till världskapitalismens försvar, Stockholm: Timbro, 
2001, och Motståndsmannen Vilhelm Moberg, Stockholm: Timbro, 1997. 
28 Johan Norbergs officiella hemsida. http://www.johannorberg.net/about (webbplatsen besöktes 19-12-2016). 

http://www.johannorberg.net/about
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i sin bok The Road from Mont Pélerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective (2009) hur 

sällskapet kom till, hur organisationen såg ut, och på vilket sätt de arbetade för att främja 

marknadsfrihet. Burgins The Great Persuasion: reinventing free markets since the Depression (2012) 

fokuserar till större delen på MPS påverkan på den politiska debatten i Europa och USA under 

efterkrigstiden. Även MPS tillhandahåller en beskrivning av organisationens historia, 

ursprungligen skriven av Ronald Max Hartwell, och senare omskriven och nyutgiven av Eamonn 

Butler.29 

Vad gäller nyliberala organisationers historiska roll i den politiska debatten har det skrivits 

mängder, varav jag nedan presenterar ett urval. Ett av de internationellt mest väl citerade verken i 

genren är David Harveys A brief history of neoliberalism (2005). Harvey är professor i antropologi vid 

City University of New York, och beskriver i sin bok varifrån nyliberalismen kommer och på 

vilket sätt den tagit sig in på den globala politiska arenan. Även en rad svenska författare har 

bidragit till nyliberalismens globala historia, såväl som dess svenska historia. Bland andra har 

Carl-Michael Edenborg, idéhistoriker, författare och tidigare förläggare på förlaget Vertigo, i 

antologin Sekelslut: idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen (2011) bidragit med artikeln 

”Nyliberalismen från vaggan till graven”. Där redogör Edenborg översiktligt för nyliberalismens 

ursprung och traditioner, beskriver några av nyliberalismens olika inriktningar och förklarar hur 

nyliberalismen har tagit sig i uttryck i svensk politik, från sekelskiftet 1900 fram till 1980-talet. En 

kritisk analys av nyliberalismen som begrepp har skrivits av Anna-Maria Blomgren (Nyliberal 

politisk filosofi: en kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek, 1997) där hon 

argumenterar för att det inte finns en nyliberal politisk filosofi, utan att nyliberalismen istället bör 

förstås som en rad olika politisk-ekonomiska teorier som skiljer sig väsentligt från varandra, men 

delar individualismen och synen på den privata egendomen som grundpelare. 

I merparten av den forskning som berör nyliberalismens framväxt återfinns det välkända 

namnet Friedrich A. von Hayek. Walter Lippmann nämns även i tidigare forskning som en av 

Hayeks starkaste influenser, och Mont Pelerin Society, som Friedrich Hayek såg till att bilda, 

anses vara startskottet för nyliberalismens utbredning och opinionsbildande. I den forskning som 

berör SAF:s historia nämns ofta Sture Eskilsson som en viktig aktör i SAF:s opinionsbildning 

och informationsverksamhet. I denna undersökning kommer därför Sture Eskilsson ställas i 

                                                 
29 Butler, Eamonn, A short history of the Mont Pelerin Society, 2014 
https://www.montpelerin.org/wp-content/uploads/2015/12/Short-History-of-MPS-2014.pdf (hämtad 2016-12-
19). 

https://www.montpelerin.org/wp-content/uploads/2015/12/Short-History-of-MPS-2014.pdf
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relation till framförallt Friedrich Hayek och Walter Lippmann, för att på så sätt kasta nytt ljus 

över Eskilssons idéer. 

1.5 Litteratur och källmaterial 

Huvudkällorna för undersökningen är några av Sture Eskilssons böcker och texter, i vilka hans 

politiska och ekonomiska idéer framträder som tydligast. Eskilssons promemoria från den 18/3 

år 1971 finns publicerad i Eskilssons självbiografi Från folkhem till nytt klassamhälle – ett högerspöke 

berättar, och i promemorian uttrycker han på vilket sätt SAF:s opinionsbildande verksamhet skall 

se ut, samt vilka idéer och värderingar opinionsbildningen bör grundas i. Eskilssons biografi 

fungerar i övrigt som utgångspunkt för beskrivningen av hans arbetsliv och karriär som 

opinionsbildare, och innehåller beskrivningar av SAF:s utveckling vad gäller informations- och 

opinionsbildningsverksamheten som är nyttiga för undersökningen. Ytterligare en av Eskilssons 

tryckta skrifter som fungerar som primärt källmaterial är debattboken Statens finanser, som utgavs 

av Byrån för Ekonomisk Information år 1958.  

I övrigt bygger uppsatsen på litteratur som berör undersökningens två huvudobjekt, det vill 

säga forskning som behandlar MPS, och forskning som berör SAF. För att skapa en översikt av 

MPS tillkomst använder jag mig av Philip Mirowskis The Road from Mont Pélerin: The Making of the 

Neoliberal Thought Collective och Angus Burgins The great persuasion: reinventing free markets since the 

Depression. Rörande SAF:s historia utgår uppsatsen ifrån boken Med SAF vid rodret: granskning av en 

kamporganisation, och Kristina Boréus Högervåg: nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 

1969–1989. Boréus bok fungerar även som utgångspunkt vad gäller opinionsbildandet inom SAF, 

tillsammans med Lars A. Johanssons bok Hatet och illviljans kolportörer: om mediebilden av näringslivets 

opinionsbildning 1970-2012. De sistnämnda författarna presenterar i respektive verk källmaterial i 

form av artiklar från tidningar såväl som uttalanden i andra medier, men även arkivhandlingar 

tillhörande SAF, vilket är till stor hjälp för denna undersökning. 

2. Nyliberalismens internationella genombrott 

2.1 Friedrich Hayek och The Road to Serfdom 

Friedrich A. von Hayek (1899-1992) var en österrikisk-brittisk ekonom, och var verksam som 

professor vid London School of Economics, 1931–1950. Hayek var huvudsakligen ekonom, men 

ägnade sig under 1940-talet även åt samhällsanalys och politisk filosofi.30 År 1945 reser Hayek till 

                                                 
30 Siven, Claes-Henric, Nationalencyklopedin, ”Friedrich A. von Hayek” 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/friedrich-a-von-hayek (hämtad 2016-12-05). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/friedrich-a-von-hayek
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USA för att göra en föreläsningsturné med utgångspunkt i sin bok The Road to Serfdom31, en bok 

som han själv definierar som en politisk skrift.32 Bokens innehåll består i en genomgående 

argumentation för den politiska individualismen, där socialismen agerar huvudmotståndare. 

Hayek beskriver i inledningen av The Road to Serfdom hur det enligt honom är uppenbart att alla 

människor i 1940-talets Europa är mer eller mindre socialister, och diskuterar faran med 

socialismen genom att ställa den i relation den då mycket närvarande nationalsocialismen i 

framförallt Tyskland.33 Hayek argumenterar för att den nationalsocialistiska rörelsen i Tyskland 

mynnade ur den starka socialismen som rotat sig i landet. Den socialistiska rörelsen hade enligt 

Hayek blivit så stark att den hade drivit ut all form av liberalism, vilket sedan ledde till den 

högersocialism som kom att växa fram.34 Med sin bakgrund som professor i ekonomi diskuterar 

Hayek även socialismens idé om en planerad ekonomi. Han skriver i sammanfattningen 

 

However distasteful such an admission may be, we must recognise that we had before this war once again 

reached a stage where it is more important to clear away the obstacles with which human folly has encumbered 

our path and to release the creative energy of individuals rather than to devise further machinery for “guiding” 

and “directing” them – to create conditions favourable to progress rather than to “plan progress”.35 

 

Hayek menar att det är dags att erkänna de hinder för individens frihet som en planerad och 

dikterad ekonomi innebär. Vad som är viktigast för Hayek är att instifta förhållanden som 

möjliggör utveckling, snarare än att planera för utveckling. 

I The Road to Serfdom ställer Hayek kollektivismen mot individualismen. Han menar att ett 

samhälle vars mål är kollektiv social välfärd bygger på en moral som är alldeles för komplex för 

att förstå. Denna moral bygger på föreställningen om det gemensamt goda och den allmänna 

välfärden, vilket Hayek menar är en fantasibild. Istället argumenterar han för alla människors 

individuella behov i samhället, vilket enligt Hayeks resonemang medför att den ”allmänna 

välfärden” aldrig kommer att tillgodose allas behov.36 För att beskriva den individualistiska 

filosofin skriver Hayek, 

 

                                                 
31 Hayek, Friedrich A. von. The Road to Serfdom. London: G. Routledge & Sons Ltd. 2001[1944]. 
32 Ibid., s. 7. 
33 Hayek skriver ”If it is no longer fashionable to emphasise that ’we are all socialists now’, this is merely because the 
fact is too obvious.”, Hayek, s. 5. 
34 Ibid., s. 8f. 
35 Ibid., s. 245f. 
36 Ibid., s. 60ff. 
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The point which is so important is the basic fact that it is impossible for any man to survey more than a limited 

field, to be aware of the urgency of more than a limited number of needs. […] This is the fundamental fact on 

which the whole philosophy of individualism is based. It does not assume, as is often asserted, that man is 

egoistic or selfish, or ought to be. It merely starts from the indisputable fact that the limits of our powers of 

imagination make it impossible to include in our scale of values more than a sector of the needs of the whole 

society, and that, since, strictly speaking, scales of values can exist only in individual minds, nothing but partial 

scales of values exist, scales which are inevitably different and often inconsistent with each other.37 

 

Kollektivismen och idén om att tillgodose alla människors behov, menar Hayek alltså är en 

omöjlig föreställning. Individualismen bygger på faktumet att en människa i sin värdeskala inte 

kan omfatta hela samhällets behov, menar Hayek. Eftersom denna värdeskala dessutom skiljer sig 

mellan individer, kan därför inte en enhetlig värdeskala, som innefattar alla människors behov, 

existera. Resonemanget om individens haltande förmåga att uppfatta alla människors behov i 

samhället påminner i hög grad om Lippmanns tankar om det amerikanska politiska systemet. 

Angus Burgin diskuterar likheten mellan Hayeks och Lippmanns idéer i The great persusasion, och 

menar att  

 

Lippman’s Good Society had outlined the basic parameters of the social philosophy that Hayek would spend the 

years before and after the war elaborating in substantial detail. It was, in this sense, the foundational text of 

neoliberalism: the first work to shape the conjoint of critique of economic planning and laissez-faire into a 

holistic and popularly compelling philosophical program.38 

 

Burgin hävdar alltså att Lippmanns Good Society fungerade som en grundläggande text för Hayek, 

och att Lippmanns konstruerande av ett enhetligt filosofiskt program låg till grund för Hayeks 

arbete med att konstruera en socialfilosofi baserad på den fria marknaden, och senare även för 

bildandet av MPS. Burgin menar också att Lippmanns Good Society därför bör ses som en 

grundläggande text för nyliberalismen. 

Hayek målar i The Road to Serfdom upp en bild av den tyska socialismens övergång till 

nationalsocialism som en oundviklig utveckling för all form av socialism. Språkbruket är 

ödesmättat, och det är förstås omöjligt att bortse från det faktum att The Road to Serfdom skrevs 

mitt under ett rasande andra världskrig, där kampen mellan ideologier var starkt närvarande. Men 

i den nyliberala idétradition som följer efter Hayeks bestseller finns det ödesmättade elementet 

                                                 
37 Ibid., s. 62. 
38 Burgin, Angus, The great persuasion: reinventing free markets since the Depression. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press. 2012, s. 67. 
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kvar – socialismen, och all form av kollektivism, är ondskefull och farlig för individen, och 

nationalsocialismen anses inom nyliberalismen vara den oundvikliga utvecklingen av socialismen. 

Även idén om den fria marknaden som den bästa förutsättningen för samhällelig utveckling är 

karaktäristisk för den efterföljande nyliberala idétraditionen. 

2.2 Hayeks idé om ett internationellt sällskap 

Hayeks The Road to Serfdom hade fått ett stort genomslag i England, och efter att University of 

Chicago Press hade publicerat boken i USA hade Hayek blivit ett känt namn även där. Burgin 

skriver att Hayeks popularitet ökat bland annat på grund av det amerikanska magasinet Readers 

Digest, ett av USA:s mest lästa litteraturmagasin, vars bokrecensioner nådde ut till flera miljoner 

läsare. Redaktörerna på Readers Digest hade publicerat en sammanfattning av The Road to Serfdom, 

och gett boken ovanligt mycket publicitet, vilket gjorde att Hayek kunde utöka sin 

föreläsningsturné ytterligare.39 

Genom en stor mängd föreläsningar i USA skapade sig Hayek en solid plattform och ett 

brett gehör för sina ekonomiska teorier, och The Road to Serfdom blev ämne för debatt. Boken 

användes som argumentationsmaterial av såväl kritiker som meningsfränder, och tolkningarna 

skenade iväg åt olika håll som Hayek aldrig hade kunnat förutse. Hayek menade själv att han i The 

Road to Serfdom förespråkade en begränsad intervensionism från statens sida, och inte en totalt fri 

marknad helt utan påverkan från staten, som många ville tolka att han gjorde. Hayek menade att 

han hade blivit missförstådd, och detta gjorde enligt honom att hans verkliga idéer hamnade i 

skymundan.40 Burgin menar att det var på grund av detta Hayek insåg att det vore nödvändigt att 

skapa en mer omfattande socialfilosofi baserad på sina ekonomiska och politiska idéer – en 

socialfilosofi som skulle göra dem rättvisa, och som även kunde ligga till grund för den politiska 

debatten.41 

När Hayek ätervände till Cambridge, England, från USA, skrev han ett memorandum som 

han skickade ut till de intellektuella kolleger han ansåg skulle vara lämpliga att samla för att 

diskutera diskutera politisk filosofi. Hayek beskrev vikten av att öppna för en internationell 

diskussion kring marknadsfrihet i denna tid, då de liberala intellektuella marginaliserades och 

kände sig alltmer isolerade ifrån varandra. De förhärskande ekonomiska teorierna var i Europa 

                                                 
39 Burgin, s. 87f. 
40 Burgin skriver att Hayek i introduktionen av en senare upplaga av The Road to Serfdom (1976) beskriver hur han 
blivit misstolkad. Burgin hänvisar även till ett brev Hayek skrev till Paul Samuelson år 1980, i vilket han uttrycker att 
hans argument inte blivit tagna på allvar. 
Burgin, s. 90, fotnot 18. 
41 Ibid., s. 90ff. 
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generellt av en socialistisk karaktär, och därför var också kritiken mot marknadsförespråkare 

hård.42 Det var därför av största vikt för Hayek att skapa en diskussionsplattform där likasinnade 

tillsammans kunde formulera övertygelser och mål, som de sedan skulle kunna använda som 

grundvalar i opinionsbildandet. Burgin refererar till en föreläsning som Hayek höll vid Stanford 

University, där Hayek uttrycker att sällskapets uppgift ska bestå i att skapa generella principer för 

en liberal ideologi, och genom gemensamma intressen utforma en filosofi, för att sedan sprida 

och skapa förståelse för den.43 

2.2.1 Finansiärer, samarbetet med Chicago University, och bildandet av  

Free Market Study Project 

Mitt under Friedrich Hayeks USA-turné med syfte att göra reklam för boken The Road to Serfdom, 

närmare bestämt år 1945, kom Hayek i kontakt med Harold Luhnow. Luhnow hade nyligen blivit 

president för det Kansas City-baserade storföretaget William Volker & Co., och med sin 

konservativ-liberala politiska hållning hade han bildat fonden Volker Fund, vars huvudsyfte var 

att med finansiella medel främja det liberala politiska tänkandet i Amerika. Luhnow och Hayek 

träffades mellan den 24e och 25e april år 1945, och Luhnow lade fram förslaget att Hayek skulle 

skriva en amerikansk version av sin bästsäljare, en ”Americas Road to Serfdom”, för att 

ytterligare förankra och popularisera sina idéer om den nya marknadsliberalismen i Amerika. 

Hayek tackade till en början nej, och skrev senare ett brev till Lunhow i vilket han bad om 

finansiering till sitt större projekt – ett internationellt diskussionssällskaps första möte. Till detta 

ställde sig Luhnow tveksam. Ett år senare, efter en fortsatt diskussion mellan Hayek och Luhnow 

angående eventuell finansiering, kom Luhnow med ett nytt erbjudande som sade att Hayek själv 

skulle få bestämma projektets riktning. Hayek tog emot det finansiella stödet, och tillsammans 

med Aaron Director och Henry Simons började bygget av en forskningsgrupp i ekonomi vid 

universitetet i Chicago, och nu kunde Hayek även på riktigt börja planera bildandet av sitt 

internationella diskussionssällskap, vad som senare skulle bli MPS.44 För att finansiera 

öppningskonferensen för det nya sällskapets öppningskonferens 1947, var Hayek återigen 

tvungen att vända sig till fonder som skulle kunna vara intresserade av att bistå en liberal 

organisation, i en tid då liberaler generellt hade svårt att få finansiering. Efter att ha hört av sig till 

                                                 
42 Ibid., s. 94f. 
43 Ibid., s. 95. 
44 Mirowski, Philip & Plehwe, Dieter (red.). The Road From Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought 
Collective. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009. s. 141; kommunikationen mellan Hayek och Luhnow 
angående finansiering är även återgiven i Burgin, Angus. The great persuasion: reinventing free markets since the Depression. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012, s. 100f. 
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ett antal möjliga finansiärer, fick Hayek till slut kontakt med Albert Hunhold, och 

Chicagoprojektets finansiär Harold Luhnow. Hunhold hade tidigare bistått Hayeks kollega 

Wilhelm Röpke med ekonomiska medel för att utveckla en liberal akademisk tidskrift, ett projekt 

som avstannade redan i försöksstadiet. Hunhold var nu villig att finansiera boendet för de 

personer som skulle närvara vid konferensen. Lunhow gick med på att finansiera de amerikanska 

medborgarnas kostnader för resan till Schweiz.45 

Tidigare forskning har ofta beskrivit Milton Friedman som den mest drivande aktören när 

det gäller bildandet av forskningsprojektet vid University of Chicago. Mirowski och van Horn 

argumenterar i The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective emot denna 

uppfattning. Genom sin djupgående undersökning av arkivmaterial och brevkorrespondens 

lyckas författarna klarlägga att Friedrich Hayek, Henry Simons och Aaron Director, i samarbete 

med Luhnow och Volker Fund, spelat en stor roll i bildandet av forskningsgruppen. Free Market 

Study var namnet på forskningsprojektet, och huvudsyftet sades vara att underbygga 

publicerandet av en amerikansk version av Hayeks The Road to Serfdom. I själva verket publicerades 

aldrig någon bok, men finansieringen av projektet fortskred ändå.46 Därmed spelade finansiären 

Luhnow, enligt Mirowski och van Horn, en mer avgörande roll än tidigare forskning hävdat, och 

tillsammans med Hayek var han högst ansvarig för att projektet fortskred.47 Mirowski och van 

Horn menar att det är av vikt att betrakta konstruerandet av Free Market Study Project vid 

University of Chicago i samband med bildandet av Mont Pelerin Society, och därigenom se 

Hayeks avgörande roll för båda dessa projekt.48 

2.3 Bildandet av Mont Pelerin Society, och Statement of Aims 

Mont Pelerin Societys öppningskonferens hölls mellan den 1 och 10 april, 1947, i den schweiziska 

bergsorten Mont-Pèlerin, som alltså också blev sällskapets namngivare. Sammanlagt 39 

ekonomer, journalister och akademiker på olika ämnesområden deltog i konferensen. Eamonn 

Butler skriver i artikeln A short history of the Mont Pelerin Society att Hayek insisterat på 

nödvändigheten att konferensen kunde komma överens om ett antal allmäna övertygelser, för att 

sedan kunna formulera de riktlinjer som sällskapet skulle grundas på. Trots meningsskiljaktigheter 

bland konferensdeltagarna formulerades till slut ett dokument, Statement of Aims, som sedan blev 

undertecknat av alla närvarande, förutom den franska ekonomen och fysikern Maurice Allais. 49 

                                                 
45 Mirowski & Plehwe, s. 98. 
46 Ibid., s, 166. 
47 Ibid., s. 157f. 
48 Ibid., s. 149, 158. 
49 Butler, Eamonn, A short history of the Mont Pelerin Society, 2014,  



 

 

 

 

19 

Mont Pelerin Societys Statement of Aims är ett relativt kortfattat dokument, och inleds av en 

beskrivning av sällskapets syn på det rådande politiska läget i samhället. 

 

The central values of civilization are in danger. Over large stretches of the Earth’s surface the essential 

conditions of human dignity and freedom have already disappeared. In others they are under constant 

menace from the development of current tendencies of policy. The position of the individual and the 

voluntary group are progressively undermined by extensions of arbitrary power. Even that most precious 

possession of Western Man, freedom of thought and expression, is threatened by the spread of creeds which, 

claiming the privilege of tolerance when in the position of a minority, seek only to establish a position of 

power in which they can suppress and obliterate all views but their own.50 

 

Sällskapet uttrycker här en oro för att den västerländska civilisationens grundläggande värden, 

närmare bestämt yttrandefriheten, är på väg att försvinna. Detta menar de beror på den 

underminering av den individuella friheten som de växande och alltmer totalitära statsmakterna 

har förorsakat. De doktriner som är under spridning syftar enligt sällskapet till att inta en 

maktposition som gör det möjligt för dem att förtrycka alla åsikter som går emot statsmaktens 

egna sådana. Textens argumentation genomsyras av Hayeks idéer om individen och marknaden 

som centrala värden, och även Lippmanns idéer om socialismens oundvikliga utveckling mot 

totalitarism lyser tydligt igenom. 

Texten fortsätter med en redogörelse för de områden sällskapet anser är av vikt att 

undersöka, för att sedan kunna bemöta den ideologiska rörelsen med intellektuella argument. 

 

Believing that what is essentially an ideological movement must be met by intellectual argument and the 

reassertion of valid ideals, the group, having made a preliminary exploration of the ground, is of the opinion 

that further study is desirable inter alia in regard to the following matters: 

1. The analysis and exploration of the nature of the present crisis so as to bring home to others its essential 

moral and economic origins. 

2. The redefinition of the functions of the state so as to distinguish more clearly between the totalitarian and 

the liberal order. 

3. Methods of re-establishing the rule of law and of assuring its development in such manner that individuals 

and groups are not in a position to encroach upon the freedom of others and private rights are not allowed 

to become a basis of predatory power. 

                                                 
https://www.montpelerin.org/wp-content/uploads/2015/12/Short-History-of-MPS-2014.pdf (hämtad 2016-12-
19), s. 5f. 
50Statement of Aims, Mont Pelerin (Vaud), Switzerland, April 8, 1947, https://www.montpelerin.org/statement-of-
aims (webbplatsen besöktes 2016-12-19). 

https://www.montpelerin.org/wp-content/uploads/2015/12/Short-History-of-MPS-2014.pdf
https://www.montpelerin.org/statement-of-aims
https://www.montpelerin.org/statement-of-aims
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4. The possibility of establishing minimum standards by means not inimical to initiative and functioning of 

the market. 

5. Methods of combating the misuse of history for the furtherance of creeds hostile to liberty. 

6. The problem of the creation of an international order conducive to the safeguarding of peace and liberty 

and permitting the establishment of harmonious international economic relations.51 

 

För att bemöta de totalitära doktriner som sällskapet med oro ser sprida sig över västvärlden, 

menar de att ett flertal områden bör undersökas. Däribland anser de att statens funktioner bör 

omdefinieras, för att bättre kunna skilja en liberal ordning från en totalitär sådan. Även ett 

återinförande av en laglig ordning som ser till att individer och grupper i samhället inte tillåts 

inskränka på andra individers frihet, menar sällskapet är av vikt att arbeta för. Avseende 

marknaden uttrycker sällskapet att det är av intresse att undersöka möjligheten av en slags 

minimum-standard, som inte hämmar marknadens funktioner. 

Genom denna punktlista gör MPS ett indirekt uttalande angående vad som har gått fel i 

samhället, och på vilka områden sällskapet anser att reformer och förändringar är önskvärda. 

Många av de förslag som uttrycks i punktlistan är av direkt nyliberal karaktär i den mån att de 

avser minska den statliga makten över individen och marknaden. Punkt nummer två i listan talar 

dessutom tydligt för sällskapets vilja att tydliggöra skillnaden mellan liberalism och totalitarism, 

vilket skulle kunna tolkas som att de anser att det råder en allmän osäkerhet angående vad som 

karaktäriserar totalitära respektive liberala ordningar. Dokumentet avslutas med ett förklarande 

stycke, 

 

The group does not aspire to conduct propaganda. It seeks to establish no meticulous and hampering 

orthodoxy. It aligns itself with no particular party. Its object is solely, by facilitating the exchange of views 

among minds inspired by certain ideals and broad conceptions held in common, to contribute to the 

preservation and improvement of the free society.52 

 

Texten informerar om MPS intentioner, vilka alltså inte innefattar spridning av propaganda eller 

införandet av någon detaljerad och hämmande ortodoxi, och inte heller alliering med något 

politiskt parti. Sällskapet menar istället att MPS, genom utbyte av idéer mellan människor med 

gemensamma värden och ideal, har som mål att bidra till att bevara och förbättra det fria 

samhället. 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Texten genomsyras av en syn på det rådande politiska klimatet som en socialistisk rörelse 

mot det totalitära, en rörelse som MPS verkar anse vara ett hot mot det fria samhället och 

demokratin. När Angus Burgin behandlar bildandet av MPS i The great persuasion, skriver han att 

“The Mont Pèlerin Society was founded to counteract what its members perceived to be a 

contrary ideological trend, both in the international political environment and among the 

intellectual class.”53 Burgin menar alltså att MPS bildades för att utgöra en ideologisk motpol till 

den ideologiska rörelse som fått ett starkt fäste i den dåvarande internationella intellektuella 

miljön. Och genom de idéer som presenteras i Statement of Aims förmedlar gruppen ett tydligt 

ställningstagande vad gäller det politiska läget, både genom att beskriva vad som inte fungerar, 

och även genom att presentera förslag på vad som bör göras. Burgin menar också att MPS 

grundmotiv var att skapa denna alternativa ideologi, och för att göra det var det viktigt att erbjuda 

ett nytt perspektiv på grundpelarna i kapitalismen. För att kunna presentera en positiv bild av 

kapitalismen, som MPS ansåg vara den viktigaste grunden i ett fritt samhälle, skriver Burgin att 

”It was their [MPS] task to provide a convincing account of the ethical foundations of a market-

centered world.”54 MPS:s uppgift var alltså enligt Burgin inte bara att förespråka kapitalism och 

fri marknad, utan också att skapa trovärdiga argument för den fria marknaden och kapitalismen 

som en etisk förebild för det fria samhället. Statement of Aims argumenterar genomgående för just 

detta – ett försvar för vad MPS anser är det fria samhället, och en argumentation som indirekt 

hävdar att den fria marknaden och kapitalismen är grundläggande för att det fria samhället ska 

kunna existera. Det fria samhället enligt MPS skulle således kunna tolkas som synonymt med en 

fri marknad och en fri ekonomi, befriad från statlig inverkan.  

2.3.1 Karl Poppers roll för MPS och de nyliberala idéerna 

Karl Popper var en österrikisk samhälls- och kunskapsfilosof, tillika professor vid LSE, och en av 

de personer till vilka Hayek skickade sitt förslag om det internationella sällskapet som sedan 

skulle bli Mont Pelerin Society. Popper kritiserade till en början Hayeks krav på att alla 

medlemmar skulle ha samma ideologiska ståndpunkt, med argumentet att det är ur diskussioner 

mellan personer med skilda ideologiska ståndpunkter som intellektuell tillväxt uppstår. Han 

hävdade även att detta skulle hindra gruppen från att värva medlemmar med politiskt inflytande.55 

Trots dessa invändningar närvarade Karl Popper vid MPS första konferens, och det är rimligt att 

anta att Poppers åsikter spelade en stor roll för både Hayek och för resten av de medlemmar som 

                                                 
53 Burgin, s. 107. 
54 Ibid., s. 108. 
55 Ibid., s. 95. 
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samlades för det första mötet, år 1947. Det är tydligt att Poppers filosofiska tänkande 

inspirerades av nyliberala idéer inför utformningen av boken Det öppna samhället och dess fiender 

(med originaltiteln The Open Society and its Enemies), ett verk publicerat 1945 i Storbritannien, som 

översattes till svenska åren 1980–1981. I bokens inledning väljer Popper att tacka ett antal 

personer, däribland Friedrich Hayek. Popper skriver, “I am deeply indebted to Professor F. A. 

von Hayek. Without his interest and support the book would not have been published.”56 Utbytet 

av idéer mellan nyliberala tänkare i allmänhet är väl dokumenterat, och vad gäller Karl Popper så 

framgår det tydligt att han varit en aktiv del i formandet av de nyliberala idéerna. Milton 

Friedman medverkade år 1992 i en intervju i The Region, en ekonomisk tidskrift som ges ut varje 

kvartal av Federal Reserve Bank of Minneapolis. I intervjun framgår det tydligt att även Friedman 

inspirerats av Karl Poppers idéer i samband med bildandet av MPS. Friedman säger, 

 

One of the major benefits that I personally derived from the first meeting of the Mont Pelerin Society in 1947 

was meeting Karl Popper and having an opportunity for some long discussions with him, not on economic 

policy at all, but on methodology in the social sciences and in the physical sciences. That conversation played a 

not negligible role in a later essay of mine, ‘The Methodology of Positive Economics’.57 

 

Milton Friedman menar alltså att Karl Popper haft en betydande roll för Friedmans eget 

tänkande. Vidare spelade Karl Popper en stor roll i samband med bildandet av MPS. Om vi går 

igenom de möteshandlingar som finns att tillgå från MPS första konferens i Schweiz, mellan den 

1-10 april år 1947, kan vi se att Popper flitigt deltog i diskussionerna, och hade ordet ett flertal 

gånger under dessa dagar.  

 

April 2 

Morning session (chairman L. Robbins) 

Topic: Modern Historiography and Political Education. 15 p.  

- Discussion opened by: C.V. Wedgewood and C. Antoni.  

- Speakers: E. Eyck, H. Tingsten, F.A. Hayek, K.R. Popper, L. von Mises, W.E. Rappard, W. Röpke, H. 

Barth, F.H. Knight. 

[…] 

April 4 

Morning session (chairman W. Eucken)  

                                                 
56 Popper, Karl, The Open Society and its Enemies, London, George Routledge & Sons, LTD., 1945; p. vi. 
57 Levy, David, “Interview with Milton Friedman”, The Region, Minneapolis, Minn.: Federal Reserve Bank of 
Minneapolis, June, 1992, https://www.minneapolisfed.org/publications/the-region/interview-with-milton-friedman 
(hämtad 2016-12-19). 

https://www.minneapolisfed.org/publications/the-region/interview-with-milton-friedman
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Topic: Liberalism and Christianity. 16 p. 

- Discussion opened by: F.H. Knight.  

- Speakers: T.J.B. Hoff, J. Davenport, M. Allais, F.A. Hayek, M. Polanyi, K.R. Popper, H.D. Gideonse, W. 

Röpke, K. Brandt, B. de Jouvenel, F.D. Graham, F. Morley. 

 

Afternoon session (chairman C. Antoni) 

Topic: General Discussion of Aims and Purposes of a Permanent Organization. 9 p.  

Speakers: F.A. Hayek, H. Hazlitt, L. Robbins, F.H. Knight, G.J. Stigler, F. Machlup, J. Jewkes, F.D. Graham, 

T.J.B. Hoff, B. de Jouvenel, M. Friedman, K.R. Popper, M. Polanyi, S.R. Dennison. 

[…] 

April 8 

Evening session (chairman L. von Mises)  

Topic: Taxation, Poverty and Income Distribution. 9 p.  

- Discussion opened by: M. Friedman.  

- Speakers: J. Jewkes, L.B. Miller, M. Polanyi, S.R. Dennison, W.E. Rappard, M. Allais, B. de Jouvenel, F.A. 

Hayek, F.H. Knight, K. Brandt, K.R. Popper, V.O. Watts. 

[…] 

April 9 

Evening session (chairman H.D. Gideonse)  

Topic: The Present Political Crisis. 8 p.  

- Discussion opened by: M. Polanyi.  

- Speakers: J. Davenport, B. de Jouvenel, F.H. Knight, K.R. Popper, K. Brandt, V.O. Watts, C.V. 

Wedgewood, L. Robbins.58 

 

Av dokumentet framgår det tydligt att Popper var mycket aktiv i MPS intitiala diskussioner kring 

ett flertal politiska och ekonomiska ämnen. Detta är också betydelsefullt eftersom en av Poppers 

mest kända böcker, The Open Society and its Enemies, publicerades bara två år tidigare,  

Detta styrker att Popper i stor utsträckning bidragit till att formulera de nyliberala idéer som MPS 

kom att formulera i Statement of Aims. Att Popper, trots sina initiala invändningar, deltog i 

sällskapets öppningskonferens, vittnar om att det öppna interna diskussionsklimatet var viktigt 

för sällskapet. Dessutom var Popper redan då en viktig intellektuell person att associeras med, 

vilket möjligtvis kan ha varit viktigt med tanke på Hayeks vilja att bilda opinion på ett högstående 

akademiskt plan. Popper kan alltså ses som en av de personer som genom sin närvaro och sitt 

deltagande ökade sällskapets troväridghet inom den akademiska och intellektuella sfären. 

                                                 
58 Liberaal Archief, “Mont Pèlerin Society (1947-...): Inventory of the General Meeting Files (1947-1998)”, s. 16-18 

http://www.liberaalarchief.be/MPS2005.pdf (hämtad 2016-12-19). 

http://www.liberaalarchief.be/MPS2005.pdf
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3. Nyliberalismens intåg i Sverige 

3.1 Svenska Arbetsgivareföreningen bildas 

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, ursprungligen Svenska Arbetsgifvareföreningen) bildades år 

1902, vid ett konstituerande möte på Grand Hôtel i Stockholm. Vid mötet närvarade omkring 40 

representanter för industrier och företag i Sverige. I boken Med SAF vid rodret: en granskning av en 

kamporganisation, skriver journalisterna Bresky, Scherman och Schmid att organisationen bildades i 

syfte att fungera som motpart till arbetarrörelsens fackliga organisationer. Till en början var 

SAF:s avsikt att på fredlig väg, med samarbete som metod, motverka den socialism som 

fackorganisationerna företrädde, och istället driva arbetsgivarnas gemensamma intressen. Bresky, 

Scherman och Schmid hävdar att detta var ett sätt för SAF att frigöra sig från partipolitisk 

bundenhet, och på så sätt framstå som en neutral part i den ekonomiska debatten. Dock hävdar 

författarna att trots SAF:s initiala avståndstagande från all misstanke om fientlighet gentemot 

fackföreningarna, var det just denna kamp mot arbetarna som SAF skulle komma att bedriva.59 

SAF var inledningsvis en relativt liten organisation, men på bara ett decennium hade 1400 företag 

anslutit sig till föreningen, och i samband med detta hade föreningens konfliktkassa fyllts på med 

mer än 17 miljoner kronor. Att kassan fylldes på innebar att SAF kunde hantera konflikter som 

uppstod mellan arbetstagare och arbetsgivare i form av strejker på ett bättre sätt, och därmed 

hjälpa företagare runt om i landet att stå emot fackföreningarnas krav under en längre period. 

Eftersom fackföreningarnas kassa generellt var skralare, kunde de inte föra strejker under någon 

längre period, och därför gynnade detta arbetsgivarna i allra högsta grad.60 

Bildandet av SAF kan i allra högsta grad betraktas som ett uttryck för motståndet mot de 

socialistiska idéer som arbetarrörelsens fackföreningar kämpade för. Genom att företagare 

organiserade sig och stod enade i sin kamp, precis som arbetarna gjort långt tidigare, kunde 

representanterna från näringslivet på ett bättre sätt bevaka och beskydda sina gemensamma 

intressen på arbetsmarknaden. Och genom att gå samman stod de överlägsna fackförbunden vad 

gäller de finansiella förutsättningarna, och SAF hade därför skapat ett ekonomiskt övertag i vissa 

av de konfliktsituationer som uppstod på arbetsplatser runtom i Sverige. 

                                                 
59 Bresky, Thomas, Scherman, Jan & Scmid, Ingemar, Med SAF vid rodret: granskning av en kamporganisation, Stockholm: 
Liber Förlag, 1981, s. 16f. 
60 Bresky, Scherman, Schmid, s. 27. 
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3.2 Sture Eskilsson och SAF:s begynnande opinionsarbete 

I självbiografin Från folkhem till nytt klassamhälle: ett högerspöke berättar skriver Sture Eskilsson om 

sin tid vid SAF, och det informationsarbete som Eskilssons arbetsuppgifter mestadels bestod i. 

Eskilsson anställdes som ekonom vid SAF år 1957, efter att ha arbetat som bland annat skribent 

för Byrån för Ekonomisk Information, en informationsbyrå finansierad av Näringslivets Fond.61 

Eskilsson var anställd vid utredningsavdelningen, och arbetsuppgifterna bestod till största delen 

av att skriva krönikor i SAF:s tidning Arbetsgivaren, skriver han. Till en början skrev han om 

konjunkturen, och senare ägnade han sig åt den så kallade löneglidningen62. Gällande löneglidningen 

var Eskilssons uppgift att utreda huruvida arbetstagarnas löner stod i relation till de centrala 

löneförhandlingar som gjorts upp mellan fackförbund och arbetsgivare i de respektive 

branscherna.63 Förhandlingar hade blivit en stor del i SAF:s arbete under 40-, 50- och 60-talen, 

efter att SAF och LO under Saltsjöbadsförhandlingarna (1938) hade bildat nya avtal för hur 

förhandlingar mellan organisationerna skulle skötas, för att motverka att konflikter och strejker 

uppstod på arbetsplatserna.64 Men som den stora organisation SAF numera var uppstod ibland 

problem vad gällde uppföljningen och kontrollen av medlemmarna, och Eskilssons uppföljande 

arbete var därför ett led i att bättre kontrollera att parterna följde de avtal som tecknats. 

Under 1970-talet skulle Eskilsson komma att leda den nystartade Avdelningen för 

samhällskontakt vid SAF. Han beskriver hur SAF nu satsade finansiella medel på att sprida 

ekonomisk information, med utgångspunkt i den tidigare publicerade skriften Din lön – vår 

ekonomi. Syftet var att argumentera för att en måttlig löneökning var att föredra, eftersom alla är 

beroende av en god samhällsutveckling.65 SAF:s marknadsliberala budskap tog sig med den nya 

avdelningen till en tidigare obeträdd mark, och med bland andra Eskilsson i spetsen började nu 

SAF publicera notiser i tidningar där huvudbudskapen från den tidigare nämnda skriften 

framfördes. Eskilsson skriver att SAF på detta sätt ”informerade om tillväxtens beroende av fri 

företagsamhet liksom om sambandet mellan löneökningar och inflation.”66 

Sture Eskilsson framhåller att den argumentation han förde om vikten av opinionsbildning 

var avgörande för styrelsens beslut att finansiera ett opinionsbildningsprojekt. Han återger i 

biografin sin föredragning för styrelsen, i vilken han argumenterar för ett omfattande 

informationsarbete som bör fungera som ett långsiktigt projekt, med en årlig budgetpost. 

                                                 
61 Eskilsson, Sture, Från folkhem till nytt klassamhälle: ett högerspöke berättar, Rimbo: Fisher & Co., s. 40. 
62 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 56. 
63 Ibid., s. 53, 56. 
64 Bresky, Scherman, Schmid, s. 47. 
65 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 102. 
66 Ibid., s. 113. 
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Styrelsen antog förslaget med entusiasm, om vi ska tro Eskilsson själv. Projektet sjösattes av SAF, 

och Eskilssons arbete bestod nu av opinionsbildning på heltid.67 Eskilsson skriver att hans 

drivkraft bakom att börja arbeta med informationsverksamhet och opinionsbildning vid SAF 

hade sin grund i upplevelsen av ett vänstervridet politiskt klimat i slutet av 60-talet och början av 

70-talet.68 Kristina Boréus refererar i boken Högervåg till flera av SAF:s verkställande direktör 

Curt-Steffan Gieseckes anföranden vid ett antal SAF:s stämmor i början på 70-talet. Dessa 

anföranden innehåller en argumentation som tyder på att SAF oroade sig för ett vänstervridet, 

och för dem ogynnsamt debattklimat.69 Denna inställning till socialism och kollektivism är 

genomgående i den nyliberala idétraditionen, och den nyliberala argumentationen innehåller ofta 

ett mått av rädsla inför den totalitarism och inskränkning av frihet som man anser att socialismen 

och välfärdspolitiken leder till. 

Boréus beskriver vidare att SAF:s arbete för opinionsbildning sett mycket olika ut, och att 

budskapen i informationen varierat. Men vad Boréus poängterar är den breda front på vilken 

SAF:s bedrev opinionsbildningsarbete. Hon skriver att  

 

ofta har man [SAF] vänt sig till allmänheten med annonser och affischer. Men man gör också stora insatser för 

att nå ut till opinionsbildare som akademiker, debattörer, och kulturarbetare. Det har även gjorts omfattande 

satsningar på att nå ut i skolorna och på att utbilda näringslivets egna företrädare.70  

 

Ett karaktäristiskt drag i den nyliberala opinionsbildningen är kanaliseringen av idéer genom just 

massmedia. Dagstidningarna utgjorde en viktig del av SAF:s opinionsbildning under 60- och 70-

talet. SAF:s massmediala opinionsbildning fördes dels genom informationsartiklar i dagstidningar, 

men opinionsbildningen går även att spåra i form av debattinlägg i stora dagstidningar som 

Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet. Boréus har kartlagt de debattinlägg som skrivits av 

medarbetare till SAF i DN, SvD, Aftonbladet, Expressen och Stockholmstidningen mellan åren 

1969–89. Ur denna kartläggning kan vi utläsa att Eskilsson publicerade 11 debattartiklar under 

tidsperioden.71 

Sture Eskilsson beskriver i sin biografi sina idéer om hur det går till att bilda opinion. Han 

menar att det inte finns något klart recept, men resonerar kring vikten av att ha en ideologisk 

övertygelse. För att förtydliga vilken ideologisk övertygelse han själv arbetat efter presenterar han 

                                                 
67 Ibid., s. 115. 
68 Ibid., s. 114. 
69 Boréus, s. 111ff. 
70 Boréus, s. 111. 
71 Boréus, s. 379, Bilaga V. 
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vad han kallar sina ”grundmaximer”. Dessa beskriver han enligt följande:  

 

Inflationen är skadlig för välfärden. Marknadsekonomi är bättre än socialism. Företagens vinster är nödvändiga 

för att de ska kunna skapa tillväxt. Enskilt ägande är en förutsättning för ett gott samhälle. Fri företagsamhet är 

bra för Sverige. En begränsad stat som sköter sina kärnuppgifter är bättre än en som försöker styra 

medborgarnas liv.72 

 

Efter att ödmjukt ha uttryckt opinionsbildningsarbetets avsaknad av struktur eller enkla regler, 

och istället hävdat att en stark marknadsliberal övertygelse är gott nog, presenterar han en väl 

utarbetad strategi som han kallar för sin ”besluts- och debattplan”. Han menar att denna strategi 

var nödvändig för att informationsverksamhetens mål skulle kunna uppnås – att påverka den 

praktiska politiken. Han resonerar vidare att för att påverka politiker krävs något större, något 

som politikerna tar till sig omedvetet och som de inte kan välja att slänga i papperskorgen.73 

Därför menar han att det krävs en strategiskt utformad plan för att nå praktiska politiska resultat. 

Eskilsson skriver att ”med politikerna borde vi ha bättre kontakter utan att för den skull överge 

den traditionella partipolitiska neutraliteten.”74 

3.3 Debattboken ”Statens finanser” 

År 1958 ger Byrån för Ekonomisk Information ut den 11:e boken i serien Samhällsdebatten – 

”Statens finanser”, skriven av Sture Eskilsson. Boken är relativt tunn (74 sidor) och innehåller en 

beskrivning av hur staten hanterat den ekonomiska politiken sedan depressionen, och är både 

beskrivande och kritiserande i sin karaktär. Eskilsson informerar om hur den ekonomiska 

politiken fungerar i Sverige, för att sedan kritisera valda aspekter av den. Statens finanser är en av 

de texter som tydligast uttrycker Eskilssons egna politisk-ekonomiska idéer. 

Under kapitlet ”Några principiella synpunkter på de indirekta skatterna” kritiserar Eskilsson 

de statliga punktskatterna som sätts på varor som anses vara lyxvaror, eller umbärliga varor. 

Dessa varor identifieras genom att varan endast konsumeras av höginkomsttagare, och att den 

konsumeras i sådan utsträckning att det ger effekt att beskatta konsumtionen. Eftersom 

välståndet i Sverige hade ökat under efterkrigstiden, menar Eskilsson att de flesta svenskar 

började konsumera dessa lyxvaror i större utsträckning. Därför menar han att det inte längre 

finns någon vara som uppfyller dessa krav. 

                                                 
72 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 115.  
73 Ibid., s. 116. 
74 Ibid., s. 117. 
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Till ovanstående synpunkter kommer den alltid förefintliga, ytterst tungt vägande invändningen mot alla 

punktskatter: de upphäver det fria konsumtionsvalet. Varje manipulation av priser innebär, att konsumenternas egna 

önskningar inte längre blir de avgörande för produktions- och konsumtionsriktningen.75 

  

Eftersom de enligt Eskilsson redan oklara grunderna för beskattningen inte längre verkar stämma 

med hur konsumtionen av varorna faktiskt ser ut, menar han att statens punktskatter därför 

endast är manipulation av priser, och därmed begränsningar av individens fria konsumtionsval. 

Eskilsson fortsätter, och uttrycker sitt missnöje genom att skriva ”Man kan också tycka, att mot 

bakgrunden av dessa invändningar de statsfinansiellt oväsentliga varuskatterna borde stå inför sitt 

snara avskaffande. Så förefaller tyvärr ej vara fallet.”76 Det är tydligt att Eskilsson riktar stark 

kritik mot den höga beskattning som den socialdemokratiska regeringen infört, och hans 

huvudargument består i att beskattning innebär en manipulation av marknaden, vilket i sin tur 

innebär en inskränkning av den individuella, fria konsumtionen. Han avslutar resonemanget 

angående punktbeskattning genom att uttrycka sig i klartext: “Det är icke statsmakternas uppgift 

att avgöra vad som är nyttigt för medborgarna och därefter med beskattning styra 

konsumtionen.”77 

I kapitlet ”Budgeten och samhällsekonomin” framkommer ytterligare några av Eskilssons 

tydligare politisk-ekonomiska idéer. Han beskriver den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 

30-talets depression, som gick i riktning mot den keynesianska modellen, med Gunnar Myrdal 

och Bertil Ohlin som de två mest betydande teoretikerna. Eskilsson menar att de teorier som 

arbetades fram nådde praktiska resultat något för sent för att kunna lösa den aktuella situationen, 

och han förklarar att konjunkturen redan hade vänt på egen hand. Eskilsson fortsätter 

 

Inte dess mindre torde de politiskt-ekonomiska åtgärderna under denna tid spelat en framträdande roll i det 

allmänna medvetandet. Detta hänger samman med deras sällsynt goda propagandalämplighet. Att ta från de 

rika och ge till de fattiga har alltid varit något av ett hjältemotiv, och lägger man därtill statens nya funktion av 

donator i stor skala är det inte underligt att det nya programmet snabbt blev politiskt accepterat. Det var 

framförallt de socialistiska partierna som tacksamt anammade de röstköpande egenskaperna i det nya 

finanspolitiska budskapet.78 

 

                                                 
75 Eskilsson, Sture, Statens finanser, Stockholm: utg. Byrån för Ekonomisk Information, 1958, s. 19. 
76 Eskilsson, Statens finanser, s. 19. 
77 Ibid., s. 20. 
78 Ibid., s. 55. 
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Eskilsson menar alltså att statens högre beskattningar på höginkomsttagare, i samband med en 

lägre beskattning av låginkomsttagare, blev framgångsrika på grund av sin 

”propagandalämplighet”. Vidare antyder Eskilsson att Socialdemokraterna under depressionen 

spelade på någon slags hjältehistoria, och att de ekonomiska verktyg staten använde egentligen 

inte ledde till någon förbättring, utan mynnade ut i en kronisk inflation.79 Det är uppenbart att 

Eskilsson är kritisk till staten som ett organ med stor inverkan på den ekonomiska marknaden, 

oavsett vilka följder dess ingripanden får. Det handlar alltså för Eskilsson inte om positiv eller 

negativ statlig inverkan på marknaden, istället menar han att staten inte bör inverka på 

marknaden över huvud taget. 

Vidare för Eskilsson ett resonemang om den enligt honom dåligt fungerande förda 

finanspolitiken under 30-talet. Den innefattade höjda inkomstskatter och höga varubeskattningar, 

vilket ledde till inflation. Eskilsson menar att det är orimligt att tänka sig att en regering skulle 

fortsätta bedriva den aktiva och antiinflationistiska ekonomiska politiken som bedrivits under 

depressionen utan att undergräva sin egen ställning. Därmed anser han också indirekt att 

Socialdemokraterna skulle vara illa lämpade att fortsätta sitta i regering. Han skriver, 

 

Man kan givetvis tänka sig förbättringar i förhållande till nuvarande läge – möjligen skulle en samlingsregering 

visa sig mer motståndskraftig men man kan knappast i längden komma ifrån det grundläggande dilemmat. Har 

man accepterat denna grundsyn föreligger en valsituation – antingen får man slänga högtsyftande 

finanspolitiska strävanden över bord eller också tvingas man av önskan om en perfekt dirigerande ekonomisk 

politik överge folkstyrelsens idé. För en överväldigande majoritet – även bland ekonomer – torde valet vara 

lätt.80 

 

Eskilsson anser alltså att den aktiva ekonomiska politiken som Socialdemokraterna bedrivit under 

30-talet är så pass dirigerande att den i förlängningen blir odemokratisk. Därmed tar han en 

politisk ställning, och uttrycker den karaktäristiska nyliberala varningen för en alltför stark stat i 

klartext.  

3.4 Sture Eskilssons ”hemliga” promemoria 

År 1971, sju år före bildandet av bokförlaget Timbro, skriver Sture Eskilsson en promemoria till 

SAF:s styrelse för att presentera en projektplan avseende opinionsbildningens utformning för de 

kommande åren. Detta var ett internt PM som var avsett för styrelsen vid SAF, men läckte ut till 
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80 Ibid., s. 69. 
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tidningen Arbetet, och sedan även till den vänsterorienterade tidningen Folket i Bild 

(FiB/Kulturfront). Tidningarna publicerade kritiska artiklar i vilka promemorian delvis citerades, 

och detta ledde till en debatt om SAF:s opinionsbildningsverksamhet.81 

I sin självbiografi diskuterar Eskilsson sitt PM, och hur faktumet att det läckte ut till 

journalister påverkade debatten om SAF:s opinionsbildande verksamhet. Han skriver att PM:et 

inte var avsett att publiceras, men att ”den bestående effekten blev att SAF:s 

informationsverksamhet och jag själv blev mer intressanta för medierna.”82 Eskilssons 

tillbakablickande resonemang kan därmed tolkas som att läckan egentligen inte påverkade SAF:s 

opinionsbildning negativt, snarare tvärtom – nu blev SAF och Sture Eskilsson själv ämnen för 

offentlig debatt, vilket helt enkelt gav dem en publicitet de tidigare inte givits. 

Vid en närmare undersökning av den åtta sidor långa promemorian, som återfinns i sin fulla 

form i Eskilssons självbiografi, är det av intresse att analysera de idéer Eskilsson presenterar i sin 

föredragning för SAF:s styrelse. Till att börja med innehåller promemorian en tydlig 

argumentation kring nödvändigheten av opinionsbildningsverksamheten. Eskilsson skriver att 

 

Först en erinran om en fundamental utgångspunkt. Vi driver informationsarbetet inte för opinionens egen skull 

utan för den återverkan det har på faktiska skeenden. På en rad väsentliga områden är det uppenbart att det 

råder en direkt växelverkan mellan det faktiska skeendet på olika handlingsplan och den samhällsdebatt som 

förs på olika kommunikationsplan.83 

 

Ett medvetet arbete med opinionsbildning är för Eskilsson av största vikt, eftersom det genom 

strategiskt planerad informationsverksamhet öppnar för möjligheten att påverka det politiska 

läget. Vidare hänvisar Eskilsson till en tidigare promemoria, i vilken han presenterat de områden 

som för företagen är de viktigaste områdena att rikta sin handlingskraft mot.  

 

I den tidigare åberopade promemorian betonas sambandet mellan de för företagen viktigaste handlingsplanen - 

det politiska, det fackliga och det företagsinterna och de olika kommunikationsplan, där opinionsbildningen 

utformas. I det försök till systematisk planläggning av verksamheten som utgått från denna modell har 

uppmärksamheten riktats speciellt på den kvalificerade debattens strategiska roll, på behovet av en intern 

näringslivsdebatt, på den stora betydelsen av opinionsbildningen inom skolan samt på arbetsplatsernas unika 

ställning som kommunikationsplattform.84 

                                                 
81 Johansson, Lars Anders, Hatet och illviljans kolportörer: Om mediebilden av näringslivets opinionsbildning 1970–2012, 
Stockholm: Timbro, s. 10, 15. 
82 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 125. 
83 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 437 (Bilaga: Ett hemligt PM: föredragning för SAF:s styrelse 18/3-71, 
”Informationsverksamheten”). 
84 Ibid., s. 437f. 
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Eskilsson beskriver hur informationsverksamheten hittills fokuserat på att nå ut med information 

till skolor och utbildningar, företag och arbetsplatser, och enligt en modell som innefattar ett 

återkopplingsmoment, allt för att maximera effekten av opinionsbildandet. Den teoretiska 

debatten är enligt Eskilsson oerhört viktig för opinionsbildandet att delta i. Han menar att den 

domineras av den vänstervåg som i slutet på 1960-talet växt sig större och större. Behovet av att 

formulera idéer i den teoretiska debatten är därför oerhört starkt, menar Eskilsson, och skriver,  

 

Den kvalificerade debatt som drivs på en hög teoretisk nivå har en utomordentlig betydelse för 

opinionsbildningen i stort. Det visar inte minst exemplet från den vänstervåg som svept fram de senaste åren. 

Den skulle knappast ha varit möjlig utan de insatser som gruppen "Unga Filosofer" gjorde för nu ungefär fem 

år sedan. Det spelar ingen roll om en sådan ideologisk primärdebatt omfattas endast av ett mindre antal 

personer. Den är nödvändig för att idéerna skall utvecklas och få den rätta formuleringen. En teoretiskt 

högtstående diskussion av detta slag är också nödvändig för att kunna attrahera den ideologiskt intresserade 

ungdomen.85 

 

Opinionsbildandet ska alltså enligt Eskilsson bedrivas på alla plan, och det handlar om att nå ut 

till specifika målgrupper. Och som svar på frågan om dessa målgrupper existerar, skriver 

Eskilsson att ”Med någon dramatisering skulle jag vilja hävda att det svenska samhället idag 

längtar efter ett positivt utformat ideologiskt alternativ till den marxistiska socialismen.”86 Det är 

tydligt att Eskilsson vill förändra debattklimatet, och erbjuda allmänheten en annan ideologi än 

den socialistiska. Han uttrycker på flera ställen i texten till att det är nödvändigt att skapa en 

ideologi som motalternativ till socialismen.  

Rädslan för socialismen och ”vänstervågen”, som Eskilsson uttrycker det, lyser igenom i 

promemorian. Opinionsarbetet behöver därför riktas mot så många områden som möjligt. Bland 

annat skriver han att  

 

Det kanske viktigaste slaget utkämpas just nu inom skolan. Vänstervågen har nått läroböcker, 

skolradioprogram, åtskilliga lärare och givetvis på det sättet att eleverna drabbas av massmedia och de 

organiserade politiska aktiviteterna. […] Det ligger i utvecklingens art att vi utöver framställningen av material i 

ökad utsträckning måste kritiskt granska vad som försiggår i skolan och reagera mot vänsterindoktrineringen.87  

 

                                                 
85 Ibid., s. 438. 
86 Ibid., s. 438. 
87 Ibid., s. 439. 
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Återigen presenteras rädslan för socialismen och kollektivismen, karaktäristiskt för 

nyliberalismen. Skolan och utbildningen är ett av huvudmålen för opinionsverksamheten enligt 

Eskilssons promemoria, och han menar att det absolut viktigaste är att motverka är det 

vänstervridna skolmaterial som enligt honom dominerade skolverksamheten. Han skriver att 

 

Ett specialproblem utgör TRU och skolradion genom de ofta ogenerat osakliga och indoktrinerande 

programmen. Detta kan komma att bli ett huvudproblem om det skapas ett monopolföretag för läromedel till 

skolan genom sammansmältningen av TRU, skolradion och Allmänna Förlaget. Få saker torde vara mer 

angelägna att söka stoppa än de planer i denna riktning, som för närvarande finns inom 

utbildningsdepartementet.88 

 

Eskilsson ger här uttryck för sin oro över den utveckling han tycker sig se inom den svenska 

politiken. Det framgår tydligt att han är en motståndare till monopolisering, och han förhåller sig 

högst kritisk till statens inblandning i utbildningen. 

Eskilsson beskriver vidare hur informationsarbetet och opinionsbildningen bör se ut internt, 

inom näringslivet och mellan företagen, och han upplever en avsaknad av övertygelse. Han 

skriver 

 

Det har gjorts många försök att skriva en näringslivets ideologi. De har alla misslyckats. Enligt min mening 

beror det på att man utgått från föreställningen att det finns en sådan ideologi och att uppgift en vore att 

sammanställa och nedteckna den. Vi måste skapa en näringslivets ideologi genom en debatt som med stor 

bredd engagerar människor, verksamma inom näringslivet.89  

 

Eskilsson är alltså tydlig i sin hållning vad gäller näringslivets ideologi. Den finns inte. Istället 

måste den alltså skapas, för att på så sätt mobilisera företagen, och genom tidskriften Arbetsgivaren 

menar Eskilsson att det finns en möjlighet att nå ut till ett hundratal tusen läsare. Planen verkar 

alltså bestå i att skapa en ideologi, som bidrar till upplevelsen en ”positivt utformad referensram 

för individers samverkan inom företag och samhälle”90, för att sedan mobilisera näringslivet i 

debatten. 

Avslutningsvis beskriver Eskilsson i sin promemoria vilka värderingar opinionsarbetet ska 

utgå ifrån, och uttrycker att dessa värderingar inte är särskilt nya inom SAF, men som han menar 

”…torde vara ganska kontroversiella i förhållande till de idéströmningar som just nu regerar vårt 
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90 Ibid., s. 441. 
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samhälle.”91 Eskilsson åsyftar den kollektivism som socialismen förespråkar, och diskuterar 

nödvändigheten av att framhålla de problem detta kan åstadkomma. Han föreslår att målet bör 

vara ”…att konsekvent hävda individernas intressen, där de riskerar att komma i kläm i den 

kollektiva kvarnen”92. Dessutom menar han att SAF bör ”…visa fram den modell för ett 

decentraliserat beslutsfattande, som näringslivet representerar.” Dessa rader innehåller idéer som 

är slående lika de idéer Walter Lippmann tidigare uttryckt. Liksom Lippmann menar Eskilsson att 

ett alltför centraliserat politiskt styre riskerar att missgynna individers intressen, och antyder att 

näringslivets decentraliserade beslutsfattande vore mer gynnsamt för att säkra alla individers 

intressen. 

De idéer Eskilsson presenterar i sin promemoria faller inom ramen för nyliberala och 

populistiska idéer. Det största hotet definierar han som vänstervågen och vänsterindoktrineringen, och 

menar att det är mot dessa idéer som SAF måste kämpa. Större delen av Eskilssons 

argumentation grundar sig i just kampen mot den politiska vänstern, vilket visar sig även när han 

talar om individualismen i förhållande till kollektivismen. Socialismen som den politiska vänstern 

företräder beskriver Eskilsson som indoktrinering, ”den kollektiva kvarnen” (se ovan), eller som 

en våg som sköljer över den politiska debatten. Formuleringar såsom ”slaget som utkämpas 

[inom skolan]” ger associationer till krigföring, vilket gör framställningen av situationen mer akut. 

Eskilssons språkbruk och idéer är starkt kopplade till den populistiska idétraditionen och 

retoriken, med allt ifrån misstänkliggörande av den styrande makten till framställandet av 

samhällssituationen i termer av förfall eller total felvridning. Eskilsson uttrycker även i 

promemorian ett behov av att skapa en ideologi för näringslivet. Det framstår därmed som att 

näringslivets inte delar någon slags ideologi i egentlig mening, utan att detta är något som måste 

skapas enbart för att samla näringslivet i ett strävande efter de gemensamma intressena. 

Resonemanget påminner om Hayeks idéer om nödvändigheten av att skapa en socialfilosofi som 

alla marknadsförespråkare kan samlas kring, för att som en enad organisation bemöta 

socialismens idéer. 

3.5 Timbro blir SAF:s opinionsbildande plattform 

 

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och 

långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi 

tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. […] När Timbro 

                                                 
91 Ibid., s. 442. 
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grundades 1978 var det en motaktion mot ett allt för vänsterdominerat samhällsklimat. Sedan dess har 

samhällsklimatet förändrats, men inte vårt uppdrag. Två uppgifter som funnits med sedan starten är att 

tillgängliggöra liberala klassiker och vinna nya generationer för våra idéer.93 

 

Så skriver Karin Svanborg-Sjövall, VD för bokförlaget och tankesmedjan Timbro, på Timbros 

officiella hemsida. Bolagets verksamhet består idag i bokutgivning, publicering av rapporter, 

mediegranskning och arrangering av seminarier. Sedan starten har Timbro arbetat aktivt med att 

bedriva opinionsbildning, och det finns anledning att titta närmare på hur Timbro bildades. 

Eskilsson skriver i sin självbiografi att NäFo bildats av ett antal företagare efter andra 

världskriget, och att fonden bland annat hade finansierat Bertil Ohlins valkampanj för 

Folkpartiet, 1948, och startat Byrån för Ekonomisk Information och Studieförbundet Näringsliv 

och Samhälle. Eskilsson skriver att den ansvarige för NäFo, Bertil Kugelberg, var beredd att lägga 

ner fondens verksamhet efter att behovet av en sådan finansiär hade minskat i takt med att SAF 

bedrev opinionsbildning i högre utsträckning. Eskilsson motsatte sig nedläggningen av NäFo:s 

verksamhet, och erbjöd sig göra en utredning angående huruvida fondens pengar kunde utnyttjas 

i ett annat syfte. Eskilsson skriver att Timbro ”redan fanns som ett vilande aktiebolag i Fondens 

balansräkning”94, och det blev därför naturligt att flytta över pengarna dit eftersom ett förlag vore 

ett bra sätt att mobilisera de intellektuella krafter som behövdes för att bilda opinion mot den 

politiska vänstern.95 

De pengar som finansierade grundandet av aktiebolaget Timbro, år 1978, kom från början ur 

ett regeringsanslag. Regeringen hade klubbat igenom förslaget om medbestämmanderätt – en 

regel som innebar att inga beslut fick tas av arbetsgivarna utan fackförbundets medgivande. 

Tillsammans med ett anslag på 100 miljoner kronor till fackförbunden, anslog regeringen även 10 

miljoner kronor till SAF. Dessa pengar, som var avsedda för informationsutskick angående denna 

regeländring, använde SAF alltså delvis för att finansiera startkapitalet för Timbro. Det kan tyckas 

märkligt att en sådan sak skulle passera obemärkt, men enligt Eskilsson redovisades 

investeringen, och Riksrevisionsverket anmärkte aldrig på placeringen av pengarna. Snarare 

menade de, enligt Eskilsson, att SAF använt pengarna föredömligt, då ”LO hade använt sina 

pengar till att anställa ombudsmän med helt andra arbetsuppgifter och till att köpa möbler.”96 

                                                 
93 Svanborg-Sjövall, Karin, (VD, Timbro) ”Om Timbro” 
http://timbro.se/om-timbro (webbplatsen besöktes 2016-12-21). 
94 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 208. 
95 Ibid., s. 207ff. 
96 Ibid., s. 209. 
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Timbro AB:s styrelse bestod ursprungligen av samma personer som tidigare suttit i styrelsen 

för Utredningsbyrån. Den hade även kallats ”Hemliga Byrån”, skriver Eskilsson, och hade under 

60-talet varit ett projekt vars syfte var att främja samarbetet mellan högern och folkpartiet, genom 

att göra utredningar åt partierna. Vad för utredningar det rörde sig om beskriver inte Eskilsson, 

men finansieringen kom från början från Wallenbergsfären, och senare flyttades det finansiella 

ansvaret över till NäFo.97 Bara något år efter att Timbro bildades, skriver Eskilsson, avslutades 

Utredningsbyråns verksamhet, och styrelsen och personalen anställdes istället vid Timbro. I 

samband med bildandet av Timbro bildades även bokförlaget Ratio. Tanken var att Ratio skulle 

fungera som en plattform för vad Eskilsson kallade ”den kvalificerade debatten”, vilket syftar till 

den akademiska och intellektuella politiska debatten. Ratio arbetade med att anordna seminarier 

och att ge ut böcker, och tilldelades även ett vetenskapligt råd vars uppgift var att driva förlagets 

arbete framåt.98 

Eskilsson skriver att ”Timbros uppgift skulle vara att främja opinionsbildningen på arenor 

där SAF inte var lämpat att agera.”99 Genom Timbro och Ratio flyttades alltså opinionsbildandet 

från den interna sfären, mellan SAF och företagen, till att rikta sig utåt, till den allmänna 

opinionen såväl som till den ”kvalificerade debatten”. Ett av de främsta uppdragen var för 

förlagen att översätta viktiga liberala författare till svenska, och en viktig bok Eskilsson nämner i 

sin självbiografi är Hayeks The Road to Serfdom. Efter att ha erhållit rättigheterna att översätta 

boken, och efter ett långt översättningsarbete av det tjocka verket, gavs boken ut år 1983. 

Eskilsson skriver att de nu, till ett relativt billigt pris, gett studentgenerationen ”ett alternativ till 

Maos Lilla röda.”100 

Kristina Boréus presenterar i boken Högervåg en lista med ett urval av de böcker som 

publicerats av Timbro och Ratio förlag. Hon skriver att ”en stor andel av Timbros/Ratios titlar 

tyder på att böckerna för ut det marknadsliberala budskapet eller utgör managementhandböcker 

för företagare.”101 Vidare skriver Boréus att ”bland mer kända nyliberala författare som översatts 

till svenska och getts ut märks Henri Lepage, James Buchanan, Robert Nozick, Ayn Rand och 

Gordon Tullock.”102 De svenska författarna som getts ut är antingen direkt knutna till 

näringslivet, Timbro eller SAF, eller till den svenska högern (bland annat till dåvarande 

moderaterna eller folkpartiet). Boréus diskuterar även idéinnehållet i Timbros opinionsbildning, 

                                                 
97 Ibid., s. 210. 
98 Ibid., s. 211ff. 
99 Ibid., s. 211. 
100 Ibid., s. 214. 
101 Boréus, s. 115. 
102 Boréus, s. 116. 
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och jämför det med de kriterier för nyliberalism hon fört upp i inledningen. Hon menar att det är 

svårt att göra en sammanfattning av allt publicerat material på grund av dess stora omfattning, 

men skriver trots detta att det material som hon undersökt103 visar på ett enhetligt idéinnehåll. 

Hon skriver 

 

Slutsatsen är att materialet var genomgående just nyliberalt i sin samhällssyn och i kraven på förändringar. 

Inslag av annan högerideologi, t ex konservatism, förekommer mycket sparsamt. Formen på kampanjerna kan 

ibland likna högerpopulismens metoder, speciellt den enkla argumentering som bedrevs av 4 oktober. 

Idéinnehållet uttrycker många av de idéerna som klassificerats som nyliberala i föregående kapitel.104 

 

Boréus poängterar alltså att Timbro och Ratio publicerat böcker med genomgående nyliberalt 

idéinnehåll, och jämför deras opinionsbildande kampanjprojekt (däribland kampanjen ”4 

oktober”, med start 1983, som syftade till att manifestera mot löntagarfonderna105) med 

högerpopulistiska kampanjmetoder.  

De populistiska inslagen i SAF:s opinionsbildning är tydliga också när Eskilssons beskriver 

sin opinionsbildningsteori, som han kallar det Eskilssonska kretsloppet. Han beskriver i sin 

självbiografi, under kapitlet ”Från idé till förändring av verkligheten”, hur en idé som uppstår hos 

en individ utvecklas i diskussioner med andra individer, för att sedan bli så pass hållbar och 

attraktiv att en organisation med medel för masskommunikation plockar upp den och för 

budskapet vidare. När detta sker startar opinionsbildningens påverkan på allmänheten, vilket 

medför att de politiska partierna är tvungna att förhålla sig till idén eller budskapet. Till sist kan 

det politiska maskineriet förverkliga det som från början var en individs idé, och därmed har 

kretsloppet slutits, skriver Eskilsson.106 Han beskriver hur Timbro gick från att vara SAF:s organ 

för information, till att bli en tankesmedja som faktiskt producerade liberala idéer ”som berikade 

den politiska debatten”.107 Eskilsson poängterar också massmedias oerhört viktiga funktion som 

kanal för dessa budskap, och i sin självbiografi presenterar han en variant av den kretsloppsbild 

han skapade under sitt arbete vid Timbro.108  

                                                 
103 Materialet som Boréus undersökt är publicerat från och med bildandet av Timbro och Ratio, 1978, till och med 
Högervågs publiceringsdatum, 1994. 
104 Boréus, s. 129. 
105 Boréus, s. 117. 
106 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 217. 
107 Ibid. 
108 Figuren återfinns i Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 218. 
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3.5.1 Cityuniversitetet 

Som ett projekt i opinionsbildningsarbetet i slutet av 80-talet och i början av 90-talet, 

arrangerades seminarier, föreläsningar och kursverksamhet genom Timbro. Eskilsson är i sin 

självbiografi kritisk till de statliga utbildningsinstitutionerna, och skriver att ”genom regleringar 

och anslagsstyrning styrdes undervisning och forskning vid dessa alltmer på de politiskt korrekta 

spåren.”109 Därför var det viktigt, menar Eskilsson, att genom Timbro erbjuda ett alternativ till 

den statliga utbildningen. Undervisningsverksamheten fick projektnamnet City-universitetet, och 

projektet bestod i att hålla kurser i ämnen som politisk idéhistoria och äganderättsteori. För att 

CU inte skulle förknippas med Timbros tydliga ideologiska hållning, skriver Eskilsson, bestämde 

man sig i styrelsen för att inrätta Stiftelsen City-universitetet. Det första forskningsprojektet vid 

universitetet inleddes av Hans Zetterberg år 1991, med syftet att undersöka den svenska 

socialstaten. Projektet avslutades ett antal år senare, 1997, och innefattade bidrag av 17 forskare 

från olika ämnesområden. Eskilsson beskriver forskningsprojektet, och menar att det 

frambringade en alternativ bild av välfärdsdebatten i Sverige, och att det argumenterade för att 

statens vilja att monopolisera marknaden hindrar medborgarna från att aktivt delta i marknaden, 

och därmed försämras välfärden.110 

Vidare skriver Eskilsson att CU utvecklades under mitten av 90-talet, med Nils Karlson som 

rektor och med en nystartad masterutbildning. Även två större forskningsprojekt drog igång, det 

ena med temat ”Demokrati och konstitutionalism”, som drevs av Nils Karlson själv. Det andra 

projektet startades av Emil Uddhammar, med titeln ”Etik, dygder och socialt kapital”. Fler 

forskningsprojekt tillkom under slutet av 90-talet, och finansierades av NäFo, men i vissa fall 

även av privata forskningsstiftelser, skriver Eskilsson. Kurserna på CU tog emot studenter i form 

av personal från flera svenska storföretag, och kurserna fungerade ofta som fortbildning.111 

City-universitetet beskrivs av Eskilsson genomgående som ett viktigt komplement till de 

statliga utbildningarna som han anser var otillräckliga. Han skriver bland annat att 

 

Forskningen på det samhälleliga området var i stor och ökande utsträckning styrd av staten. Ett typexempel var 

att AMS forskade om AMS och kom fram till att det behövdes mer resurser till AMS. Därför var det ett 

angeläget projekt som Hans Zetterberg kunde dra igång 1991 – den svenska socialstaten skulle kartläggas.112 

 

                                                 
109 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 309. 
110 Ibid., s. 309, 335. 
111 Ibid., s. 336f. 
112 Ibid., s. 309. 



 

 

 

 

38 

Med startandet av CU följde möjligheten att bedriva forskning styrd av näringslivet istället för 

staten, och därmed erbjuda alternativa perspektiv på samhället. Helt i linje med Timbros övriga 

verksamhet framställdes genom CU forskning med syfte att fungera som referens i den 

akademiska och teoretiska debatten. Därför måste CU, trots sin korta livslängd (1988-2002113), 

betraktas som ett viktigt led i Timbros opinionsbildande verksamhet. 

4. Sture Eskilsson i jämförelse med Hayek och Lippmann 

För att utröna huruvida Sture Eskilssons idéer och den opinionsbildning han bedrivit genom SAF 

och Timbro har någon koppling till den idétradition som kommit ur MPS, går jag i denna sektion 

tillbaka till det teoretiska ramverk för undersökningen som återfinns i inledningskapitlet. Efter 

tematik jämförs Hayek och Lippmanns idéer med Eskilssons, för att undersöka hur de förhåller 

sig till varandra. 

4.1 Individualism före kollektivism och socialism 

Ett av de tydligaste karaktärsdragen för nyliberalismen är den starka argumentationen för 

individualism. Specifikt för nyliberalismen är också att använda individualismen, och individens 

frihet, som argument mot all form av kollektivism och socialism. Nyliberaler menar att en grupp, 

en organisation, eller en stat, omöjligt kan tillgodose alla individers behov. Kollektivistens idé om 

att en form av kollektiv fördelningspolitik, eller välfärdspolitik, ska vara gynnsam för alla, menar 

nyliberaler är en omöjlig föreställning. För nyliberalismen är individualismen en viktig byggsten, 

då de nyliberala idéerna förespråkar ett decentraliserat styre, och en minskad statsmakt, i syfte att 

maximera den individuella friheten. 

Walter Lippmanns individualistiska hållning lyser igenom i boken The Good Society, där han 

bland annat diskuterar statens förhållande till individen. Huvudproblemet som Lippmann ser det, 

är att en alltför omfattande statsmakt omöjligt kan se till alla individers behov. En statsmakt, 

menar Lippmann, kan inte ha tillräcklig kunskap om sakförhållanden i alla konflikter i samhället, 

vilket gör att besluten som fattas ofta är missanpassade eller rentav missgynnsamma, och därmed 

också odemokratiska. Istället bör parterna i en konflikt förses med verktyg för att själva besluta 

om vad som bör ske, och hur konflikten ska lösas. Han skriver, “Thus in a free society the state 

does not administer the affairs of men. It administers justice among men who conduct their own 

affairs.”114 I ett fritt samhälle ska alltså, enligt Lippmann, statens roll vara att tillhandahålla ett 

                                                 
113 Nils Karlson har skrivit mer ingående om City-universitetets historia i boken 
Karlson, Nils, City-universitetet: Det fria universitetet: 1988-2002, Stockholm: City University Press., 2001. 
114 Lippmann, The Good Society, s. 267. 
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system som ser till att individer sinsemellan kan sköta sina affärer. Vidare skriver han att “…in a 

liberal democracy the law must seek primarily to regulate human affairs by a system of individual 

rights and duties rather than by administrative commands from the ruling officialdom.”115 

Lippmann argumenterar för att staten inte bör ägna sig åt att diktera och detaljstyra sina 

medborgare, utan att den i en liberal demokrati bör fungera endast som ett ramverk för 

individuella rättigheter och skyldigheter. Många av de idéer som Lippmann uttrycker kan senare 

spåras i den nyliberalism som Hayek utformar.  

Friedrich Hayek diskuterar individualismen och kollektivismen i The Road to Serfdom, kap. 3. 

Han menar att det i grunden inte är något fel i att som socialist förespråka allas gemensamma 

välfärd, social rättvisa, jämlikhet och säkerhet, som är de grundläggande målen för socialismen. 

Vad Hayek kritiserar är de metoder som kollektivismen använder sig av för att nå denna sociala 

rättvisa, och går främst till angrepp mot den planerade ekonomin. Han menar att planekonomin, 

med sitt avskaffande av privata företag, privatägda produktionsmedel, och centraliserade 

ekonomiska planering, i sig inte skapar social rättvisa. Efter som synen på social rättvisa kan 

skifta från den ena stunden till den andra, och gynna olika grupper olika mycket, menar Hayek att 

den centralplanerade ekonomin blir ett vanskligt verktyg som kan göra stor skada om det 

används på fel sätt.116 Hayek argumenterar för att en konkurrenskraftig marknad inte behöver 

förknippas med laissez-faire, eller låt-gå-principen. Han skriver 

 

The liberal argument is in favour of making the best possible use of the forces of competition as a means of 

co-ordinating [sic] human efforts, not an argument for leaving things just as they are. It is based on the 

conviction that where effective competition can be created, it is a better way of guiding individual efforts than 

any other.117 

 

För att dra nytta av alla individers insatser och ansträngningar, menar Hayek att konkurrens på 

marknaden är det bästa verktyget, och därmed är den statliga centralplanerade ekonomin onödig, 

och till och med ett hinder för individens frihet. Värt att notera är att Hayeks syn på statens roll i 

ett demokratiskt samhälle inte kan likställas med idén om den minimala s k nattväktarstaten. Hayek 

menar att staten är en produkt av människans sociala behov, och att staten därmed också är 

nödvändig. Vad Hayek sätter sig emot är statens interventioner på marknaden. Staten ska endast 

fungera som formare av det regelverk som ser till att de individuella rättigheterna och friheterna 

                                                 
115 Ibid., s. 289. 
116 Hayek, s. 33f. 
117 Ibid., s. 37. 
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upprätthålls.118 Lippmann och Hayek har alltså samma inställning till staten – genom att den 

endast ser till alla individers rättigheter och skyldigheter, kan den överlåta makten över 

marknaden till individerna. Därmed skapas av sig själv ett fritt och rättvist samhälle. 

Sture Eskilssons resonemang om individualism kontra kollektivism påminner starkt om 

Hayeks. I sin promemoria, som citerats ovan, skriver Eskilsson att SAF bör arbeta för att bilda 

opinion för individers intressen, och därmed kritisera det kollektivistiska styret i Sverige. Han 

förklarar i promemorian att ”vi [SAF] har självfallet alltid slagit vakt om individens rätt till eget 

företagande. Jag menar att vi på ett mer genomgående sätt bör hävda detta synsätts fördelar för 

alla människor i samhället.”119 I Eskilssons resonemang går det att skönja en individualism som 

inte bara syftar till näringslivet och konkurrensen på marknaden, utan som verkar syfta till ett 

bredare synsätt, gällande för hela samhället. I sin kritik mot kollektivismen skriver Eskilsson 

dessutom att SAF bör verka för att belysa de individers rättigheter som ”riskerar att komma i 

kläm i den kollektiva kvarnen.”120 Eskilsson argumenterar här, precis som Hayek och Lippmann, 

att genom ett kollektivt synsätt förbises individernas intressen. Därför bör enligt Eskilsson 

näringslivet, och framförallt SAF, arbeta för att presentera det decentraliserade beslutsfattandet 

som är karaktäristiskt för det enskilda näringslivet.121 

Mycket av den kritik mot kollektivism som Eskilsson uttrycker i sin promemoria, och som 

han uttrycker genomgående i sin självbiografi, påminner i hög grad om den klassiska nyliberala 

argumentationen som tidigare förts av både Lippmann och Hayek. 

4.2 Den fria marknadens nödvändighet för ett gott samhälle 

En nödvändig konsekvens av avståndstagandet från all form av kollektivism och planerad 

ekonomi, är för nyliberalismen den fria marknaden, och det spontant ordnade samhället. Inom 

den liberala filosofiska traditionen återfinns idén om att samhället korrigerar sig självt, och bildar 

en spontan ordning, så länge individerna tillåts handla fritt. Resonemanget återfinns hos de 

klassiska liberalerna, såsom i Adam Smith’s teori om den osynliga handen, och Herbert Spencer’s 

teori om den spontana utvecklingen av samhällets institutioner.122 Idén om att det spontana 

handlandet i slutändan leder till ett gott samhälle är karaktäristisk även för nyliberalismen. 

                                                 
118 Blomgren, Anna-Maria. Nyliberal politisk filosofi: en kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek. 
Diss. Göteborg : Univ., 1997, s. 217. 
119 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle, s. 443. 
120 Ibid., s. 443. 
121 Ibid., s. 443. 
122 Blomgren, s. 157. 
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Walter Lippmann är i sin bok The Good Society konsekvent förespråkande av individens frihet 

i form av det decentraliserade och spontana styret, och sätter sig emot den överorganiserade och 

kollektivistiska samhällsordningen. Han uttrycker att det politiska läget i USA är instabilt, och 

hävdar att det starkt statligt organiserade samhället i själva verket skapar det kaos det ämnar 

förebygga. Han skriver, 

 

For more than two generations an increasingly coercive organization of society has coincided with an 

increasing disorder. […] The argument that it is ’chaos’ which compels the resort to authority cannot be true, - 

even though in an immediate situation it may be the only remedy for a present evil, - because, if it were true, 

the increase in coercive organization during the past three generations ought to have brought some increase in 

stability. But actually the disorder is greater than when the remedy began to be adopted and there is, therefore, 

an overwhelming presumption that it is coercion which is creating the chaos it purports to conquer.123 

 

Den starka organisering av samhället som den amerikanska staten genomfört under de senaste 

generationerna för att motverka oordning, har alltså enligt Lippmann i själva verket lett till en 

större oordning. Han argumenterar alltså för att det i själva verket är den statliga organiseringen 

av samhället som leder till kaos och instabilitet. I sitt fortsatta resonemang argumenterar han för 

att en stat som strävar efter total organisering av samhället också ständigt kräver mer disciplin, 

administration och intelligens, vilket i sin tur leder till en överorganiserad stat som är omöjlig att 

överblicka och kontrollera. Lippmann avslutar sitt resonemang med att påstå att “this is the 

sickness of an over-governed society, and at this point the people must seek relief through 

greater freedom if they are not to suffer great disasters.”124 Det överorganiserade samhället är 

enligt Lippmann ett sjukt samhälle, som inskränker individernas frihet. Därför bör den styrande 

makten begränsas till att endast tillhandahålla en uppsättning regler, inom vilka individer kan 

handla fritt. Så här långt utgår Lippmann från den klassiska synen på en liberal demokrati. Vidare 

skriver han 

 

The aggrieved individual may go to law and may invoke the coercive power of the state if he can prove his case. 

But he does not have to go to law or into politics: he may, if he chooses, make a private settlement which on 

the whole seems more suitable in the circumstances, more advantageous all around, more productive of good 

will, than an appeal to the force of the state.125 

 

                                                 
123 Lippmann, The Good Society, s. 38f. 
124 Ibid., s. 40. 
125 Ibid., s. 289. 
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Lippmann menar alltså att en individ endast ska uppsöka stöd från lagen, och därmed utnyttja 

statens makt, om denne kan presentera bevis i sitt fall. Men Lippmann presenterar ett alternativ – 

individen måste inte vända sig till lagen. Individen ska enligt Lippmann ha möjlighet att själv göra 

en överenskommelse med den berörda motparten, om detta verkar mer passande för den 

specifika situationen och omständigheterna. Han föreslår aldrig i vilken situation en sådan 

överenskommelse eventuellt skulle vara bättre än att vända sig till lagen, men det framgår att 

Lippmann föredrar en slags kontraktsöverenskommelse mellan de berörda parterna, framför en 

inblandning av staten. I en liberal demokrati måste staten alltså, enligt Lippmann, kunna överlåta 

uppgörelser av affärer och exempelvis marknadstvister till individerna, istället för att genom 

lagstiftning kontrollera människors inbördes relationer och marknadsaktiviteter. 

Även Hayek uttrycker idéer som menar att den spontana ordningen är att föredra, och att 

den i sig skapar ett gott samhälle. Anna-Maria Blomgren skriver att Hayek i boken Law, Legislation 

and Liberty argumenterar för de moraliska reglernas spontana framväxt. I ett kapitel behandlande 

Hayeks syn på den spontana ordningen, skriver Blomgren ”En del regelbundenheter finns i 

traditioner som individerna har gemensamt. Moraliska regler är ofta spontana på det sättet, de har 

inte skapats med avsikt. De har vuxit fram och överförts från generation till generation.”126 Hon 

skriver även att Hayek jämför dessa spontant framväxta moraliska regler med den ekonomiska 

marknaden, vilken han menar är ett uttryck för denna spontana ordning. Hon skriver även att 

marknadsordningen enligt Hayek inte bygger på någon form av gemensamt mål, utan är en 

ordning som koordinerar individers handlingar, trots individernas skilda intentioner. Hayek 

menar således att marknadsordningen, på grund av sin spontana organisation, är en ordning som 

möjliggör att individer kommer överens, trots deras skilda intressen.127 Enligt Hayek är alltså 

kapitalismen den mest överlägsna spontana ordningen, vilket gör den till en oerhört viktig 

byggsten i det goda samhället, och för Hayek är kapitalismen därför oundviklig.128 

Sture Eskilsson diskuterar i debattboken Statens finanser de indirekta skatterna i Sverige under 

mitten av 1900-talet. Den viktigaste och starkaste invändningen, menar Eskilsson, mot denna 

form av beskattning är att ”de upphäver det fria konsumtionsvalet”129. Eskilssons huvudargument 

är alltså att punktbeskattning av varor är en inskränkning av den fria marknaden, och att det i 

förlängningen även innebär en inskränkning av individens konsumtionsfrihet. Det är i 

diskussionen om skatterna och den fria konsumtionen som Eskilsson ger uttryck för sin 

                                                 
126 Blomgren, s. 158. 
127 Ibid., s. 160. 
128 Ibid., s. 162. 
129 Eskilsson, Statens finanser, s. 19. 
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uppfattning vad gäller statens styrning av medborgarna. Senare i detta resonemang uttrycker han 

att ”det är icke statsmaktens uppgift att avgöra vad som är nyttigt för medborgarna”130, och menar 

därmed att staten borde lämna marknaden ifred, och låta medborgarna själva bestämma vad som 

är nyttigt för dem. I sin promemoria till SAF:s styrelse från 1971, skriver Eskilsson om de 

värderingar SAF bör presentera i sin opinionsbildning. Även där argumenterar han för vikten av 

näringslivets decentraliserade styre som motpol till det alltmer kollektivistiska socialdemokratiska 

styret. Han skriver 

 

Samtidigt som maktapparaten, socialdemokratin - fackföreningsrörelsen, arbetar efter allt mer kollektivistiska, 

centralistiska former är det uppenbart att denna politik har fött en motreaktion bland stora medborgargrupper, 

som ännu är ganska vildvuxen och oartikulerad. Det gäller för oss att visa fram den modell för ett 

decentraliserat beslutsfattande, som det enskilda näringslivet representerar.131 

 

Eskilsson menar alltså att SAF bör stå för det decentraliserade beslutsfattandet, och därmed 

förespråka näringslivets sätt att styra framför det centraliserade beslutsfattandet. 

Idéerna om en fri marknad som en nödvändig följd av ett fritt och liberalt samhälle speglas 

tydligt i Eskilssons texter. Trots att de idéer Eskilsson uttrycker inte är lika tydligt formulerade, 

och att resonemangen inte förlängs i samma grad som de idéer om den fria marknaden som 

återfinns hos både Hayek och Lippmann, finns det genomgående likheter mellan dessa och 

Eskilssons resonemang kring marknaden och individen. Lippmanns resonemang kring statens 

otillräckliga kännedom om alla individers privata affärer, återfinns hos Eskilssons när han 

argumenterar för att staten skall överlåta till individerna att välja vad de vill konsumera, utan att 

styras av någon överordnad moralisk uppfattning. Även argumentationen för det decentraliserade 

styret återfinns hos Lippmann och Hayek, såväl som hos Eskilsson.  

4.3 Misstron mot etablissemanget, och beskrivningen av demokratin i fara 

Både inom nyliberalismen och populismen återfinns idéer som uttrycker en misstro mot den 

styrande eliten, eller ”etablissemanget”. Det är också vanligt förekommande inom populismen att 

måla upp ett katastrofscenario, och att argumentera för att samhället är på väg utför, mot 

undergång eller katastrof. Vanligast inom nyliberalismen är argumentet om att socialismen alltid 

                                                 
130 Ibid., s. 20. 
131 Eskilsson, Från folkhem till klassamhälle (Bilaga: Ett Hemligt PM, Föredragning för SAF:s styrelse 18/3 71, 
”Informationsverksamheten”), s. 443. 
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utvecklas till att bli totalitär, och att socialismen således är det största hotet mot individernas 

frihet, och mot demokratin.  

Walter Lippmann skriver i The Good Society att statens centraliserade styre och omfattande 

organisation aldrig kommer att kunna representera ”folkets” vilja. Han menar att staten omöjligt 

kan besitta den sakkunskap som krävs för att lösa varje enskild konflikt. Detta beror enligt 

Lippmann på den begränsade verklighetsuppfattningen i det mänskliga medvetandet. Han 

skriver, 

 

The essential limitation, therefore, of all policy, of all government, is that the human mind must take a partial 

and simplified view of existence. The ocean of experience cannot be poured into the little bottles of our 

intelligence. […] It is, therefore, illusion to imagine that there is a credible meaning in the idea that human 

evolution can be brought under conscious control.132 

 

Eftersom Lippmann anser att statsmaktens kunskap om verkligheten är otillräcklig, menar han att 

det är en illusion att tro att den mänskliga utvecklingen skulle kunna kontrolleras på ett medvetet 

sätt. Den naturliga ordningen måste alltså vara motsatsen – den spontana ordningen, där 

individer sköter sina egna affärer. Därför är den centraliserade demokratiska staten med 

representanter för folket en korrupt stat enligt Lippmann, eftersom staten aldrig kan sägas 

tillfredsställa ”folkets” vilja. Lippmanns misstro mot statens förmåga att styra enligt folkets vilja 

lyser igenom i flera av hans texter. I The Phantom Public diskuterar han diskrepansen mellan 

verkligheten och individers bild av verkligheten, något han menar uppstår eftersom en individ 

inte kan besitta all objektiv kunskap om ett visst sakförhållande. Lippmann menar att detta även 

gäller statens verklighetsbild, och skriver att “It [the government] is also subject to the same 

corruption as public opinion.”133 I inledningen till The Good Society förklarar Lippmann att den 

starka tron på staten i princip är ett hot mot demokratin. Han menar att den socialistiska 

ideologin är så stark, att alla som tänker annorlunda ses som reaktionära och konservativa. 

 

So universal is the dominion of this dogma over the minds of contemporary men that no one is taken seriously 

as a statesman or a theorist who does not come forward with proposals to magnify the power of public officials 

and to extend and multiply their intervention in human affairs. Unless he is authoritarian and collectivist, he is a 

mossback, a reactionary, a best and amiable eccentric swimming hopelessly against the tide. It’s a strong tide.134 

                                                 
132 Lippmann, The Good Society, s. 30f. 
133 Lippmann, Walter, The Phantom Public, texten återfinns i boken Lippmann, Walter, (ed.) Lare, James & Rossiter, 
Clinton, The essential Lippmann, s. 111. 
134 Lippmann, The Good Society, s. 4. 
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Lippmann uttrycker i denna passage att den socialistiska rörelsen i mellankrigstiden är så stark att 

de liberala idéerna knappt får något gehör, vilket verkar oroa honom. Som kolumnist på 1930-

talet, i The New York Herald Tribune, fortsatte Lippmann att skriva om det dåvarande styret som 

korrupt, men gav även uttryck för det förfall han tyckte sig se i västvärlden. I en artikel från 1938 

skriver Lippmann 

 

The more I see of Europe the more deeply convinced do I become that the preservation of freedom in 

America, or anywhere else, depends upon maintaining and restoring for the great majority of individuals the 

economic means to remain independent individuals. The greatest evil of the modern world is the reduction of 

the people to a proletarian level by destroying their savings, by depriving them of private property, by making 

them helpless employees of a private monopoly or of government monopoly. At that point they are no longer 

citizens. They are a mob.135 

 

Lippmann målar upp ett ödesdigert scenario, där den individuella friheten är hotad. Han låter 

ondskan i världen gestaltas av den socialistiska politiken som förespråkar statliga och privata 

monopol, och som Lippmann menar på så sätt berövar individer deras privata egendomar. För 

honom är den ekonomiska friheten oerhört viktig, och därför ser han socialismen och 

kollektivismen, och idén om en planerad ekonomi, som det största hotet mot individens frihet. 

Lippmann menar dessutom att genom detta berövas individernas medborgarskap – de är inte 

längre medborgare i en liberal stat, de reduceras till en pöbel.  

Dessa idéer återfinns även inom nyliberalismen, inte minst i Hayeks texter. I sitt mest 

inflytelserika verk, The Road to Serfdom, ger Hayek uttryck för samma idéer och resonemang som 

Lippmann. Han skriver under kapitlet ”The Socialist Roots of Nazism” om nationalsocialismens 

rötter i socialismen, och menar att nazismen i 30-talets Tyskland är produkten av en lång 

utveckling av socialismen, som tagit sin början långt tidigare. Hayek beskriver även hur socialister 

och nationalsocialister utnämnt samma personer som föregångare: “The connection between the 

most important ancestors of National-Socialism – Fichte, Rodbertus, and Lassall – are at the 

same time acknowledged fathers of socialism.”136 Genomgående i detta kapitel, och på flera andra 

ställen i boken, lyfter Hayek fram socialismens närhet till totalitarism, och dess oundvikliga 

utveckling mot diktatur. Genom att diskutera den totala organisationen av samhället, som var en 

                                                 
135 Lippmann, Walter, ”How Liberty is lost”, Today and Tomorrow, New York Herald Tribune, 1938, återfinns i boken 
(ed.) Lare, James & Rossiter, Clinton, The essential Lippmann, s. 45. 
136 Hayek, s. 173. 
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av nationalsocialisternas huvudsakliga idéer, i förhållande till den socialistiska idén om att 

organisera arbete och produktion, menar han att socialismen bör ses som en fara. Hayek skriver 

 

the impetus of the movement towards totalitarianism comes mainly from the two great vested interests, 

organised capital and organised labour. Probably the greatest menace of all is the fact that these two most 

powerful groups point in the same direction. They do this through their common, and often concerted, 

support of the monopolistic organisation of industry; and it is this tendency which is the great immediate 

danger. While there is no reason to believe that this movement is inevitable, there can be little doubt that if we 

continue on the path we have been treading, it will lead us to totalitarianism.137 

 

Hayek uttrycker här den karaktäristiskt nyliberala rädslan för den kollektivistiska rörelsens 

utveckling mot totalitarism. Han menar att den socialistiska strävan efter att organisera kapitalet 

och arbetet, är ett direkt förstadium till totalitarism. Likheten med Lippmanns resonemang är 

slående, och Hayek framhäver här också de populistiska drag som ingår i nyliberalismen. 

Även Sture Eskilsson ger uttryck för en bild av ett samhälle på väg mot förfall. I 

debattboken Statens finanser beskriver han hur det på det politisk-ekonomiska planet är dags att 

göra ett val – ”antingen får man slänga högtsyftande finanspolitiska strävanden över bord eller 

också tvingas man av önskan om en perfekt dirigerande ekonomisk politik överge folkstyrelsens 

idé.”138 Att dirigera den ekonomiska marknaden är för Eskilsson alltså likställt med diktatur och 

totalitarism. Liknande idéer presenterar Eskilsson i promemorian från 1971, där han förklarar att 

SAF:s opinionsbildning bör verka på ett kraftigare vis, då han oroar sig för den ”vänstervridna” 

politiska debatten. Eskilsson skriver att ”Vänstervågen har under det senaste året kommit in i en 

andra fas. Skummet ryker inte så uppseendeväckande högt som i den närmast föregående 

perioden, men dyningen har desto farligare styrka.”139 Det är tydligt hur Eskilsson anser att den 

politiska debatten inte bara har fel fokus, den drivs också av en ”vänstervåg” som är direkt farlig 

för samhället. Det är mot denna farliga rörelse som SAF:s opinionsbildning måste verka, menar 

han. Vidare talar Eskilsson om undervisningen och läroböckerna i skolan, och skriver att SAF 

bör ”reagera mot vänsterindoktrineringen.”140 Han beskriver alltså undervisningen som 

indoktrinerad av vänsterrörelsen, vilket tydliggör den misstänksamhet han hyser inför den 

                                                 
137 Hayek, s. 200. 
138 Eskilsson, Statens finanser, s. 69. 
139 Eskilsson, Från folkhem till nytt klassamhälle (Bilaga: Ett Hemligt PM, Föredragning för SAF:s styrelse 18/3 71, 
”Informationsverksamheten”), s. 439. 
140 Ibid., s. 439. 
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styrande makten. Vi kan därmed notera att Eskilsson uttrycker ännu en idé som är karaktäristisk 

för nyliberalismen, såväl som för populismen. 

5. Slutdiskussion och sammanfattning 

Genom att återknyta till den inledande teoretiska ansatsen, kan vi i undersökningen se att många 

av de idéer Sture Eskilsson presenterar i sina texter i hög grad faller inom ramverket för 

nyliberala och populistiska idéer. Tydligast framträder detta i Eskilssons promemoria från 1971, 

som var avsedd för SAF:s styrelse och bidrog till att forma organisationens 

opinionsbildningsverksamhet under 70- och 80-talet. I promemorian uttrycker Eskilsson den för 

populismen karaktäristiska, dystopiska beskrivningen av en socialistisk politik. Han argumenterar 

genomgående för att den kollektivistiska och centraliserade politiken som bedrivs av den 

socialdemokratiska regeringen är ett hot för den svenska demokratin, något som framgår tydligt 

av promemorian såväl som av debattboken Statens finanser. Han är även starkt kritisk mot den 

kollektivistiska ekonomiska politiken, och främst attackerar han punktbeskattning på varor och 

monopolisering på marknaden, och menar att detta upphäver det fria konsumtionsvalet. 

Genomgående lyser Eskilssons individualism igenom i texterna, och han argumenterar på flera 

ställen för att en centraliserad och kollektivistisk ekonomisk politik hotar individens frihet. 

Eskilsson framför alltså en mängd argument som är karaktäristiska för nyliberalismen, och som 

ofta påminner starkt om Hayeks och Lippmanns idéer. 

Undersökningen lyckas inte påvisa någon direkt koppling mellan Sture Eskilsson och någon 

av medlemmarna i MPS, vilket hade kunnat stärka misstanken om en koppling mellan de båda 

organisationerna. På grund av undersökningens begränsning i omfång lades fokus istället på en 

jämförelse av Friedrich Hayeks handlingar och utsagor i samband med bildandet av FMSP och 

MPS, och de idéer och det arbete Sture Eskilsson stod för vad gäller opinionsbildningen i 

Sverige. Trots avsaknaden av en direkt koppling går det att se en likhet i såväl idéformulering som 

i opinionsbildningsarbete och forskningsarbete. Under 40-talet, när The Road to Serfdom hade väckt 

nytt liv i de marknadsliberala idéerna i USA, insåg Friedrich Hayek att det krävdes samlade krafter 

för att bilda opinion i de frågor som gynnade näringslivet. Han hade en stor betydelse för 

bildandet av forskningsprojektet Free Market Study Project, vid University of Chicago, vars 

uppgift bestod i att ta fram vetenskapliga ekonomiska fakta för att understödja de idéer Hayek 

presenterat i sin bok. Således skapade sig Hayek stöd i opinionsbildningen på det akademiska 

planet. För att sedan även skapa gehör för idéerna internationellt, såg han till att samla tänkare 

från hela västvärlden för att tillsammans med dem formulera riktlinjer för den politiska 
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ekonomin, i linje med de nyliberala idéer som han, Lippmann och Popper tidigare formulerat. 

När vi ser till Sture Eskilsson i ljuset av denna nyliberalismens födelse, upptäcker vi en rad 

likheter i idéerna om hur opinionsbildning bör bedrivas. Eskilsson poängterar framförallt i sin 

promemoria, men även i sin självbiografi, vikten av att bedriva opinionsbildningen på alla plan i 

samhället – inom skolan, den intellektuella debatten och, genom massmedia, även allmänheten. 

Genom att se till att med hjälp av SAF och NäFo starta bolaget Timbro, vars verksamhet har 

bestått främst i bokutgivning, men som senare även fungerat som en nyliberal tankesmedja, 

kunde Eskilsson genomföra de planer för opinionsbildning som han presenterade i sin 

promemoria. Vad som ytterligare är intressant när vi ser till Eskilssons arbete i ljuset av de 

nyliberala och populistiska idéerna, är att dessa idésystem innehåller de grundelement som 

Eskilsson arbetade för att bygga i Sverige. De populistiska dragen i nyliberalismen innebär just 

detta skapande av en nyliberal ideologi, som både Eskilsson och Hayek talar om och arbetar för, 

för att sedan bilda opinion för den. Vidare innefattar idésystemet också en tydligt definierad 

meningsmotståndare. För både Hayek och Eskilsson utgörs denna fiende av socialismen eller 

socialdemokratin. De båda argumenterar för att socialismen och kollektivismen är nära 

besläktade med det totalitära styrsättet, och målar därmed upp det undergångsscenario som är 

karaktäristiskt för populismen. Det finns alltså tydliga indikationer på att Eskilsson inspirerats av 

Friedrich Hayeks sätt att arbeta för att bilda opinion, och det är tydligt att Eskilsson delar många 

av sina idéer om ekonomin och politiken med Hayek. Därför är det även möjligt att hävda att det 

arbete Sture Eskilsson genomfört vad gäller SAF:s opinionsbildning, är ett uttryck för den 

nyliberala idétraditionens intåg i Sverige. Eskilsson formulerar genom opinionsbildningen en 

intellektuell grund för nyliberalismen, och bidrar på så vis till att skapa fenomenet nyliberalism i 

Sverige. 

Sammanfattningsvis påvisar undersökningen att många av de idéer Sture Eskilsson 

presenterar kan kategoriseras som nyliberala. Därför finns det även skäl att misstänka att 

Eskilssons arbete inom SAF var starkt påverkat av händelserna och utsagorna i samband med 

bildandet av Mont Pelerin Society. Huruvida Eskilsson som ensam aktör haft någon inverkan på 

den allmänna politiska debatten i Sverige under 1900-talets andra hälft, kan denna undersökning 

inte klargöra. Däremot påvisar undersökningen en stark likhet mellan Hayeks och Eskilssons 

idéer om hur opinionsbildningsarbete bör bedrivas, och vilken typ av idéer som bör ingå i denna 

opinionsbildning. Idén om en nyliberal opinionsbildning i Sverige har därmed existerat, och 

möjligen har den bidragit till den ”högervåg” som Kristina Boréus menar, i sin bok med samma 

namn, nått den politiska debatten i Sverige under slutet av 1900-talet. Sture Eskilsson, SAF och 
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Timbro är alltså några mycket viktiga aktörer i förklaringen av de nyliberala idéernas framväxt i 

Sverige. 

Framtida forskning på området bör fokusera på att kartlägga huruvida andra svenska 

debattörer och opinionsbildare haft någon direkt koppling till Mont Pelerin Society. Det vore 

även intressant att närmare undersöka Karl Popper, Walter Lippman och Friedrich Hayeks 

mottagande i svensk press i början av 1900-talet, för att därmed kunna utreda i vilken 

utsträckning dessa tänkare inspirerat till nyliberala idéer i Sverige. 
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