
För vem är det i så fall ett framsteg; för de 
människor som känner sig gynnade av 
just dessa politiska ingrepp, definitions
mässigt för alla människor eller endast för 
de politiker som får förverkliga sina 
drömmar och göra allmän lag av sina ide
al? 

Det är kanske alltför lättköpt att starkt 
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Olof Petersson (red): Maktbegreppet. 
Carlssons 1987 

Maktutredningen tillsattes för två år se
dan med uppgift att kartlägga hur maktre
surserna i Sverige är fördelade, inte minst 
i organisationer, näringsliv, offentlig sek
tor och medier. Under ordföranden Olof 
Peterssons ledning har arbetet bl a inrik
tats på regelsystemens roll för demokra
tin. Väljarna antas med röstsedeln vara 
med och utforma inte bara en regering 
utan även den arena där de centrala be
sluten fattas. För att precisera denna an
sats har Petersson bl a anlitat begrepp 
från den tyske rättsvetaren Hans Kelsen. 

Av denna inriktning märks dock gans
ka litet i Maktbegreppet. Trots ambitiösa 
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kritisera ett ambitiöst försök att skildra en 
politisk vision av ett bättre samhälle. Men 
vill man skriva om individualismens, fri
hetens och marknadens alla inneboende 
möjligheter och skildra detta som fram
tidens "projekt", måste man faktiskt vara 
någorlunda konsekvent. 

rubriker ägnar sig flertalet av bidragsgi
varna åt en yvig lek med ord och utdragna 
referat av tidigare forskning. Läsaren 
startar nyfiket, men bedövas snart av 
strömmen av termer, namn och distink
tioner. Ger ord som "handlingsmakt", 
"strukturmakt", "statushänsyn" etc verk
ligen en fördjupad syn på maktutövning
ens konst? Man påminns snart om Max 
Webers reflektion att maktbegreppet är 
"alltför sociologiskt vagt" för att menings
fullt kunna analyseras. 

Särskilt två bidrag i boken skiljer sig 
från mängden. Temaforskaren Svante 
Beckman förmedlar i uppsatsen "Sorte
rad makt" flera subtila och självständiga 
iakttagelser. Dessa gäller inte minst män
niskors psykologiska kluvenhet inför 
makt och auktoritet. Att möta naken 
makt är "upprörande", menar Beckman 
och pekar på att maktutövning alltid 
tvingats beslöja sig på olika sätt. Han pe
kar på de hierarkiska dragens skenbara 
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upplösning t ex i arbetslivet och på deras 
ersättande med horisontell pseudokam
ratlighet 

Stig Strömholm ger i "Makt och rätt -
från den juridiska sidan rågången" en ide
historisk expose av stort intresse. Han 
menar bland annat att juristernas med
verkan i utformningen av maktens institu
tioner och begrepp blivit alltmer villkorlig 
och defensiv. Politiker och samhällsveta
re har trätt i deras ställe. Strömholm synes 
även på visst sätt beklaga att rättens na
turrättsliga grundval underminerats. 
Samtidigt framstår · han kluven inför de 
tecken på naturrättslig renässans som 
framträtt i modern tid. 

Jämte boken Maktbegreppet har Olof 
Petersson också givit ut en egen studie, 
Maktens metaforer, där han söker be
handla bildspråkets makt över det stats
vetenskapliga tänkandet. Det är en ambi
tiös men tungläst och litet osorterad bok, 
som därtill innehåller mer än vad titeln ut
säger. Petersson berör frejdigt några cen
tralfrågor i statsläran: samhällets lagbun
denhet, innebörden av "institutioner", 
gränslinjen stat-samhälle m m. Boken 
har karaktär av en personlig läsning av en 
vid litteratur på området inför det fortsat
ta arbetet, och man emotser detta med 
förväntningar. 

Olof Petersson: Maktens metaforer. 
Carlssons 1987 

En debatt har i sommar blossat upp med 
anledning av maktutredningens två 
debutvolymer. I Sydsvenska Dagbladet 
har samhällsvetaren Lennart Berntson 
hävdat, att maktutredningen väsentligen 
delar den socialdemokratiska regeringens 
syn på makt. Demokrati tolkas som tan
ken att folket kan välja vilken typ av makt 
som skall råda, och "demokratin är likty
dig med en oinskränkt, suverän och inter
ventionistisk folkmakt". Berntson menar 
att denna syn på folkstyret inte stämmer 
med verkligheten, men väl med socialde
mokratins önskningar. De faktiska makt
grupperna utelämnas också ur studiet: "I 
Maktutredningens uppläggning och be
greppsvärld existerar ingen industri- och 
finansaristokrati, inget uppåtsträvande 
skikt av nyvräkiga konsult- och börshaj ar, 
inget socialdemokratiskt-fackligt broder
skap med fast grepp om den offentliga 
sektorns ledande organ och befattningar, 
inget inom bildnings- och ämbetsvärlden 
baserat och i deklination statt borger
skap, och allra minst den stora massan 
'där nere', över vars huvuden historien 
alltid har och alltid kommer att formas." 

Denna tolkning av utredningens syn
sätt har energiskt bestridits av Olof Pe
tersson, och den är säkert överdriven. 
Men att utredningen knappast kommer 
att anlägga något mörkt maktperspektiv a 
la Ehnmark och Machiavelli står redan på 
detta stadium klart. 1990 skall arbetet va
ra avslutat, och då vet vi förhoppningsvis 
svaret. 


