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En diskussion om liberalismens betydelse landar ofta i ett resonemang kring dess resultat. 
Beundrande - och med rätta såklart - skådar vi omkring oss de landvinningar som möjliggjorts 
av fria människors händer, i form av konkret välstånd. Teknisk utveckling, seger över 
sjukdomar, hastigt minskande svält och fattigdom; alla är de blixtrande tydliga exempel på 
frihetens segertåg över världen. Givetvis utgör dessa segrar bränsle åt liberalens 
argumentation och övertygelse, men att anlägga ett försvar av friheten med alltför tydlig 
tonvikt på dess ekonomiska förtjänster, har också en baksida. Frihet och liberalism är 
nämligen så mycket mer än blott pengar och marknader. Frihet utifrån liberalens 
utgångspunkt är frihet från tvång.1 
 
Just därför finns en inbyggd motsättning i att i att enbart fokusera på en sådan typ av frihet 
med hänsyn tagen till dess resultat. Liberalismen är, till skillnad från sina ideologiska 
konkurrenter socialismen och konservatismen, inte samhällsdanande. Liberalismen har inget 
kollektivt mål med samhället, inga uttalade påbud eller diktat om hur man ska sträva mot 
något gemensamt större, och således heller ingen plan. Liberalismen utgår ifrån friheten för 
frihetens skull, inte för statskassans. 
  
Vår politiska verklighet har givetvis gjort en moraliskt försvarande position svår. En position 
baserad på rättigheter och moral tycks i sanning avlägset den idag rådande debatten i Sverige, 
där hjälmtvång, apoteksmonopol och sockerskatt förefaller vara frågor av signifikans för den 
lagstiftande församlingen. Att rusa in i den debatten, med ett ifrågasättande av de principiella 
grundvalarna till om det överhuvudtaget är rätt att ha skatt, känns kanske inte helt 
okomplicerat. 
 
Att argumentera för liberalismen är således på vissa sätt enkelt, och på andra sätt svårt. Å ena 
sidan är delar av det frihetliga idéstoffet anammat av breda politiska krafter, såsom 
grundläggande yttrandefrihet, religionsfrihet och äganderätt. Å andra sidan, har framförallt 
socialistiska krafter lyft fram statens betydelse för förverkligandet av dessa historiska 
befrielsereformer, något de menar ger ytterligare belägg för att lägga mer och mer makt i det 
offentligas händer. Liberalens principiella utgångspunkt, att statens primära uppgift är att 
skydda individen och dennes rättigheter, kommer i kläm i det ögonblick frihetsvännen skapar 
ett samhälleligt, gemensamt mål, och argumenterar för detta. En politiker som kallar sig 
liberal har svårt att vara sina ideal trogen, och samtidigt söka ett samhällsdanande 
förändringsmandat. Man säger: ”frihet är bra för att det fungerar”, inte ”frihet är bra för att vi 
får vara fria”.  
  
Detta synsätt stipulerar att man är fri för att det gagnar ett annat mål än det man själv har för 
sitt liv.Om dagens borgerlighet argumenterar för friheten därför att det leder till växande 
ekonomi och således mer skatteintäkter, då har något väldigt viktigt glömts bort: idén om 
människan som ett självändamål. Visst är det förträffligt bra att en idé fungerar och leder till 
goda resultat, men det enorma fokus på framförallt liberalismens förtjänster i form av tillväxt 
och utveckling, har - som nämnts ovan - skänkt ideologin någonting den utifrån moralisk 
synvinkel egentligen inte har: ett mål. Och vad värre är, ett kollektivistiskt sådant. 
 
Problemet, som jag ser det, med liberalismens segrar, har alltså inte att göra med någon 
framstegsfientlig pessimism eller återhållsamhet. Istället när jag en oro, att vi som kallar oss 

                                                
1 Denna frihet från tvång har många utgångspunkter, och försvaret för dessa varierar. De flesta 
liberaler ställer dock upp på att detta är den ideologiska kärnan. Jag använder Ayn Rands och således 
objektivismens negativa rättigheter som moraliskt och principiellt fundament. 



liberaler tar dessa segrar för givna, och i vår iver att vinna den snabba debatten, omvandlar 
liberalismens resultat till dess uttalade mål. Liberalismen som moralisk princip stannar vid 
den fria människan. Den bärande tanken att lämna människor i fred är en tidlös princip, en 
universell moral applicerbar på den enskilde individen i alla samhällen, i alla tider. Vad 
människor sedan gör med denna frihet, är inte för friheten själv att bedöma och uttala sig om. 
Den liberala positionen att frihet är avsaknad av tvång, kan ju omöjligen ge någon rätt att 
tvinga andra att underkasta sig samhällets mål. Friheten har och är sitt eget värde. 
 
Nu klarnar motsättningen. Man vandrar från frihet enligt definitionen avsaknad av tvång, 
antecknar det ekonomiska resultatet, ser att det är gott, utnämner resultatet till mål, och 
motiverar tvång med en statligt administrerad plan för att uppnå målet. 
 
Att komma bortom och tillbaka från idén om ett mål är enligt mig liberalismens idag största 
utmaning. Idén om en samhällets slutpunkt skär genom alla de ideologier och rörelser som 
vill begränsa människans frihet: socialism, religiös fanatism, klimathysteri, såväl som 
allsköns misantropiska, behjärtansvärda och skaparfientliga läror. Att stå ensam bland 
fördelningsivrare, självutnämnda undergångsprofeter och presumtiva samhällsomstörtare och 
säga att man inte har någon plan, är inte en särskilt enkel utmaning, men ack så viktig. 
  
Ty det är då liberalen tror sig ha funnit metoder och medel, med vilka staten skall styra 
människor mot ett gemensamt ändamål, som han förlorar sin unika position som försvarare av 
individen och som motståndare till kollektivism. Som ett tydligt exempel konstateras att 
liberalismens skapade mål har blivit tillväxt och ekonomisk utveckling. Två väldigt trevligt 
företeelser i och för sig, som man får förstå att den frihetsälskande människan omhuldar. Men 
de är utfall och kan förvisso fungera som pedagogiska argument, men de är inte självändamål. 
Bara individen är ett självändamål. 
 
Dock. Upprymda av att ha skapat sig ett mål har personer som kallar sig liberaler hemfallit åt 
att konstruera en plan. De motiverar flera inskränkningar i sitt eget ideologiska fundament för 
att möjliggöra sitt uttalade mål.  
 
Ett konkret exempel som kan kasta ljus över motsättningen mellan den liberala synen på 
frihet och kollektiv plan är diskrimineringslagstiftningen. Då liberaler såg att deras 
värderingar frigjorde människor och skapade möjligheter för dessa, vaknade socialister till liv 
och menade att dessa resultat av enskildas slit plötsligt var kollektiv egendom. Här försvarade 
inte liberaler den enskilde, utan stövlade rakt på kollektivismens mina. Antagligen lurade man 
sig själv, och märkte hur som helst inte den bildliga explosionen: plötsligt var det liberalt att 
tvinga exempelvis en krogägare att släppa in personer på sin egendom mot sin vilja. Man 
hade låtit planen motivera ingrepp i en rättighet. Kontradiktionen och inkonsekvensen i ett 
sådant resonemang gör mig i princip snurrig i detta nu.2 
 
Jag tror att denna liberalismens reträtt som försvarare av principer har att göra med det 
mycket skarpa fokus på ekonomi som präglar den politiska debatten i vårt land idag. 
Frihetens stora, ovan påtalade, förtjänster då det kommer till just ekonomi, har fått många att 
glömma bort att liberalism egentligen inte alls behöver handla om penningen. 
Ekonomiperspektivet har minskat bredden av det spektra som är ideologin, och fått mången 
liberal att tro att allt handlar om marknader, då det egentligen handlar om frivillighet. 
Liberaler tycks ha glömt bort att många typer av frivillighet existerar utan utbyte av monetära 
värden. Dessa frivilligheter konkretiseras i form av organisationer, stiftelser, välgörenhet, 
donationer, och andra civilsamhälleliga institutioner och begrepp. Företeelser som kvävts av 
                                                
2 Bland andra Friedrich Hayek för en övergripande diskussion om liberalismens problem att rättfärdiga 
sig själv med hjälp av sina resultat. (Vägen till träldom, sidan 33: “Liberalismen var i stort sett 
beroende av den successiva välståndsökning som friheten åstadkom för att snabbt skapa bättre 
förhållanden, och den fick hela tiden kämpa mot förslag som hotade framåtskridandet.” 



en expanderande stat, vilken helt eller delvis övertagit mycket av det som människor skulle, 
och borde få, ordna alldeles själva, utan tvång, och som de vill. 
 
Ett mycket klassiskt, tydligt och konkret exempel på liberalismens ”bortglömda intressesfär”, 
är kulturen. Kultur är till sin natur en materialiserad utlevelse av frihetens kärna, en hyllning 
till skapandet, uttrycket och framställningen för skaparens egen skull.  Är inte detta liberalt så 
säg! Passionen, rätten att skapa och använda sitt liv till det man önskar, kärleken till det 
mänskliga beteendet, och försvaret för att få uttrycka sig och sin mening; alla är de liberala 
grundprinciper, som av någon outgrundlig anledning värnas på planeringsbasis. Förblindade 
av sin vurm för den mätbara produktionen, har maktens herrar och damer (även liberala 
sådana) snarast betraktat kulturen som en hjälplös företeelse, ständigt i behov av att anslås 
gemensamma pengar, just därför att den skriker så högt! De former av skapande som inte 
genererar ekonomiska resultat i form av snitsiga grafer och kurvor har glömts bort att 
försvaras av liberaler, och som ett resultat blev ytterligare en del av samhället beroende av 
offentliga medel. 
  
Skall liberalismen återupprättas som inte enbart samhällsnyttig utan också moraliskt god, så 
krävs en återgång till dess ideologiska kärna från dem som försvarar friheten. På något sätt 
måste man hitta vägar att kombinera försvar för marknader och resultat, med ett försvar för 
utgångspunkterna och idén om den enskildes rätt till frihet. Jag är övertygad om, att kulturen 
här kan bära på nyckeln till hur man kan kombinera dessa två argumentationer. Liberalismens 
utmaning ligger i att kunna komplettera förklaringen av dess ekonomiska framsteg med 
förklaringen av dess moraliska värde. För att omvandla teorin i praktik, föreslås härmed, 
förvånande konkret kanske, att liberaler i större utsträckning börjar erövra kultursfären. I de 
kretsar där frihetens röst så ofta kvävs av fördelningskramande sång och poesi, där måste de 
liberala idéerna och principerna höras som högst. Genom att visa att liberalism inte bara 
handlar om ekonomi, utan också om frivillighet och fritt skapande i alla dess former, kommer 
man att kunna bevisa att det som marknaden tydligen inte kan lösa, det kan frivilligheten lösa. 
 
Visserligen måste vi återigen använda ett konsekvensresonemang. Men har vi gjort det på ett 
område, då borde det fungera på fler. En insikt om att det är fri vilja och rättigheter som 
liberalismen går ut på, kommer att öka förståelsen för dess principiella fundament, och 
kanske, förhoppningsvis, förmå frihetsvännerna att återta den där unika positionen som 
försvararen av människan som ett självändamål, och inte en bricka i det stora kollektiva 
brädspelet. 
 


