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KAPITALET OCH IDEOLOGIN av Thomas Piketty – STUDIEHANDLEDNING 

Thomas Piketty skrev Kapitalet och Ideologin som en 
uppföljare av succéverken Kapitalet i 21:a århund-
radet som publicerades 2013. Analysen i Kapitalet 
i 21:a århundradet utgår ifrån två grundläggande 
ekonomiska lagar:

αt = rt βt  (1) och  βt = st  / gt  (2)   

• αt: andelen av kapitalinkomsten i national-
• inkomsten under perioden t
• rt: genomsnittlig kapitalavkastning under perio-

den t
• βt: förhållandet mellan kapitalstocken och natio-

nalinkomsten.
• st: besparingsgraden under perioden t
• gt: tillväxten under perioden t

Utan att gå närmare in på detaljerna innebär dessa 
formler att om kapitalavkastningen är större än till-
växten (rt>gt ) så kommer det matematiskt gynna dem 
som redan har kapital och leda till en ökad förmögen-
hetskoncentration. Matematiken säger helt enkelt att 
de ekonomiska klyftorna bara kan öka utan omfördel-
ningspolitik, och därmed bekräftar det som för många 
av oss varit intuitivt uppenbart.

Amerikanska drömmen som grund
Kapitalet i 21:a århundradet underbygger detta 
påstående genom en djupgående empirisk analys av 
ekonomiska data från Frankrike, Tyskland, Storbritan-
nien och USA. 

Verket visar bland annat att det inte var ett samman-
träffande	att	USA	var	först	med	att	införa	en	progres-
siv inkomstskatt i början av 1900 talet för att möta 
problemet. USA hade byggts på myten om den ameri-
kanska drömmen och ojämlikheter var därför mindre 
accepterade i USA än i Europa i slutet av 1800-talet.
Därmed var det inte konstigt att Kapitalet i 21:a 
århundradet blev en bästsäljare i USA innan den blev 
det i Frankrike och övriga Europa.

Förslag för framgångsrik socialdemokrati
I Kapitalet och Ideologin, som publicerades 2019 i 
Frankrike och 2020 i Sverige, strävar Piketty efter 
att hitta en förklaring bakom de observerade ökande 
klyftorna och tar sig an att studera de olika ojämlik-
hetssystemen i historien. 

Med ’ideologi’ menar inte Piketty explicita eko-
nomiska doktriner och Ricardos samt Marxs teorier 
nämns i princip inte. Piketty studerar istället hur 
ojämlikheter har kunnat rättfärdigas inom olika sam-
hällstyper. Han tar sig an det politiska spelet som styr 
den ekonomiska utvecklingen och letar efter de dolda 
krafter som formar samhället.

Avslutningsvis kommer Thomas Piketty med förslag 
för en framgångsrik socialdemokrati i det 21:a århund-
radet.

Om Thomas Piketty

Född 1971 i en förort 
till Paris, Thomas 
Piketty är en fransk 
nationalekonom speci-
aliserad på studier i 
ekonomisk ojämlikhet 
och förmögenhets- 
och inkomstfördel-
ning.  

Efter en magister-
utbildning från École 
Normale Superieure 
(ENS) skrev han sin 
doktorsavhandling 
om fördelningspolitik 

på både École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) och London School of Economics (LSE). 
Under 1990-talet undervisade han på MIT i Boston. 

Han är nu professor på EHESS men bedriver forsk-
ning med en rad andra universitet. Thomas Piketty 
är också kolumnist i dagstidningen Libération samt 
publicerar en del debattartiklar i dagstidningen Le 
Monde.

Om figurerna 
De	flesta	figurerna	är	från	boken	Kapitalet	
och Ideologin och visas här med Thomas 
Pikettys tillstånd. Läsaren hänvisas alltid 
till boken för en djupare tolkning av dessa 
figurer	och	tabeller.	
Övriga	scheman	och	figurer	är	skapade	av	

studiehandledningens författare.

INLEDNING
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I	en	studiecirkel	träffas	man	regelbundet	för	att	studera,	
diskutera eller öva sig på något tillsammans.

Det ideala ur ett pedagogiskt perspektiv brukar vara 
7–12 deltagare inklusive ledaren, men det går att vara 
mellan 3 och 20 deltagare i en cirkel.

Deltagarnas behov styr
I	en	studiecirkel	deltar	man	fritt	och	frivilligt,	det	finns	
ingen färdig kursplan, och alla deltagare är med och 
påverkar innehållet och upplägget. 

I en studiecirkel utgår man från deltagarnas behov 
och tar vara på allas erfarenheter.

 

Cirkelledaren
Cirkelledare fungerar som en guide och inspiratör, och 
leder gruppens arbete framåt. Men det är i samspelet 
mellan cirkelledaren, deltagarna och studiematerialet 
som ny kunskap växer fram.

ABF
ABF är partiets främsta samverkanspart vad gäller såväl 
långsiktigt utvecklingsstöd som konkreta insatser runt 
praktiska frågor lokalt. 

Glöm inte att kontakta ABF innan ni startar cirkeln 
för att diskutera på vilket sätt ni kan samverka. De kan 
också vägleda er i hur ni kan rapportera studieverksam-
heten på bästa och enklaste sätt. 

Upplägg
Är det en cirkel, en kurs eller kanske ett kulturarrange-
mang? En studiecirkel måste bestå av minst tre personer 
inklusive cirkelledaren, och pågå minst nio studietim-
mar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst 
tre sammankomster. 

Glöm inte att rapportera all studieverksamhet till 
ABF.

Cirkelledarens roll
Cirkelledaren har ansvar för att samordna arbetet i 
cirkeln,	förbereda	träffarna,	skaffa	fram	studiematerialet	
och hålla kontakten med ABF. 

I en del cirklar är cirkelledaren given på förhand och 
ibland utser gruppen en av deltagarna att leda studiecir-
keln. 

Cirkelledaren är en i gruppen, inte någon som måste 
sitta inne med alla ämneskunskaper. Han eller hon får 
gärna vara en inspiratör och dela med sig av sin kun-
skap, men bör inte fastna i föreläsarrollen. 

Samspel och dialog
Cirkelledarskapet handlar mycket om att skapa bra 
stämning i gruppen, få igång samtal och diskussion, 
göra alla delaktiga, tydliggöra vägval, hantera eventuel-
la problem, reda ut oenighet i gruppen, och leda cirkeln 
mot ett gemensamt mål. 

Nyckelordet är dialog, och ofta handlar cirkelledar-
skapet mer om att ställa frågor än om att ge svar.

VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?

Detta kännetecknar studiecirkeln 

• Studiecirkeln är en demokratisk studie- 
och diskussionsform som bygger på 
allas aktiva deltagande.

• Respekt för varandra är viktigt. 
• Ingen person får dominera diskussio-

nerna. 
• Alla bör få komma till tals och ungefär 

lika mycket. 
• Beslut bör fattas i öppen och demokra-

tisk anda.

En bra studiecirkel…  

• I en bra studiecirkel får alla deltagare 
ungefär lika stort utrymme. 

• Den tar vara på allas erfarenheter. 
• Den kombinerar kunskapssökande med 

dialog och problemlösning. 
• Den anpassar ambitionsnivån till delta-

garna. 
• Den låter olika perspektiv komma fram i 

diskussionen. 
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Som cirkelledare ska du bidra till att alla blir delaktiga, 
att ingen tar över, att dialogen blir konstruktiv. Här är 
några tips som kan vara till hjälp: 
1. Gå en runda. Då får alla chansen att säga något och 

alla får ungefär lika stort utrymme. 
2. Använd en talarboll/pinne som ger rätt att prata. 

Den som talat färdigt kastar vidare. 
3. Är	ni	fler	än	8	personer?	Då	kan	det	vara	bra	att	

dela in cirkeln i mindre grupper om två eller tre 
med återkoppling i storgrupp. Det gör att alla vågar 
delta. 

4. Ställ riktade frågor av typen ”Anna – vad tycker 
du?” Vissa måste tilldelas ordet för att säga något. 
Samtidigt har man förstås rätt att vara tyst. 

5. Ställ en följdfråga för att locka fram mer ur en del-
tagare som svarat kort. 

6. Agera ”jokern i leken”. För in tankar och idéer som 
inte	annars	finns	i	gruppen.	

7. Försök styra in diskussionen på ämnet igen om det 
svävat iväg. Ställ en uppföljningsfråga. 

8. För stödanteckningar så att du kan sammanfatta 
diskus¬sionen kring varje fråga. 

Så kan ni samarbeta i studiecirkeln
Låt gärna någon eller några av deltagarna kort återbe-
rätta vad de har läst och vilka intryck de fått i början 
av	varje	träff.	Alla	bör	ha	läst	innan	träffen.	Det	vikti-
gaste momentet är samtalet. Utgå från de föreslagna 
reflektionsfrågorna	eller	formulera	egna.	Ni	kan	gärna	
samtala i grupper om två eller tre och sedan summera i 
storgrupp. 

Bjud gärna in en expert, organisationsföreträdare, 

lärare eller annan som kan svara på deltagarnas frågor 
och delta i diskussionen. 

För att komma igång
Börja med att gå en snabb runda där alla får säga sitt 
namn. Ta sedan upp vad studiecirkeln ska handla om 
och hur dagens upplägg ser ut. 

Prata igenom och bestäm praktiska saker: när ni ska 
ses i fortsättningen, hur deltagarna ska meddela frånva-
ro,	fika	etcetera.	

Prata om vad en studiecirkel är och hur cirkeln kan bli 
konstruktiv och deltagande. Kom överens om hur ni ska 
bemöta varandra och arbeta tillsammans. 

Nya bekantskaper?
Prova detta om deltagarna inte känner varandra bra 
innan cirkelns början: Låt deltagarna intervjua varandra 
två och två (i ca fem minuter var) och presentera sedan 
varandra för resten av gruppen. Några saker att ta reda 
på i intervjuerna är: namn, bostadsort, sysselsättning, 
fritidsintresse, politiskt engagemang, och sist men inte 
minst förväntningar på studiecirkeln. 

Formulera mål utifrån förväntningar
Samla också ihop deltagarnas förväntningar och samta-
la en stund om dessa – hur kan de uppfyllas? 
Utifrån förväntningarna kan ni formulera mål för stu-
diecirkeln. 

Gå igenom studiematerialet så att alla får en över-
blick. Bestäm vilka avsnitt som ska ingå i cirkeln, och 
upplägget	för	resten	av	cirkelträffarna.

TIPS FÖR EN BRA STUDIECIRKEL
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TRÄFF 1
Från tredelade samhällen till ägarsamhällen samt slav- och kolonialsamhällen.

Att läsa inför träffen: Kapitel 1 till 7 (Kapitel 8 och 9 för fördjupning).

Ojämlikhetssystem i historien till och med 1914

De olika samhällstyperna enligt Piketty
Thomas	Piketty	klassificerar	historiska	samhällen	
utifrån hur makt och egendom organiserades. Ur den 
synvinkeln	kan	fyra	samhällstyper	identifieras	i	väst-
världens historia fram till 1914 och första världskriget: 
Samhällstyperna	Piketty	identifierar	är	de	tredelade	
samhällena, ägarsamhällena, slavsamhällena och kolo-
nialsamhällena.

Historien ska ha dominerats av de så kallade tredela-
de samhällena, då samhället var delat i tre stånd: adel, 
präster och bönder. Den samhällstypen återfanns på alla 
kontinenter	och	i	de	flesta	civilisationerna,	från	feodala	
Europa till mellanöstern, Indien och Japan. 

I de tredelade samhällena kretsar hela samhället kring 
adelsståndet, som inte bara äger marken, utan också 
utövar makt över dess invånare. Makt och egendom går 
hand i hand. Prästeståndet utövar en andlig makt och 
spelar en intellektuell roll för att vägleda adelsståndet. 
Bönderna utgör 90-99% av befolkningen, har en väldigt 
begränsad rätt till egendom och styrs av elitstånden, 
adeln och prästerna.

Övergången till ägarsamhälle
Under	renässansen	fick	Sverige	dock	ett	fjärde	stånd:	

Borgare. Enligt Piketty var det ett symptom av den 
mjukare svenska övergången från ett tredelat samhälle 

till ett ägarsamhälle, till skillnad från den franska våld-
samma övergången under franska revolutionen.        

Här skiljer sig Pikettys tolkning från det vi fått lära 
oss i skolan. I svensk historieundervisning och historisk 
forskning hävdar man snarare att det som är unikt med 
den svenska medeltidshistorian är att bönderna utgjorde 
ett fjärde stånd med politisk representation och makt 
medan det tredje ståndet i till exempel Tyskland och 
Frankrike domineras av borgarklassen på böndernas 
bekostnad. De fyra stånden var representerade i den 
svenska riksdagen sedan 1400-talet.

Universell och mänsklig rättighet
I ägarsamhällena försvinner de olika stånden samtidigt 
som äganderätten helgas. Äganderätten blir en univer-
sell	och	mänsklig	rättighet	samt	kodifieras	noggrant	
på ett sätt som rättfärdigar ekonomiska klyftor, även 
extrema klyftor. 

I de ursprungliga ägarsamhällena påverkade inkomst 
och förmögenhet rösträtten och därmed det politiska 
inflytandet.	Fram	till	andra	halvan	av	1800-talet	rättfärdi-
gar även ägarsamhället slaveri. Slavsamhället, där vissa 
människor kan äga, sälja och köpa andra människor, 
samt kolonialsamhället, där en kolonial elit i princip äger 
stora delar av ett ockuperat land, är under 1800-talet 
extrema former av ägarsamhället. 
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För att förstå övergången från tredelade samhällena 
till ägarsamhällena är det viktigt att komma ihåg det 
historiska sammanhanget. 

Övergången sker först i Västeuropa och detta är 
ingen slump. Renässansen ser uppkomsten av natio-
nalstater som ständigt är i krig med varandra, bland 
annat	på	grund	av	religiösa	konflikter.	Detta	förstär-
ker så småningom statens roll i de västeuropeiska 
länderna.

Monarken och staten garanterade säkerhet
Det ursprungliga treståndssystemet uppfattades som 
nödvändigt för att förse befolkningen med ordning 
och	säkerhet	i	geografiskt	utspridda	samhällen.	
Den lokala fursten fyllde en nödvändig samhälls-
funktion. Med centraliseringen och förstärkningen 
av statens roll började folk så småningom inse att 
ordning och säkerhet kunde garanteras av monarken 

och staten i stället för den lokale adelsmannen. 
Under denna tid uppkom därför ett nytt stånd i 

Sverige	och	Finland,	Borgare,	som	fick	sitt	skydd	från	
kungen. Under samma tid i Frankrike härjade där-
emot en absolut monarki som försökte trycka tillbaka 
den regionala adeln för att etablera sin makt.

Revolution
1780 utgjorde adeln och prästerna tillsammans endast 
2,4% av den manliga befolkningen i Frankrike, gente-
mot	5,1%	100	år	tidigare,	och	11%	i	Spanien	(se	figur	
1.1). När elitklassen utgjorde mindre än 1,5% av den 
totala befolkningen var det föga förvånande att folket 
gjorde revolution och krävde ett nytt organisations-
system	för	makt	och	egendom	(se	figur	2.1).	I	Storbri-
tannien och Sverige var övergången mer gradvis men 
även där ersatte ägarsamhället det tredelade samhället  
i samband med den första industriella revolutionen. 

I Frankrikes historia bör franska revolutionen betraktas 
som ägarsamhällets uppkomst. Den 26 augusti 1789, 
exakt sex veckor efter att parisfolket stormade Bastiljen, 
antog den Franska Nationalförsamlingen Deklarationen 
om människans och medborgarens rättigheter.

Äganderätten som näst viktigaste rättighet
Dess 1:a kapitel är lovande: ”Alla människor är födda 
och förblir fria och lika i rättigheter. Sociala skillnader 
får endast grundas på det allmänna bästa.” 2:a kapitlet 
betraktar äganderätten som den näst viktigaste mänskliga 
rättigheten efter frihet: ”Målet med alla politiska sam-
manslutningar är bevarandet av de naturliga och oföryt-
terliga mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter är frihet, 
egendom, säkerhet och motstånd mot förtryck.”

17:e kapitlet avslutningsvis förheligar äganderätten: 

”Ägandet är en okränkbar och helig rättighet; ingen 
ska berövas den utom när det är uppenbart nödvändigt 
för det allmänna bästa, lagligen bestämt, och under 
förutsättningen ägaren får en rättvis ersättning i för-
väg.” (Källa: Wikisource, svensk översättning av Jonas 
Hagerlind)

Det kan i förbigående nämnas att FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna också behandlar ägande-
rätten i dess 17:e artikel, som en blinkning till 1789 års 
deklaration.

Genom att heligförklara äganderätten banade revo-
lutionen	väg	för	ägarsamhället.	Visst	avskaffade	den	
franska revolutionen adeln- och prästeståndets privile-
gier	och	deras	ägodelar	konfiskerades	delvis	av	staten	
men det var aldrig fråga om en rättvis omfördelning av 
ståndens förmögenhet. 

Från tredelade samhällen till ägarsamhällen

Fortsatt ekonomisk och politisk maktkoncentration 
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Uppkomsten av ägarsamhällen hade i princip ingen 
inverkan på de existerande ekonomiska klyftorna 
(Se figurer 4.2, 4.3, 5.5 och 5.6). 

Medan den gamla politiska maktorganisationen kasta-
des omkull blev det fråga om hur en ny maktelit kunde 
organiseras i det nya sammanhanget. Svaret stavades 
”inkomst- och förmögenhetsgraderad rösträtt”.
Ägarsamhället	inte	bara	kodifierade	äganderätten	utan	

såg också till att all makt härstammade därifrån. 

Fransk rösträtt för män kom snabbare
Medborgarnas inkomst och förmögenhet påverkade de-
ras rösträtt. Inkomst- och förmögenhetsgraderad rösträtt 
innebar i princip att endast 1.1% av franska män och 
13%	av	svenska	män	fick	rösta	år	1820.	Den	politiska	
utvecklingen gick dock lite snabbare i Frankrike där 

en rad gaturevolutioner 1830, 1832 och 1848 ledde till 
allmän manlig rösträtt. I Sverige var det först 1919 som 
både	män	och	kvinnor	fick	allmän	rösträtt	(Fransyskor	
fick	vänta	till	1944).	

Hyperförmögenhetsgraderad ekonomi
Fram till 1909 var dock Sverige ett exempel på en 
hyperförmögenhetsgraderad demokrati. Välbärgade 
män kunde ha upp till 54 röster var i valet till den andra 
kammaren, medan kommunalvalen var ännu mer egen-
domliga: företag hade rösträtt och en förmögen man 
kunde ha upp till 100 röster. Det fanns 54 landsbygds-
städer i Sverige där en enda väljare avlade över 50% av 
alla röster.

Ägarsamhället har alltså bromsat arbetarnas poli-
tiska frigörelse.  

KAPITALET OCH IDEOLOGIN av Thomas Piketty – STUDIEHANDLEDNING 
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Medan ägarsamhället såg till att bibehålla ojämlikheter 
i det gamla Europa fanns det en ännu mer extrem och 
grymmare motsvarighet i den nya världen: slavsamhäl-
let. 

Med slavsamhällen menas inte samma sak som sam-
hällen med slavar. I de sistnämnda utgör inte slavar den 
ekonomiska kärnan. Slavsamhällen bygger principiellt 
på slavarbete och förnekar slavarna de mest grundläg-
gande rättigheterna (ingen rätt till egen identitet eller 
familj). 

Vita män ägde i princip svarta människor
Slavsamhällen har funnits sedan antiken, men boken 
fokuserar på de väl dokumenterade transatlantiska slav-
samhällena som dränerade Afrika från sin befolkning. 
Transatlantiska slavsamhällen utgjorde den mest extre-
ma formen av ojämlikhet där vita män i princip ägde 
svarta människor och förfogade över deras arbetskraft 
samt kroppsliga integritet. 

Under 1700 och 1800 talet byggde Västindien och 
Amerika sin framgångsrika jordbruksindustri på slavar-
bete	och	exploateringen	av	svarta	människor	(se	figurer	
6.1 och 6.4). 

Napoleon återinförde avskaffat slaveri
Slaveriavskaffandets	historia	är	väldigt	talande	om	ägar-
samhällenas syn på slaveri. År 1790 under den franska 
revolutionen utbröt ett slavuppror på Saint-Domingue 
(numera Haiti) som framgångsrikt lyckades jaga bort 
slavägarna. 
Det	ledde	till	att	Frankrike	avskaffade	slaveri	en	första	

gång 1794, men Napoleon återinförde det år 1802. 1825 
accepterade Frankrike att erkänna Haitis självständighet 
i utbyte mot ett löfte att betala en skyhög ersättning för 
att kompensera de tidigare slavägarna för deras förlora-
de egendom.

 Denna kompensation av de tidigare slavägarna 
motsvarade tre gånger öns BNP och dess återbetalning 
pågick i 125 år. Det har negativt påverkat Haitis utveck-

ling.	När	Storbritannien	avskaffade	slaveri	år	1833	öka-
de landet sin statsskuld för att kompensera de tidigare 
slavägarna. Frankrike gjorde det samma år 1848, när 
landet	avskaffade	slaveri	för	andra	gången.	I	det	franska	
fallet	fick	slavägarna	en	hälften	så	hög	kompensation	
som i det brittiska, men det handlade ändå om 600 
francs per slav, vilket motsvarade 4–6 års lön för mot-
svarande fria arbetare (tänk cirka 1 M SEK per slav).  
Dessutom organiserades franska västindiska samhällena 
på så sätt att de tidigare slavarna tvingades jobba vidare 
för lägsta möjliga lön (genom tiggeriförbud, disciplinära 
verkstäder med mera).

Allmänt avskaffande i Brasilien 1888
I	Brasilien	började	slaveriavskaffandet	först	år	1871	
med en så kallad ”fri i magen-lag” som slog fast att alla 
barn födda av förslavade mödrar skulle bli fria, och att 
staten skulle kompensera mödrarnas ägare för login 
av	barnen.	Slaveriets	allmänna	avskaffande	bestämdes	
först 1888 efter en rad slavuppror, men när Brasiliens 
första republik uppkom 1891 såg man till att rösträtten 
var villkorad till läs-och skrivkunnighet, vilket i princip 
uteslöt 70% av landets befolkning från valurnorna.

Inbördeskrig ledde till avskaffande
Det	enda	land	som	avskaffade	slaveriet	utan	kompensa-
tion för slavägarna var USA år 1865 och detta på grund 
av att slavdelstaterna var på väg att bli militärt besegra-
de i det amerikanska inbördeskriget. 

Med tanke på att det fanns 4 miljoner slavar i de södra 
delstaterna när det amerikanska inbördeskriget bröt ut är 
det klart att en fredlig kompensationsplan för de ame-
rikanska	slavägarna	inte	var	finansiellt	genomförbar.	
Det amerikanska inbördeskriget var den enda praktiska 
lösningen	för	att	avskaffa	slaveriet	i	USA.	Där	skulle	
Abraham Lincolns löfte om att varje befriad slav skulle 
få ”fyrtio tunnland och en åsna” snabbt glömmas bort 
när vita amerikanska politiker insåg vad det innebar i 
praktiken.

Slavsamhällen och extrema ojämlikheter
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Diskussionsfrågor 
• I de fyra olika samhällstyperna är det olika faktorer som avgör vem som har den politiska makten. Vilka 

	av	dessa	faktorer	återfinns	i	det	tredelade	samhället?	I	ägasamhället?	I	slavsamhället?	I	kolonialsamhället? 

• Med tanken på din bakgrund, hade du kunnat utöva politisk makt i ett av dessa samhällen? 

• Vilken avgörande faktor i Frankrikes befolkningsstruktur förklarar varför den franska revolutionen skedde  
i slutet av 1780-talet? 

• I vilket mån är våld nödvändigt eller undvikbart för att avsluta ett ojämliksystem?

De koloniala samhällena utvecklades under 1800-ta-
let och frodades till och med den andra halvan av 
1900-talet. De främsta kolonialmakterna var Storbri-
tannien och Frankrike. 

I dessa två länder präglades kolonialdebatten av en 
romantiserad syn på dess innebörd. Många i Europa 
såg på det koloniala äventyret som ett civiliserande 
uppdrag. Den brittiske författaren Rudyard Kipling 
pratade om ”den vite mannens börda”. 

Picketty vill döda romantiserandet med data
Ännu	idag	återfinns	i	Frankrikes	och	Storbritanniens	
borgerliga och konservativa kretsar en del som håller 
sig fast vid denna romantiserade syn på kolonialis-

men. Med empiriska data strävar Piketty efter att 
döda den myten.

I kolonialsamhällena var de ekonomiska klyftorna 
ännu större än i de europeiska ägarsamhällena (se 
figurer	7.2	och	7.4).	Var	det	verkligen	ett	”civiliseran-
de”	uppdrag?	I	franska	Algeriet	fick	barnen	till	de	
10% mest förmögna 82% av den totala utbildnings-
budgeten,	medan	de	50%	minst	förmögna	endast	fick	
7%	(se	figur	7.8).	Egentligen	var	kolonialsamhällena	
främst en möjlighet för de brittiska och franska 
företagen att ha fördelaktig tillgång till den utländska 
marknaden på bekostnaden av den inhemska befolk-
ningen i kolonierna, vars politiska och civila rättighe-
ter	var	tydligt	begränsade	(se	figur	7.9).	

Kolonialsamhällen: I kolonisatörernas intresse

10



KAPITALET OCH IDEOLOGIN av Thomas Piketty – STUDIEHANDLEDNING KAPITALET OCH IDEOLOGIN av Thomas Piketty –  STUDIEHANDLEDNING 

TRÄFF 2
1900-talets stora omvandling
Ägarsamhällenas kris samt socialdemokratins ofullständiga jämlikhet resulterade i en hyperkapitalism mellan 
modernitet och arkaism.

Att läsa inför träffen: Kapitel 10 till 13.

Mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet nådde 
ekonomiska	ojämlikheter	oöverträffade	höjder	(Se	figu-
rer 10.3 och 10.5). Ägarsamhället var byggt på organi-
serade ekonomiska ojämlikheter men när dessa nådde 
extrema nivåer ledde det till dess fall.

Detta konstaterade redan Karl Polanyi i sin bok Den 
stora omdaningen (1944) : ”Medan laissez-faire eko-
nomin var produkten av ett medvetet statligt handlande 
började restriktionerna för laissez-faire uppträda på ett 
spontant sätt. Laissez-faire var planerat; planeringen 
var det inte”.

Sociala försäkringar i Tyskland
De bottenlösa ekonomiska klyftorna ledde till födelsen 
av arbetarrörelsen i den industrialiserade världen och 
trycket därifrån påverkade det politiska schackspelet. 
I Tyskland infördes sociala försäkringar av den kon-
servativa rikskanslern Otto von Bismarck redan under 
1880-talet med motivering att det var bättre att ”själv 
göra revolution” än att bli störtad av folket. 

Utvecklingen i USA
I USA lanserades på 1890-talet ett populistparti kallat 
Folkets parti. De krävde en omfördelning av jordbruk-
smarken, krediter till småbrukare samt att det federala 
styret	skulle	kunna	minska	storföretagens	inflytande.	
Folkets parti kom aldrig till makten men dess politiska 
tryck spelade en avgörande roll i kampen för att refor-
mera det amerikanska skattesystemet. 

År 1913 infördes en progressiv federal inkomstskatt 
och 1916 en federal arvsskatt. 

Överhuset förlorade politisk roll
I Storbritannien ledde liberalernas införande av en 
progressiv skatt i början av 1910-talet till en politisk 
kris	som	fick	överhuset	(House	of	Lords)	att	slutgiltigt	
förlora sin politiska roll. 

I Frankrike infördes en progressiv skatt (med den 
högsta skattesatsen på 2%!) i juni 1914 precis innan  
första världskrigets utbrott. 

Statens roll förstärktes
Första världskriget orsakade inte ägarsamhällets fall 
men banade vägen för radikala förändringar. Det totala 
kriget	fick	de	drabbade	länderna	att	införa	en	krigseko-
nomi vilket markant förstärkte statens roll, samtidigt 
som	befolkningens	oerhörda	uppoffringar	bara	kunde	
rättfärdigas av en utökad politisk jämlikhet (allmän 
rösträtt	för	både	män	och	kvinnor	uppnåddes	i	de	flesta	
europeiska länder efter kriget). 

I 1920-talets Frankrike var det faktiskt de konservati-
va ledamöterna som valde att höja marginalskattesatsen 
till 50%, inte av ideologiska skäl, utan av rent praktiska 
skäl: landet var ruinerat. 

Socialdemokrati som försvar mot kommunism
Under 1920-talet låg dock det allmänna politiska foku-
set på bägge sidor av Atlanten på att bromsa ifrågasät-
tandet	av	ägarsamhället.	Det	var	1930-talets	finanskris	
som blev avgörande i ägarsamhällets fall. Den ledde till 
att nationer började experimentera med antingen social-
demokrati, fascism eller nationalsocialism. 

De allierades seger i det andra världskriget ledde till 
etableringen av socialdemokratiska idéer i västvärlden. 
Socialdemokratiska idéer ansågs vara det bästa försva-
ret mot de kommunistiska idealen. Utökad statlig roll, 
hög men progressiv inkomst- och arvskatt med omför-
delningssyfte samt utökade rättigheter för arbetare blev 
den nya normen i såväl USA som Västeuropa även om 
det	genomfördes	till	olika	grad	(Se	figurer	10.11,	10.12,	
10.13, 10.14 och 10.15).

Den mest framgångsrika socialdemokratin blev Sve-
rige som satte ett världsrekord i ekonomisk jämlikhet 
år 1980.

Bottenlösa klyftor, världskrig, ökad demo-
krati, finanskris och rädslan för kommu-
nismen: Ägarsamhällenas kris.
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Socialdemokratiska samhällen - ofullständig jämlikhet
Thomas Piketty angriper de olika socialdemokratiska 
samhällena i en vidare mening. Medan Sverige benämns 
som ”den inkarnerade socialdemokratin” betraktas 
USA:s New Deal som en ”lågbudgetvariant av social-
demokrati”. Fram till 1980-talets nyliberala revolution, 
som leddes av Ronald Reagan i USA och Margaret 
Thatcher i Storbritannien, hade de socialdemokratiska 
samhällena framgångsrikt lyckats minska inkomstskill-
naderna. Socialdemokratin misslyckades dock med att 
uppnå fullständig jämlikhet, och detta beror enligt Piket-
ty på fyra faktorer.

1)Vägran att hitta en mellanväg mellan kapitalism 
och kommunism i betraktandet av egendom.
Medan kommunism förespråkar förstatligande av pro-
duktionsmedel	och	avskaffandet	av	privategendom	nöjer	
sig socialdemokratin med funktionssocialism: markna-
dens funktionssätt samt makten över produktionsmedlen 
ska regleras genom lagar och avtal. Socialdemokratin 
ifrågasätter helt enkelt inte den dominerande ideologin 
av privategendom och äganderätt som förheligats i ägar-
samhällena. Detta kan förklaras av den bipolära mot-
sättningen mellan å ena sidan den sovjetryska kommu-
nismen och å andra sidan den amerikanska kapitalismen 
som blockerade allt nytänkande kring alternativa former 
av egendom.
   Trots att de införda progressiva inkomst- och arvsskatter-
na	hade	en	betydande	omfördelningskraft	fick	aldrig	den	
fattigaste halvan av befolkningen betydligt öka sin andel 
av den totala privategendomen. Även i Sverige år 1980 
ägde de 50% fattigaste aldrig mer än 8% av den totala pri-
vategendomen	(se	figur	5.5).	Detta	misslyckande	har	haft	
en avgörande roll i stödet som den nyliberala revolutionen 
fick	bland	vissa	delar	av	de	minst	gynnade	klasserna.

2) Misslyckandet med att betydligt utöka arbetsta-
garnas inflytande i företagen
I sin strävan efter funktionssocialism har socialdemokra-

tin i bland annat Tyskland, Österrike, Danmark, Norge 
och Sverige gått längst i riktning mot medbestämmande 
i företagen.  

I Sverige reserveras två styrelseplatser i bolagsstyrel-
sen åt arbetstagar-representanterna i alla företag med 
fler	än	25	anställda,	vilket	ger	dem	insyn	i	företagets	
beslutsprocess.	I	de	flesta	andra	europeiska	länder	har	
seriösa försök att främja medbestämmande i företagen 
misslyckats. 

Även om det svenska fallet lyfts som ett föredöme på 
just	den	punkten	betraktas	de	flesta	socialdemokratiska	
samhällena ha misslyckats med att främja arbetstagarnas 
inflytande	i	företagsvärlden.

3) Den ofullbordade demokratiseringen av utbild-
ningsystemet
En grundpelare för socialdemokratins framgång var de-
mokratiseringen av utbildningsystemet. Gymnasiet och 
universiteten var inte längre reserverade för barnen till 
maktens elit. Piketty menar att demokratiserings-proces-
sen av utbildningssystemet inte avslutades. 

På 1980 och 1990-talet markerades den privata sek-
torns	återkomst	i	utbildningsväsendet.	Även	den	offent-
liga utbildningssektorn var nu organiserad så att barnen 
till	de	mest	förmögna	fick	tillgång	till	mer	skattepengar	
under	sin	utbildning	än	de	övriga	barnen	(se	figur	17.1).
Något som kom att förklara framgången för de populis-
tiska krafterna bland de minst förmögna.

4) Socialdemokratins vägran att tänka i europeiska 
eller federala banor
Thomas Piketty delar Hanna Arendts uppfattning att so-
cialdemokrati i ett enskilt land enbart kan misslyckas på 
sikt. I och med att kapitalismen är ett globalt fenomen 
kan den inte tyglas på nationell nivå av ett socialdemo-
kratiskt samhälle. 1980-talets liberala revolution med 
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befrielsen av kapitalrörelserna samt uppkomsten av 
skatteparadis hade krävt ett koordinerat svar från de 
socialdemokratiska samhällena. 

Den nyliberala revolutionens framgång byggde på att 
spela ut stater mot varandra och förmå dem att ägna sig 
åt	fiskaldumping	(skattedumpning).	Hade	de	europe-
iska socialdemokratiska samhällena då svarat med en 
progressiv beskattning av inkomst, företag och kapital 
på europeisk nivå hade utgången kunnat se helt annor-
lunda ut.  

Chockdoktrinen: skatteparadisen och deras påver-
kan på det postkommunistiska samhället
Sovjetunionens fall gav medvind till den nyliberala 
revolutionen som var snabb med att ta till sig den så 
kallade chockdoktrinen för att införa marknadsekonomi 
i de tidigare socialistrepublikerna där alla produktions-
medel i princip var statligt ägda.

Privatiseringen av de statliga tillgångarna samt av-
skaffandet	av	priskontroll	skedde	under	omständigheter	
som bara gynnade en mycket liten minoritet. Detta 
ledde till en explosion av de ekonomiska klyftorna i de 
tidigare	östländerna	(se	figur	12.1).

I Ryssland, där privatiseringen genomfördes till 
förmån	för	en	nästan	maffialiknande	elit,	har	skattepa-
radisen spelat en avgörande roll. Även Kina har sett det 
statliga ägandet minska sedan öppningen av ekonomin 
1978	(se	figur	12.5).	

Medan de östeuropeiska länderna blev medlemmar 
i den Europeiska Unionen med löftet att detta skulle 
gynna	deras	ekonomi	har	det	haft	en	blandad	effekt	på	
ojämlikheten.

Det är talande att de utländska företag som etablerat 
sig i de före detta östeuropeiska länderna för ut vinster 
ur landet värda mer än två gånger det som dessa länder 
får	i	bidrag	från	EU	(se	figur	12.10).	
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Kommunismens fall och Gulfkriget markerade inled-
ningen på en ny ideologisk tid av hyperkapitalism. En 
desillusionering rörande själva möjligheten till ett rätt-
vist samhälle ledde till en reträtt till nationella, etniska 
och religiösa identiteter. 

Trots kolonialismens upphörande har det globala 
systemet förblivit hierarkiskt, och varken tillräck-
ligt socialt eller demokratiskt. Utvecklingsländernas 
misslyckande att markant utöka sina skatteintäkter har 
hindrat dem från att bekämpa ojämlikheter på hemmap-
lan samtidigt som de tvingats att öppna sin ekonomi för 
den internationella handeln.

Ökning av de ekonomiska klyftorna
Trots att vi nu lever i en informationsålder har stor-
makterna abdikerat inför att införa mer transparens i 
skattefrågor. Skatterna har blivit mindre progressiva 
vilket har lett till en ökning av de ekonomiska klyftor-
na	(se	figur	13.2).	De	olika	klimatskatter	som	införts	i	
världen är typiska exempel på icke-progressiva skatter, 
som därmed blir föga accepterade (se de gula västarna i 
Frankrike). Förmögenhetskoncentrationen ökar återi-
gen	(se	figur	13.10)	samtidigt	som	det	gamla	patriarka-
tet enbart eroderas långsamt.

Penningpolitik som botemedel
En	viktig	händelse	under	den	senaste	tiden	är	finans-
krisen 2008 som försatte centralbankerna i ett nytt 
läge.	Mellan	2008	och	2012	fick	dessa	ingripa	med	en	
expansiv penningpolitik för att förhindra en kollaps 
av	finanssystemet.	Även	om	deras	ingripande	har	varit	
avgörande är det inte oproblematiskt. 

För det första har det förstärkt idén att centralbanker 
bör förbli självständiga institutioner, annars hade de 
inte kunnat ingripa så snabbt. 

För det andra har det fått den politiska makten att låta 
bli att genomföra viktiga politiska åtgärder. Ingenting 

gjordes för att se om omfördelningspolitiken och skat-
tesystemen, eftersom penningpolitiken visade sig vara 
ett fungerande botemedel.

Den expansiva penningpolitik som bedrivits med 
hjälp av kvantitativa lättnader medför ytterligare risker. 
I den nuvarande situationen står alla aktörer i skuld till 
varandra	och	den	totala	storleken	på	den	finansiella	
sektorn växer snabbare än den reella ekonomi, vilket är 
ohållbart i längden. 

De privata balansräkningarnas omfattning bör mins-
kas snarare än att tillåtas öka okontrollerat. 

Vidare bidrar denna penningpolitik till att öka ojäm-
likheterna	i	såväl	avkastningen	från	finansiella	tillgång-
ar som förmögenhetkoncentrationen.

Varning för den svenska modellen
Detta är bara symptom av neoägarideologin som fram-
gångsrikt	har	lyckats	etablera	sig	och	återfinns	i	den	
Europeiska	Unionen	i	dess	befintliga	form.	Kringgåen-
det av den parlamentariska demokratin och styrningen 
genom automatiska regler avslöjar en medvetet auk-
toritär liberalism, som förespråkades av Friedrich von 
Hayek. 1944 skrev von Hayek Vägen till träldom för 
att varna för den svenska modellen, han kom senare att 
jobba som rådgivare åt Augusto Pinochet i Chile.

Meritokratin - en bromskloss
En grundsten i neoägarideologin är myten om merito-
kratin. Medan den ägarideolologiska ordningen först 
byggde på det tredelade samhället och därefter på 
det förmögenhetsgraderade systemet är meritokratin 
kärnan som numera möjliggör rättfärdigande av ojäm-
likheter. Det är i meritokratins namn som samhällets 
elit lyckades bromsa och stoppa demokratiseringen av 
utbildningsystemet. Det är också det som möjliggjort 
att	miljardärer	som	hellre	ägnar	sig	åt	en	filantropisk	
illusion än betalar skatt helgonförklarats.

Hyperkapitalism - mellan modernitet och arkaism
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Diskussionsfrågor 

• Enligt Piketty är ett av socialdemokratins avgörande misslyckande den bristfälliga förmögenhets-
omfördelningen till de 50% fattigaste. Håller du med? Hur kunde de mellersta 40% se sin förmö-
genhet öka kraftigt i 60–80 talets Sverige, men inte de 50% fattigaste?  

• Enligt Piketty förblev demokratiseringen av utbildningsväsendet ofullbordad. Kan du ge svenska 
exempel där en meritokratisk logik kraftigt försvårar för barn från mindre gynnade samhällsklasser 
att lyckas med sina studier? 

• Vilka andra problem lider det svenska utbildningsystemet av idag, som försvårar dess demokratise-
ring? 

• Enligt Piketty var det fel av socialdemokratin att förhålla sig till en nationell politik. Borde Olof 
Palme ha varit mer aktiv på den europeiska scenen än han var på den internationella scenen? Om 
Sverige och Norge hade anslutit sig till den europeiska ekonomiska gemenskapen samtidigt som 
Danmark år 1973, hade det kunnat påverka EU:s utveckling och motverka den nyliberala revolutio-
nen?
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TRÄFF 3
Att tolka den resulterande politiska konflikten
Nya europeisk-amerikanska klyftor, uppkomsten av den ”brahminska”-vänstern och den identitära fällan.

Att läsa inför träffen: Kapitel 14 till 16.

Den nya eliten: Den brahminska vän-
stern och den merkantila högern.
Fram till 1980-talet var förmögenhetsskillnaderna hu-
vudförklaringen bakom uppdelningen av väljarkåren 
mellan vänstern och högern.

Sedan dess har förklaringarna bakom väljarkårens 
skiftande struktur blivit mångdimensionella, och in-
kluderar en utbildningskomponent men också kultu-
rella och etniska skillnader.

Medan de högst utbildade brukade rösta höger på 
1950 och 1960-talet har det gradvis skett en föränd-
ring. De 10 % mest utbildade är numera mer benägna 
att rösta vänster än höger i alla studerade länder, 
inklusive Sverige, fast i en betydligt större utsträck-
ning	i	USA	och	i	Frankrike	(se	figur	16.1).	Själva	
utbildningsnivån är inte den avgörande faktorn som 
får en att rösta vänster, utan är oskiljaktigt från de re-
sulterande yrkesskillnaderna. De högst utbildade som 
jobbar	inom	vården,	som	offentligt	tjänstemän,	eller	
som forskare, kommer att vara mer benägna att rösta 
vänster	än	de	som	jobbar	inom	finansvärlden.

Förenklande åtskillnad 
För att förenkla skiljer Thomas Piketty de utbildade 
klasserna i å ena sidan den ”brahminska vänstern” 
och å andra sidan den ”merkantila högern”.
På grund av mindre avlönade yrken kommer den ut-
bildade ”brahminska” delen av vänsterns väljarkår ha 
något mindre snittinkomst än den merkantila högern, 

men kommer att vilja se sig som mer ”intellektuell.”
Att Piketty kallar den högutbildade delen av vän-

sterns väljarkår för den ”brahminska vänstern” är inte 
neutralt. I det hinduiska kastsystemet utgör Brah-
man-kåren en intellektuell elit som fysiskt skärmar 
av sig från de mindre klasserna. Med det begreppet 
menar Thomas Piketty att vänstereliten så småningom 
har vänt ryggen mot de missgynnade klasserna som 
traditionellt röstade vänster.

Ökade ojämligheter i utbildningssystemet
Det sveket återspeglas mest i den ofullbordade 
demokratiseringen av utbildningssystemet. Den 
”brahminska vänstern”, som för det mesta utgörs av 
framgångsrika akademiker, köpte in myten om meri-
tokratin och gick istället neoägarideologin till mötes.

På grund av detta har ojämlikheterna ökat i utbild-
ningssystemet och detta har förvärrats av den ökade 
bostadssegregationen. Elever från välbärgade familjer 
och boende på välbärgade orter får en skolutbildning 
av bättre kvalitet än elever från missgynnade klasser. 
Barnen från de mest förmögna familjerna får i princip 
mest	skattepengar	för	sin	utbildning	(Se	figur	17.1).	

När den nya eliten bestående av den nya ”braminska 
vänstern” och den gamla ”merkantila högern” delar i 
princip samma syn på meritokrati, känner sig de miss-
gynnade klasserna bortglömda. Deras valdeltagande 
har	sjunkit	successivt	sedan	1980-talet	(se	figur	14.8).
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Som förklaras ovan har utbildnings- och yrkesskillna-
der spelat en viktig roll i omkastningen av väljarkå-
ren. Den kulturella och etniska dimensionen är lika 
avgörande. I Frankrike röstar exempelvis 77% av 
fransmän med en utomeuropeisk bakgrund på diverse 
vänsterpartier, medan mer än 90% av franska musli-
mer gör det. I USA röstar 89% av afro-amerikaner på 
Demokraterna	(se	figur	15.9).	

Detta, bland andra faktorer, har lett vänsterpartier 
till att satsa mer på identitetspolitik, men på bekostnad 
av insatser för att minska de ekonomiska skillnader-
na. Värderingsfrågor har fått större roll i politiken på 
bekostnad	av	höger	–	vänster	konfliktens	ekonomiska	
frågor. 

Identitetspolitk för makt
I USA har exempelvis det demokratiska partiet skam-
löst satsat på identitetspolitik för att få politisk makt 
men samtidigt bedrivit en politik som riktar sig till 
globaliseringens vinnare och inte särskilt gynnar de 
minoritetsgrupper som stött partiet. 

Under 2016 års val röstade 60% av de 10% mest av-
lönade amerikanerna på Demokraterna, medan stödet 

bland	de	missgynnade	klasserna	var	klart	lägre	(se	figur	
15.5).

Denna utveckling har lett till en splittring av väljar-
kåren i fyra delar: egalitära internationalister (för 
invandring, för omfördelning), egalitära nativister 
(Emot invandring, för omfördelning), icke-egalitära 
internationalister (för invandring, emot omfördelning) 
samt icke-egalitära nativister (Emot invandring, emot 
omfördelning), som i Frankrike numera representerar 
ungefär	lika	stora	grupper	(se	figur	14.19).

Identitetspolitik, de missgynnade klasserna och  
uppkomsten av en fyrdelad väljarkår

18



KAPITALET OCH IDEOLOGIN av Thomas Piketty – STUDIEHANDLEDNING KAPITALET OCH IDEOLOGIN av Thomas Piketty – STUDIEHANDLEDNING

Uppkomsten av socialnativism är en direkt konsekvens 
av skilsmässan mellan vänstern och de missgynnade 
klasserna.

Polen och Ungern kan betraktas som de två länder 
där socialnativism gått segrande fram på den politiska 
scenen. I både Polen och Ungern spelade de dåvarande 
socialdemokratiska partierna en avgörande roll i libe-
raliseringen av ekonomin efter Sovjetunionens fall och 
i förberedelserna till EU-inträdet. Men EU-medlem-
skapet ledde inte till en minskning av de ekonomiska 
klyftorna som hade utlovats, utan tvärtom. 

Förvärrad ekonomisk situation
Medan tyska och franska företag kunde ta ut stora 
vinster ur de nyblivna EU-medlemsländerna, förvär-
rades den ekonomiska situationen för de missgynnade 
klasserna. Viktor Orbans Fidesz kom till makten 2010 
i Ungern medan Polens Lag och rättvisa partiet (PiS) 
deltog i en koalitionsregering under 2005-2007 innan 
de tog makten år 2015.

Det ska även poängteras att dessa två socialnativitis-
ka partier först lockade de missgynnade klasserna med 
sin anti-EU retorik. I Polens valundersökningar framgår 
det tydligt att PiS får sitt väljarstöd från det samhälls-
skiktet	(se	figurer	16.3	och	16.4).	Det	är	i	ett	senare	
stadie, efter migrantkrisen år 2015 som de antagit en 
anti-migrantretorik. 

Besvikelse bakom framgång
I Italien bedrev det center-vänsterinriktade Demokra-
tiska partiet en liberal politik för att möta EU:s krav till 
följd	av	finanskrisen.	Också	i	Italien	ledde	politiken	till	
splittring mellan vänstern och de missgynnade klasser-
na. Detta i sin tur ledde till att Femstjärnerörelsen och 
Lega Nord lyckades bilda en socialnativistisk koalition 
till följd av 2018 års parlamentsval.

I hela Europa är besvikelsen över EU hos de miss-
gynnade klasserna den avgörande faktorn bakom den 
socialnativistiska retorikens framgång. Det är beklag-
ligt att regeringar och politiker använder EU som en 
ursäkt för att bedriva liberal politik istället för att visa 
politisk vilja på den europeiska scenen.

Medelklassen bekostar reformerna
I Brasilien förklaras den socialnativistiska framgången 
med arbetarpartiets vägran att reformera det skatte-
systemet och tvinga de mest förmögna att bidra till 
minskningen av de ekonomiska klyftorna. I stället 
finansierades	arbetarpartiets	reformer	på	bekostnad	av	
medelklassen, vilken hjälpte Jair Bolsonaro till mak-
ten. Den socialnativistiska framgångsrika retoriken har 
bidragit till att fördjupa den identitetsrelaterade kon-
flikten	i	politiken	samt	försvaga	förmögenhetsklyftan,	
medan förmögenhetskritiken har tystats.
Så	länge	den	politiska	konflikten	kretsar	kring	iden-

titetsfrågan utan en överenskommelse om den politiska 
gemenskapens gränser kommer ojämlikhetsfrågan att 
prioriteras ner, vilket bara förvärrar situationen. Soci-
alnativiska	partier	har	förstått	detta	väl	och	profiterar	
dessvärre på det.

 

Socialnativism: den identitära fällan
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Diskussionsfrågor  

• Enligt Thomas Piketty kan den nya väljarkåren placeras inom en fyrdelad matris. Håller du med 
placeringen av de svenska politiska partierna på bilden ovan? Varför? Hur skulle du ändra bilden?  

• Den brahminska vänstern nämns som en bidragande orsak till de ökande ekonomiska klyftorna. 
Tycker du att den brahminska vänstern är ett lika stort problem i Sverige som i USA? Varför? Hur 
yttrar sig fenomenet den brahminska vänstern i Sverige? 

• Enligt Piketty bör politiker aktivt satsa på att främja socialfederalism inom EU istället för att skylla 
alla ojämlikheter på den Europeiska unionen. Vad tycker du?
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TRÄFF 4
Pikettys förslag för en deltagande socialdemokrati
Socialfederalism, maktdelning och demokrati, cirkulation av kapital och utbildningsrelaterad rättvisa.

Att läsa inför träffen: Kapitel 16 (sidorna 993 – 1023) och Kapitel 1.

EU:s möjliga vägar till socialfederalism.
I Kapitel 16 förklarar Thomas Piketty hur socialnativis-
tiska rörelser utnyttjar EU:s Hayekianska demokratiska 
underskott för att framföra sin agenda, medan kapitel 11 
understryker att ”socialdemokrati i en enda nation” inte 
kan lyckas i en globaliserad värld.

Socialdemokratiska idéer kan endast frodas och 
genomföras om det görs på en transnationell nivå och 
i länder som ekonomiskt väger tillräckligt tungt på 
den globala scenen. Därför, menar Thomas Piketty, att 
europeisk socialfederalism är vad de olika europeiska 
S-rörelserna bör sträva efter. Han menar dock inte att 
EU ska bli en federation över en natt och att samtliga 
medlemsländer ska förlora sin suveränitet. Han menar 
att EU:s medlemsländer bör samarbeta tätare och inom 
ett mer demokratiskt ramverk i skattefrågor.

EU:s fördrag kan inte ändras utan enighet bland alla 
medlemsländer. Detta omöjliggör europeiska skattere-
former så länge vissa EU-länders ekonomier är byggda 
på skatteoptimering (Irland, Nederländerna, Österrike, 
Luxemburg, Malta, Cypern) samtidigt som andra länder 
inte delar samma syn på mänskliga rättigheter (Ungern, 
Polen). 

Gemensam union mot skattedumpning
Därför föreslår Piketty att en rad EU-länder som eko-
nomiskt väger tillräckligt tungt (däribland Frankrike, 
Spanien, Italien och Tyskland), ska gå samman och 
grunda en parallell ”Europeisk Parlamentarisk Union” 
(EPU) som ska införa en gemensam beskattning på 
företag, höga inkomster, koldioxidutsläpp, samt förmö-
genhet. Syftet blir inte att öka transfereringar mellan 
dessa länder (varje land ska behålla sina skatteintäkter 
från den gemensamma beskattningen), utan att motver-
ka skattedumpning, så att företag och superrika inte ska 
kunna få länder att konkurrera med varandra.

Denna gemensamma beskattning skulle bestämmas 

inom ett nytt demokratiskt ramverk. Thomas Piketty 
förslår en europeisk församling som skulle bestå till 
mer än hälften av ledamöter från de nationella parla-
menten samt av EU-parlamentariker från de länder som 
valt att ingå i EPU. Dessa länder skulle kunna kräva 
mer skattetransparens från andra länder, på samma sätt 
som USA krävde transparens från Schweiz år 2010, 
genom att hota med att schweiziska banker inte längre 
skulle få tillgång till den amerikanska marknaden.

Skuldfinansiering till rimlig ränta
Vidare förslår Thomas Piketty att Euroländerna som 
skulle ingå i denna Europeiska Parlamentariska Union 
skulle kunna bygga en skuldpool för att låna till samma 
ränta. Återigen skulle inte syftet vara att unionen skulle 
ta över nationella skulder, utan att medlemsländer kan 
försäkra	sig	att	hela	eller	delar	av	deras	skuld	kan	fin-	
ansieras till en rimlig ränta.

Nya fördrag för hårdare åtgärder
Enligt Piketty krävs bara politisk vilja från utvalda 
EU-länder för att kunna genomföra ett socialfederalis-
tiskt projekt. Risken är dock att EU-domstolen förklarar 
detta projekt som oförenligt med EU-fördragen. I så fall 
menar Piketty att de 11-19 länder som skulle vilja ingå 
i en europeisk parlamentarisk union skulle kunna säga 
upp sitt medlemskap i EU och satsa helt på EPU istället

Detta skulle i praktiken avliva den Europeiska Unio-
nen som den ser ut idag och tvinga alla medlemsländer 
som vill fortsätta i ett europeiskt samarbete att förplikta 
sig	till	att	sträva	efter	fiskal,	social	och	miljörelaterad	
rättvisa. 

Man skulle sedan kunna tänka sig nya europeis-
ka fördrag vilka skulle möjliggöra hårdare åtgärder 
emot illiberala demokratier såsom dagens Ungern och 
Polen.
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Om deltagande socialism, maktdelning inom  
aktiebolag, samt jämlikhetsvärdecheckar
Med undantag av de nordiska och tysktalande 
länderna menar Piketty att socialdemokratin 
hittills misslyckats med att ge arbetstagare en mer 
deltagande roll i samhället. 

I Kapitel 11 lyfter dock Thomas Piketty fram 
den	svenska	modellen,	där	varje	företag	med	fler	
än 25 anställda ska reservera minst två styrelse-
platser till arbetstagarledamöter. Piketty skulle 
vilja	se	fler	länder	ta	efter,	samtidigt	som	han	
menar	att	arbetstagare	skulle	kunna	erbjuda	fler	
möjligheter att köpa in aktiebolagskapital.

Dock är det viktigt att poängtera att aktiebolag 
inte är den enda sättet att driva verksamheter. 
Socialt företagande spelar också en viktig roll och 
stiftelser kan också vara ett sätt att hantera kapital 
och driva verksamheter utan vinstutdelning.

Medan ökat deltagande i ekonomiska verksam-
heter är önskvärt ska den politiska sfären inte 
glömmas	bort.	Idag	finns	det	väldigt	olika	regle-
ringar gällande donationer till politiska partier be-
roende	på	vilket	land	man	befinner	sig	i.	I	princip	
är politiska donationer oftast avdragsgilla, vilket 
innebär att staten subventionerar de största dona-

tionerna mest. Det nuvarande systemet möjliggör 
för	de	rikaste	att	effektivt	sponsra	den	politiska	
sfären för att på så sätt försvara sina särintressen. 

Skattefinansierade partier
Thomas Piketty, eller snarare hans sambo Julia 
Cagé,	förslår	att	politiska	partier	istället	ska	fi-
nansieras med jämlikhetsvärdecheckar på 50-100 
SEK. I samband med skattedeklarationen skulle 
varje medborgare kunna välja ett politiskt parti 
till	vilken	de	skänker	beloppet,	som	finansieras	av	
staten. 

Partier som får mindre än 1% av alla skattede-
klarationer skulle inte motta något bidrag, och 
medborgarna som inte väljer något parti skulle få 
sina värdecheckar utdelade proportionerligt bland 
alla partier som fått mer än 1% av rösterna.  På 
så sätt menar Cagé och Piketty att partierna inte 
längre skulle kunna eller behöva driva särintres-
sen	för	de	mest	förmögna.	För	de	flesta	länder	
där donationer är avdragsgilla (dock ej Sverige), 
skulle	ett	sådant	förslag	inte	kosta	de	offentliga	
finanserna	mer.
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Enligt Piketty är ett av de socialdemokratiska 
samhällenas misslyckande den ofullbordade kapi-
talomfördelningen.		Som	vi	lärde	oss	under	Träff	
2,	fick	även	i	Sverige	år	1980,	de	50%	fattigaste	
aldrig mer än 8% av den totala privata förmö-
genheten, trots att Sverige var det mest jämlika 
samhället som uppnåtts. Detta beror på att arvs- 
och förmögenhetsskatten inte var tillräckligt 
progressiv.

Extremt hög skatt för extremt rika
Piketty förslår här en mycket mer progressiv 
arvskatt, samt en väldigt progressiv årlig förmö-
genhetsskatt (se tabell 17.1). Någon som har en 
nettoförmögenhet vilken är mindre än hälften så 
stor som den genomsnittliga nettoförmögenheten 
skulle inte beskattas alls, medan någon som äger 
10 000 gånger mer än snitt individen skulle be-

skattas till 90%. För Frankrikes del, skulle detta 
innebära att någon som äger mindre än 1 miljon 
kronor inte skulle beskattas alls, någon som äger 
2 miljoner kronor skulle beskattas årligen med 
2000 SEK, någon med 50 miljoner kronor skulle 
beskattas med 2,5 miljoner, medan någon som 
äger 10 miljarder kronor skulle beskattas med  
6 miljarder. 

Denna progressiva förmögenhetsbeskattning 
skulle	sedan	möjliggöra	offentliga	kapitaldona-
tioner: alla medborgare som fyller 25 år skulle få 
60% av den genomsnittliga privata förmögenhe-
ten från staten. I Frankrikes fall skulle det vara 
1.2 miljoner kronor.
Detta	system	skulle	effektiv	hindra	all	kapital-

koncentration, samt omfördela kapitalet bland 
alla samhällsklasser. För att det ska fungera krävs 
dock full förmögenhetstransparens.

Minskad ojämlikhet genom omfördelning av kapital

Minskad ojämlikhet genom basinkomst samt  
progressiv beskattning av inkomster och koldioxid- 
utsläpp
För att bekämpa fattigdom räcker inte kapitalomför-
delning.	Idag	har	de	flesta	länder	någon	slags	basin-
komst	(i	Sverige	finns	försörjningsstöd	samt	Alfakas-
sans grundersättning). Thomas Piketty menar dock att 
de	nuvarande	basinkomstlösningar	som	finns	oftast	är	
alldeles för komplicerade att söka. 

En basinkomst eller delar av det bör kunna betalas 
ut till alla vars inkomst inte uppnår 60% av snittlönen 
(dvs alla som lever under fattigdomsgränsen). Basin-

komstutbetalningar bör bli automatiska. Denna garan-
terade	basinkomst	bör	finansieras	genom	en	mycket	
mer progressiv inkomstbeskattning.

Notera att Thomas Piketty pratar om basinkomst, 
vilket är väldigt annorlunda än medborgarlön som 
förespråkas i vissa kretsar. Notera också att den 
garanterade basinkomsten enligt detta förslag också 
är beroende av en fungerande facklig rörelse och 
en lyckad deltagande socialism för att undvika att 
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arbetsgivare trycker ner lönerna om de vet att de låga 
lönerna delvis ska kompenseras av basinkomsten. 

Gällande koldioxidskatt understryker Piketty att 
denna ska vara progressiv för att bli accepterad. 
Försöket att höja dieselskatten i Frankrike år 2018 var 
i	princip	en	regressiv	koldioxidskatt:	Medan	flyg-
plansbränsle fortsatt var obeskattat och de rika kunde 
fortsätta	flyga	obehindrat,	skulle	de	minst	gynnade	
klasserna på landsbygden i Frankrike i princip bli mer 
beskattade för sina nödvändiga resor. 

Detta ledde till gula västarna-rörelsen.

Uppnå rättvisa i utbildningen
Utbildningsrelaterad rättvisa börjar enligt Piketty med 
en reell resurstillförsel till de mindre gynnade skolor-
na. Detta bör kompletteras av antagningsförfaranden 
till gymnasieskolor samt universitet och högskolor 
som tar hänsyn till elevernas sociala ursprung (exem-
pelvis sociala kvoter). 
   För att detta ska accepteras krävs dock transparens i 
frågan. Vidare ska de som inte väljer någon högskole-
utbildning	efter	gymnasiet	ha	rätt	till	offentliga	finan-
sierade vidareutbildningar under sin yrkeskarriär.

Ett av globaliseringsproblemen är alla dessa handels-
avtal som förhandlas i sekretess och tvingas på med-
borgare utan riktigt demokratisk kontroll. 

Thomas Piketty menar att det är beklagligt att EU 
förhandlade fram ett handelsavtal med Kanada efter 
Parisavtalet om klimatet, som inte alls prioriterade 
klimatfrågan. 

För att få bukt med detta menar Piketty att internatio-
nella handelsavtal bör kontrolleras av transnationella 
församlingar som består av ledamöter från de inblan-
dade ländernas respektive parlament.

Först då kommer den Hayekianska ordning som hit-
tills har styrt globaliseringen att ge vika för en social-
demokratisk lösning.

Sätt internationella handelsavtal under kontroll av  
transnationella församlingar

Diskussionsfrågor 

• Vad tycker du om Thomas Pikettys förslag om europeisk socialfederalism? 

• Om ett tiotal länder skulle gå med i en ”Europeisk parlamentarisk union” med gemensam beskatt-
ning i linje med Pikettys förslag, tycker du att Sverige bör ingå? Varför? 
 
Vad tycker du om Pikettys förslag om ökad cirkulation av kapital med bland annat statliga kapital-
donationer till dem som fyller 25? 

• Vad tycker du om Julia Cagés och Thomas Pikettys förslag om jämlikehetsvärdecheckar för att 
finansiera	politiska	partier? 

• Vad skulle du föreslå som en progressiv koldioxidskatt?
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Figurer

Figur 2.1. Ur kapitel 2 i Kapitalet och Ideologin. Ståndens andelar av den franska befolkningen (1380-1780).

Figur 1.1 Ur kapitel 1 i Kaptalet och Ideologin. De tredelade samhällenas socialatruktur i Europa och Indien 1660-1880.

Figur 4.2. Ur kapitel 4 i Kapitalet och Ideologin. Egendomsfördelning i Frankrike, 1780-2015.

Figur 4.3. Ur kapitel 4 i Kapitalet och Ideologin. Inkomstfördelning i Frankrike, 1780-2015.
Figur 5.5. Ur kapitel 5 i Kapitalet och Ideologin. Egendomsfördelning i Sverige, 1780-2015.

Figur 5.6. Ur kapitel 5 i Kapitalet och Ideologin. Extrem förmögenhetsojämlikhet: De europeiska ägarsamhällena under la 
Belle Epoque (1880-1914).

Figur 6.1. Ur kapitel 6 i Kapitalet och Ideologin. Transatlantiska slavsamhällen under 1700- och 1800-talen.

Figur 6.4. Ur kapitel 6 i Kapitalet och Ideologin. Det europeisk-amerikanska slaverisystemets uppgång och fall (1700-1890).

Figur 7.2. Ur kapitel 7 i Kapitalet och Ideologin. Ojämlikhet i kolonialsamhällen och slavsamhällen.

Figur 7.8. Ur kapitel 7 i Kapitalet och Ideologin. Kolonier för kolonisatörer: ojämlikheten rörande utbildningsinvesteringar.

Figur 7.4. Ur kapitel 7 i Kapitalet och Ideologin. Den översta inkomstcentilen ur ett historiskt och kolonialt perspektiv.

Figur 7.9. Ur kapitel 7 i Kapitalet och Ideologin. utländska tillgångar ur ett historiskt perspektiv: de fransk-brittiska kolonia-
limperierna når sin höjdpunkt.

Figur 10.5. Ur kapitel 10 i Kapitalet och Ideologin. Förmögenhetsojämlikheten perioden 1900 till 2015: den översta centilen.

Figur 10.11.	Ur	kapitel	10	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Uppfinnandet	av	progressiv	beskattning:		den	högsta	inkomstskattesat-
sen, 1900-2018.

Figur 10.13.	Ur	kapitel	10	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Effektiva	skattesatser	och	fiskal	progressivitet	i	USA	under	perioden	1910	
till 2020.

Figur 10.14. Ur	kapitel	10	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Den	fiskala	statens	uppgång	i	världens	rika	länder	1870-2015.

Figur 10.12. Ur	kapitel	10	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Uppfinnandet	av	progressiv	beskattning:	den	högsta	arvskatten,	1900-2018.

Figur 5.5. Ur kapitel 5 i Kapitalet och Ideologin. Egendomsfördelning i Sverige, 1780-2015. De framgår tydligt att de fattigaste 
50% egendom förbättrades aldrig avsevärt, även under socialdemokratiskt styre.

Figur 10.15. Ur kapitel 10 i Kapitalet och Ideologin. Den sociala statens uppgång i Europa under perioden 1870-2015.

Figur 17.1.	Ur	kapitel	17	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Ojämlikheten	gällande	offentliga	utbildningsinvesteringar	i	Frankrike	2018.	

Figur 12.1. Ur kapitel 12 i Kapitalet och Ideologin. Inkomstojämlikheten i Ryssland, 1900-2015.

Figur 12.5. Ur kapitel 12 i Kapitalet och Ideologin. Finansiella tillgångar placerade i olika skatteparadis.

Figur 12.10.	Ur	kapitel	12	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Inflöden	och	utflöden	i	Östeuropa	2010-2016.

Figur 12.6.	Ur	kapitel	12	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Den	offentliga	egendomens	nedgång,	1978-2018.

Figur 13.2. Ur kapitel 13 i Kapitalet och Ideologin. Globala ojämlikhetssystem (2018).

Figur 13.10. Ur kapitel 13 i Kapitalet och Ideologin. Den seglivade förmögenhetshyperkoncentrationen.

Figur 16.1. Ur kapitel 16 i Kapitalet och Ideologin. Omkastningen av den utbildningsrelaterade klyftan  1950-2020: USA, 
Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge.

Figur 10.3. Ur kapitel 10 i Kapitalet och Ideologin. Inkomstojämlikhet: den översta centilen, 1900-2015.
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De olika samhällstyperna. Thomas	Piketty	klassificerar	historiska	samhällen	utifrån	hur	ojämlikheter	organiserades	och	
rättfärdigades.



Figur 16.1. Ur kapitel 16 i Kapitalet och Ideologin. Omkastningen av den utbildningsrelaterade klyftan  1950-2020: USA, 
Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge.

Figur 17.1.	Ur	kapitel	17	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Ojämlikheten	gällande	offentliga	utbildningsinvesteringar	i	Frankrike	
2018. 

Figur 14.8. Ur kapitel 14 i Kapitalet och Ideologin. Valdeltagande och sociala klyftor 1945-2020.

Figur 15.9. Ur	kapitel	15	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Politisk	konflikt	och	etniskt	ursprung	-	Frankrike	och	USA.

Figur 15.5. Ur	kapitel	15	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Politisk	konflikt	och	inkomstnivå	i	USA,	1948-2016. 

Figur 14.19. Ur kapitel 14 i Kapitalet och Ideologin. Gränser och egendom: den fyrdelade politiska splittringen i Frankrike.

Figur 16.3. Ur	kapitel	16	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Politisk	konflikt	och	inkomstklyftor:	Polen	2001-2015.

Figur 16.4. Ur	kapitel	16	i	Kapitalet	och	Ideologin.	Politisk	konflikt	och	utbildningsklyftor:	Polen	2001-2015.

Överblick politiska partier. Thomas Pikettys förslag att tolka det politiska landskapet samt förslag på placering av svenska 
partierna på matrisen.

En av de möjliga vägarna mot Europeisk socialfederalism, enligt Piketty. Schema över hur den hypotetiska ”Europeiska 
Parlamentariska Unionen” Thomas Piketty nämner skulle ingå i det nuvarande institutionella landskapet.
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