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Myten om framstegsmyten 
 

Crister Skoglund 
 

 

Georg Henrik von Wrights essä ”Framstegsmyten” i nummer 26 av Dialoger har nu diskuterats 

i ett antal nummer, men den tål att återkommas till och reflekteras över ännu en tid. Som så 

ofta när det gäller lärda idéhistoriska skildringar av detta slag, ger von Wrights essä en 

betvingande känsla av att så måste det ha gått till. Dessutom finns det ett suggestivt drag i 

skildringar vilka visar att dagens situation är en produkt av en rad idéer och föreställningar som 

flutit samman och likt en obeveklig flod sköljt bort allt som kommit hindrande i dess väg. Visst 

har det, enligt detta sätt att skriva idéhistoria, då och då uppstått små motströmmar och 

bakvatten vid sidan om den stora breda huvudfåran, men de antas bara ha haft en ytterst 

marginell effekt på den stora flodens flöde. Delar man dessutom författarens bekymmer för 

den situation mänskligheten befinner sig i, och även håller med om nödvändigheten av att nu 

om någonsin behövs ett globalt ansvar och en ”avmytologiserad rationalism”, så är det lätt att 

vid en första genomläsning anta att dagens prekära situation skulle vara orsakad av att allt som 

skulle kunnat hindra oss från att hamna i denna situation sköljts bort av den ”modernitetens 

breda tankeströmning” vars framväxt skildras så övertygande i essän. Men vid en närmare 

genomgång finner man att det finns en del som man måste ställa sig frågande inför. 

 

Det första problemet är om den tankeströmning som von Wright skildrat verkligen haft det 

”djup” som han antyder, eller om det bara varit en rörelse ”på ytan”. När det gäller 

modernismen, som den framställs i essän, måste man nog konstatera att det är det senare 

alternativet som gäller. De flesta av de olika separata idéer som tas upp har varit idéer som 

diskuterats inom ett ytterst begränsat skikt i huvudsak bestående av män ur medelklassen från 

städerna i den västeuropeiska kulturkretsen (inkluderande Nordamerika). Detta är inget 

specifikt för just det idékomplex som von Wright försöker blottlägga, utan är ett vanligt 

problem i idéhistorien. Försöken att fånga en ”tidsanda” slutar oftast i att man får tag i en serie 

föreställningar och uppfattningar som delats av några få men ”högljudda” deltagare i en kön- 

och klassmässigt avgränsad intellektuell debatt. 

 

Hur begränsat det modernistiska inflytandet faktiskt varit är särskilt tydligt på konstområdet. 

1920-talets avantgardistiska tyska konstnärer må ha kommit in i de konsthistoriska 

handböckerna, men upp på väggarna i de tyska hemmen kom deras bilder inte. Istället fortsatte 

majoriteten av befolkningen att pryda sina hem med bilder av traditionella motiv i 

”biedermeierstil”. Det är märkligt nog först nu i slutet av seklet som modernismen i konsten 

har börjat spridas och accepteras av bredare skikt i samhället och surrealistiskt och kubistiskt 

inspirerade bilder har börjat ersätta klassiker som ”fiskargubbe med pipa” och ”zigenerska” i 

postorderkatalogerna. Men just när modernismen börjat bli folklig - eller kanske just därför - 
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finner ”siarna” det nödvändigt att träda fram och förkunna att vi nått ”slutet på modernismens 

epok”. 

 

Att den modernismens anda som von Wright strävar efter att blottlägga endast delats av ett 

begränsat skikt i samhället innebär dock inte att den saknat betydelse. Det är ofta detta skikt 

som styr den intellektuella debatten och som formulerar de föreställningar utifrån vilka 

beslutsfattare av olika slag sedan fattar sina avgöranden. Avgöranden som i sin tur kan ha 

dramatiska konsekvenser. Så även om modernismen enbart varit en strömning på ytan och 

framstegstro och ”mytologiserad rationalism” delats av ett fåtal kan dessa idéers inflytande på 

samhället mycket väl ha varit väldigt stor. 

 

Även om vi kanske kan avfärda frågan om i hur hög grad de idéer som von Wright skildrar 

verkligen varit spridda i vidare kretsar med att det är ointressant eftersom de ändå påverkat 

samhällsutvecklingen på ett avgörande sätt, återstår frågan om von Wright har rätt i sin 

historieskrivning. Även här kan ett flertal reservationer göras, men jag skall fästa mig vid ett 

specifikt problem, nämligen i vad mån tron på “framsteget som en historisk nödvändighet” 

verkligen varit en dominerande tanke ens i det begränsade skikt i vilket den intellektuella 

debatten förts under det senaste seklet. 

 

Det kanske kan framstå som futtigt i ett sammanhang som kännetecknas av de stora svepande 

generaliseringarna och de vida vyerna över historien att komma dragande med lite simpel 

empiri. I min egen forskning kring yngre svenska vänsterintellektuella under perioden 1880 

till 1970 framgår emellertid ett speciellt mönster som kanske kan kasta ljus över en del sprickor 

i von Wrights resonemang. Det fanns i dessa kretsar alldeles uppenbart en tro på ett gradvis 

framåtskridande av nästan naturlagsbestämt slag från det moderna genombrottet på 1880-talet 

fram till första världskriget. Så långt stämmer von Wrights teser med ett svenskt material och 

de kopplingar han gör till en pseudovetenskapligt tolkad Darwin och speciell läsning av 

Spencer är också tydligt påvisbara. Så här kunde exempelvis en ung radikal sammanfatta den 

stämning som genomsyrade hans generation kring sekelskiftet: 

 
Namnet Darwin betecknade den då revolutionerande och hårt omstridda 

härstamningsläran, med den därtill knutna läran om kampen för tillvaron och det naturliga 

urvalet som grund för utvecklingen från lägre till högre former, Schopenhauer och 

Nietzsche uttryckte strävan att filosofiskt begrunda och fördjupa denna naturvetenskapliga 

världsåskådning, Spencer och Stuart Mill voro representanter för den ljusa tro på en 

fortskridande kulturutveckling, som förde världsåskådningen vidare till en livsåskådning, 

och Marx och Lasalle angåvo vägen från den biologiska till den sociala utvecklingen. Så 

byggdes vid den tidpunkten en radikal livsåskådning upp, med stark kritik av det bestående 
men med en ärlig tro på evolutionsoptimismen, som ”ställde i utsikt ett perspektiv av 

obegränsat framåtskridande”; man hyste en obegränsad tilltro till förnuftets och 

upplysningens suveräna makt att omskapa världen.1 

 

Att en så särpräglad filosof som Schopenhauer ges en plats i sammanhanget kanske kan 

förbrylla, men det är nu ett axiom i idéhistorien att man aldrig får ta för givet att en persons, 

                                                 
1 Einar Sjövall ”Bengt Lidforss - en lundensisk märkesman” i Libertas nr 2  1945 s.8 
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eller en grupps föreställningsvärld skall utgöra ett helt igenom motsägelsefritt system. Tvärtom 

är det så, att om man hittar någon vars åsikter och föreställningar framställs som en logiskt 

sammanhängande helhet utan inbördes motsättningar finns det skäl att misstänka att bilden 

korrigerats i efterhand. Nietzsche behövde heller inte, som von Wright antyder, framstå som 

ett alternativ till tron på ett ”obegränsat framåtskridande” utan kunde, om man läste honom på 

ett speciellt sätt, mycket väl inkorporeras i den ”evolutionsoptimistiska” 

samhällsuppfattningen. 

 

Förutom att idéer från Nietzsche ofta ingick i framstegstanken, så som den formulerades på 

svensk botten kring sekelskiftet, är det ytterligare två viktiga komponenter i detta idékomplex 

som jag saknar i von Wrights text. Det ena är Karl Kautskys darwinistiskt präglade tolkning 

av Marx vilken spelade en mycket stor roll för vänsterintellektuella i norra Europa. Det andra 

är den väldiga tilltron till den fria och öppna debatten som ett medel i framstegets tjänst. Det 

var en föreställning som baserades på en kombination av Darwins utvecklingslära och John 

Stuart Mills tankegångar om yttrandefriheten utifrån föreställningen att om olika tankar och 

idéer fritt finge mötas i en öppen debatt, så skulle enligt lagen om ”the survival of the fittest” 

den förnuftigaste segra. På så sätt skulle ett förnuftigare samhälle kunna skapas. Men för att 

det goda samhället skulle kunna förverkligas fordrades att alla gavs möjlighet att deltaga i 

debatten. Den ”pseudovetenskapliga tolkningen av darwinismen” liksom ”framstegsmyten” 

har därför, vad gäller den svenska utvecklingen, inte varit helt utan betydelse för sådana 

företeelser som garanterandet av tanke- och yttrandefrihet och genomförandet av allmän och 

lika rösträtt. 

 

Mängder av exempel kan ges på hur evolutionsoptimism och tro på utveckling som något av 

en naturlag återfanns bland yngre svenska intellektuella decennierna kring sekelskiftet. Inte 

minst gällde det bland män, som Hjalmar Branting och Karl Staaff, vilka snart skulle komma 

att få positioner där deras ställningstaganden på mer än ett sätt kom att påverka 

samhällsutvecklingen. Från och med första världskriget ändras dock tonen radikalt. Att tro på 

”framsteget som en historisk nödvändighet” blir en omöjlig position. Särskilt tron på att 

utvecklingens gång också skulle leda till ett moraliskt höjande av människan framstod alltmer 

som ett hån i takt med att rapporterna om masslakterna på slagfälten upptog allt större utrymme 

i tidningarna. Att första världskriget innebar ett brott mot den tidigare utvecklingen är också 

von Wright inne på, men enligt honom var det fråga om ett tillfälligt avbrott i Europas 

”korståg” för att sprida sin optimistiska tro på framsteg för hela mänskligheten: 

 
Detta korståg fick sitt slut i första världskrigets katastrof. Men fågeln som föddes ur dess 

aska fortsatte att flyga in i framtiden med väsentligen oförändrade förhoppningar.2 

 

Visst skulle en ny föreställning om framsteg och utveckling lyfta som en Fågel Fenix ur första 

världskrigets eldhav, men det var en radikalt annorlunda föreställning än den som dominerat i 

debatten de närmaste decennierna innan. Åtminstone gäller detta i Sverige och jag skulle vilja 

hävda, även om jag här inte kan stödja mig på egen forskning, att samma förändring skedde 

också på andra håll i Europa. Denna nya föreställning, som kan kallas den villkorliga 

utvecklingsoptimismen, skiljer sig från den tidigare genom antagande att fortsatta framsteg är 

                                                 
2 Georg Henrik von Wright ”Framstegsmyten” i Dialoger  nr 26 
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möjliga om, och endast om, vissa villkor uppfylles. Sker inte detta så riskerar utvecklingen i 

stället att förbytas i stagnation, tillbakagång och i värsta fall i en total katastrof. Vilka villkor 

som ansågs nödvändiga för att garantera ett fortsatt framåtskridande kunde variera mellan olika 

debattörer liksom vilken hotbild man tänkte sig. För några var villkoret för att välden inte skulle 

försjunka i barbari att proletariatet övertog kontrollen över produktionsmedlen. För andra var 

just detta det stora hotet och de såg som ett nödvändigt villkor för fortsatta framsteg att ”den 

judiska kulturbolsjevismens konspiratoriska verksamhet” stoppades med alla till buds stående 

medel. Gemensamt för dem alla - oberoende av hotbild - var dock att man inte längre såg 

utveckling som något självklart eller som en inneboende naturlag i tillvaron, utan något som 

måste erövras med medvetna viljeansträngningar och uppoffringar.3  

 

Denna kombination av undergångsstämning och tro på ett möjligt framsteg kunde varieras på 

olika sätt. Ibland har det pessimistiska perspektivet fått dominera framställningen som i 

Spenglers klassiska “Västerlandets undergång”. Spenglers verk har ofta också framställts som 

en helt igenom pessimistisk profetia, men då har man glömt bort den retoriska poängen med 

hela verket. I slutkapitlen sker nämligen en dramatisk vändning genom att Spengler antyder att 

det finns en, men endast en, möjlig räddning för Västerlandet och det är att “en hjälte” i sista 

stund skulle kliva fram och ta ödet i sina egna händer. Skulle en sådan hjälte dyka upp i sista 

stund, och om alla reservationslöst sluter upp bakom hans räddningsplan, så kan Västerlandets 

undergång avstyras. Några år senare skulle, som bekant, en sådan självutnämnd hjälte dyka 

upp på scenen i form av en liten mustaschprydd österrikisk korpral. Det faktum att nazisterna 

kunde knyta an till Spenglers tes om ”räddaren i sista stund” bidrog i hög grad till att en stor 

del av Tysklands intellektuella kunde sluta upp bakom nazismens öppet anti-rationalistiska 

program, även om detta naturligtvis inte var den enda faktorn av betydelse i sammanhanget. 

 

Det nödvändiga villkoret för att rädda samhället från undergång var för tyska nazister, 

italienska fascister, liksom för våra svenska högerintellektuella i Nationella 

Ungdomsförbundet, att det kyligt rationella förnuftet måste ge vika för vilja, mod och 

handlingskraft. Bland vänsterintellektuella delade man i stort hotbilden men intog en diametralt 

motsatt ståndpunkt när det gällde vad som skulle kunna rädda samhället från undergång. 

Problemet var inte att ”det kyligt rationella förnuftet” fått för mycket utrymme i politiken utan 

att det användes alldeles för lite. Speciellt efter börskraschen 1929 blev det vanligt att man såg 

kapitalismen som ett i grunden irrationellt ekonomiskt system och den politiska vardagen som 

alltför präglad av löst tyckande och gissningar. Framtiden såg mörk ut om inte ett vetenskapligt 

tänkande lades till grund för beslutsfattande på ett helt annat sätt än tidigare både inom stat och 

näringsliv.  

  

Efter andra världskriget var det atombombshot, kommunistskräck och faran för att den typ av 

anti-rationalism och barbari som nazismen stod för på nytt skulle breda ut sig som utgjorde 

nya hotbilder. ”Uppfostran av folket i demokratisk anda” upplevdes därför av många som en 

nödvändig förutsättning för fortsatt framåtskridande. Skolan, och särskilt dess ”fostrande roll”, 

kom därför att hamna i focus på ett helt annat sätt än tidigare. Under de senaste decennierna 

                                                 
3 För en utförligare analys av detta tema ber jag att få hänvisa till min avhandling Crister Skoglund, Vita mössor 

under röda fanor; vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940, Almkvist & 

Wiksell International, Stockholm 1991 
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har det istället varit fruktan för att den ekonomiska tillväxten skall avstanna som varit det allt 

överskuggande hotet. En intressant aspekt i denna nya ekonomiskt centrerade hotbild är att 

redan ”stillastående” d.v.s. “nolltillväxt” betraktas som något närmast katastrofalt. Den bild av 

ekonomin som dagens politiska orakel verkar vilja frammana är bilden av en person som 

försöker ta sig upp för en rulltrappa som går nedåt. I samma sekund som denne moderne 

Sisyfos stannar upp för att hämta andan åker han tillbaka och han tvingas därför att hela tiden 

vara i rörelse för att inte tidigare ansträngningar skall vara förgäves. Att stanna upp ett slag för 

att tänka efter blir därmed något negativt och personer som pläderar för besinning betraktas 

som oansvariga. 

 

Denna ekonomiska tes om nödvändigheten av ständig aktivitet låter sig inte enkelt förklaras 

genom hänvisning till någon slags ”framstegsmyt”. En utvecklingsoptimism av den typ som 

von Wright kallat tron på “framsteget som en historisk nödvändighet” fungerar tvärtom snarast 

passiviserande. Om utvecklingen går av sig själv finns det ju ingen större anledning att ingripa 

i skeendena. Om man däremot upplever att vår kultur står inför ett hot eller om man drivs av 

ett “krismedvetande” så blir situationen en annan - då måste man handla - och handla snabbt. 

Frågan är därför om det inte är fruktans och undergångstemats historia och den därmed 

förknippade villkorliga utvecklingsoptimismen som är viktigast att kartlägga om vi vill förstå 

varför dagens situation ser ut som den gör. Det är inte någon ”framstegsmyt” som drivit fram 

rustningsspiralen och lett till att så vansinniga summor spenderas på militära projekt - utan 

fruktan. Också när det gäller överbefolkningen torde fruktan för framtiden på det individuella 

planet vara den drivkraft som leder till att man skaffar sig många barn. När det gäller 

miljöförstöringen och slöseriet med våra råvaror verkar föreställningar om framtiden, vare sig 

optimistiska eller pessimistiska, vara av underordnad roll. Här handlar det snarast om ”att leva 

i nuet” och få ut så mycket som möjligt för stunden. I det sammanhanget kan emellertid 

framstegsoptimistiska föreställningar om att ”de problem som skapas nu kommer nästa 

generation enkelt att kunna lösa” spela en viss roll liksom den variant av den villkorliga 

utvecklingsoptimism som ligger bakom den ekonomiska aktivismtesen. 

 

Är då von Wrights utredning av framstegsmyten helt och hållet ett stickspår? Nej, en nödvändig 

förutsättning för den villkorliga utvecklingsoptimismen är att det finns en allmänt utbredd 

föreställning om att utveckling är möjlig. Denna föreställning är, som von Wright så tydligt 

visat, ett viktigt steg jämfört med tidigare uppfattningar om historien antingen som en ständig 

förfallsprocess eller som ett kretslopp. Kartläggande av framstegsidéernas framväxt och 

spridning är därför viktig om vi vill förstå vår tid, men det räcker inte. De olika sätt på vilka 

undergångstemat varierats i den intellektuella debatten under vårt sekel måste också tas i 

beaktande. De kan dock inte analyseras frikopplade från tron på framsteget om vi vill förstå de 

handlingar de lett till. ”Pessimismen som livshållning” tenderar nämligen att fungera lika 

passiviserande som en tro på ”framsteget som naturlag”. Istället är det visionen av en möjlig 

utveckling i kombination med fruktan för att denna ljusa framtid skall gå förlorad som, enligt 

min mening, har satt sin prägel på 1900-talet från första världskriget och framåt.  

 

Berättelsen om mänskligheten som i övermodig tilltro till sitt förnuft och i fast förvissning om 

”framsteget som naturlag” blind vandrar mot undergången har i sig blivit en av vårt sekels 

vanligaste myter - myten om framstegsmyten. Genomskådar vi inte den riskerar vi att missa 
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de verkliga farorna, som t.ex. känslan av att vara tvungen att oreserverat acceptera det eller det 

villkoret inför hotet att en önskad utveckling annars skall vändas i katastrof. 

 


	Myten om framstegsmyten
	Crister Skoglund

