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kapitel 

Inledning

Konsekvenserna av och även orsakerna till den ganska spretiga sam-
hällsprocess som brukar sammanfattas med ”” var fl era. Ut-
bildningsväsendet expanderade hastigt och det skapades en växande 
grupp av studenter som på en gång kände sig allt mindre privile-
gierade i sina hemländer och alltmer sammansvetsade över nations-
gränserna. De statusosäkra studenterna sökte en ny identitet och 
den fann de i upproret. Vi fi ck en förändrad syn på moral och 
mänskliga umgängesformer och överhuvud en mera respektlös 
 attityd mot auktoriteter. Politiken gick åt vänster. ”Vänster” kom 
också som ord att i olika kombinationer (vänsterförfattare, vänster-
aktivist, vänsteranhängare, vänstervåg) markera att det hade uppstått 
ett nytt utrymme för politisk aktivitet utanför de etablerade parti-
erna. Ord som ”solidaritet”, ”engagemang” och ”gemenskap” präg-
lade den politiska kulturen. I svensk inrikespolitik följde fl era vik-
tiga reformer inom jämställdhet, arbetsliv och arbetsmarknad, 
utbildning, pensioner. 

Den här undersökningen handlar också om -revolten, men ur 
en annan synvinkel, nämligen uppfattningar om den intellektuelle 
och hur dessa förändrades. Händelserna  hade i fl era länder ett 
påtagligt infl ytande på föreställningar om den intellektuelle. I Frank-
rike lades grunden till postmodernismen och i Tyskland fördjupades 
acceptansen av begreppet ”intellektuell”. I inget av dessa länder 
utformades dock den vänsterintellektuella självförståelsen i så tydlig 
interaktion med - och -talens vänstervåg som i Sverige, där 
det var först i samband med denna omvälvning som en självmed-
veten vänsterintellektuell identitet slog rot under efterkrigstiden. 
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Ett annat nationellt särdrag var att liberala och konservativa politiska 
krafter i Sverige i hög grad lät bli att engagera sig som intellektuella. 
Vad var det som hände med synen på den intellektuelle i detta 
svenska klimat och varför? 

Det är inte i första hand de intellektuellas idéer eller deras tän-
kande som jag skall granska utan den intellektuelle som social typ: 
vilken, eller vilka, vänsterintellektuella ideal som tog form under 
- och -talen samt hur de bemöttes av omgivningen (här 
defi nierad som kultursidorna i dags- och kvällspressen). Undersök-
ningen har två syften: att klarlägga vad vänstervågen i allmänhet 
innebar för synen på den intellektuelles roll och betydelse i samhäl-
let samt att nå en djupare förståelse av vilka drivkrafter som låg 
bakom -revoltens framväxt och varför den nådde så stor uppslut-
ning. De tre huvudsakliga frågorna är:

Vilken sorts vänsterintellektuella ideal skapades och varför såg de . 
ut som de gjorde? 

Vad betydde de vänsterintellektuella idealen och förhållningssät-. 
ten för -revolten? 

Vilka konsekvenser fi ck dessa ideal och de sätt på vilka de bemöt-. 
tes för den politiska och ideologiska debatten samt för synen på 
den intellektuelle?

Perspektiv på de intellektuella i tidigare forskning

Inom humaniora och samhällsvetenskap bedrivs sedan länge forsk-
ning om intellektuellas politiska opinionsbildning och om deras 
ställning och betydelse i samhället. Ofta har sådana frågor diskute-
rats av intellektuella själva som ett led i den egna självförståelsen. 
Under intryck av att den intellektuelle som social fi gur möjligen är 
på väg att dö ut har sedan  en ny ton slagits an i forskningen. 
Många har befarat att med utopiernas död och den reellt existe-
rande socialismens sönderfall också ideologierna och den engage-
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rade samhällskritiken kommit till vägs ände. En annan vanlig 
förklaring till den intellektuelles försvinnande är att makten över 
det off entliga ordet tagits över av journalister och medieproducen-
ter. Om undergångsprognosen verkligen stämmer återstår att se. 
Dessa stämningar har i alla fall öppnat upp för ett mera omfat-
tande intresse att bearbeta den intellektuelle i historisk forskning. 

Vissa historiker har kallat -talet de intellektuellas århund-
rade. Under denna tid har den intellektuelle varit ständigt närva-
rande i Europas historia, men samtidigt varit en föränderlig typ som 
präglats på olika sätt i olika sammanhang. Med ett övergripande 
intresse för att förstå villkoren för det off entliga samtalet ägnar sig 
idag historiker och samhällsvetare åt att undersöka hur intellektuella 
kunnat verka inom olika politiska kulturer. Vi ställer frågor om 
vilken roll intellektuellas närvaro spelar för den politiska och kul-
turella debatten och vad det betyder för samma debattklimat om 
de intellektuella förstår sig själva på ett sätt istället för ett annat. 
Enligt en grundläggande defi nition är den intellektuelle en män-
niska som utifrån en position inom vetenskap eller konst interve-
nerar i politiken. Forskningen bedrivs ofta utifrån ett underförstått 
eller uttalat antagande om att intellektuella som opinionsbildare 
representerar ett särskilt vetande och står självständiga gentemot 
organiserade intressen. Därför anses de ha en speciell betydelse för 
det politiska samtalet och tillföra angelägna värden. 

Ett perspektiv på de intellektuellas historia har varit internationell 
komparation. Det mest ambitiösa försöket som gjorts i den rikt-
ningen torde vara Christophe Charles socialhistoriska syntes om 
-talets Europa. Efter Charles systematiska genomgång av intel-
lektuellas existensbetingelser i Frankrike, Tyskland, Italien, England, 
Österrike-Ungern och Ryssland framstår särskilt tre faktorer som 
viktiga för gruppens förmåga att leva och verka: utbildningssystemet, 
de litterära marknaderna samt graden av censur och pressfrihet. Det 
sociala och kulturella klimatet i Frankrike gynnade tidigt de intel-
lektuella. Utbildningssystemet var utbyggt och sekulariserat som i 
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Preussen och det rådde en relativt utsträckt yttrandefrihet som kan 
jämföras med den i England. Perioden – expanderade 
både skolsystemet och de litterära marknaderna, vilket drev fram 
en efterfrågan på kulturprodukter som gjorde att den intellektuella 
yrkesgruppen kunde växa. I England och Frankrike blev den fria 
skriftställaren en viktig fi gur medan den statliga karriären vägde 
tyngre i Tyskland och Östeuropa. I Spanien, Italien, Österrike-
Ungern och Ryssland var marknaden så inskränkt och beroendet av 
staten så stort att en intellektuell autonomi nästan helt omöjlig-
gjordes. 

Andra framgångsrika grepp i forskningen om de intellektuella 
har varit den kollektiva biografi n samt generationsbegreppet. En av 
Frankrikes ledande historiker på området, Jean-François Sirinelli, 
har utvecklat analytiska begrepp med avseende på kommunikations-
nät och generationstillhörighet och genomfört fl era undersökningar. 
 lade han fram en studie om den åldersklass på elitskolan École 
normale supérieure som föddes . I denna kohort återfanns 
många av de allra mest framstående intellektuella i Frankrike under 
-talets mittersta tredjedel: Claude Lévi-Strauss, Georges 
Canguilhem, Paul Nizan, Georges Friedman, Raymond Aron, Geor-
ges Lefrance och Jean-Paul Sartre. Sirinelli kartlade i detalj deras 
avgörande erfarenheter och politiska vägval samt i vilka kommuni-
kativa nätverk, i vilka tidskrifter och på vilka förlag de hade verkat 
och vilka institutioner de stått nära. Ett viktigt analysbegrepp i sam-
manhanget är sociabilité. Det syftar på informella men formgivande 
gruppbildningar bland intellektuella och har lagts till grund för 
undersökningar om hur institutioner som bokförlag, tidskrifter och 
diskussionsklubbar interagerar och skapar samhörigheter. Även 
generationsbegreppet har vunnit anklang hos historikerna. Michel 
Winnock har analyserat de intellektuellas historia från Dreyfusaf-
fären fram till idag utifrån åtta på varandra följande generationstill-
hörigheter. 
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Ett vanligt angreppssätt är det som ansluter till Pierre Bourdieus 
kultursociologi och som innebär att man undersöker hur intellek-
tuella förhåller sig till politik, vetenskap och marknad. I Bourdieus 
efterföljd har begrepp som ”fält”, ”dispositioner” och ”positionering” 
använts för att förstå hur intellektuellas interna och externa inter-
aktionsmönster korresponderar med deras politiska, ideologiska och 
estetiska ställningstaganden. ”Det intellektuella fältet”, det rum för 
interaktion där konstnärer, akademiker och författare vinner anse-
ende och auktoritet och utifrån vilket de påverkar politiken, var det 
analytiska begrepp Bourdieu använde för att undersöka den intel-
lektuella gruppen historiskt och i samtiden. Nyligen har ett antal 
historiker samt språk- och litteraturvetare i samlingsbandet Zwischen 
den Fronten: Positionskämpfe europäischer Intellektueller im . Jahr-
hundert använt Bourdieus begreppsapparat för att besvara frågor 
om hur intellektuella i Frankrike, Tyskland, Italien och Schweiz 
agerat under - och -talen. Bokens övergripande frågor är 
i vilken mån den franska intellektuella modellen, enligt förebild 
från Zola (se nedan), har varit mönsterbildande för andra länder 
och miljöer och i vilken mån alternativa former har utvecklats. 
Forskarna är också intresserade av hur det intellektuella fältet har 
påverkats av historiska händelser som första världskriget, andra 
världskriget, kalla kriget, -revolten och Berlinmurens fall 
.

Zygmunt Bauman har på ett tankeväckande sätt understrukit 
betydelsen av att analysera intellektuella ideal. I boken Legislators 
and Interpreters vill Bauman begripa övergången från det moderna 
till det postmoderna samhället genom att länka de båda samhälls-
formerna till varsitt intellektuellt ideal: lagstiftaren, som är en upp-
höjd samhällsplanerare, och tolken, som bygger broar mellan olika 
kunskapskulturer. Dessa båda ideal är egentligen för abstrakta och 
entydiga för att fånga hela epoken från -talet fram till idag. 
Det som framförallt gör Bauman intressant är istället hans metodiska 
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diskussion. Tydligt poängterar han att intellektuella idealbildningar 
är bedrägliga, men just därför viktiga att undersöka eftersom de 
outtalat skapar och reproducerar sociala ”konfi gurationer” i vilka 
de intellektuella reglerar sin relation till omvärlden. Sålunda fi nns 
en korrespondens mellan å ena sidan intellektuellas självdefi nitioner, 
å andra sidan intellektuellas sätt att förstå omvärlden och tillskansa 
sig socialt utrymme. 

Även i föreliggande undersökning står begreppet ”intellektuell” 
och de intellektuella idealen i centrum. Undersökningens övergri-
pande fråga om vilka vänsterintellektuella ideal som blev gällande 
i - och -talens off entliga debatt i Sverige aktualiserar diskus-
sioner om hur förskjutningar skett mellan olika normer och värden, 
samt hur de olika intellektuella aktörerna ställt sig till befi ntliga 
mönster. Hur har idealen tagit form och vad har de betytt för det 
politiska samtalet? 

Vad är det för ideal vi har att göra med? Det här med att vara 
intellektuell, vad innebär det och hur skall begreppet förstås? Genom 
åren har fl era olika defi nitioner lanserats och svaret på frågan vad 
en intellektuell är blir därför olika beroende på vem man frågar. 
Inledningsvis skall jag begränsa mig till att uppmärksamma tre stora 
och grundläggande traditioner, som varit betydelsefulla för 
-talets intellektuella debatt och som vi behöver ha i åtanke för 
att få perspektiv på historien om de intellektuella och - i Sverige, 
nämligen Zolas klassiska modell, marxismen och postmodernismen. 
Nedan presenterar jag dessa traditioner och använder dem för att 
problematisera den svenska situationen. Genom resonemang om 
olika teoretiska infallsvinklar på den intellektuelle – den intellektu-
elle som kritiker och tekniker respektive den intellektuelle som 
meningsskapare – inringar jag därefter undersökningens analytiska 
uppgift mera noggrant. 
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Den klassiskt intellektuelle
Många forskare är eniga med Charle om att den intellektuelles ur-
sprung skall sökas i -talets Frankrike, där det fanns en förhål-
landevis öppen (borgerlig) off entlighet. Begreppet ”intellektuell” 
etablerades emellertid först under -talet, när Émile Zola  
engagerade sig i rättsprocessen mot stabskapten Alfred Dreyfus och 
författade sitt berömda upprop J’accuse. Zolas betydelse låg i att 
han etablerade den intellektuelle som ”social typ”. Först användes 
begreppet ”intellektuell” av Zolas motståndare som ett skällsord, 
men snart fi ck det ny mening och användes om författare och skrift-
ställare som engagerade sig i politiska frågor. Zola utmanade över-
heten genom att åberopa värden som sanning, förnuft och rättvisa 
och genom att skickligt dra nytta av påverkningskanaler som brev 
och appeller. Han befäste därigenom bilden av den intellektuelle 
som en fristående och samvetsgrann altruist. Inte minst visade han 
att man som intellektuell kunde betyda något. 

Zola tydliggjorde ett mönster för hur den intellektuelle hade att 
off entligt legitimera sina ingripanden. Den intellektuelle förfogar 
inte över ett formellt mandat eller några materiella maktresurser 
utan gör sig trovärdig genom att off entligt leva upp till och för-
kroppsliga allmänna värden. Den intellektuelle agerar som politisk 
åklagare, sanningssägare och företräder det rätta och goda. Det hade 
också stor betydelse att Zola inte själv verkade som politiker eller 
jurist utan att han stod utanför och utnyttjade sin ställning som 
berömd författare. Zola framträdde som del av en okompromet-
terad elit med ett etiskt uppdrag att agera fritt och autonomt och 
att istället för statsnytta, ekonomi eller andra politiska hänsyn ledas 
av humanism och universella värden. Det intellektuella ideal som 
Zola gav gestalt åt vill jag kalla ”den klassiska modellen”. Den inne-
bär att 

den intellektuelle uppträder som individ och opinionsbildare på • 
off entliga arenor,
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den intellektuelle utnyttjar auktoritet från kultur- eller veten-• 
skapsfältet för att påverka politiken,

den intellektuelle är autonom och uppträder som en distinkt och • 
självständig kategori vid sidan av yrkespolitiker, journalister och 
organiserade särintressen, 

den intellektuelle åberopar universella värden i konkreta situa-• 
tioner,

den intellektuelle uppträder och legitimerar sig som samvete och • 
anklagande instans av motmakt mot etablerade intressen.

Marxismens intellektuelle

En omfattande diskussion om den intellektuelle har bedrivits ock-
så inom marxismen. Där har det varit viktigt att lokalisera den in-
tellektuelle i förhållande till ett samhälles olika maktpoler och so-
ciala strukturer. Särskilt har intresset riktats mot intellektuella som 
agenter för sociala rörelser, för motstånd, maktkritik och kritiskt 
tänkande, med andra ord den intellektuelle som utmanare respek-
tive upprätthållare av samhällstillstånd.

Med uppkomsten av en massbaserad socialism kring sekelskiftet 
 knöts diskussionen om den intellektuelle till marxismens klas-
siska teman om förhållandet mellan bas och överbyggnad, struktur 
och aktör, praxis och teori. Mot en spontanistisk teori om att revo-
lutionen skulle komma nedifrån och genomföras av arbetarna själva 
ställdes andra uppfattningar som i högre grad betonade att den 
politiska kampen behövde intellektuella. Marx själv hade varit otyd-
lig på den här punkten och därför lämnat en olöst fråga efter sig. 
Enligt sociologen Carl Boggs pendlade Marx mellan att betrakta de 
intellektuella som en ideologisk avspegling av de sociala processerna 
och att gestalta dem som disciplinerade ledarfi gurer. Den senare 
positionen vill Boggs placera i en jakobinsk elitistisk tradition som 
hyllade intellektuellas förmåga att klarsynt blottlägga samhällets 
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mekanismer. Upplysningens fi losofer var, enligt Boggs, exempel på 
sådana tänkare och i samma banor utvecklade Lenin sin teori om 
ett partiavantgarde. Lenin föreställde sig en liten elit av partiintel-
lektuella som med en hög grad av centralisering och specialisering 
skulle ena massorna och ta det avgörande steget från det gamla till 
det nya samhället. Debatten har sedan förts vidare mellan anhäng-
are till Lenins voluntaristiska modell och andra som istället velat se 
en självgenererande revolt underifrån, exempelvis Michail Bakunin, 
George Sorel, Georg Lukács och Rosa Luxemburg. 

Det kom an på Antonio Gramsci att skapa en syntes mellan dessa 
båda hållningar. Det i Gramscis tänkande så centrala hegemonibe-
greppet syftade på en makt som utövas genom ideologi och medve-
tandeformer kring vilka det skapas outsagda överenskommelser om 
vilken social och ekonomisk fördelning som skall råda i ett samhälle. 
I den hegemoniska förhandlingsprocessen var de intellektuella kri-
tikerna mycket viktiga eftersom de hade kapacitet att bryta rådande 
föreställningar, peka på motsägelser, avslöja bakomliggande intressen 
och skapa alternativa tankebanor. Det gällde emellertid att inte låta 
de intellektuella bilda en ny elit och för att motverka detta talade 
Gramsci om organiskt intellektuella, intellektuella som växte fram 
ur arbetarklassen eller på annat sätt verkade som en integrerad del 
av det sociala livet. Detta innebar att Gramsci tog avstånd från den 
klassiska modellens autonomiideal. Idén om en intellektuell auto-
nomi betraktade han som en illusion som fått de intellektuella att, 
medvetet eller omedvetet, gå den dominerande klassens ärenden 
genom att skönmåla sin egen existens och göra folket passivt. Nej, 
som intellektuell måste man välja sida, menade Gramsci. Den tra-
ditionellt intellektuelle var en typ som för Gramsci täckte betydelsen 
av det klassiska idealet men som han själv ansåg vara otillräcklig. 
Den organiskt intellektuelle var annorlunda genom att företräda 
eller ingå i en viss social klass. Gramsci hoppades att organiskt intel-
lektuella skulle bli öppet medvetna om samhällets sociala relationer 
och engagera sig i befrielsekamp för undertryckta grupper.



inget land för intellektuella



Vad Jean-Paul Sartre lyckades med under efterkrigstiden kan istäl-
let beskrivas som en legering av klassisk och socialistisk intellektua-
litet. Sartre förkroppsligade en total intellektuell med förankring i 
både litteratur och akademi. Bourdieu har träff ande beskrivit honom 
som en gestalt ”närvarande vid tänkandets alla fronter”. Sartre full-
följde den från Zola härstammande intellektuella traditionen genom 
att levandegöra ett gränsöverskridande mellan fi losofi , litteratur, 
kritik och vetenskap. Genialiskt upphöjd och med absolut vetande 
gjorde han sig synlig och kunde framgångsrikt intervenera i olika 
samhällsfrågor. Länge var det viktigt för honom att försvara litte-
raturens autonomi, men i början av -talet närmade han sig 
kommunistpartiet och han var partiansluten –. Sartres 
intellektuella gärning kan därför kallas total också i den meningen 
att han förkroppsligade de klassiskt intellektuella dragen samtidigt 
som han uppfyllde de krav som ställdes på en marxistisk vänsterin-
tellektuell positionering. Detta var en syntes som gjorde honom 
fenomenalt gångbar i både Frankrike och andra länder. Sartre ställde 
sig på nivå med Zola och blev under efterkrigstiden i Frankrike ett 
intellektuellt riktmärke som andra måste förhålla sig till. 

Postmodernismens intellektuelle 

I början av -talet inleddes en omprövning av den intellektu-
ella kategorin och ett ifrågasättande av både den klassiska och den 
marxistiska traditionen. I samma land som skapat och med största 
iver odlat begreppet ”intellektuell” började man att ifrågasätta det-
samma. Kritiken riktades mot att den intellektuelle representerade 
en grundtyp som positionerade sig i stora berättelser och åberopade 
högre värden – sanningen, humanismen, rättvisan, folket eller pro-
letariatet. Det var dags att formulera ett nytt ideal. Michel Foucault 
konstaterade att Sartres totale intellektuelle hade spelat ut sin roll 
och måste ersättas av den specifi kt intellektuelle. Den senare skulle 
inte agera på ett universellt plan utan arbeta som expert på lokal 
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nivå med avgränsade frågor i konkreta situationer. De underprivi-
legierade hade tidigare utsatts för ett dubbelt förtryck: först från det 
borgerliga samhällets ekonomiska makter, sedan från de intellektu-
ella som tog ordet ur munnen på dem. Den specifi kt intellektuelle 
skulle därför inte representera andra människor utan arbeta för att 
blottlägga mekanismer av makt och vetande som objektiverade 
människorna och tillvaron. Det här var tankar som Jean-François 
Lyotard fullföljde när han gav ut sin postmoderna kritik av stora 
berättelser, La condition postmoderne ().

Bourdieu har sedan ägnat sig åt att värna den intellektuella inter-
ventionen och även i detta fall kan man tala om en syntes. Genom 
att fånga upp drag från Zola, Sartre och Foucault kritiserade Bour-
dieu deras begrepp samtidigt som han utvecklade dem. Från Zola 
känner man hos Bourdieu igen betoningen av intellektuell auto-
nomi, men med den skillnaden att Bourdieu inte i första hand knöt 
autonomin till individen utan till det intellektuella fältet. Att vara 
intellektuell var att tillhöra ett separat och autonomt fält som följde 
andra lagar än politikens, ekonomins eller religionens fält, samt att 
genom politiska interventioner påverka kampen om hur omvärlden 
skall förstås och kategoriseras. Bourdieu lyssnade på den postmo-
derna kritiken men försvarade ett intellektuellt agerande utifrån 
allmänna värden. Dessa värden skrev han emellertid om från att 
vara universella i absolut mening till att bli fältspecifi ka, vilket bety-
der att de var giltiga på det intellektuella fältet men inte nödvän-
digtvis på det ekonomiska eller politiska. När Bourdieu lyfte fram 
det autonoma  intellektuella fältet som en utgångspunkt för kritik, 
kommunikation och handling betonade han också att detta var ett 
empiriskt och erfarenhetsgrundat sammanhang och inte ett idealis-
tiskt. Anna Boschetti har i en analys framhållit att Bourdieu genom 
att välja sociologin istället för fi losofi n satte vetenskapen i främsta 
rummet och etablerade en självrefl exiv intellektuell hållning, allt för 
att undvika det universella språket. Bourdieu talade som intellek-
tuell utifrån sin specifi ka profession och kompetens.
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Förutom att ge en allmän introduktion till begreppet ”intellek-
tuell” markerar dessa tre traditioner – den klassiska, den marxistiska, 
den postmoderna – några av de viktigaste strömningarna som var i 
rörelse under tidsperioden för denna undersökning. En given fråga 
blir hur den vänsterintellektuella scenen i Sverige under - och 
-talen förhöll sig till dessa. I vilken mån importerades de, hur 
ställde man sig till dem och i vilken mån skapades alternativa för-
hållningssätt? 

Teknikern och kritikern

För att greppa vad som hände i Sverige när vänsterintellektuella 
ideal mobiliserades under - till -talen är det nödvändigt att 
säga något också om distinktionen mellan den intellektuelle som 
kritiker och som tekniker. Den klassiskt, marxistiskt och postmo-
dernt intellektuelle kan betraktas som olika uttryck för en kritiskt 
hållning; det handlade i samtliga fall om att med alternativa mått-
stockar och värden gripa in i politik och samhällsliv. En intellektu-
ell typ av helt annan sort är den intellektuelle teknikern. Bourdieu 
säger om de båda polerna: 

Å ena sidan har vi, längst ut i kanten, funktionen som expert eller 
tekniker som erbjuder de dominerande sina symboliska tjänster […]. 
Å den andra, längst ut på den andra kanten, fi nns rollen som fri och 
kritisk tänkare som erövrats från och försvaras mot de dominerande, 
alltså den intellektuelle som använder sitt specifi ka kapital, vilket han 
erövrat tack vare autonomin och som fältets autonomi garanterar, 
för att i Zolas och Sartres efterföljd tränga in på politikens om-
råde. 

Den intellektuelle teknikern tillhör en administrativ elit av specia-
lister och byråkrater, som kan vara industritekniker, ekonomer, 
administratörer eller lagstiftare. Boggs menar att denne tekniker 
under -talet har kommit att representera en ny klass av exper-
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ter med uppgift att smörja hjulen i kapitalistiska, industriella eller 
andra sorters sociala system. Teknikern och kritikern lever under 
helt olika villkor. Teknikern agerar för harmoni och konsensus och 
bygger sin samhällsposition på en institutionaliserad makt. Kritikern 
vänder sig till den allmänna opinionen och engagerar sig för dem 
som är förtryckta, nedtystade eller uteslutna. Som kritiker ifrågasät-
ter den intellektuelle dominanta intressen med sikte på ett mera 
jämlikt, demokratiskt eller rättvist samhälle. 

Med utgångspunkt i Bourdieus och Boggs modeller går det att 
ställa upp ett antal variabler som skulle kunna skilja en kritisk intel-
lektuell från en teknisk. Eftersom den intellektuella självförståelsen 
i praktiken är en föränderlig process skall man emellertid inte för-
vänta sig att fi nna kritikern eller teknikern i ren form.  Vid närmare 
påseende väcker distinktionen många frågor. Intellektuella har valt 
att vid olika tillfällen och utifrån olika politiska tillhörigheter rikta 
sin kritik mot olika objekt. Det har funnits västeuropiska vänster-
intellektuella som varit strängt kritiska mot politiska och sociala 
förhållanden i hemlandet men överseende mot kommunistiska 
diktaturer. Det har också funnits liberala och konservativa intel-
lektuella som lagt allt krut på att kritiskt granska eller verka för 
mänskliga rättigheter i olika diktaturer, men talat mindre om under-
ordningsförhållanden i den egna demokratin. Den intellektuella 
teknikern kan inte fi xeras till bara en punkt på högervänsterskalan. 
Från svensk horisont känner vi den sociala ingenjören främst som 
socialdemokrat, en fi gur som själv både bedriver samhällskritik och 
förvaltar en given samhällsform. Det är inte heller alltför svårt att 
fi nna konservativa opinionsbildare som inte är intellektuella tekni-
ker utan fackmässiga kompetensöverskridare. Det tycks mig möjligt 
att skilja mellan å ena sidan en teknisk position av institutionalise-
rad professionell kompetens, rationalitet och värdemässig konsensus, 
å andra sidan en off entlig intellektuell position som innebär att 
överskrida professionella kompetensområden för att vara utmanande 
och ifrågasättande. Däremot bör man inte på förhand knyta dessa 
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positioner till något bestämt politiskt innehåll. Inte heller bör man 
söka efter tydligt avgränsade kategorier utan snarare efter blandfor-
mer och avvikelser. 

Intellektuella i Sverige på - och -talen

I Sverige är den historiska och samhällsvetenskapliga problematise-
ringen av den intellektuelle inte alls lika utbredd som i andra län-
der. Men det fi nns undersökningar som särskilt behandlar de in-
tellektuella under mellan- och efterkrigstiden och som visar att den 
intellektuella teknikerattityden under -talet hade ett starkt 
infl ytande och att -revolten såg som sin uppgift att bryta med 
detta förhållningssätt och formulera nya ideal. 

Christer Skoglund och Th omas Forser har båda argumenterat för 
att den intellektuelle under mellankrigstiden och framåt i Sverige 
blev en förhållandevis både integrerad och nedtonad typ med drag-
ning åt ett sådant förhållningssätt som jag ovan kallat det tekniska. 
En kraftig och långlivad legering av marxism, socialdemokrati och 
rationalitet attraherade tidigt radikala vänsterakademiker och Forser 
menar att detta hade avgörande betydelse för idédebatten i Sverige, 
som trots att konfl ikter och misstänksamhet inte saknats ändå kun-
nat uppvisa en förhållandevis stor samdräkt mellan politiker och 
intellektuella. Intellektuella sögs upp i arbetarrörelsen som samhälls-
planerare och kan därför inte sägas ha verkat som obundna radika-
ler. Forser menar att denna relation fortlevde fram till -
talet.

Den befi ntliga forskningen visar att det förekom många bryt-
ningar på det intellektuella fältet under -talet. Historikern Kjell 
Östberg har undersökt relationen mellan de vänsterintellektuella 
och socialdemokratin och i högre grad än Forser betonat att det 
under - och -talen rådde konfl ikt. Radikala intellektuella 
hade på -talet präglats av osäkerhet men på -talet erövrade 
de en viktig samhällsposition genom att ta avstånd från ledande 
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samhällskrafter, inte minst socialdemokratin, och istället liera sig 
med de nya sociala rörelserna. I skuggan av de röster som under 
-talet hade dominerat det off entliga samtalet – Herbert Ting-
sten, Ingemar Hedenius och makarna Myrdal – växte en ny gene-
ration fram som ville ta ansvar för sociala och politiska missförhål-
landen. Det blir en huvudpunkt i denna undersökning att närmare 
analysera betydelsen av denna omvandling. Vilka nya intellektuella 
ideal och förhållningssätt artikulerades och vad fi ck de för konse-
kvenser?

Den intellektuelle som skapare av mening

Utöver rollen som kritiker och tekniker kan den intellektuelle ock-
så ha en tredje funktion: meningsskapare. Denna aspekt är mycket 
viktig för att förstå både varför intellektuella själva fann -revolten 
fascinerande och hur de genom sitt agerande skapade uppslutning 
kring den. Edgar Morin har med avseende på detta defi nierat den 
intellektuelle som ett dubbelväsen. Som bärare av ett rationellt och 
kritiskt förnuft representerar typen en sekulariserad västerländsk 
tradition, men samtidigt är den intellektuelle en fi gur som lever på 
att skapa mening. Därför menar Morin att intellektuella inte bara 
förkroppsligar en kritisk potential utan också söker efter samman-
hang och helhet i tillvaron. Det senare har framförallt uppmärk-
sammats i en forskningstradition som ställt sig kritisk till den intel-
lektuella typen. En tidig företrädare för denna riktning var Max 
Weber, som härledde sin analys från religionssociologin och  menade 
att den intellektuelle var nära besläktad med profeten. Båda ty-
perna bygger sin verkan på att förankra givna och spridda verklig-
hetsintryck i en total förståelse av tillvaron som integrerad och 
meningsfull. 

Under -talet har intellektuella ägnat sig åt att i världsåskåd-
ning och symbolisk gestaltning återge sina tolkningar av samhället 
och den egna verksamheten. Många intellektuella kämpade mot 
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religion och kyrka när det västerländska samhället sekulariserades 
under - och -talen. Just dessa människor visade sig ändå 
ha svårt med anpassningen till den nya världen. Efter det att gudarna 
dragit sig tillbaka tycktes tillvaron slumpmässig och den traditionella 
gemenskapen uppluckrad i byråkrati och kommers. Paul Hollander 
har menat att intellektuella upplevde detta som ett lidande att över-
vinna. Detta kan förklara att så många av dem under -talet 
omfamnade diktaturer som Sovjetunionen, Kina, Kuba och till och 
med Kambodja – där tyckte de sig se en återskapelse av ett menings-
sammanhang som gått förlorat i västvärlden. 

Den meningsskapande processen bottnar inte bara i förnuftet 
utan också i känslorna. För närvarande är forskningen om politiska 
emotioner under uppbyggnad. Enligt denna är känslor inte något 
främmande för politiska processer och politisk aktivitet, utan tvärt 
om en nödvändig beståndsdel i engagemang och deltagande. Objek-
tiva kalkyler och politiska möjligheter kan långt ifrån alltid förklara 
människors engagemang. Exempelvis har man i forskning om soci-
ala rörelser funnit att dessa för att bli framgångsrika måste fånga 
sina anhängare känslomässigt, vilket betyder att sådana rörelser ofta 
grundas på känslor av exempelvis skuld och skam eller upplevelser 
av moralisk chock. Känslorna är inte konstanta utan historiskt för-
änderliga. De både påverkar de politiska processerna och formas av 
dem. 

Det fi nns goda skäl att lägga betydelse vid känslorna i en under-
sökning om intellektuella. Redan Weber betonade att den intellek-
tuelle utövar ett karismatiskt och personligt ledarskap som förutsät-
ter en förmåga att vara känslomässigt medryckande. -talets 
svenska vänsterintellektuella verkade i och för sociala rörelser, men 
även utan rörelsekopplingen menar jag att det emotionella perspek-
tivet är fruktbart. Perspektivet sätter den intellektuelle som sådan i 
nytt ljus och bidrar till en analys av de intellektuellas betydelse för 
att gestalta och göra - och -talens radikala världsbild attrak-
tiv. För att förstå hur de intellektuella aktörerna refl ekterade över 
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sig själva och utformade sina ideal granskar jag inte bara deras teo-
retiska samhällskritik utan också hur de agerade som meningsskapare 
och hur de både skapade och tillfredsställde känslomässiga behov. 

Undersökningsuppgift och analytisk utgångspunkt

Denna undersökning fokuserar på det brott i den intellektuella 
utvecklingen som ägde rum under - och -talen och vad 
detta betydde för synen på den intellektuelle och dennes uppdrag i 
samhället. Den vänsterintellektuella mobiliseringen handlade om 
att bända sig loss från tidigare ideal och intellektuella modeller, inte 
minst från det dominerande teknikeridealet. Vad var det som hän-
de i den här processen? Vart vände man sig för att fi nna dessa nya 
ideal och hur skapades de? I vilken mån förhöll sig vänsterns intel-
lektuella till den klassiska modellen respektive till marxismens och 
senare postmodernismens olika möjligheter? Hur fungerade intel-
lektuella som meningsskapare och vad betydde detta för deras sätt 
att förhålla sig till -revolten och förse den med attraktionskraft? 
Vilken roll spelade de intellektuella idealen för den radikala mobi-
liseringen och det politiska samtalet? Hur skall idealen förklaras? 
Vilka konsekvenser fi ck -revolten överhuvud för synen på den 
intellektuelle?

Jag behandlar dessa frågor genom att jämföra med Frankrike och 
Tyskland. Andra jämförelseobjekt hade varit möjliga och beroende 
på vilka länder man väljer får man olika resultat. Just dessa länder 
är dock lämpliga av fl era olika skäl. Frankrike är den intellektuelles 
vagga och främsta härförare. Tyskland är intressant både för att det 
representerar en annan intellektuell tradition än den franska och 
för att tyska intellektuella kontinuerligt förhållit sig till det franska 
exemplet, ömsom som ideal, ömsom som negativ motbild. Av 
samma skäl är det som man idag i dessa länder fi nner den mest 
omfattande historieskrivningen om intellektuella. Denna forskning 
avslöjar att de intellektuellas olika erfarenheter av andra världskriget 
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och efterkrigstiden, liksom deras relationer till de politiska partierna, 
starkt präglade både den intellektuella idealbildningen och sam-
hällsradikaliseringen under - och -talen. Utgången av - 
blev också olika. I Frankrike riktades, som vi sett, kritik mot stor-
slagna intellektuella ideal och istället höjdes röster för ett avgränsat 
intellektuell interventionsfält bortom de stora utvecklingsperspek-
tiven. I Tyskland omfamnades och fördjupades begreppet ”intel-
lektuell”. 

Komparationen är avsedd att erbjuda relativt renodlade modeller 
för en analys av intellektuella ideal. Målet är inte att blott peka på 
eventuella likheter och skillnader, utan att med hjälp av Frankrike 
och Tyskland som exempel kunna avtäcka utvecklingsprocesser i 
Sverige. Komparationen tydliggör vilka krafter som verkade i Sverige 
och inte minst vilka som inte gjorde det. Jämförelseländerna behö-
ver inte nödvändigtvis betraktas som normativa för det lilla Sverige. 
Det är förvisso sant att ställt bredvid Frankrike och Tyskland kom-
mer Sverige framstå som ett exempel på intellektuell eftersläpning. 
Men poängen är inte att ordna en tävling om vilket land som var 
mest intellektuellt utan att i jämförelsen få syn på alternativa utveck-
lingsvägar. Avståndet mellan vad som hände här och vad som hände 
där visar på möjligheter som inte förverkligades. Mot den bakgrun-
den kan man analysera varför det blev som det blev. 

Det komparativa momentet spelar störst roll i undersökningens 
inledning och slutfas. I början används komparationen för att ana-
lysera uppkomsten av en samhällskritisk och vänsterintellektuell 
identitet under den närmaste efterkrigstiden, i slutet för att bättre 
förstå -vänsterns konsekvenser för synen på den intellektuelle. 
Några av undersökningens huvudteser genereras ur det jämförande 
perspektivet. En sådan är att -revolten i Sverige blev särdeles vik-
tig för etableringen av en vänsterintellektuell självförståelse, vilket 
i sin tur skapade en särskilt stark relation mellan denna revolt och 
den vänsterintellektuella självförståelsen. En annan tes är att begrep-
pet ”intellektuell” i svensk politisk kultur fi ck låg status och i hög 
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grad kom att betraktas som ett vänsterfenomen. Den tredje huvud-
tesen är inte komparativ utan anknyter istället till perspektivet med 
den intellektuelle som meningsskapare. Den är att tidens vänster-
intellektuella mobilisering bottnade i en emotionalisering av poli-
tiken. 

Källor

Som framgått ovan kan det vara mycket svårt att fi nna en entydig 
defi nition på vad en intellektuell är. Vissa bedömare, som Gramsci, 
menar att alla som på något sätt producerar ideologi är intellektu-
ella, andra vill, som Bourdieu, istället göra skillnad mellan akade-
miker, författare, journalister, politiker och präster eftersom dessa 
grupper agerar med olika grad av autonomi i förhållande till sam-
hällets maktcentra och har olika stort utrymme att bedriva kritiskt 
tänkande. Denna undersökning tar avstamp i defi nitionen av den 
intellektuelle som gränsöverskridare, dvs. en akademiker eller förfat-
tare som intervenerar i politiken. Defi nitionen ger undersökningen 
en riktning och pekar ut åt vilket håll sökarljuset skall riktas. I övrigt 
vill jag betona undersökningens begreppshistoriska anslag: jag söker 
efter material i vilket skapandet av intellektuella ideal kan avläsas 
mest eff ektivt. Tydligast syns detta i uttryckliga diskussioner om 
den intellektuella rollen. 

En viktig materialgrupp är de intellektuella aktörernas egna publi-
kationer. Flera av dessa aktörer diskuterade hur man skulle vara som 
intellektuell men de gav också upphov till refl exioner om detta hos 
externa betraktare. Förutom verken i sig har jag därför lagt stor vikt 
vid recensioner och dagstidningsartiklar i samband med bokutgiv-
ningar, särskilda händelser och debatter. Den sortens kommentarer 
var i sig en viktig del av den intellektuella debatten och är därtill ett 
utmärkt material för att studera hur intellektuella ideal skapades 
och upprätthölls. Vad dags- och kvällspressens kulturdebatt repre-
senterade måste man emellertid också ställa mot vad som tilldrog 
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sig på olika sidoarenor. -talsvänstern skapade sig en egen motof-
fentlighet av tidningar och tidskrifter, exempelvis Zenit, Häften för 
Kritiska Studier, Tidsignal, Kommentar och Konkret. En annan typ 
av arenor var etablerade konst- och litteraturtidskrifter som under 
- och -talen öppnades för politik och samhällsdebatt, särskilt 
Ord & Bild och BLM. Denna tidskriftsfl ora är ett viktigt material 
för undersökningen. 

Min utgångspunkt är genomgående den vänsterintellektuella 
kontexten. Detta är oproblematiskt när det gäller att besvara de av 
undersökningens frågor som direkt behandlar just de vänsterintel-
lektuella idealen. Men jag har också en ambition att säga något om 
-revoltens betydelse för synen på den intellektuelle mer generellt 
i svensk politisk kultur. Detta gör jag i stor utsträckning genom att 
studera mottagandet av de vänsterintellektuella idealen i dags- och 
kvällspressen. Mycket kommer fram genom en sådan läsning och 
den tidigare forskningen ger också viss hjälp. För att verkligen gå 
till botten med den frågan hade jag dock även behövt konsultera 
annat material, särskilt konservativa och liberala idéskrifter och 
opinionsbildningsinitiativ. Att detta material inte ingår i undersök-
ningen är förstås en analytisk begränsning, men den var nödvändig 
med tanke på undersökningens hanterbarhet. 

De vänsterintellektuella aktörerna

Det fanns många författare som i vid mening kunde kallas radikala 
och som i början av -talet hade inlett framgångsrika karriärer 
med publiceringar, stipendier och utmärkelser (exempelvis Per 
Wästberg, Lars Gustafsson, Sun Axelsson, Lars Forssell, Sven Del-
blanc, Tomas Tranströmer, Göran Sonnevi, Folke Isaksson, Birgitta 
Trotzig, Erik Beckman). De fanns med i tidens radikala eller vän-
sterradikala rusning, i mitten eller periferin. Vad som framförallt 
intresserar mig är inte författarkollektivet i stort utan de ledande 
vänsterintellektuella namnen under - och -talen. Inte heller 
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i detta avseende vill jag sätta någon absolut gräns för vilka som får 
vara med och inte, men det möjliga materialet är så stort att en viss 
prioritering är nödvändig och lämpligen börjar man på toppen. Där 
fi nns de intellektuella som tydligt ville ställa sig till vänster, som 
publicerades ofta, sålde bra och fl itigt uppmärksammades och dis-
kuterades. Dessa intellektuella profi ler gjorde sig gällande som för-
fattare, kritiker och debattörer inom fl ertalet av de till buds stående 
mediala organen: egna böcker, dags- och kvällspressen, radikala 
småtidskrifter, radio och tv. Framförallt två kriterier har varit väg-
ledande för viktningen av dem: dels deras allmänna betydelse och 
infl ytande, dels i vilken grad de bidrog till att forma intellektuella 
ideal. Det senare skedde, som sagt, antingen genom att de själva 
förde explicita diskussioner om detta eller genom att de i sina 
 off entliga uppträdanden blev stilbildande och fi ck recensenter och 
kommentatorer att förhålla sig till begreppet ”intellektuell”. 

Vilka de mest tongivande intellektuella rösterna var varierade 
med tiden. Först ut i den vänsterradikala debatten var intellektuella 
som fötts på - eller -talen: Sven Lindqvist (f. ), Göran 
Palm (f. ), Folke Isaksson (f. ), Torsten Bergmark (f. ), 
Jan Myrdal (f. ), Peter Weiss (f. ), Sara Lidman (f. ). 
Något senare men ändå bland de tidiga fanns Göran Th erborn (f. 
). I fråga om publik uppmärksamhet, egen produktion och 
sålda och diskuterade böcker stod Jan Myrdal, Göran Palm och Sara 
Lidman i en klass för sig. Inte bara innehållet i deras texter skapade 
uppståndelse. De var närvarande på fl era arenor och off entligheter 
och utnyttjade olika genrer för att föra ut sina budskap. De var 
aktiva i den utomparlamentariska vänsterns organisationer, de talade 
på gator och torg, reste runt i landet, deltog vid möten och sam-
mankomster. Men de odlade också sina värv i tidskrifter för littera-
tur och samhällsdebatt som Ord & Bild och BLM, samt i mindre 
publikationer knutna till de radikala rörelserna. Särskilt Palm och 
Myrdal ägnade sig åt att diskutera hur man som intellektuell skulle 
vara och bete sig och fl era av deras publikationer blev riktnings-
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givande för debattklimatet. Tredje världen hade dryftats av många, 
men i En orättvis betraktelse () exponerade Palm detta tema på 
nytt sätt i en sammanhållen och lättfattlig ram med stor genom-
slagskraft. Med Rapport från kinesisk by () initierade Myrdal 
rapportboksfenomenet i Sverige och hans Samtida bekännelser av 
en europeisk intellektuell () slog ned som en uppenbarelse om 
individens ansvar för världen. Lidman var framgångsrik och etable-
rad som författare redan vid -talets slut. Gruva () blev en 
gallionsskrift för rapportboksgenren och i samtiden agerade hon 
agitator både för vietnameserna och för arbetarna i Malmberget. 
Birgitta Holm vågar till och med påstå att Lidman ”fi ck större bety-
delse än någon annan för opinionen” och hon har beskrivits som 
en ”valkyria för FNL-rörelsen”. Palm, Lidman och Myrdal var inte 
ensamma om att placeras högt bland samtidens mest betydande 
radikala författare, men de satt orubbligt på topplaceringarna. I 
Tidsignal  kunde man läsa att ingen ”annan svensk författare 
i den generation som nu är omkring  har haft en tillnärmelsevis 
sådan publik genomslagskraft som Myrdal”. Mycket av analysen 
nedan kommer att koncentreras kring dessa tre namn, men även 
andra intellektuella gjorde sig gällande. 

Under slutet av -talet tågade -talisterna in på arenan. Hit 
hörde bland andra Maria Bergom Larsson (f. ), Barbro Back-
berger (–), Kajsa Ohrlander (f. ), Tobias Berggren (f. 
) och Jesper Svenbro (f. ). På -talet fördjupade 
-talisterna sitt engagemang i olika frågor om jämlikhet, kultur 
och arbetsliv, men de tog inte alls lika markant som Myrdal, Palm 
eller Lidman rollen som ledargestalter och banbrytare med stora 
grepp. Så hade man nu efter - också den mest ångande revolu-
tionära fasen bakom sig, däremot fanns det framfl yttade fronter i 
nyligen sjösatta institutioner att värna och förvalta. 
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Vad var -revolten?
Undersökningen fordrar en bestämning av vad -revolten (här 
även kallad -talsvänstern, studentvänstern, -vänstern eller 
-rörelsen) innebar och hur fenomenet skall defi nieras för att gö-
ras analytiskt greppbart. Viktigt är att det var en social rörelse, en 
kollektiv mobilisering för samhällsförändring som är tydligare sam-
manhållen än ett spontant upplopp men står utanför de politiska 
partierna. I samband med -talets radikalisering har man också 
talat om nya sociala rörelser som bars upp av en medelklass bestå-
ende av studenter, intellektuella och off entliganställda inom välfärds-
sektorn och utbildningsväsendet. Tidigare sociala rörelser hade 
varit inriktade på intressepolitik. De nya på - och -talen 
intresserade sig för postmateriella värden som livsstil, moral och 
värdefrågor uttryckta i begrepp som ”solidaritet”, ”internationell 
rättvisa” och ”gemenskap”. 

Detta var en rörelse som successivt förändrades. Den inleddes 
med en liberal period i början av -talet och gick kring  
över i en röd fas. Den blev med tiden auktoritärt hierarkisk och 
stagnerade när Vietnamkriget tog slut . ”Den utomparlamen-
tariska vänstern” och ”-vänster” använder jag som synonymer för 
att markera en politisk position till vänster om socialdemokratin 
och utanför de etablerade partierna. Men man kan inte komma 
undan att relationerna var fl ytande, eftersom fl era -vänsterröster 
tidvis var medlemmar i både SAP och VPK. 

-revolten innehöll kvinnokamp, engagemang mot kriget i 
Vietnam, auktoritetsuppror och strävan efter nya livsstilar och 
undervisningsformer inom universitet och skola. Kjell Östberg har 
sammanfattat några gemensamma grundläggande linjer i -talets 
sociala rörelser genom att peka på en vurm för internationell soli-
daritet och jämlikhet samt en vilja att bortom den formella demo-
kratin fördjupa medbestämmandet genom satsningar på arbetsplats-
demokrati, studentdemokrati och ekonomisk demokrati. Det var 
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en markerat socialistisk rörelse som ställde sina förhoppningar till 
revolutionen, med en, vill jag tillägga, marxistisk orientering. 

Rörelsen kan också ringas in utifrån sina organisationer och sam-
manslutningar. Det bildades en mängd solidaritetsgrupper för att 
stödja den politiska kampen i exempelvis Sydafrika, Kuba, Kina, 
Chile, Angola, Biafra och Indonesien och för att agera i olika sak-
frågor som Grupp  eller grupperna mot kärnvapen AMSA och 
KMA, som var viktiga särskilt i inledningsfasen. Ett nav i rörelsen 
utgjorde engagemanget mot kriget i Vietnam, organiserat i De för-
enade FNL-grupperna (DFFG). Politiska och intellektuella sam-
manslutningar var exempelvis Zenit-gruppen i Lund och Unga 
fi losofer på landets universitet. Som profi lerade politiska samman-
slutningar sticker de olika bokstavskombinationerna ut: KFML, 
KFML(r) MLK, RMF. VPK var i sammanhanget ett dubbelväsen 
som å ena sidan förvaltade en helt annan vänstertradition än -  
vänstern, å andra sidan hade plats också för denna och plockade 
upp både personer och tankar från den utomparlamentariska 
 vänstern.

Undersökningens disposition

Studien är uppdelad i sammanlagt tio undersökningskapitel. Där-
näst följer ett bakgrundskapitel om efterkrigstidens intellektuella 
utveckling i Frankrike, Tyskland och Sverige. Särskilt studerar jag 
betingelserna för mobiliseringen av en samhällskritisk vänsterintel-
lektuell position. Dessa såg olika ut i de tre länderna och i kapitlet 
analyseras varför det var så. 

I kapitel tre till sju lämnar jag för ett tag det komparativa per-
spektivet och koncentrerar mig på skapandet av vänsterintellektuella 
ideal i Sverige. Två dominerande ideal urskiljs: den intellektuelle 
som moralist och den intellektuelle som ideolog. Särskilt i kapitel 
tre till fem behandlar jag vad som gjorde -vänstern attraktiv. Här 
berörs frågor om hur en emotionalisering av politiken kunde bli ett 



inledning



svar på en upplevd meningskris samt vad detta hade att göra med 
utformningen av vänsterintellektuella förhållningssätt. 

I kapitel sju analyseras vänsterintellektuella ideal och positione-
ringar när vänsterrevolten stod på sin höjdpunkt  och en tid 
framåt. Aktörerna ställde frågor om den intellektuelles roll i den 
revolutionära kampen. I detta kapitel diskuteras vad som utmärkte 
den vänsterintellektuella självförståelsen och vilka intellektuella ideal 
som blev gällande. I centrum för analysen står skapandet av intel-
lektuella folklighetsideal samt olika marxistiska positioner. 

Undersökningens sista tre kapitel handlar om -talet och 
vilket resultatet blev av -revolten. Det blev ingen revolution och 
inom den utomparlamentariska vänstern rådde krisstämningar. I 
Frankrike skedde betydande nyformuleringar av intellektuella ideal, 
vilket lade grunden till en uppgörelse med kommunism och marx-
ism. I Tyskland fördjupades förankringen av begreppet ”intellektu-
ell”. I kapitel nio och tio ställs diskuterar jag vad som hände i Sverige 
och hur det kan förstås med hjälp av internationell komparation.




