
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

  

1 Ett samhälle - vad är det? 
Ett samhälle – vad är det? 

Vad menas med kapitalism? 

Begreppet marknad 

Politik – vad betyder ordet? 

Vad är ideologi? 

Vad är liberalism? Och vad är demokrati? 

Konservatism – vad är det? 

Vad är populism? 

Jämlikhet, vad är det? 

Den svenska modellen – vad menas med det? 

Tillväxt – vad är det? 

Fångarnas dilemma – vad är det? 

Baumols dilemma, vad är det? 

  

2 Essäer 
Sommarläsning (1): Om Václav Havel och hans politiska tänkande 

Sommarläsning (2): Om Wilhelm Röpke och hans politiska tänkande 

Sommarläsning (3): Om Bertrand de Jouvenel och hans politiska tänkande 

Den kortsynta människan 

Frihet – vad betyder det? 

En annan syn på rättvisa 

Om varför medelklassens reallöner har stagnerat 

USA:s tro på marknaden har blivit en övertro 

Välfärdsstatens renässans 

Varför befinner sig USA:s samhällsmodell i kris? 

Anteckningar om en samhällsmodell i fritt fall 

USA vs Kina: Om varför jag tror att USA kommer att förlora den ekonomiska kraftmätningen 

med Kina 

Är västs ekonomiska hegemoni över? 

Kan ett auktoritärt Asien klara framtidens utmaningar bättre än ett demokratiskt Väst? 

Vad skiljer Rysslands styre från västerländsk demokrati? 

Varför är korruptionen så hög i Ryssland? 

Varför kan inte Ryssland utveckla högteknologi som går att sälja på en global marknad? 

Vad skiljer västkulturen från den rysk-ortodoxa? 

Nej, Ryssland kommer inte hämta in västs ekonomiska försprång 

Är demokratin överlägsen en modern autokrati typ Ryssland? Absolut 

Varför är Sverige ett av världens rikaste länder? 

Mycket kapitalism och mycket mer politik än idag, så ser antagligen framtidens 

samhällsmodell ut 



 

 

  

3 Anteckningar från 2019 
Dagens politiska förmåga räcker inte till 

Varför dessa inkomst- och förmögenhetsklyftor? 

Vi klarar inte det existentiella hotet mot planeten utan en väl fungerande kapitalism 

Trump 

Problemet med politiken 

Vad skall vi göra gemensamt och vad skall lämnas till individen 

Funderingar om vad moral är 

Kapitalismen är räddningen 

Kan populism förklaras av att vi människor har fått för mycket förändring? 

Konturerna av en ny politik 

Var går gränsen för marknaden? 

Det måste till en break down för att det vi skall kunna ändra spår 

  

4 Ett bra framtida samhälle? 

Önsketänkande om en framtida samhällsmodell 

  

 


