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första kapitlet, i vilket vi slår följe med drömmarnas 
Disney, går på svartvit matiné och lär känna skillnaden 
mellan ett bi och en byggmästare UU

 Jag tror att drömmen är sann. Mirakel kan ske. Om bara 
man vågar tro.«  
 Det är en onsdagskväll våren 2010 och mina barn sitter 

och ser en Barbiefilm i soffan. Jag stannar upp en stund där jag 
går och plockar upp spridda legobitar och kläder. Lyssnar. »Tro. 
Mirakel kan ske. Om bara man vågar tro.« Den här sången har 
vi hört många gånger förut, den är ur Barbie & Diamantslottet 
och närmast en del av vår vardag. Jag ler. Det är en vacker 
dröm som möter mig där i vardagsrummet. Mina mest äls
kade varelser framför en massproducerad barnfilm från Mattel 
Entertainment. Jag tänker: Är inte det här the soundtrack of 
Hollywood? Därmed ett mäktigt ljud. Allt är möjligt, säger 
det. Drömmen om ett annat liv. Drömmen om förändring. 
Om bara du vågar tro. Vackra ord, vacker refräng i mängder av 
amerikanska tecknade barnfilmer. Vackra ord, vacker refräng 
i den största drömfabrikanten av dem alla, The Walt Disney 
Company. 

Vi möter den redan i världens första animerade långfilm, 
Walt Disneys Snövit och de sju dvärgarna från 1937. Där står 
hon, hjältinnan i trasiga kläder, och öser upp vatten ur en önske

»
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brunn medan hon sjunger för de vita duvorna om sin stora 
dröm om kärlek. Vi hör den ljuda när Askungen vaknar i sitt 
lilla tornrum och möter den rosaskimrande dagen med orden: 
»En dröm ger åt tanken vingar. Den blir verklig då.« Och hos 
den lilla sjöjungfru som drömde om att få stiga upp till män-
niskornas värld. Hos Aladdin, Pocahontas och Mulan. Varelser 
som vill någonting bortom det som blivit dem givet. Varelser 
som sträcker sig på tå. 

I Disneys filmer står drömmen nästan alltid i centrum. Vik-
ten av att drömma; vikten av att tro på sin dröm. Disneydröm-
men är också Amerikas mest sålda kulturprodukt, en dröm 
med global räckvidd. Bara det år då Walt Disney dog, 1966, såg 
240 miljoner människor en Disneyfilm, 7 miljoner människor 
besökte något Disneyland, 80 miljoner läste en bok från Disney 
och lika många köpte någon annan produkt från företaget. 
Drömmar säljer. Drömmar säljer strålande. 

Varför? Ja, kanske ska vi låta en tysk herre från 1800-talet 
besvara frågan på det här sättet: 

En spindel utför arbetsmoment som liknar vävarens, och 
ett bi bygger vaxceller med en skicklighet som gör mången 
mänsklig byggmästare skamsen. Men det som i grunden 
skiljer den sämste byggmästare från det duktigaste bi, är 
att han har byggt cellen i huvudet, innan han bygger den 
i vax. Vid arbetsprocessens slut framkommer ett resultat, 
som redan från början fanns i arbetarens medvetande, 
alltså redan existerade ideellt. 

Det är Karl Marx som skriver så i Kapitalet från 1867. Jämförel-
sen mellan biet och byggmästaren kan sägas vara en reminiscens 
från Marx ungdomsskrifter, då han var upptagen av frågan om 
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människans artspecifika karaktär, det vill säga vad som skiljer 
oss från de övriga djuren. Ett av hans svar var att människan 
kan föreställa sig det som icke är. Byggmästaren bygger inte 
ett hus på instinkt; han bygger det utifrån en medveten plan. 
Han föregriper det färdiga resultatet i sitt huvud. Medan dju-
ret är ett med det det gör, och inte kan särskilja sig själv från 
sina handlingar, gör människan sina handlingar till ett objekt 
för sin egen vilja och sitt eget medvetande, skriver Marx i De 
ekonomisk-filosofiska manuskripten från 1844. Fria, medvetna 
handlingar är det som utmärker människan som art. 

Föreställningskonsten – att föregripa det som ännu inte har 
blivit, att drömma om det som icke är – ger människan en 
möjlighet till frihet som övriga djur saknar. Människan är den 
art som kan planera för och drömma om en framtid radikalt 
olik det nu som är. Det kan handla om ett hus som ännu inte 
existerar i sinnevärlden; det kan handla om en dikt som enbart 
anas inne i poetens huvud; det kan handla om en färdighet jag 
ännu inte besitter men tränar för. Det kan handla om en rättvis 
värld eller om framtida järnvägsrälsar. Från det konkreta till 
det abstrakta. Från det stora till det lilla. Människan drömmer. 
Människan förändrar. 

Om Marx har rätt, om en av människans artspecifika för-
mågor är möjligheten att drömma, kan vi förstå urkraften i 
Disneys filmer. Denna drömfabrik appellerar helt enkelt till 
något djupt mänskligt. 

Den dag då Walt Disney dog, den 15 december 1966, förkla-
rade Amerikas tidigare president Dwight D. Eisenhower att 
Disneys »dragningskraft och påverkan var universella […] för 
han rörde vid en av mänsklighetens gemensamma strängar«. 
Det är mycket möjligt att herr president hade rätt. Drömmen 
är en mäktig mänsklig förmåga. En revolutionär förmåga. Och 
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den börjar med någonting mycket enkelt: den börjar med ett 
missnöje. Den börjar med ett konstaterande: jag är inte nöjd. 
Jag vill någonting annat. 

I början av 1920-talet var Walt Disney en missnöjd ung man, 
som arbetade med att producera reklamfilmer åt Kansas City 
Film Ad Company. 1922 bildade han sitt första egna bolag, 
Laugh-O-Gram Studio, där han tillsammans med Ub Iwerks 
gjorde sina första adaptioner av gamla folksagor. Företaget gick 
i konkurs bara ett år senare och samma år flyttade Disney från 
Kansas City till Hollywood. Han berättar själv att han anlände 
till denna drömmarnas stad som en mycket fattig ung man. 
»Jag kom till Hollywood … i augusti 1923 med trettio dollar på 
fickan och … en rock och ett par byxor som inte passade ihop. 
I ena halvan av min resväska låg mina skjortor och underkläder 
och grejer – i den andra låg mitt ritmaterial.« I dag har Walt 
Disney Company ungefär 130 000 anställda världen över och 
dess årsomsättning ligger runt 30 miljarder dollar. Walt Disney 
lyckades onekligen förverkliga sin dröm. Han började, som New 
York Times skrev i dödsrunan den 16 december 1966, tomhänt 
och med »en fantasi som på något vis stod i samklang med alla 
andras fantasier«. Han slutade i guld. 

Vad var det egentligen som hände? Ja, faktum är att the story 
of Disney – från två tomma händer till ett imperium av guld 
– föreligger i koncentrerad form i den andra av de filmer som 
producerades av hans första bolag Laugh-O-Gram Studio: 
Mästerkatten (Puss in Boots) från 1922 är en 9 minuter och 42 
sekunder lång sammanfattning av Walt Disneys egen karriär. 
Den är en lika effektiv resumé över modernitetens ideala berät-
telse, där individens ställning i samhällshierarkin avgörs mer 
av hennes prestation än av hennes börd. Filmen säger också 
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någonting väsentligt om den grundläggande karaktären på de 
drömmar vi i dag uppmanas att drömma, av Disney och av 
vår kultur och vår ekonomi i stort. Därför ska vi nu gå på en 
svartvit matiné. 

Mästerkatten är ursprungligen en saga insamlad och utgiven 
av den franske författaren Charles Perrault 1697 under namnet 
Le maistre chat, ou le chat botté. Det är dock osäkert huruvida 
Walt Disney kände till Perraults saga – hans film presenteras 
i alla fall som baserad på bröderna Grimms senare version. 
Handlingen är enkel. En ung man av folket är kär i kungens 
dotter och hon besvarar hans kärlek. När kungen upptäcker 
att den unge mannen uppvaktar hans dotter slänger han ut 
friaren från hovet, tillsammans med dennes katt. Katten vill 
hjälpa hjälten, men han tackar nej till hjälpen liksom till kat-
tens förslag att köpa henne det par stövlar som hon ser i ett 
skyltfönster. I stället går de två på bio och ser en film där en 
viss »Rudolph Vaselino« agerar tjurfäktare. Filmen sätter fart 
på kattens fantasi och hon berättar för sin husse att hon har 
kommit på en lösning på hans problem – och att hon är beredd 
att avslöja den om han köper de där stövlarna i skyltfönstret åt 
henne. Hjälten gör detta och katten förklarar sin plan: Mannen 
ska klä ut sig till tjurfäktare och bjuda in såväl hovet som folket 
till en tjurfäktning, där katten i lönndom tänker hypnotisera 
tjuren genom en för publiken väl dold maskin. Det kommer då 
att se ut som om hjälten är starkare än tjuren, han kommer att 
besegra besten och på så sätt vinna kungens förtroende. 

Vi får följa katten när hon i sina nyinköpta blänkande stöv-
lar affischerar stan full om den förestående tjurfäktningen, se 
kungen bli upplivad av en tidningsannons om evenemanget 
och horder av människor i proppfulla bussar på väg till arenan. 
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Tjurfäktningen avlöper enligt planerna och mannen möter 
publikens och kungens jubel. Efter avslutad kamp erbjuder 
kungen tjurfäktaren sin dotters hand, men då mannen demas-
kerar sig och kungen känner igen sin dotters fattige kavaljer 
vill han genast ta tillbaka sitt erbjudande. Det är dock för sent 
och filmen slutar med att mannen och prinsessan kör i väg i 
kungens bil medan denne förtvivlad står kvar i vägkanten. 

Om Barbie hade existerat redan 1922 hade hon lätt kunnat 
ackompanjera denna historia. »Tro. Mirakel kan ske. Om bara 
man vågar tro.« Eller kanske snarare: om bara man vågar luras. 
Filmen framställer, med hjälp av modern teknik, ett mirakel 
– en ung oerfaren man besegrar en vrålande ilsken tjur. Detta 
fejkade mirakel leder till att ett verkligt mirakel sker – man-
nen av folket erövrar själva kungens dotter. Mannens framgång 
bygger alltså på en lögn: att han är starkare än en tjur. Lögnen 
blir trovärdig för den entusiastiska masspubliken genom att 
tekniken som gör lögnen möjlig är dold, är osynlig. Med hjälp 
av sin katt lär sig hjälten att man kan nå framgång och ära 
genom illusioner. Det är ett konstfullt bruk av bilder som leder 
till att mannen vinner publikens gunst. 

Vad är detta om inte samma lärdom som Walt Disney själv 
byggde sin karriär på? Att genom ny och avancerad teknik 
få en publik att häpna; att genom ett missnöje med sakernas 
tillstånd förbättra dessa – här liknar hjälten i Mästerkatten och 
Walt Disney varandra. I filmen leder mannens lyckade tekniska 
manipulation av verkligheten även till ett för honom åtråvärt 
privat ägande – efter att tjuren har hypnotiserats blir prinses-
san bara hans. När Walt Disney vann sin första stora kom-
mersiella framgång vann han också den privata äganderätten 
till just en prinsessa. Redan 1934 hade Disney börjat drömma 
om att göra världens första animerade långfilm och när den 
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gamla folksagehjältinnan Snövit tre år senare gjorde entré på 
filmduken var det under titeln Walt Disney’s Snowwhite and 
the Seven Dwarfs. Hon hade blivit hans. Walt Disney hade 
erövrat ett genitiv-s; han hade blivit en ägare. Inte för att han 
egentligen hade hittat på Snövit – hon förekommer ju i de 
gamla folksagorna. Inte heller för att det var han som hade 
skapat alla de bilder av Snövit som blev filmen om henne – de 
gjordes ju av hans många anställda tecknare. Länge nämndes 
dock aldrig medarbetarnas namn på filmduken, vilket med 
tiden också väckte protester. Så skrev till exempel signaturen 
»en tecknare« en insändare i en Hollywoodtidning i mars 1934:

Walt Disneys personliga insatser efter skapandet av Musse 
Pigg har mestadels bestått av hans förmåga i produktions-, 
affärs-, pr- och ledningsskicklighet, snarare än att han 
deltar i produktionerna, trots att hans namn alltid nämns. 
Han tecknar inte några tidningsserier eller filmer. Allt 
sköts av andra under hans ledning. Även om Disney i 
mycket skall ha del av äran, bör mycket av den ges till dem 
som verkligen gör arbetet. Trots allt är det de som skapar 
filmerna. 

För att nå sin framgång behövde Walt Disney det arbetande 
kollektivet precis som hjälten i Mästerkatten behövde den 
jublande massan för att nå sin. Ändå står de båda i slutändan 
som ensamma segrare och framförallt: som ensamma ägare. 

Det var inte bara Snövit som Disney kom att äga; när vi i 
dag hör namnen på de gamla europeiska folksagorna – Snövit, 
Törnrosa, Askungen – tänker vi, som folkloristen Jack Zipes 
skriver i Fairy Tale as Myth. Myth as Fairy Tale, direkt på nam-
net Disney. Om den gamla muntligt berättade folksagan aldrig 
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varit ägd och inte kände några copyrights så blev folksagan med 
Walt Disney en privat egendom, en vara som, med Zipes ord, 
»paradoxalt talade i den fria fantasins namn«. 

Men filmen om mästerkatten i stövlarna berättar inte bara 
om Walt Disneys egen karriär eller om modernt privat ägande. 
Den berättar också om en revolution. Den berättar om demo-
krati och en ny modern uppfattning om rättvisa. Filmen inleds 
med att hjälten har beträtt mark han egentligen inte har till-
träde till. Han, den låge, har närmat sig de högas domäner och 
försöker där vinna en kärlek som han av hävd inte har rätt till. 
När kungen under förödmjukande former kastar honom ned-
för slottstrappan så att han blåslagen hamnar på dess nedersta 
trappsteg agerar monarken med den gamla bördsordningens 
självklara auktoritet. Men den får han inte behålla. I slutscenen 
finner han sig omsprungen av en ny ordning; det är entrepre-
nören som i kraft av egen prestation kör ifrån honom i den 
nya tidens automobil. Den lägste har blivit den högste. »Tro. 
Mirakel kan ske.« Ja. 

Den största rikedomen
Hjältens dröm förverkligades i Mästerkatten. Allt var möjligt. 
Och inte bara för honom, utan för alla Disneys hjältar och 
hjältinnor. De får vad de drömmer om. Det finns tillräckligt 
med lycka här. Askungen får sin prins, Snövit får sin, Den lilla 
sjöjungfrun får förbli människa för evigt, Mulan räddar sin 
far undan det krig i vilket hon återvinner sin familjs ära och 
möter sin stora kärlek, Remy i Råttatouille lyckas bli mäster-
kock, Pinocchio får liv och blir en riktig pojke. Neal Gabler 
skriver i sin biografi över Walt Disney att dennes filmer i stor 
utsträckning handlar om en ung människa som gör anspråk 
på världen och som övervinner det som hindrar henne att bli 
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vadhelst hon önskar. Ja, det är alltid sannolikt att den lilla figur 
som i en Disneyfilm söker erövra lyckan också verkligen gör 
det. Gabler uttrycker det som att Disneys främsta tillgång var 
att han definierade själva uttrycken för önskningar som går 
i uppfyllelse och visade världen hur man kan stärkas av sina 
fantasier, hur man kan leva i och genom dem. Disneylandet 
är helt enkelt den plats where dreams come true, »där drömmar 
blir sanna«, som reklamorden för företagets temaparker lyder.

Walt Disney gav sina karaktärer vad de ville ha och sin publik 
vad den ville köpa. The Wall Street Journal citerar Disneys 
uttalande om sin affärsfilosofi: »Dröm, omväxling – och missa 
aldrig en vinkel.« Resultat? »Den mest lyckade varuexpone-
ringen i marknadsföringens historia«, med Brian Sibleys ord i 
The Disney Studio Story. Alla som skriver om Disney – oavsett 
om det är i kritiska vetenskapliga verk, hyllande biografier eller 
läroböcker i filmvetenskap – skriver om företagets enorma eko-
nomiska framgångar. Det ligger uppenbarligen något fasci-
nerande i alla dessa dollartecken, alla dessa kassarekord, all 
denna lyckade marknadsföring. 

Ändå handlar Disneys egna berättelser nästan aldrig om 
pengar eller om det som kan köpas för pengar. Ändå är nästan 
aldrig Disneys drömmar av ekonomisk art. I stället handlar de, 
för att än en gång citera Marx, om att få »känna den största 
rikedomen, den andra människan«. De handlar om kärlek. Om 
evig och lycklig kärlek. Om närhet och gemenskap.

I Disneyfilmerna älskar människor varandra bortom det 
tillfälliga, bortom det rationella och mätbara. När Karl Marx 
och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet skrev om »den 
egoistiska beräkningens iskalla vatten« som i det kapitalistiska 
samhället inte har lämnat »några andra band än det nakna 
intresset, det känslolösa ’kontant betalning’«, hade de uppen-
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barligen inte sett Askungen. I Disneyfilmerna förflyktigas icke 
allt fast, sveps inte alla fasta relationer undan, profaneras inte 
allt heligt. I Disneyfilmerna gäller inte någon köp- och sälj-
modell för mänskliga relationer, ingen utbytbarhet. Här råder 
i stället den sorts romantiska kärlek som fann sitt klassiska 
uttryck i 1100-talets passion mellan Abélard och Héloïse, då 
kvinnan skrev till sin älskade att »Gud vet att jag aldrig sökt 
något annat hos dig än dig själv, det var uteslutande ditt jag jag 
åtrådde, inte utanverket av ditt jag« och samtidigt förkastar den 
kvinna som är ute efter ägodelar, rikedom och prakt. 

Men vänta lite, vad är det jag säger? Skulle Walt Disney 
Company framföra en kritik mot den grundläggande kapita-
listiska reaktionen inför varje situation, varje förhållande – »Vad 
tjänar jag på det här?« Nu får vi väl ändå hålla lite i våra vita 
springare. Ja, det får vi göra. Men vi behöver inte tygla dem helt. 

Tänk så här: Varje dröm uttrycker en brist. Varje fantasi om 
uppbrott ett missnöje med nuet. På så sätt finns i drömmen 
och fantasin alltid en implicit kritik mot det närvarande. Alltid 
ett missnöje med dagens ordning. Så ock hos Disney. Att läsa 
»Och så levde de lyckliga i alla sina dagar« som en kritik mot 
ett samhälle som ställer flexibilitet, nyheter och utbytbarhet i 
centrum är inte fullständigt absurt. Det är att ta människors 
längtan, också en Disneyhjältinnas längtan, på allvar. Längtan 
till någonting är också en längtan bort från någonting. 

I det mirakel som kan ske i Barbiefilmerna, i det allt som är 
möjligt i Disneyfilmerna, finns dock en absolut gräns. Vilken 
är denna gräns? Låt oss för en stund återgå till vår mästerkatt. 
Filmen handlade alltså om den enkle mannen av folket som 
vägrade låta sig förnedras av den rike aristokraten. I sitt uppror 
mot den etablerade ordningen tog mannen hjälp av modern 
teknik, fick massan på sin sida och lyckades förverkliga sin 
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dröm. I slutscenen är det kungen som står där förnedrad och 
omsprungen av den nya tidens driftiga entreprenör som ger 
blanka tusan i vilka begränsningar hans röda blod och enkla 
ursprung borde ha inneburit. Vad är det egentligen som Dis-
neys hjälte säger när han åker i väg med de troféer – en prinsessa 
och en bil – som nu har bytt ägare? Ja, han säger ju ingenting 
eftersom det är en stumfilm han medverkar i, men hans bud-
skap är tydligt: han är värd ett annat öde – och genom sina egna 
handlingar har han bevisat sanningen i den utsagan. Men vad är 
det han därmed också och samtidigt inte säger? Vi minns bilden 
av den frånåkta konungen, vi minns bilden av den entusiastiska 
publiken vars uppgift var att lyfta fram vår hjälte som segrare 
på den maktens scen som tjurfäktningsarenan utgjorde. Walt 
Disneys hjälte säger inte: Den här världen är värd ett annat 
öde. Efter hans rockader är någon ändå fortfarande uppe och 
någon annan nere; någon äger fortfarande framgång, kvinnor 
och bilar och någon annan ingenting; någon är fortfarande vin-
nare och någon annan förlorare; någon är fortfarande aktör och 
någon annan passiv mottagare. Världen är fortfarande en värld 
av kungar – och därmed också en värld av tjänare. Positionerna 
är utbytta, men strukturen intakt. 

Sedd som en resumé över den västerländska moderniteten 
är det den gamla arvsprincipen som faller med kungen och den 
nya prestationsprincipen som gör entré med mannen av folket. 
I denna förändring av principerna för hur makt erövras kvarstår 
dock en gemensam struktur: den hierarkiska. Meritokratin – 
individuell position efter individuell prestation – är en dröm 
om social rörlighet. Men inte en dröm om jämlikhet. Inte en 
dröm om att den som inte kan tävla, den som tävlar genom att 
förlora, ändå ska få en plats i solen. Om vi drömmer om att 
solen ska stråla lika klart på alla krävs det mer av oss än att vi 
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ser social rörlighet som mål för det goda samhället. Det krävs 
att vi ser det goda i allas välbefinnande. Det krävs en utopi. 
Men där kan inte Disney hjälpa oss. För där drömmen säger 
»jag är värd ett annat öde« säger utopin »den här världen är värd 
ett annat öde«. Drömmen handlar om ett jag, medan utopin 
bär ett vi. Och Disneys hela oeuvre uppmanar drömmar, men 
utesluter utopier. 

I den revolution där den lägsta kan bli den högsta, den som är 
Disneys revolution, och som är hela den västerländska moder-
nitetens revolution, sägs människan behärska sitt eget öde. Men 
bara som individ. Aldrig som kollektiv. Där är ett annat liv 
möjligt. Men inte en annan värld. Där är utopin det mirakel 
som inte kan ske. Där är utopin det allt som inte är möjligt. 

En rättvis orättvisa
Det är en mycket märklig känsla att se sig omkring i världen i 
början av det tjugoförsta seklet och veta att denna värld håller 
en grundläggande princip för helig: principen om alla män-
niskors lika värde. Vi bekänner oss alla till den principen. Den 
är stadgad i den svenska läroplanen för grundskolan; den är 
en bärande balk i vår rättsuppfattning; den är fastslagen i fN:s 
resolution för mänskliga rättigheter. Samtidigt kan vissa män-
niskor gå upp ur duntäckesbäddade sängar om morgnarna och 
inte veta vilken kaffemaskin de ska brygga sin morgondryck 
i och andra vakna lika frusna, törstiga och hungriga som de 
somnade. Samtidigt överskrider den sammanlagda inkomsten 
för världens 3 rikaste personer det totala bNp för världens 49 
fattigaste länder. Samtidigt var år 1990 den genomsnittlige 
amerikanen 38 gånger rikare än den genomsnittlige tanzani-
ern – i dag är amerikanen 61 gånger rikare. Samtidigt saknar 18 
procent av jordens befolkning tillgång till rent dricksvatten och 
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815 miljoner människor är kroniskt hungriga eller undernärda.
Ställda inför dessa fakta kan vi åtminstone slå fast att princi-

pen om allas lika värde inte innebär alla människors lika möjlig-
heter att leva värdiga liv. För alla som tror att vår form av politisk 
demokrati och vår kapitalistiska ekonomi är det bästa sättet att 
organisera mänskligt liv blir denna skriande diskrepans mellan 
teori och praktik ett problem. Hur motivera ojämlikhet mellan 
människor i en värld som tror på jämlikhet mellan människor? 
Filosofen Kate Soper skriver i On Human Needs:

Det är i försöket att neutralisera denna slående diskrepans 
mellan hur det borgerliga samhället faktiskt är inrättat 
och dess föreställning om människors jämlikhet som den 
liberala teorins grundläggande människolära erhåller sin 
speciella komplexitet. Och denna komplexitet svarar mot 
den särskilt svåra uppgift den ger sig själv, nämligen att 
moraliskt legitimera social ojämlikhet och att basera denna 
legitimitet på att människor är naturligt jämlika.

Hon konstaterar att tidigare epoker inte hade något behov av 
att lösa ett så svårlöst problem. Slaveri eller feodalism kunde till 
exempel rättfärdigas genom hänvisningar till naturliga värde-
skillnader mellan människor, vilka avgjorde deras föreskrivna 
plats i den gudomliga samhällsordningen. Sådana förklaringar 
godkänns dock inte längre. Så vad efterträdde Gud som för-
klaringsmodell för ojämlika förhållanden vad gäller rikedom, 
makt, möjligheter att påverka och att tillfredsställa sina behov? 
Individen. Individens driftighet, kunskap och förmåga. Soper 
skriver: 
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När den gudomliga ordningen hamnar i vanrykte finns en 
risk att samhälleligt bestämda öden kommer att ses som 
det de verkligen är, som just resultat av samhälleliga krafter. 
Myten om individens grundläggande frihet är ett sätt att 
omintetgöra denna subversiva kraft; genom att framhålla 
att människor är sina egna ödens herrar, och inte offer för 
samhälleliga krafter, kan den liberala människoläran hävda 
att det endast är var och ens egen natur som avgör vem 
man är och var man hamnar i samhället. 

Man skulle kunna skratta. Eller gråta. Jag brukar tänka på det 
här när jag bor på hotell – det är ju så ofta människor med 
en annan hudfärg än min som städar där. Och det är så ofta 
människor med samma hudfärg som min som bor där. Skulle 
det bero på att jag har arbetat hårdare? Skulle det bero på att 
jag är mer talangfull, mer intelligent? Den som säger så, säger 
samtidigt att just infödda medelklass- och överklassmänniskor 
också är de som arbetar hårdast och är smartast här i landet. 
Tänk så det kan slumpa sig! 

Man skulle kunna skratta eller gråta åt den här berättelsen 
om individen som herre över sitt eget öde. Åt den här berät-
telsen om att ojämlikheten och hierarkin är försvarbara utifrån 
individuell prestation. Men vi skrattar inte. Vi gråter inte heller. 
Vi accepterar. Vi accepterar berättelsen som en bärande balk 
i vårt samhällsbygge. Kanske som en tröst. Kanske som ett 
försvar för att de olika villkor vi ser omkring oss ändå faktiskt 
är legitima. Om vi överhuvudtaget behöver en sådan tröst och 
ett sådant försvar är det ju på sätt och vis skönt. Det visar att vi 
– någonstans – ändå värjer oss mot den över- och underordning 
som dagligen praktiseras i ett samhälle som samtidigt säger sig 
tro på allas lika värde. 
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Kan det vara ytterligare ett skäl till att Disneys filmer är så 
älskade? Där är ju denna måhända tröstande myt inte precis 
någon hemlighet. Den är snarare en öppen läxa att lära sig 
innantill, en socialiserande uppgift för barn världen över. 

På dvd-omslaget till en av Disneys prinsessfilmer, Förtrollade 
äventyr från 2007, finner vi budskapet klart och redigt uttryckt 
i ett imperativ: »Följ dina drömmar«! Genom baksidestexten 
får vi veta att denna film bjuder på »ett värmande budskap om 
hur viktigt det är att följa sin egen övertygelse«. Det handlar 
om prinsessan Aurora från filmen Törnrosa som får ta över 
ansvaret för hela kungariket för en tid då hennes föräldrar ger 
sig ut på en resa och om prinsessan Jasmin från Aladdin som 
längtar efter meningsfullare uppgifter än att vara en vacker 
påfågelsprinsessa i kamelparader. 

Auroras dröm kan te sig tämligen modest. Hon vill ordna 
ett fint kalas att överraska sina föräldrar med när de kommer 
hem, och hon lyckas också med detta efter att hon förstått att 
det inte finns några genvägar för den som vill nå sina mål. Den 
goda fens trollspö borde hon ha låtit förbli orört, för det handlar 
om att vara »ståndaktig«, eller som speakerrösten förklarar i 
slutet av filmen: »Nej det är aldrig en bra idé att välja den lätta 
vägen. Ibland får man arbeta hårt för att följa sina drömmar.« 
Och ibland måste man arbeta mindre hårt för att upptäcka en 
borgerlig ideologi i en Disneyfilm: skillnaden mellan de som 
lyckas och de som misslyckas här i världen ligger enbart i hårt 
och enträget arbete. 

Jasmins dröm är av en mer omfattande karaktär. Efter att ha 
konstaterat att hon är trött på att bara posera vid parader och 
kameluppvisningar, trött på att bara le och vinka, le och vinka, 
utbrister hon: »Jag lever inte upp till min fulla potential. Jag 
skulle kunna göra riktig nytta för samhället. Hjälpa till på skolor 
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eller sjukhus.« Jasmin vill göra någonting viktigt, »lindra svält 
och nöd, hindra ond bråd död«, som hon sjunger. Så hon går 
till sin fader sultanen och ber honom om »ett meningsfullt och 
utmanande arbete. Någonting som är viktigt för riket«, varpå 
hon erbjuds anställning vid Kungliga Akademien för studenter. 
Jasmins första dag som lärare blir dock en katastrof – ingen 
lyssnar på henne, ingen vill lära sig någonting, i klassrummet 
råder anarki. Tidigt på morgonen efter sitt misslyckande väcks 
Jasmin av en stallpojke som meddelar att faderns älsklingshäst, 
den vilda Sahara som ingen har kunnat rida sedan Jasmins mor 
dog, har rymt. Resten av filmen handlar om hur Jasmin lyckas 
hitta den försvunna hästen, tämja henne och till och med rida 
henne tillbaka till stallet och till en stolt fader som nu inser att 
han har underskattat sin dotter. »En prinsessa som har styrkan 
och modet att rida Sahara kan klara vilket jobb som helst i hela 
mitt rike«, säger han. Jasmin går tillbaka till klassrummet för 
att avsluta det hon har påbörjat och när hon öppnar dörren 
lugnar eleverna sig omedelbart. »Hon har ridit Sahara«, viskar 
någon. Alla sätter sig genast lydigt ner och skanderar i kör »God 
morgon Jasmin«. I det lilla eftertal till filmen som prinsessan 
håller säger hon att »följer man bara sina drömmar och gör sitt 
bästa kan man lyckas med vad som helst. Man måste bara vara 
stark och aldrig ge upp.« Den anonyma speakerrösten fyller i: 
»Man ska följa sina drömmar och aldrig ge upp.«

Jasmins dröm var att göra nytta för andra, att förändra och 
förbättra, att få en meningsfull uppgift. Men även om vi på slu-
tet uttryckligen får veta att hon verkligen har lyckats förverkliga 
sin dröm är det inte detta vi får se gestaltat i filmen. Det är i 
stället ännu ett individuellt hjältedåd där en vild häst i öknen 
besegras av en beslutsam kvinna. Det är som om Disney saknar 
redskapen. Det är som om Disney ger upp. Om Jasmins egent-
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liga dröm kan de inte berätta. Där den gemensamma världen 
börjar tar Disney slut. 

När Walt Disney i början av 1950-talet bestämde sig för att 
bygga sin första nöjespark investerade företaget 500 000 dollar 
i projektet och Walt själv satsade 250 000 dollar av sin person-
liga förmögenhet. Det första man gjorde när bygget inleddes i 
augusti 1954 var att flytta 27 000 kubikmeter jord så att en hög 
vall bildades runt hela området. »Jag vill inte att allmänheten 
ska se den värld de lever i medan de är på Disneyland«, kom-
menterade Walt det hela.

Nej, förutsättningen för att jag ska kunna drömma mina 
Disneydrömmar är kanske att jag inte ser världen. För världen 
ropar inte på en dröm. Den ropar på en utopi. Och de som 
förlorar mest på en mänsklighet som inte drömmer om värl-
dens utan om det egna jagets förändring är de vars jag redan 
är bundet av omständigheter de inte råder över. 

Underordning i Lejonkungen
Kanske som hyenorna i Lejonkungen? Denna Disneys mest 
explicit politiska film – den handlar verkligen om ett poli-
tiskt maktövertagande – är intressant på flera sätt, framförallt 
för att den bryter det traditionella narrativa mönstret för hur 
lycka uppnås i Disneyberättelserna. Här genomför nämligen 
inte hjälten det vanliga individuella upproret mot sina givna 
omständigheter. I stället fullbordas hans, och därmed hans 
lands, öde genom att han accepterar dessa omständigheter. 

Det speciella med Lejonkungen, förutom att den är en av 
de kommersiellt sett mest framgångsrika filmer som någonsin 
gjorts, är att den är den första av Disneys långfilmer som bygger 
på ett manus framtaget helt inom företagets egna väggar och 
alltså inte är baserad på någon traditionell saga. 
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Har ni sett den? Kommer ni ihåg den? En storslagen inled-
ning där folket, kollektivet, i Lejonriket står i centrum. Solen 
stiger på en röd himmel och hundratals, tusentals djur hoppar, 
glider, rusar, springer åt samma håll, har samma mål. De stannar 
alla under en hög klippa där hovets präst Rafiki håller upp en 
nyfödd liten lejonunge, den framtida konungen Simba. Alla 
de djur som samlats nedanför klippan bugar ödmjukt inför 
den lille prinsen. Från himlen tränger en solstråle fram genom 
molnen, medan sången »The Circle of Life« ekar i bakgrunden. 

Sedan blir bilden svart, innan vi får se ett nytt, något mörkare 
lejon fånga en liten mus under sin tass. Det är lejonkungen 
Mufasas bror Scar, som får yttra filmens första ord. De lyder: 
»Livet är inte rättvist.« 

I de fyra första orden i Lejonkungen ryms alltså en av det 
politiskas själva grundfrågor, frågan om rättvisa. Det är en 
vågad fråga för en Disneyproduktion – speciellt med tanke 
på vad som har föregått dessa ord. Filmens inledning skulle ju 
kunna tolkas som en illustration av den orättvisa som Scar talar 
om. Någon har fötts till att höja sig över andra; någon har fötts 
till en plats på Lejonklippan under vilken andra har fötts till 
att buga sig för den upphöjde herren. Sedd på det viset skulle 
inledningen ha bekräftat det riktiga i Scars yttrande. 

Men inledningen är inte tänkt som en illustration av orätt-
visa utan av det som utgör filmens ledmotiv, the circle of life, 
livscykeln. Eller om det månne är samma sak? Att acceptera 
livscykeln är att acceptera orättvisan? Det är Scar som för upp 
frågan om rättvisa på filmens dagordning och han gör det 
utifrån avundsjuka på sin bror. »Livet är så orättvist för jag 
blir aldrig kung.« Att det är just Scar som talar om rättvisa 
ger hela frågan en barnslig klang; den knyts till en lillebrors 
personliga avundsjuka på sin äldre bror. Det är Scars vägran 
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att acceptera denna »orättvisa« (som vi därmed också tvingas 
sätta inom citationstecken) – att han inte får bestämma och ha 
odelad makt över alla andra – som sätter igång det olyckliga 
händelseförlopp där Scar dödar sin egen bror men lurar den 
lilla lejonungen Simba att det är han som är skyldig till kung-
ens / faderns död, varpå Simba lämnar Lejonriket för att leva 
sin barn- och ungdom långt därifrån. 

Scars längtan efter rättvisa, det vill säga den fråga som fil-
men laddar som en fråga om avundsjuka, har en pendang i de 
hyenor som blir Scars medhjälpare då han tar över makten 
över kungariket och etablerar sig själv som ny ledare. Det som 
driver dessa djur till uppror mot sin regerande kung är mindre 
ett politiskt rättvisepatos och mer en kombination av feghet, 
dumhet och hat. Vid ett tillfälle då två av hyenorna bråkar 
inbördes om ett byte säger en tredje: »Titta på er. Klart att vi 
dinglar längst ner i näringskedjan«, varpå en annan replikerar: 
»Jag hatar att dingla.« Den första hyenan försöker än en gång 
föra en mer politisk diskussion: »Om det inte vore för lejonen 
skulle vi styra i stället«, men möts bara av personliga förorättade 
känslor, »Jag hatar lejon«. Då griper Scar in och förklarar att han 
planerar att döda Mufasa och Simba och nu har åtminstone en 
av hyenorna vaknat till liv. »Ja! Vem behöver en kung?« Scar 
förklarar irriterat att de naturligtvis även i fortsättningen ska 
ha en kung, men att det är han som ska inneha denna position. 
En sång tar vid, där Scar står högst upp på ett klippblock och 
tusentals hyenor marscherar i takt därunder. Nu får vi Scars 
kungafilosofi presenterad för oss: »Bara lyd minsta vink som 
jag ger. För utan min makt och min vishet är det nämligen ute 
med er.«

Denna auktoritära ledarskapsstil kan jämföras med den som 
Mufasa tidigare har förklarat för sin son då denne hävdade 
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sin rätt att göra vad som helst den dag han blir kung: »Allt 
som du ser samexisterar i en ömtålig balans. Som kung måste 
du förstå den balansen och respektera alla varelser från den 
krypande myran till den hoppande antilopen. Alla är kopplade 
till den stora livscykeln.« Det låter sympatiskt, men trots att det 
är hjälten som talar om respekt för folket visar filmens själva 
händelseförlopp att han har helt fel. Ett folk som saknar en god 
konung att leda dem är oförmöget att ens överleva. När Mufasa 
dör och Simba flyr ut i vildmarken förfaller hela Lejonriket. 
Svälten och törsten blir akut. Regnet slutar till och med att falla 
och växterna dör. Det är först när Simbas barndomskamrat och 
framtida hustru Nala återfinner och övertalar den rättmätige 
konungen att återvända hem som utvecklingen kan vändas. 
»Om du inte gör nåt kommer vi alla att svälta ihjäl«, förklarar 
Nala för Simba. »Du är vårt enda hopp.« Och från himmelens 
stjärnor fyller den döde fadern i: »Du har glömt vem du är. 
[…] Se in i dig själv, Simba. Du är mer än det du har blivit. 
Du måste finna din plats i livscykeln. Kom ihåg vem du är.« 
Och Simba återvänder till Lejonriket, besegrar Scar, tar makten 
och avlar en son. Filmen avslutas med att regnet åter börjar 
falla, gräset åter gro och på Lejonklippan står nu Simba, Nala 
och hovprästen Rafiki och visar upp ett nytt gossebarn, en ny 
framtida konung. Under honom bugar folket och vi hör en 
sång. »Alla har en plats. Allt har en mening. Det är vår värld. 
En värld full av liv.« 

The circle of life, livscykeln, visar sig vara the circle of power, 
maktcykeln. Disneys politiska dröm visar sig vara en dröm om 
den eviga återkomsten av detsamma. Lejonkungen är en djupt 
antiutopisk film. Den säger: ingenting kan vara annorlunda. 
Och det intressanta med filmen är att det verkligen är ingen-
ting som kan vara annorlunda. Annars brukar budskapet vara 
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att du kan vara annorlunda om än världen förblir densamma. 
Lejonkungen, däremot, tillämpar en konservativ – och inte en 
liberal – förklaringsmodell till världens orättvisor. Det är ing-
enting som Simba gör som berättigar hans maktposition; det 
är vem han är. Det är blodet som talar. Och när detta blod inte 
finns där det ska finnas, på toppen av hierarkin, förfaller hela 
samhället och hela naturen. Politik och natur vävs samman. 
Lagarna för det ena gäller även för det andra. 

Varför ser just Lejonkungen ut så här? Ja, man kan naturligtvis 
peka på det faktum att filmen producerades i efterdyningarna av 
de konservativa Reaganårens omvälvning av det amerikanska 
samhället. Men jag tror också att det finns en rent berättartek-
nisk förklaring. En narrativ förklaring som även säger någon-
ting ideologiskt och existentiellt. Så här: Ingen av de karaktärer 
i filmen som vi lär känna som individer bugar för konungen. 
Ingen av de karaktärer som blir personer för oss med namn och 
individuella ansikten lyder blint. De som lyder sina överord-
nade är antingen gestaltade som en massa, som ett kollektiv – 
Lejon rikets bugande elefanter, giraffer, zebror – eller som onda 
varelser, hyenorna under Scar. Den unika individualiteten, den 
speciella personligheten, kan inte – om man vill vinna publikens 
sympatier för denna person – gestaltas utifrån en underordning 
som denna individ accepterar. Någonting inom oss gör uppror 
mot ett sådant förhållande. Om den underordnade personen 
inte gör uppror blir hon tragisk – och tragiska hjältar existerar 
inte hos Disney. Enbart upproriska eller, som i Lejonkungen, 
överordnade och därför fria. Individualiteten är – i en film av det 
här slaget – helt enkelt omöjlig att gestalta som underordning. 

Detta blir tydligt i de enda två gestalter som förutom med-
lemmarna i hovet och dess närmaste krets blir individer för 
oss, nämligen vårtsvinet Pumbaa och surikaten Timon, vilka 
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Simba träffar då han flyr från Lejonriket och vilka han kommer 
att växa upp tillsammans med. Pumbaa och Timon känner 
inte till Simbas konungsliga bakgrund utan de blir vänner med 
honom i tron att han är en jämlike. När så Simba återvänder 
till Lejonriket och bestämmer sig för att ta upp kampen mot 
Scar finner hans två vänner hela projektet tämligen fånigt. »Ska 
vi slåss mot din farbror för det här?« frågar Timon skeptiskt 
när han blickar ut över de förödda markerna i Lejonriket. Men 
de väljer i alla fall att hjälpa honom med det han har satt sig 
för. Deras beslut är dock inte grundat i någon vilja att tjäna 
den konung de nu har förstått att Simba egentligen är, utan i 
en vilja att hjälpa en vän, en jämlike. »Du, Simba, är det här 
viktigt för dig är vi med dig till slutet.« Något annat skulle 
heller inte ha fungerat; vi skulle inte ha trott på deras vänskap 
om den var grundad i en över- och underordning, i kung- och 
tjänarpositionerna. Vänskap måste – för att den överhuvudtaget 
ska existera som vänskap – vara en relation mellan människor, 
inte mellan positioner. Över- och underordning är helt enkelt 
inte värdigt, vare sig i verkligheten eller i gestaltad estetisk 
form. Över- och underordning är förnedrande och en person 
som inte reagerar på sin underordning kan inte förlänas en 
hjältes individualitet i en Disneyfilm. Det måste vara massan 
som bugar. 

Och här blir ju drömfabrikanten faktiskt realistisk. 41 pro-
cent av världens landyta ägs av 1 procent av jordens befolkning. 
85 procent av världens samlade tillgångar ägs av 10 procent av 
jordens befolkning. Ett fåtal personer äger den mark, de företag, 
de maskiner och verktyg som majoriteten måste få tillgång 
till för att få sin lön, sitt dagliga bröd. Över- och underord-
ning är alltså den vanligaste mellanmänskliga relationen i vår 
samhälleliga praktik. Och det fungerar i praktiken – mänskligt 
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värdigt eller ej – men det fungerar inte som berättelse om denna 
berättelse ska bäras av en människa vi känner för, tycker om 
och identifierar oss med. Disneys urberättelse, modernitetens 
urberättelse – individuell position efter individuell prestation – 
kan bara berättas som en nerifrån och upp-historia, ja faktiskt 
som ett uppror mot underordning. Denna berättelse kan bara 
berättas som det undantag den egentligen är. Och som alla 
undantag bekräftar den det som i själva verket är regeln: att 
skomakaren faktiskt oftast fortfarande förblir vid sin läst. Vi 
kanske inte kan tro det när vi tittar på Disney, men vi kan veta 
det när vi ser på statistiken (så utgör till exempel barn från 
arbetarhem endast 3 procent av förstaårseleverna på svenska 
universitets läkarutbildningar och 6 procent på civilingenjörs-
utbildningarna). 

Att formella regler för ståndstillhörighet är borttagna, att 
inget formellt förbud råder mot att den lägsta kan bli den högsta, 
ska inte underskattas. Från ett individuellt perspektiv har det 
naturligtvis stor betydelse. Men det ska heller inte överskat-
tas. Så länge ägande och därmed makt är knutet till ett visst 
antal positioner kan innehavet av dessa positioner givetvis växla 
mellan olika individer, men själva strukturen består. Alla får 
inte plats. Alla ska inte få plats, utan konkurrensen mellan olika 
individer ska leda till att bäste man vinner högsta makten. Det 
är i just ett sådant samhälle som drömmen frodas: jag är värd 
ett annat öde. Och det är också i just ett sådant samhälle som 
utopin avvisas – den här världen är värd ett annat öde. 

Den här boken skriver jag utifrån tesen om att människan är 
det djur som kan tänka sig det som icke är. Utifrån tanken att 
det finns ett »ännu inte« inskrivet i den mänskliga existensen. 
Att det finns en längtan till landet som icke är. Hoppets, dröm-
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marnas och utopiernas stora teoretiker, den tyske filosofen 
Ernst Bloch, talar om längtan som »den grundläggande och 
framförallt enda ärliga egenskapen hos alla människor«. Ser 
du stjärnan i det blå? Ser du slottet i fjärran? Ser du en framtid 
som inte sammanfaller med nuet? Ja. Du är människa. 

Men om det är givet, givet av själva vår artspecifika natur 
som mänskliga varelser, att vi ska drömma är det inte alls givet 
vad vi ska drömma om. Vad avgör inte drömmarnas existens 
men väl deras innehåll? Låt oss med Karl Marx svara: »Det är 
inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan 
tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medve-
tande.« Alltså: vi drömmer i enlighet med hur vårt samhälle är 
organiserat, i enlighet med vår ekonomi och det sätt att vara 
människa på som denna ekonomi främjar. Vilket är i så fall 
vårt samhälleliga vara?

Ja, se dig omkring där du sitter just nu. Vad ser du? Kläderna 
du bär, boken du läser, stolen du sitter på, koppen du dricker 
ditt te ur – vad har de gemensamt? De har gemensamt att de 
är varor, det vill säga saker som köps och säljs på en marknad. 
Och se på dig själv. Kanske har du ett arbete, som du utför mot 
en lön. Hur har du fått detta arbete? Du har sålt din arbets-
kraft, din tid, på en arbetsmarknad. Någon annan har köpt din 
arbetskraft, din tid. Du är alltså själv en vara. Med andra ord: 
Du är, just där du befinner dig, mitt i ditt samhälleliga vara. Och 
detta samhälleliga vara består av varor. Grunden i vår ekonomi. 

Och nu ska jag be dig lyssna på ett meddelande som jag 
mottog i dag. Under rubriken »Drömma« stod där följande: 

Vi har en dröm. Den handlar om att bry sig om hem, 
familj och vänner. Året om. På de stora högtiderna och 
i vardagen. Sommar, höst, vinter och vår. Måndag till 
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söndag. Var dag är en vacker dag. Varje hem är ett vackert 
hem. Så fortsätt att drömma, skänk din omgivning en 
extra tanke och ha omsorg om detaljerna. 

Meddelandet handlade alltså om samma aktivitet som Disney 
vävde sina filmer kring; samma aktivitet som hjälten i Mäster-
katten ägnade sig åt, samma drivkraft som fick honom att erövra 
prinsessan och kungens automobil. Det var samma handling 
som skänkte mening åt Snövits, Askungens, Pinocchios, Mulans 
och Remys liv. Det var en uppmaning till det som Marx såg 
som specifikt mänskligt, förmågan att drömma, att längta, att 
förändra, att tänka sig det som icke är. Det var alltså en vädjan 
till en ytterst mänsklig förmåga. Det var ett ianspråkstagande av 
en mäktig mänsklig kraft.

Meddelandet kom från Village, en heminredningsbutik. Det 
var en reklambroschyr. Så egentligen stod där ju inte »Dröm!« 
utan »Köp!«. Egentligen stod där: att drömma är att köpa, att 
köpa är att drömma. Men i själva verket vill ju Village inte alls 
ha mina drömmar. De vill ha mina pengar. Och de tror att de 
kan få mina pengar genom att be om mina drömmar. 

Det som gör det hela problematiskt – och samtidigt hoppfullt 
– är att Village någonstans vet att jag inte drömmer om saker. 
De vet att jag drömmer om detsamma som Disneys figurer 
drömde om: kärlek, gemenskap, närhet. Deras formuleringar 
– bry sig om, omsorg, familj, vänner – avslöjar denna kunskap. 
Men kärlek, gemenskap och närhet är inte egenskaper hos 
saker. Det är egenskaper hos människor. Den här affären säljer 
dock inte människor. Den här affären säljer inte det människor 
kan ge varandra. Den här affären säljer saker. Men de säljer 
saker genom att ladda dessa saker med mänsklighet; genom 
att ladda dem med mänskliga egenskaper. Och de försöker få 
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mig att tro att mitt eventuella inköp av dessa saker skulle vara 
uttryck för omsorg. En kärleksfull handling till de människor 
jag älskar och hoppas få kärlek tillbaka ifrån. De profiterar alltså 
på värden som bara kan existera i och mellan människor. De 
lånar dessa värden av oss. Och vi köper de saker som vi tror kan 
ge oss tillbaka de värden som ursprungligen tillhörde oss själva. 

Av precis samma anledning som Village inte ber mig att 
köpa en pläd utan att drömma om gemenskap, så annonserar gb 
Glace våren 2010 inte genom att skriva »Köp en gb Sandwich« 
utan genom att skriva »Love is in the air«. De behöver oss. 
De behöver det som bara vi människor kan ge. De behöver 
våra mänskliga drömmar. De behöver helt enkelt att denna 
mänskliga urkraft – drömmen – kanaliseras in i konsumtion. 

Disneys och modernitetens politiska idealberättelse om 
individuell position efter individuell prestation lanserade 
drömmen – jag är värd ett annat öde – men avvisade utopin 
– den här världen är värd ett annat öde. Och när utopin har 
avvisats och drömmen lanserats så står ett helt konsumtions-
samhälle redo att få drömmen om det egna jagets förändring 
att handla om konsumtion av de rätta varorna, tjänsterna, 
resorna och upplevelserna. Inte av snålhet, inte av elakhet – 
utan av ekonomisk logik. Någonstans på den vägen riskerar 
både utopin om den rättvisa världen och drömmen om den 
mänskliga människan att gå förlorad.

Surrealisten André Breton skrev en gång: »Att förpassa fan-
tasin till ett tillstånd av slaveri är att förråda all känsla av absolut 
rättvisa inom en. Enbart fantasin kan ge mig en föreställning 
om vad som skulle kunna vara.«
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Den här boken handlar både om det som är och om det som 
skulle kunna vara. Jag tror att den är ett försök att omfamna 
det hoppfulla och värja mig mot det destruktiva i det jag ser 
omkring mig, i den värld vi lever i just nu. De senaste åren har 
jag känt det som om samhället, kulturen och ekonomin – alla 
– vill lära mig att ställa en och samma grundläggande fråga 
inför varje situation i livet. Frågan lyder: What’s in it for me? 
Vad tjänar jag på det här? Man kan kalla det egoism. Eller eko-
nomism, tendensen att räkna, alltid räkna. Samtidigt ser jag, 
lever jag med, andra förhållningssätt. Samtidigt ser jag, lever 
jag med, altruism, kärlek, solidaritet. Allt finns där. Samtidigt. 
Och jag vill gärna bringa lite reda i det. Försöka förstå vilka 
slags människor vi uppmanas att vara och vilka vi är och blir. 

Vi har redan slagit in på drömmarnas väg, och vi kommer 
att fortsätta att vandra där. Det kommer att handla om för-
äldraskap, om kapitalism och arbete, om politik och kärlek. 
Det kommer att vara lite slingrigt, gå in i och ut ur vartannat. 
Uppstå, återkomma och försvinna. Precis som du och jag. 
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