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"... apan måste klättra opp en bit 
innan hon visar hur  

hon ser ut i arsele…”1 
 
Förord 
 
Ett nytt modeord, inte minst bland statsvetare och poli-
tiker, är tillit! Tillit är centralt för ett fungerande samhäl-
le, säger statsvetarna med viss trovärdighet, och hävdar – 
för att behaga eller helt enkelt för att de tror att empiri är 
irrelevant – att Sverige präglas av hög tillit. Och låg kor-
ruption. Sådan vetenskap älskar makten. 
 
Empirin säger något annat. Högst tillit hittar vi i brutala 
diktaturer, som Sverige i.o.f. sig gärna kramar, såsom Fö-
renade Arabemiraten (84 på en 100-gradig skala), Indo-
nesien (78) och Kina (75).2 Det globala genomsnittet är 
55 och Sverige har bara 45 på samma skala, en tillit lika 
stark som i Putins Ryssland (!), men sämre än länder 
som Brasilien (51) och Sydafrika (48). Två länder med 
omfattande korruption, inte minst utvecklad och be-
främjad av klassiska bestickarländer som Sverige.3 
 
Sanningen är sällan vän med makten. Och att vara vän 
med makten har blivit livsavgörande för den nya "veten-
skapen" – Sokrates i all ära, gärna hyllningar, men do not 
walk the talk; "Universitetets viktigaste uppgift är att vara 
den blinning som väcker den lata oxe staten utgör", på-
stod stollen och tömde som  bekant sin giftbägare  fram- 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jan Fridegård, På oxens horn 
2 Edelman - Förtroendekris, I The Economist, Världen 2016,    
s 96 
3 Se bl.a. Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker 
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för att vara till salu. Vetenskapen har utvecklats. Numera 
har vi massor med chefer, som gått chefsutbildning gu-
bevars, men ett ryggradslöst ledarskap där följsamhet är 
främsta befordringsgrund. Belöningar och exkludering 
blir det nya styrsystemet, när akademin abdikerat och 
universitetet reducerats till a compliance agency, ett slags 
maktens konsultföretag med fokus på marknadsföring 
och att behaga.  
 
Tack till Torsten Söderbergs Stiftelse som gav mig möj-
lighet att fortsätta min forskning efter dessa rapporter. 
Det var förvånande, även för mig,  och några blev riktigt 
skraja. Makten är, som sagt, sällan vän med sanningen, 
och blir alltid skrämd av kvalitet. 
 
Göteborg i mars 2016 
 
PS! Bilden på framsidan är tagen utanför Gökboet ("Gillberg-
centrum") uppe på Medicinarberget, vid Konferenscentrum 
Wallenberg. Vår käre ledare, Pam Fredman, har döpt platsen 
utanför till "Pams Plats"! Varje land, varje stad och varje uni-
versitet har nu en gång de "ledare" de förtjänar. DS! 
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