
Inställningen hos de breda massorna,
folkopinionen, är den politiska maktens
yttersta källa. Det konstaterar redan
Machiavelli i sin skrift Fursten där han
uppmanar Lorenzo de´Medici ”att aldrig
låta sig hatas av folket”. I sin bok A trea-
tise of human nature kommer David
Hume till samma slutsats: ”Det är … en-
bart i opinionen som statsmakten har sin
grund, och denna maxim gäller de mest
despotiska och mest militära regimer li-
kaväl som de friaste och mest uppskatta-
de.”

Politiska beslut fattas under trycket av
den allmänna opinionen, i ett åsiktskli-
mat. Besluten kan betecknas som val
mellan status quo och en förändring av
det bestående. Varje samhällsmedlem kan
välja att delta i denna åsiktsbildning eller
att avstå från att verka för sin uppfattning.
När individen t ex väljer att engagera sig
för ett annat alternativ än det bestående är
detta en signal till övriga berörda att age-
ra i samma riktning eller åtminstone inte
för status quo. 

Benägenheten att delta i opinionsbild-
ningen skiljer sig mellan individer och
över tiden. Olika händelser och ny infor-
mation kan aktivera samhällsmedlemmar-
na att ta ställning i kollektiva frågor.

Denna självgenererande informationspro-
cess kan ibland leda till starka förändring-
ar i den allmänna opinionen och i sam-
hällsutvecklingen. Men opinionen behö-
ver inte nödvändigtvis avspegla de age-
randes sanna preferenser. Av olika skäl är
individerna inte beredda att visa vad de
egentligen tycker. De upprätthåller en pri-
vat åsiktssfär samtidigt som de utåt ger
uttryck för en annan. De ljuger för att
undvika nackdelar eller uppnå fördelar.

Denna dualitet mellan privat och of-
fentlig opinion kan enligt den amerikan-
ske ekonomiprofessorn Timur Kuran för-
klara en lång rad sociala fenomen. I sin
bok Private truth, public lies, Harvard
University Press 1995, översatt till sven-
ska genom City University Press Stock-
holm, 1999 med titeln Privat sanning, of-
fentlig lögn, utreder han orsakerna till in-
dividernas benägenhet att under yttre
tryck ge ett felaktigt intryck av vad de
står för, i Kurans terminologi ”preferens-
förfalskning”. Detta tryck kommer inte
bara från en despotisk statsmakt. Med
stöd från bl a John Stuart Mill konstaterar
han att trycket från staten ofta kan kännas
mindre besvärande än det som kommer
till uttryck genom vänner, grannar och
kolleger. Preferensförfalskning förekom-

Ekonomisk Debatt 1999, årg 27, nr 7 447

Timur Kuran:
Privat sanning, offentlig lögn 
City University Press, Stockholm, 1999. 425 s.

Bokanmälningar



Bokanmälningar

mer därför i alla politiska system, från
den hårdaste diktatur till den mest frisin-
nade demokrati.

Orsaken till individens benägenhet till
preferensförfalskning är att hans offent-
ligt visade uppfattning påverkar hur han
värderas och behandlas av samhället. För
att upprätthålla kontakter och respekt
måste han visa att han accepterar samhäl-
lets grundläggande institutioner och vär-
deringar. I annat fall löper han risken att
förlora social status och bli utestängd från
gemenskapen. Den experimentella social-
psykologin visar på individens beroende
av sina medmänniskor och på hennes räd-
sla att bli isolerad. 

På dessa grunder utvecklar Kuran en
teori, en dual preferensmodell, med vars
hjälp han förklarar preferensförfalskning-
ens roll i utformandet av kollektiva be-
slut, hur den kan skapa politiska föränd-
ringar, bidra till politisk stagnation eller
revolution. Byggstenarna i teorin är häm-
tade från traditionell samhälls- och be-
teendevetenskaplig forskning. Det är frå-
ga om en avancerad tvärvetenskaplig an-
sats. Samtidigt prövas teoribygget löpan-
de mot en empirisk bakgrund bestående
av tre fallstudier – utvecklingen under
kommunismen i Östeuropa, kastsystemet
i Indien och kvotering efter hudfärg, s k
positiv särbehandling i USA . 

Modellen

Kuran presenterar sina idéer inom ramen
för en enkel beslutsmodell med två alter-
nativa utfall för politiken, fullständig ac-
ceptans för t ex en kommunistisk regim
eller fullständig opposition till den. Med-
borgarnas privata preferenser för dessa al-
ternativ genereras med hjälp av en intres-
sekalkyl: De föredrar det alternativ som
ger dem enskilt störst tillfredsställelse.
Den utsträckning som den enskilde indi-
videns offentligt deklarerade preferens
skiljer sig från hans privata beror på tre
olika slags nyttor relaterade till individens
deltagande i opinionsbildningen. 

Först kommer vad Kuran kallar egent-
lig nytta (”intrinsic utility”), d v s nyttan
av att argumentera till förmån för sin pri-
vata uppfattning i hopp om att detta skall
vinna majoritet. Detta kan ha betydelse i
små grupper där enstaka personer har
stort inflytande. Men i de flesta politiska
frågor kan enstaka individer inte förvän-
tas påverka utfallet. De betraktar samhäl-
lets beslut som givet och bygger sina eg-
na offentligt deklarerade uppfattningar på
andra överväganden. Den egentliga nyt-
tan är noll. 

En annan form av nytta av att ”tala ut”
kallar Kuran anseendenyttan (”reputatio-
nal utility). Individen antas öka sitt anse-
ende när han agerar i majoritetens intres-
se och förlora i anseende när han företrä-
der minoriteten. Individen manipulerar
den bild andra har av hans motiv och dis-
positioner för att uppnå belöning i form
av ökad social status. 

Den tredje och slutliga formen av nytta
av att delta i opinionsbildningen kallar
Kuran uttrycksnytta (”expressive utility”).
Det är här fråga om den självrespekt som
individen uppnår av att trots att han inte
tror att han kan påverka utfallet ändå väl-
jer att framföra sin egen uppfattning. ”Att
leva med en lögn” har ju ett pris, olika
högt för olika individer, d v s en individ
kan motstå påtryckningar som en annan
hellre anpassar sig till genom preferens-
förfalskning. Den experimentella social-
psykologin visar att vi söker balans mel-
lan yttre trygghet och inre frid, mellan an-
seendenytta och uttrycksnytta. 

De olika nyttorna antas vara additiva
och summan av en individs sammanlagda
nytta av en viss offentlig preferens blir då
hans egentliga nytta av samhällets beslut
plus hans anseendenytta av de utlösta so-
ciala reaktionerna plus den nytta han får
av att öppet hävda sin inställning. När
den sammanlagda nyttan är högre för det
alternativ som individen opponerar mot
föreligger vad Kuran kallar preferensför-
falskning, d v s det existerar en skillnad
mellan den opinion individen offentligt
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ger uttryck för och den han skulle stödja
om det sociala trycket inte existerade. När
t ex individer offentligt hyllar den rådan-
de regimen fastän de egentligen skulle
vilja ha bort den ägnar de sig åt prefe-
rensförfalskning. 

Hörnstenen i Kurans modell är att för-
delningen av individernas nyttomaxime-
ring ger upphov till en offentlig opinion
som, beroende på graden av preferensför-
falskning, avviker från den som skulle
komma till uttryck om individerna följde
sina sanna preferenser. Dynamiken i mo-
dellen uppstår genom att individerna skil-
jer sig åt i fråga om vilka incitament som
behövs för att de skall överge en offentlig
preferens till förmån för en annan. En in-
divid kan motstå påtryckningar som en
annan hellre anpassar sig till genom pre-
ferensförfalskning. Allteftersom fler indi-
vider offentligt agerar för ett visst alterna-
tiv stiger kostnaden i nyttotermer för de
individer som agerar för det motsatta al-
ternativet och vice versa. Om p betecknar
den andel av populationen som offentligt
opponerar mot regimen kan varje individ
väntas ha ett tröskelvärde för p ovanför
vilket han också kommer att opponera
mot regimen. 

Dynamiken i modellen illustreras med
olika antaganden om värdet på individer-
nas tröskelvärden. Låt oss t ex anta en po-
pulation av tio individer med olika trös-
kelvärden för att opponera mot den rå-
dande regimen i enlighet med nedanstå-
ende uppställning:

person a b c d e f g h i j
tröskel 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
I denna population kommer a att oppo-

nera mot regimen även om ingen annan
gör det. Därnäst starkast i sin negativa in-
ställning till regimen är individerna b och
c som övergår till oppositionen först när
åtminstone 20 procent av populationen är
i opposition. Jämviktslösningen blir vid
denna fördelning att endast a opponerar.
Regimen skyddas genom att 90 procent
stöder den. 

Låt oss nu anta att b genom nya erfa-

renheter förändrar sitt tröskelvärde från .2
till .1. Vi får nu en helt annan jämvikts-
lösning. b:s tröskelvärde är nu uppfyllt
genom a:s opposition och b övergår till
oppositionslägret. Därmed blir c:s trös-
kelvärde uppfyllt och denne ansluter sig
också till oppositionen. Därmed uppfylls
d:s tröskelvärde o s v. Jämviktslösningen
blir nu att regimen faller. Relativt små
förändringar i tröskelvärdena kan alltså
utlösa sociala omvälvningar. 

Dramatiska förändringar av det här sla-
get är inte lätta att förutsäga då skillnader
i privata och offentliga opinioner är svåra
att observera. Men, argumenterar Kuran,
trots svårigheterna finns för den obser-
vante relevanta signaler. I vissa länder
t ex finns möjlighet till mätningar av den
privata opinionen. Men även om detta in-
te är möjligt kan vi, liksom Sherlock
Holmes lärde någonting av hunden som
slutade skälla under natten, dra slutsatser
av händelser och förändringar i beteende-
mönster. Som exempel nämner Kuran de
östtyska myndigheternas förbud för for-
skare att undersöka den privata opinions-
bildningen. Rädslan hos regimens företrä-
dare för resultatet av en sådan undersök-
ning var ett starkt tecken på existensen av
en klar diskrepans mellan den offentliga
och privata opinionen. Hade forskarna
fått genomföra en sådan undersökning
hade man kanske kunnat förutse den
snabbhet med vilken ”muren” revs.

Stagnation och revolution 

Enligt Kuran förklarar ovanstående enkla
räkneexempel varför samhällsstrukturer
som kanske inte har en majoritet av med-
borgarna bakom sig ändå blir bestående
under så långa tidsperioder. De kommu-
nistiska diktaturerna i Östeuropa vilade
på en hög grad av preferensförfalskning.
”Lögnen har inlemmats i statssystemet
som den livsviktiga länk som håller sam-
man allting med miljarder små hakar, fle-
ra dussin per person”, skrev Alexander
Solzjenitsyn i 1970-talets början (cit.
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Kuran sid 126). Och med tankar från
Václav Havel konstaterar Kuran: ”Genom
att förfalska sina preferenser och bidra till
att dissidenterna tuktades vidmakthöll
medborgarna gemensamt ett system som
många fann avskyvärt. Med Havels egna
ord löpte alltså inte ”konfliktlinjen” mel-
lan partiet och folket utan ”genom varje
människa”, ty alla var ”både offer för och
anhängare av systemet” (sid 130). Kom-
muniststaternas medborgare tog alltså sin
tillflykt till preferensförfalskning delvis
för materiell vinning, delvis av fruktan
för straff. 

Det otidsenliga kastsystemet i Indien
har visat sig förvånansvärt seglivat. Enligt
Kuran kan detta inte förklaras med syste-
mets ekonomiska fördelar eller bara med
de privilegierades försvar för det beståen-
de. Han visar att preferensförfalskning
även hos de drabbade här spelat en viktig
roll. De sociala barriärerna mot ett ned-
ärvt system förstärks genom de ”oberör-
baras” ovillighet att opponera mot det rå-
dande regelsystemet i rädslan för sociala
reaktioner. 

Om miljoner människor känner sig illa
till mods inför en viss åtgärd men bara
några hundra protesterar mot den, kan
man dra den välmotiverade slutsatsen att
diskussionen av åtgärden inte är fri. Det
är vad som enligt Kuran gäller i frågan
om det amerikanska systemet med positiv
särbehandling av svarta när det gäller in-
tagning till olika skolor och universitet.
Han hävdar att de flesta amerikaner, även
svarta, tar avstånd från de kvoter, tidta-
beller och riktlinjer, alla byggda på etnis-
ka grunder, som införts under beteckning-
en ”affirmative action”. Men även om det
finns en stor vit majoritet mot särskilda
privilegier för svarta undviker man att ut-
trycka sin uppfattning offentligt för att in-
te stämplas som rasister. Det är enligt
Kuran en starkt bidragande orsak till att
reglerna fått bestå.

Vad Kuran visar med dessa exempel är
inte bara existensen av preferensförfalsk-
ning utan också att konsekvenserna av att

reforminriktade personer väljer att avstå
från att offentliggöra sina åsikter eller att
stödja åsikter man inte delar förstärker de
sociala incitamenten för preferensför-
falskning. Detta leder till att förhållanden
i samhället som vida kretsar ogillar och
vill ha bort dröjer sig kvar. Han visar ock-
så hur individerna både är offer för och
orsaken till denna fördröjning. ”Den obe-
rörbare som angriper en kamrat som ef-
tersträvar en bättre tillvaro, den missnöj-
de tjecken som kastar glåpord åt en dissi-
dent och New York-bon som sitter tyst
medan hennes förtroendevalde svärfar
svärtar ned en motståndare till kvotering
har något viktigt gemensamt. De är alla
både offer och översittare” (sid 162).

Enligt Kuran kan preferensförfalskning
bidra till att förklara plötsliga, omvälvan-
de och oftast oförutsedda förändringar i
samhällena. Räkneexemplet ovan visar att
små förändringar i individernas tröskel-
värden kan göra hela skillnaden mellan
en ”kraftig revolt och en latent rörelse
som aldrig får fart”. Samhällets tröskelse-
kvens kan alltså ge upphov till en politisk
omvälvning. Trösklarna kan t ex sänkas
till följd av förändringar i privata prefe-
renser eller det sociala trycket eller båda-
dera. Missnöjda individer når sina trös-
kelvärden för att protestera mot regimen.
Det får andra att hoppa på tåget till dess
en tillräckligt stor opposition fömår välta
regimen över ända. Med stöd i utveck-
lingen under den franska, ryska och iran-
ska revolutionen och de kommunistiska
regimerna i Östeuropas snabba fall lanse-
rar Kuran preferensförfalskningen som en
ny förklaringsfaktor till uppkomsten av
sociala omvälvningar, en kompletterande
revolutionsteori. 

Felet med tidigare revolutionsteorier,
hävdar Kuran, är att de utgår från massor-
nas offentligt manifesterade missnöje. Så
behöver inte vara fallet. ”Starkt missnöj-
da medborgare håller förmodligen inne
med sina åsikter om de anser att risken
för straff är orimligt stor eller om de inte
har någon nytta av att säga vad de verkli-
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gen tycker. Omvänt kan personer som le-
ver relativt angenäma liv ansluta sig till
den revolutionära förtruppen om de råkar
motsätta sig status quo och inte uthärdar
tanken på att iaktta tystnad” (sid 266).
Förtruppens viktigaste uppgift är att ge-
nom upplysning rikta uppmärksamheten
mot regimens svagheter för att därmed
påverka folkets privata preferenser men
också att stärka deras benägenhet att delta
i opinionsbildningen.

Kunskapsförfalskning 

Preferensförfalskningens konsekvenser
för samhällsutvecklingen förstärks genom
vår benägenhet att dölja, förvanska och
förneka sådan kunskap som talar mot vårt
ställningstagande. Kuran talar om kun-
skapsförfalskning. Vi har också lättare att
ta till oss fakta som stämmer med de åsik-
ter vi bestämt oss för. Härtill kommer vår
begränsade kognitiva förmåga, d v s vi
har inte möjlighet att sätta oss in i mer än
en bråkdel av alla frågor på den politiska
dagordningen. Vi blir för våra ställnings-
taganden beroende av det offentliga sam-
talet, d v s av andra människors kunska-
per, preferenser och preferensförfalsk-
ningar. Men när privata preferenser på-
verkas av sådana krafter blir då inte det
använda effektivitetskriteriet svårtydbart?
Är demokratier effektivare när privata
preferenser formas på det ena eller andra
sättet? Kuran ger inget explicit svar på
frågan.

Vissa uppfattningar betraktas som så
förkastliga att de inte ens kan nämnas om
idégivaren vill undvika att hans lojalitet
eller kompetens ifrågasätts, eller till och
med att han misstänks inte vara vid sina
sinnens fulla bruk. Med stöd i den mus-
limske forskaren Mohammed Arkouns ar-
beten konstaterar Kuran att en uppfatt-
ning som anses så förkastlig att den är
”otänkbar” så småningom försvinner ur
det mänskliga medvetandet. Så t ex be-
traktade tidigare generationer muslimer
grundsatserna i den europeiska upplys-

ningen som otänkbara och den nu levande
generationen kan inte ens föreställa sig att
tillämpa moderna historiska metoder på
sina heliga texter. Härtill kommer en be-
nägenhet hos människor som lever under
en totalitär regim att ägna sig åt den offi-
ciella propagandan och undvika att lyssna
på kritiska röster. ”Genom att välja infor-
mation på detta sätt hjärntvättar hon sig
och bringar sina privata preferenser i
överensstämmelse med de offentliga” (sid
193). Det otänkbara blir med Kurans defi-
nition det otänkta. 

Men vi behöver inte gå till de totalitära
regimerna för att konstatera hur prefe-
rens- och kunskapsförfalskning leder till
snedvridning av vetandet och att politiska
möjligheter försenas eller aldrig kommer
upp på dagordningen. Exempel finns att
hämta från den akademiska världen i de-
mokratierna. Kurans teorier hjälper oss
förstå den ofta observerade fördröjningen
i så kallade vetenskapliga paradigmskif-
ten, d v s ersättandet av en övergripande
teoribildning med en som bättre svarar
mot verkligheten. Så länge som den rå-
dande vetenskapliga visdomen omfattas
av de tongivande forskarna kan det vara
farligt för den egna karriären att ha en an-
nan uppfattning. Man kan då beskyllas
för att vara obegåvad eller dåligt informe-
rad. Stödet för det rådande kunskapspara-
digmet genom preferens- och kunskaps-
förfalskning får här samma konsekvenser
som stödet till de östeuropeiska kommu-
nistregimerna, förnyelsen fördröjs. 

Trögheten i vetenskapliga paradigm-
skiften har haft stor betydelse inte minst
när det t ex gäller utformandet av den
ekonomiska politiken. Under efterkrigsti-
den dominerades universitet och högsko-
lor av en på den engelske ekonomen John
Maynard Keynes teorier grundad statlig
interventionspolitik och av neoklassisk
jämviktsanalys. Den förra bygger på före-
ställningen att bara de makroekonomiska
storheterna är i ordning så är också vill-
koren ett optimalt utnyttjande av tillgäng-
ligt ekonomiskt ledarskap – och därmed
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innovationsbenägenheten i ekonomin –
uppfyllda. Så är emellertid inte fallet.
Mer mikrobetonade studier visar att ock-
så de rådande spelreglerna är av vital be-
tydelse för det ekonomiska ledarskapets
utveckling. Samtidigt ger den neoklassis-
ka jämviktsanalysen en ofullständig för
att inte säga verklighetsfrämmande bild
av marknadsekonomin. Den visar oss hur
en ekonomi utan interna förändringskraf-
ter fungerar. Men om vi vill förstå vad
den dynamiska kapitalismen som ekono-
miskt system egentligen handlar om, då
är den centrala frågan hur den alstrar eko-
nomisk förändring, inte hur den återstäl-
ler stabilitet. Först när en fyra decennier
lång tro på statliga interventioner som
svar på människornas behov miste sin le-
gitimitet blev det aktuellt inom det eko-
nomiska etablissemanget att åtminstone
komplettera Keynes med nya mer verk-
lighetsnära teorier signerade av t ex eko-
nomerna Joseph A. Schumpeter och
Friedrich Hayek.

Avslutande kommentarer

Privat sanning, offentlig lögn är en lysan-
de bok. Den är i grunden en studie i för-
nyelsens villkor med utgångspunkt i
mänskligt beteende. Människan är ingen
hänsynslös maximerare av sin materiella
välfärd utan har också behov av omvärl-
dens respekt och tillgivenhet. Att den
tvärvetenskapliga ansatsen lyckats ge
svar på frågor där andra mer specialinrik-
tade insatser inte nått fram kan delvis för-
klaras med denna vidare definition av
mänskliga bevekelsegrunder. 

Det är stundtals en förfärande läsning
om hur det sociala trycket skapar förlju-
genhet, om hur snedvridning av det of-
fentliga samtalet kan förlama de enskilda
medborgarnas kritiska tänkande och för-
vandla dem till intellektuella krymplingar
och om hur religiösa fördomar hålls vid
liv genom att de utsatta själva ”odlar den
opium som söver dem”. Men vi får också
uppleva hjältarnas kamp i förnyelsens

värld. Vare sig det gäller den politiska,
vetenskapliga eller kulturella sfären inom
samhällslivet är det alltid få personer som
ingår i förnyelsekampens förtrupp. Lög-
nens besvärjare är alla personer med stör-
re behov av inre frid än yttre trygghet.

Djursholm i maj 1999
PER-MARTIN MEYERSON
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