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≥ om innehållet

detta är det sista numret av den tionde årgången av Tidskrift 
for politisk filosofi. Tidskriften startades 1997 och kan nu alltså fira 
tioårsjubileum. Vi på redaktionen vill passa på att tacka alla som 
varit inblandade i produktionen av tidskriften under dessa år och 
då särskilt artikelförfattare och recensenter. Trots att inga arvoden 
kunnat utbetalas, och trots att artiklar och recensioner ibland fått 
vänta sorgligt länge på publicering (och att prenumeranter ibland 
fått vänta sorgligt länge på att tidskriften kommer ut), har vi fått 
in mängder av intressant material som vi är glada över att ha fått 
publicera. 

Vi anser oss också ha lyckats med den tvärvetenskapliga ambi-
tion som vi utgick ifrån när vi startade tidskriften. Vi har publicerat 
artiklar författade av forskare från många olika discipliner – ekono-
misk historia, filosofi, företagsekonomi, historia, juridik, national-
ekonomi, psykologi, sociologi, statsvetenskap m.fl. – och även av 
personer som finns utanför den akademiska världen. Denna plura-
lism är vi mycket nöjda med. De frågor som den politiska filosofin 
fokuserar på behöver belysning från många olika håll, och det är 
viktigt att de som sysslar med dem kan skaffa kunskap om varan-
dras arbete trots att de råkar arbeta inom olika discipliner. Vi tror 
oss ha bidragit till ett sådant utbyte, och tror att en titt på listan 
(se hemsidan) över artiklar och författare som publicerats i tidskrif-
ten sedan starten ger en ganska bra bild av den politisk-filosofiska 
forskning som pågår i Sverige för närvarande.

I det första numret av tidskriften som gavs ut (nr 1, 1997) fanns 
en artikel författad av Joakim Palme (»Välfärdsstaten som en stra-
tegi for jämlikhet»). Också i detta nummer finns en artikel som 
Palme står bakom (tillsammans med Thomas Lindh och Bo Malm-
berg), nämligen »Generationskrig eller uthållig socialpolitik i åld-
rande samhällen?». Utgångspunkten är de genomgripande demo-
grafiska förändringar vi står inför vilka innebar att andelen äldre 
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av befolkningen blir allt större. Denna förändring ställer klassiska 
frågor om rättvis fördelning mellan olika generationer i ett delvis 
nytt ljus. Lindh, Malmberg och Palme menar att ett sätt att parera 
problematiken involverar en balanserad befolkningstillväxt. Detta 
kan exempelvis åstadkommas genom att människor i Sverige väljer 
att skaffa fler barn vilket i sin tur kan stimuleras genom »offentlig 
intervention i form av omfördelande åtgärder till förmån for barn-
familjer och en annan uppdelning av reproduktionsarbetets bördor 
mellan män och kvinnor». Men författarna tror också att ökad in-
vandring kan vara en del av lösningen.

Roland Granqvist är en annan av tidskriftens »veteraner». I sin 
artikel »Effektivitetsförluster av skatter: De vanliga måtten är irre-
levanta och leder till systematiska överskattningar» diskuterar han 
hur skadliga höga skattenivåer är för den ekonomiska effektivite-
ten. Man kunde kanske tro att detta är en rent empirisk fråga. Men 
enligt en del ekonomer följer tanken att effektivitetsförlusterna är 
stora automatiskt från vissa av den traditionella ekonomiska analy-
sens grundantaganden. Granqvist argumenterar emellertid, som ti-
teln antyder, för att de mått enligt vilka höga skattenivåer automa-
tiskt ger effektivitetsförluster är irrelevanta och att mer adekvata 
mått inte ger samma resultat.
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