
!Gah, jag står inte ut med alla 
människor som tror att de är 
helt fantastiska och kan allt 
trots att de inte har vare sig kun-
skap eller erfarenhet. Jag saknar 

Jantelagen! Vart tog den vägen?
Så morrar min rutinerade vän som är per-

sonalansvarig på ett stort företag. Hon kon-
taktas allt oftare av människor som i hafsiga 
och självförhärligande mejl erbjuder sina 
tjänster till kvali"cerade jobb. Fast de många 
gånger saknar både utbildning och vana. 

Friskt vågat? Javisst? Och inte heller så 
konstigt att försöka hålla sig framme i tuffa 
tider med hög arbetslöshet. 

Men ändå är det många som reagerar på 
att ödmjukhet och eftertanke håller på att bli 
en bristvara. Titta bara på sociala medier, 
där själva poängen är att vi skryter om oss 
själva och våra fantastiska liv och beter oss 
som om Jantelagen aldrig hade funnits.

Hur i hela fridens namn har det här gått 
till? Det var ju inte länge sedan som vi 
svenskar såg oss själva som ett folk som ofri-
villigt hukade under Jantes 10 bistra budord. 
Ja, ni vet den oskrivna lagen som säger att 
ingen får sticka upp och tro sig vara förmer 
än andra. 

Samtidigt lärde vi oss att Jantelagen är fel, 
ful och fy. Synonym med avundsjuka, miss-
unnsamhet och kollektivt förtryck. Något 
som stod i vägen för såväl samhällets som 
individens utveckling. En massa bakåt- 
strävande regler som måste bekämpas för att 
vi skulle kunna bli fria och framgångsrika 
och äntligen få göra som vi ville. 

Begreppet blev till och med ett skällsord 
som vi svängt oss med lite till mans: Jante? 
Blä! Fingret i luften, liksom.

Men samtidigt hade Jante en viktig funk-
tion att fylla. I långa tider var dessa oskrivna 
regler en förutsättning för vår överlevnad här 
i Skandinavien. Låt oss backa bandet för att 
förstå.

I SMÅ FATTIGA OCH ISOLERADE bondbyar kla-
rade vi oss inte på egen hand utan tvingades 
hålla ihop, äga saker tillsammans och fatta 
kollektiva beslut för allas bästa. De männi-
skor som lämnade gruppen och gick sin egen 
väg ansågs som svikare och drabbades av – 
ja, just det – Jantelagen. 

Men sedan #yttade vi från landet till stä-
derna, vi skulle klara oss utan släkt och 
bykollektiv. Människor från andra kulturer 
kom hit och vi började själva resa mer. Förut-
sättningarna för Jante ändrades. 

Undersökningar, bland annat från den 
internationella forskningsorganisationen 
World Value Survey, visar att Sverige numera 
är världens mest individualistiska nation. 
Alltså något som skulle kunna beskrivas som 
ett anti-Janteland.

Det är inte lätt att hänga med i svängarna. 
På bara några decennier har vi alltså gått 

från ett kollektivt och omhändertagande 
(”ofritt”, menar vissa, ”jämlikt”, anser 
andra) välfärdssamhälle till en kultur där vi 
ska ta ansvar för oss själva från vaggan till 
graven. Det är upp till oss att ta för oss, styra 
upp våra liv genom att välja dagis, skolor, 
bostadskarriärer, jobb och pensionsförsäk-
ringar. 

Detta individualistiska synsätt har gjort 
att pendeln börjar svänga åt andra hållet 
igen. Vi börjar efterlysa lite klädsam ödmjuk-
het och lågmäldhet. 

Det "nns #er än min rutinerade vän som 
tycker att den tidigare så föraktade Jante har 
sina poänger. Ett exempel är Eddy Nehls, 
docent i etnologi och universitetslektor  
i kulturvetenskap vid Högskolan Väst.

– Jantelagens samhällsbyggande aspekter 
ska inte föraktas. Tron på individualistiska 
lösningar gör nu att allt ansvar #yttas över på 
den enskilda människan. Om vi misslyckas, 
exempelvis blir sjuka eller arbetslösa, är det 
bara vårt eget fel. Jag tycker att det är en obe-
haglig tanke att vi allt mer kan komma att 
förneka att vi alla är en del av ett större sam-
manhang och har rötterna i en gemensam 
kultur och att vi invaggas i en tro att vi inte 
behöver varandra. I förlängningen innebär 
det att vi blir ensamma och isolerade. Och 
det kan också göra att vi blir mindre benägna 
att bidra till samhället på olika plan eftersom 
vi inte känner oss delaktiga, säger han.

Eddy Nehls hävdar också att de oskrivna 
Jantereglerna är bra för oss alla eftersom de 
manar till eftertanke innan vi rusar åstad 
och saluför oss själva – och våra infall. 

– Eftersom Jantelagen gör det svårt att 
höja sig över mängden håller den tillbaka de 
galnaste idéerna och ställer krav på den som 
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Har vi blivit ett folk av skrytande och självupptagna individer, långt från 
ödmjukhet och eftertanke? Borde Jantelagen återinföras? Nja, vi kunde 
kanske låta Jantelagen och den optimistiska individualismen samverka.
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”Vi börjar 
efterlysa lite 

klädsam 
ödmjukhet och 

lågmäldhet.”



ANNONS

”Alla människor 
har rätt att 

sticka ut, tycka 
att de är bra, ja 

till och med 
bäst, så länge 

det inte sker på 
bekostnad av 

andra.”
lyckas. Den som inte har vässat sig och skärpt 
sinnet får kliva av banan. På så sätt hjälper 
Jantelagen till att sålla fram det allra bästa. 
Därför är Jantelagen samhällsbyggande och 
borde omfamnas i stället för att smutskastas, 
anser Eddy Nehls.

VISST HAR SVERIGE GENOMGÅTT stora och 
snabba förändringar. Men det innebär inte 
att vi unisont sagt hejdå till Jante för att i stäl-
let säga hej till hybris. 

Inte heller att vi håller på att förvandlas 
till en nation av 9,5 miljoner skrytande och 
levande små varumärken. 

Jantementaliteten har visserligen fått kon-
kurrens men den lever och frodas fortfa-
rande. Titta bara på vissa arbetsplatser och 
mindre orter där det fortfarande är tabu att 
förhäva sig och sticka ut. Skillnaderna är 
också stora mellan samhällsklasser, genera-
tioner och stad och land. Många av oss har 

säkerligen ofta svårt att hävda oss, håller oss 
tillbaka mer än vad vi måste och jantar oss.

Frågan är komplex och motsägelsefull. 
Jante och individualismen "nns samtidigt, 
sida vid sida. Vilket skapar osäkerhet efter-
som vi inte längre säkert vet vilka normer 
som gäller.

– Alla typer av grupper, vare sig det gäller 
en liten kärnfamilj, en arbetsplats, en armé, 
en mindre by eller en hel nation, är beroende 
av regler och normer som beskriver hur vi ska 
förhålla oss till varandra. I dag har samhället 
ändrats, Jante har till viss del spelat ut sin roll 
men vi saknar ännu nya regler, säger Anita 
Törnquist, psykolog och konsult specialise-
rad på organisations- och arbetspsykologi.

Bristen på oskrivna sociala lagar gör att 
det kan uppstå svårigheter i vardagen. Det 
uppstår en del gnissel i samhällsmaskineriet 
när de nu vuxna 80- och 90-talisterna, som 
växte upp med personligt utformade utveck-

lingsplaner redan på dagis, ska jobba sida vid 
sida med personer som grupparbetat sig 
genom skolan och fostrats i mellanmjölkens 
lagoma land. 

Men Anita Törnquist menar att gnisslet 
inte beror på avsaknad av Jante. Förkla-
ringen kan i stället ligga i att vi lever ett ego-
centriskt och ansvarsbefriat tonårsliv allt 
längre.

– Tonåringens utgångspunkt är ju det 
egna jaget. Jag har en optimistisk grundsyn 
på människan och känner inte igen beskriv-
ningarna av en generell egoism och super-
individualism. I stället ser jag många unga 
som kombinerar ödmjukhet med en uppfris-
kande tro på sig själva. Alla människor har 
rätt att sticka ut, tycka att de är bra, ja till och 
med bäst, så länge det inte sker på bekostnad 
av andra. Det viktiga är ju att vi möts och 
samtalar och blir överens om vad som ska gälla 
för vår relation, säger Anita Törnquist. 

JANTELAGENS BUDORD

1. Du skall inte tro att  
du är något. 

2. Du skall inte tro att  
du är lika god som vi. 

3. Du skall inte tro att  
du är klokare än vi. 

4. Du skall inte inbilla  
dig att du är bättre än vi. 

5. Du skall inte tro att  
du vet mer än vi.

6. Du skall inte tro att  
du är förmer än vi.

7. Du skall inte tro att  
du duger till något.

8. Du skall inte  
skratta åt oss.

9. Du skall inte tro att  
någon bryr sig om dig.

10. Du skall inte tro att  
du kan lära oss något.

Jantelagen
Jantelagen är en uppdiktad lag formulerad 
av författaren Aksel Sandemose i boken En 
flykting korsar sitt spår (1933). Sandemose 
skrev på norska men växte upp i danska 

Nykøbing Mors, en stad han i boken kallade 
Jante. I Jantelagen formulerar Sandemose 

den oskrivna lag, som säger att man inte får 
sticka upp och tro att man är bättre än andra.
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