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Under namnet Efterkrigstidens samhälle utgavs på 
våren 1944 en skrift, i vilken sammanfattades några 
riktlinjer, vilka kunde anses representativa för in
om Folkpartiet rådande åskådning.

Under de år som gått sedan dess, har dessa rikt
linjer visat sig bestå provet. Denna skrift begränsade 
sig i huvudsak till de ekonomiska och sociala 
frågorna.

Efter uppdrag av folkpartiets ledning har därför 
en krets inom partiet verksamma män och kvinnor 
sökt sammanfatta den moderna liberalismens inställ
ning också till några andra av vår tids viktigaste sam
hällsfrågor, samtidigt som den tidigare framställ
ningen på vissa punkter aktualiserats och komplet

terats.
Resultatet av dessa överläggningar utgör det före

liggande arbetet, Socialliberal samhällssyn. Det vill, 

om också icke i programmets fixerade form, belysa 

de idémässiga grundvalarna för det politiska hand

lande, folkpartiet företräder. Ämnets natur har på 
vissa punkter medfört att gränsdragningen mellan 

aktuell politik och idémässig orientering icke så nog

grant kunnat iakttagas.

Samråd har ägt rum med sakkunniga och orga

nisationer utom redaktionskommittén, och dessa har 

även lämnat värdefulla bidrag till de olika kapitlen.

Stockholm juni 1948.
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A tt vara lib e r a l.
Liberalt sinnelag.

A tt vara liberal, det är icke blott att hylla ett visst 

politiskt program, naturligen skiftande med samhäl

lets utveckling och den politiska miljön. Det är att 

bekänna sig till en livsåskådning, en uppfattning av 

de andliga grunderna för samhället sådant det borde 

vara, en viss, för alla sannfärdigt liberala männi

skor gemensam h å l l n i n g  i förhållande till sina 

medmänniskor, till samhället och till staten — ett 

visst sätt att reagera inför skiftande situationer och 

skiftande miljöer i livet och i politiken, reaktioner 

som alla har ett bestämt, fastän kanske icke alltid 

medvetet inre sammanhang.

Liberalismen gör alltså, liksom socialismen, an

språk på att företräda en enhetlig tankevärld eller, 

som det efter kommunismens och nazismens genom

brott brukar kallas, en ideologi — ett ord som dock 

visar fel, då det för tanken till en stel systembygg

nad av teoretiska doktriner. Liberalismen är något 

annat, något levande och sökande, även om dess
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värderingar alla har en gemensam källa i den livs

inställning vi kallar den liberala.

Vad det i första rummet gäller är alltså icke ett 

politiskt program utan den allmänna orientering 

som är det politiska programmets förutsättningar. 

Hur ser den mänskliga gemenskap ut, där vi vill 

leva?
Ty enbart med ett politiskt program, med poli

tiska åtgärder i trängre, teknisk mening löses inga 

livsproblem. De måste, dessa åtgärder, ha sin sank

tion i de värdenormer, som bestämmer människornas 

samlevnad. En lag utan stöd av ett allmänt rätts

medvetande stannar på papperet eller väcker vid 

tillämpningen förvåning, löje eller indignation. 

Polisföreskrifter och regleringar, som enligt den all

männa meningen obehörigen ingriper i den en

skildes liv och levnadssätt, respekteras icke. I  själva 

verket utgår alla statliga åtgärder, i lagstiftningens 

eller förvaltningens form, från en mer eller mindre 

klar uppfattning av människan och medborgaren, 

hur hon är eller borde vara, från värderingar som 

kan avse rent personliga förhållanden, hem och

I det följande presenteras utan särskild hänvisning 

till texten en rad citat som belyser dennas tankegång.

Torgny Segerste dt 

GHT, den 9 april 1940:

»Kom ihåg en sak till. Det är stort och högt att få vara 

med på den sidan i den eviga kampen, som strider för rät
tens och vettets sak. Vad är ett liv värt, som icke ställs in i 
den striden?
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familj, man och hustru, föräldrar och barn. kort sagt 
från människans allmänna kulturella orientering.

Under samhälleliga brytningstider kan nya åskåd

ningar göra sig gällande och föranleda statsåtgär- 
der. som tilläventyrs visar sig bero på felbedöm

ning av de djupare mänskliga förutsättningar, som 

här nyss antytts. De kan i så fall icke genomföras 
och leder ej till avsett gagn utan till konflikter och 

brytningar med de härskande normerna; de respek

teras icke och betraktas som obehöriga ingrepp i den 

enskildes livsformer.

Med andra ord: ett liberalt politiskt program för

utsätter en viss hållning hos människan och med

borgaren gentemot yttervärlden. Det är uppbyggt 

kring den fria, självansvariga, öppna och varma, sö

kande och försökande, erfarenhetsbestämda männi

skotyp, som vi brukar kalla den liberala människan, 

och på en liberalt fattad demokrati såsom grundval 

för den mänskliga samlevnaden. En socialistisk ord

ning åter förutsätter helt andra normer, framförallt 

för förhållandet mellan den enskilde och staten. 

Med fog talar den kommunistiska propagandan om 

»sovjetmänniskan» såsom den kommunistiska sam

hällsordningens byggsten, med från den västerländ

ska människan helt skilda moraliska och kulturella 

värderingar.

Det centrala i en liberal samhällsåskådning är 

m ä n n i s k o v ä r d e t  och den på människovärdet 

grundade personliga f r i h e t e n .  Härav följer, axio- 

ma tiskt, de d e m o k r a t i s k a  a r b e t s f o r 

m e r n a  i samhälle och i stat.
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Kampen för friheten.

Någon menar: detta är ju enkla och självklara 

grundbegrepp i svenskt offentligt liv — därom be

höver vi väl icke orda, än mindre tvista. Tvärtom: 

dessa liberala grundvärden har fötts och fostrats un

der hårda strider, och de är hotade till livet av 

den socialistiska ideologiens samhällsordning.

Den anglosaxiska och särskilt den amerikanska 

demokratins frihetsbegrepp har präglats av purita

nernas och de f r i k y r k l i g a  r ö r e l s e r n a s  

kamp för rätten att fritt dyrka sin Gud. De starka 

inslagen västerifrån i de svenska frikyrkorna har 

också satt sina spår i svensk liberal demokrati. Också 

här i Sverige har de frikyrkliga fått kämpa hårt för 

religionsfriheten, mot konventikelplakatet, för rätten 

att utan statliga eller kyrkliga myndigheters in

blandning fritt få samlas och hålla gudstjänst, för 

föreningsrätten och församlingsfriheten, dessa själv

klara utflöden av den allmänna medborgerliga fri

heten.

De svenska b ö n d e r n a  med sin av ålder starka 

självkänsla gentemot fogdevälde och byråkrati har 

också i striderna för vidgad självstyrelse, ökat folk

ligt inflytande i stat och kommun och för den all

männa demokratiseringen av 1800-talets ämbets- 

mannastyrda samhälle fullföljt frihetstraditioner, som

/  r i d t j u v  Berg:

»liberal är den, lör vilken personlighetskravets förverk

ligande är samhällslivets mening och den mänskliga utveck

lingens innersta drivkraft.»
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burit angelägna bud från århundrade till århundrade 
i svensk historia. Bondegestalter, som hävdar den 

menige allmogens rätt, tidigare med vapen i hand, i 
våra dagar med ordets makt i de parlamentariska 
församlingarna, de tillhör i den folkliga traditionen 

de främsta försvararna av den svenska friheten.
Också den unga a r b e t a r r ö r e l s e n  har, med 

stöd av liberal vänster, fått kämpa hårt för sin rätt i 

det gamla klass- och ståndssamhället. Låt oss endast 
minnas, den stora Sundsvallsstrejken 1879, där de 

strejkande, »dagligen samlade till bön och betrak

telse av Guds ord», av statens ämbetsmän möttes 

med förmaningar till lydnad, tal om hädelse mot 
Gud och uppror mot lagarna, samt militär. Ännu vid 

och efter 1909 års storstrejk var det här och där 

klent beställt med arbetarnas föreningsrätt.

Och har vi icke alla långt färskare erfarenheter 

av frihetens och demokratins osäkerhet! Under 

k r i g s å r e n ,  med våra grannländers frihets

kamp för ögonen och vår egen nationella frihet 

hotad, hade vi skäl att om och om igen begrunda 

vad dessa enkla och vardagliga ting betyder: frihe

ten, människovärdet och det demokratiska sinne

lag, som därpå bygges.

I Norge gavs i ett hemmafrontsblad under de 

långa ockupationsåren en utläggning av dessa värden 

som här må återges, då den väl kan anses äga all

män giltighet. »Den ena människan har icke större 

rätt än den andra — icke större rätt att leva, 

icke mindre ansvar för sin odödliga själ. Den ena 

har icke rätt att göra sig till herre över den andra.
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än mindre rätt att bruka honom som ett medel, som 
en bricka i ett spel. Också den minsta, den uslaste 
av människor är ett mål i sig, icke ett redskap. Varje 

enskild människa har sitt okränkbara värde med rätt 
till fri utveckling, förmågan må vara stor eller liten. 

Till grund för personlighetstanken ligger kristen

domens och den kristna moralens värderingar. Men 

också humanismen leder, från andra historiska för

utsättningar och från en rationalistisk världsupp

fattning, till samma moraliska värderingar. Ett po

litiskt system, som icke bygger på människovärdet, 

kan tilläventyrs rent tekniskt sett vara effektivare 

till sin konstruktion, när det gäller att uppnå vissa 

konkreta mål, såsom att bygga vägar eller att föra 

krig, men det är värdelöst och av ondo, då det icke 

respekterar den enskilda medborgarens frihet och 

rätt.>

Detta är alltså liberalismens utgångspunkt och 

dess mål: f r i a  och  a n s v a r i g a  m ä n n i s k o r .  

Friheten är icke något negativt, icke ett uttryck för 

den enskildes självupptagenhet och egocentricitet. 

En tysk, en av de otaliga bland de andligen och le-

Er ik  Gustaf G e i j e r

Inlaga till 1825 års uppfostringskommitté:

»En fri, jordägande allmoge, jämnhet i bördor, likhet inför 

lagen, deltagelse i lagstiftning, lagskipning och alla de offent
liga angelägenheter, i vilka en regering behöver folkets sam
råd, öppen väg for förtjänsten till alla värdigheter; se där 
de stora momenten i statens levande lärobok för allmän med
borgerlig bildning!»
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kam ligen utarmade människomassor, som nu fyller 

Mellaneuropas tyska marker, frågade, som s å  många 

andra, en besökande svensk: »Vad är demokrati?» 1 

ett försök att med en enda sats kunna säga något vä

sentligt svarade svensken: »Den obetingade respekten 

för den enskilda personligheten.» »För all del», me

nade tysken, »men den definitionen kan också passa 

Nietzsches övermänniska. Låt oss hellre säga: den 

obetingade respekten för andras personlighet!» Och 

därmed gav han det väsentliga i liberalismens upp

fattning både av friheten och människovärdet. Per

sonlighetstanken betingar ej blott självansvaret utan 

ock den positiva inställningen till medmänniskorna. 

Först genom förhållandet till andra får person

ligheten sitt innehåll och värde, och detta värde 

blir desto större, ju  mångfaldigare och rikare dessa 

relationer är.

Därav följer i sin tur också liberalismens betoning 

av det internationella samarbetet, dess arbete och 

förhoppningar på att kunna, i förtroende och vän

skap folken emellan, bygga upp en f r i o c h f r e d -  

l i g  v ä r l d .

Den liberala tanken i olika tider och å skilda 

kulturområden.

Det som här tecknats som det centrala i en liberal 

livsinställning, människovärdet, och som målet för 

en liberal kulturpolitik, fria och i frihet ansvariga 

människor, får emellertid icke vara blott ett allmänt 

begrepp, en fras. ett slagord — nej, därav måste
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följa ett visst sätt att handla i det praktiska livet, 

vissa normer för samhällsfrågornas bedömande.

Men i en ständigt växlande och föränderlig värld 

tar den liberala tanken kött i många olika former. 

Miljöerna växlar, de andliga och materiella förut

sättningarna är olika hos olika människor och för 

skilda grupper; samhällsfrågorna och de politiska 

problemen skiftar med den ekonomiska och kultu

rella utvecklingen; också personligheterna är, dess 

bättre, aldrig lika. För den ene träder den andliga 

kulturens problem, samvetsfriheten, tankefriheten, 

personlighetens fria och rika kulturutveckling i för

grunden; den andre når en medveten liberal åskåd

ning på den religiösa upplevelsens väg. Han ställes, 

som den nyss anförde norske frihetskämpen ut

tryckte det, ansikte mot ansikte med evigheten, och 

här fattar han den kristna människans frihet, hen

nes ansvar inför Gud för sitt öde. Åter en annan 

känner sig kallad att arbeta för den sociala rättfär-

Jakob By strö m

i andrakamrnardebatten maj 1913 ang- införande av der 

allmänna pensionsförsäkringen:

>Det är ju klart, att denna sak kan betraktas från flera 

synpunkter. Den kan betraktas från människokärlekens syn

punkt; jag tror, att det företag, vi nu gå att rösta om och 

säoo jag gissar även bifalla, är ett uttryck av människo

kärlek Det måste också bli en förbättring snart i fråga om 

omsorgen av fattiga gamla. Låtom oss göra det goda mot 

medmänniskor som behöva det Vidare anser jag, att det vore 

en fosterländsk gärning att söka få denna fråga löst nu. Jag 

tror att både vårt land och vårt folk är värdigt den lösning, 

som vi nu gå att giva vår pensionsfråga.»
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dighelens sak i ett samhälle som icke är bra som 
det är; för andra ligger huvudvikten på den eko

nomiska friheten och dess betydelse för välstånd 

och framåtskridande.
Från många olika utgångspunkter och med skif

tande klangfärg samlar sig den stora orkesterns stäm

mor till frihetens melodi. Detta är överhuvudtaget 
väsentligt för liberalismen: dess sinnelag är sö

kande, prövande, experimenterande, e r f a r e n h e t  s- 

b e t i n g a t .  Med insikt i de oändligt skiftande 

mänskliga och sociala förutsättningarna tror vi icke 

på några patentlösningar av samhällsfrågorna, icke 

på något dogmatiskt fattat idealsamhälle som ut

vecklingens mål och oföränderliga slutpunkt, men 

så mycket mera på de många olika vägarna, erfaren

hetsmässigt funna och prövade, emot en allt rikare 

kulturutveckling i den personliga frihetens tecken. 

T o l e r a n s e n  är ett väsentligt uttryck för liberal 

hållning.

Men bättre än teoretiska begreppsanalyser och pro

gramreferat belyses liberalismens innebörd av de 

personligheter som under olika tider och förhållan

den talat liberalismens sak, och av de krav som de 

framfört.

Folkbildningens höjande genom den obligatoriska 

folkskolan, de hårda strafflagarnas humanisering, 

kampen mot brännvinsfloden och därmed samman

hängande råa och kulturlösa levnadsvanor, förbudet 

mot husbehovsbränningen — allt detta har varit ut

tryck för liberal samhällsuppfattning. För de liberalt 

sinnade ä m b e t s m ä n  och  j u r i s t e r  som un
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der 1800-talet spelat en så betydelsefull roll i det 

svenska statslivet var självfallet folkstyrelsens och 

de medborgerliga rättigheternas mödosamma för

verkligande, framförallt genom representationsrefor

men och den kommunala självstyrelsens förnyelse, 

samt vidare genom näringsfrihetens förverkligande 

och utrensningen av det gamla ståndssamhällets häm

mande privilegier och regleringar det väsentliga 

målet. Den äldre liberalismens traditioner på det 

rättsliga och konstitutionella området har, med nya 

och vidgade målsättningar och med särskild tonvikt 

på den liberala demokratiens sociala förpliktelser, 

fullföljts av senare generationer. Den allmänna röst

rätten, det parlamentariska styrelseskicket, folksty

rets fulla genomförande i vårt offentliga liv har 

liberal ursprungsbeteckning — folkmakt mot herre

makt! Också i våra dagar har liberala jurister gjort 

grundläggande insatser i reformeringen av rättsväsen

A do l f  Hedin '

Ur Femton brev från en demokrat (1867):

»Ett sådant område är det, där försvarslöshetslagstiftningen 

jagar fattigdomen och arbetslösheten såsom vilda djur. Det 
torde rara svårt att uppvisa, i ett civiliserat land och tide

varv, en lag mera hjärtlös, en lag som hänsynslösare över

skrider de förnuftiga gränserna för statens befogenhet att 

råda över den enskilde, en lag som mera missbrukar 'ord
ningens' narrm och kränker dess fordringar, en lag som mera 

oförsynt uttalar, att den mänskliga rättvisans förmåner äro 

till blott for de rika och mäktiga, men dess tuktan för de 
fattiga och nödställda. VI vädja till dem inom folkrepresen- 

tationen tom iro beslutna att gå från ord till sak, att de ville 
skyndsamt utplåna denna mörka fläck i vår lagstiftning.»
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och fångvård, till den personliga frihetens skydd och 

till vården av människovärdet.

De f r i k y r k l i g a  s t r ö m n i n g a r n a ,  som 

från sina anglosaxiska meningsfränder övertagit nå

got av den aktiva samhällsbyggaranda, som var ut

märkande för puritanismen, har länge utgjort ett av 

den politiska liberalismens viktigaste källflöden. 

Med de moraliska värderingar, som för denna rikt

ning trädde i förgrunden, lades tyngdpunkten ofta 

på arbetet för folknykterheten: nykterhetsrörelsen 

har tidvis tillhört de starkast partibildande ström

ningarna inom den svenska vänstern. För de många 

betydande personligheterna inom de frikyrkliga läg

ren har samvetsfriheten, den religiösa övertygelsens 

och gudstjänstens frihet från statens och statskyr

kans band varit bestämmande mål i det politiska 

arbetet. Med denna utgångspunkt var det också 

naturligt, att dessa representanter befunnit sig i 

främsta ledet, när det gällt att hävda yttrande

frihet och tryckfrihet, liksom överhuvudtaget i frå

gor som angår det rättsliga skyddet för den per

sonliga friheten. Den aktiva religiösa inställningen 

har vidare fört till ett särskilt intresse för de sociala 

frågorna, för eftersatta och försummade samhälls

gruppers utveckling ej mindre i materiellt än i and

ligt hänseende.

Författare och andra kulturpersonligheter med 

r a d i k a l  l i v s i n s t ä l l n i n g  under denna stora 

brytningstid i svensk historia har från andra ut

gångspunkter än de religiösa betonat den fria per

sonlighetens rätt till sin andel i de materiella och
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andliga tillgångarna, till en fri kulturutveckling, 

kvinnans fulla människovärde, hennes medborger

liga likställighet med mannen, äktenskapets och hem

mets frigörande från institutionella och konventio

nella band, som kan strida mot samvetsfriheten 

och verka hämmande på den personliga utveckling 

som är varje människas rätt. Känslans rätt, kvin

nans, ungdomens och barnets rätt har i dessa indi

vidualismens representanter vunnit vältaliga före

språkare. med djupgående inflytande även på de 

konkreta samhällsfrågornas behandling. Den utveck

lingsoptimism, den tro på personlighetens fria ut

vecklingsmöjligheter, som kännetecknat dessa ström

ningar, har också tagit sig uttryck i de ljusa färg

tonerna över liberalismens världsbild, i tron på möj

ligheten till utjämning och förståelse, ej blott mellan 

samhällsklasserna, utan också mellan folken. Freds

arbetet och det internationella samarbetet har alltid 

kunnat räkna med ett varmt stöd hos liberalismens 

politiska representanter.

Samma grunduppfattning har varit vägledande för 

de liberala personligheter, som särskilt ägnat sig åt

Fred r ik a  Bremer  

Dagboksanteckning från mitten av 1840-talet (g&ende 

över nya Kungsbolmsbron):

»Herre och Fader, blive mina nätter utan sömn, mina da
gar utan vila, min levnadsdag i förtid utnött av arbete, blott 
att jag måtte vara ett verksamt medel i Din hand att föra 
många olyckliga och fängslade till erkännande av Din god
het, till njutning av Din härlighet. — I följd härav besökte 
jag korrektionshuset, utvalde mig där skyddslingar att be
fria, och förmådde andra fruntimmer att göra även så.»
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u p p f o s t rans,  sko l an s  och folkbi l dning
ens uppgifter.

Andra åter, icke minst de liberalt sinnade kvin
norna, har med utgångspunkt från den enskildes rätt 

till de materiella förutsättningarna för en människo

värdig tillvaro ägnat sig åt soc i a l t  arbete,  i 
offentliga uppdrag eller i fria former, ofta förebild
liga för den samhälleliga socialvården. För många 

av det sociala välfärdsarbetets män och kvinnor har 
religionen varit kraftkällan; för alla står människo

värdet i centrum för arbetet, det ofta misshandlade 
och kränkta människovärdet som behöver vård och 

upprättelse. En framstående liberal socialarbetare 

har om sin uppgift med ett ord av Nathan Söder
blom sagt: »den som är för stor att ta sig an den 

minste, han är för liten för våra uppgifter».
D en  k o o p e r a t i v a  r ö r e l s e n  har i sin 

tankevärld starka liberala inslag. Liberaler har också 
varit med att utforma grundtankarna i denna mäk

tiga rörelse till skydd för konsumenternas frihet: att 

på den fria sammanslutningens väg, med stöd icke 

av statsingripanden, utan av konsumenternas orga

niserade intressegemenskap hävda handelns och kon

sumenternas frihet som grundvalen för en liberal 

samhällsekonomi.

Sedan föreningsrätten efter långa och hårda stri

der slutligen erkänts, har mellan a r be t s ma rk 

n a de n s  parter, i stor omfattning under medverkan 

av liberala ämbetsmän och jurister, uppbyggts en 

konstitutionell ordning för biläggande av arbetskon- 

flikter och behandling av andra gemensamma ären-
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den, som visat sig vara av grundläggande betydelse 

för samhällsfreden. Att dessa stora problem kunnat 

lösas genom organisationernas fria samverkan, utan 

statliga tvångsingrepp i arbetsmarknadens frihet, är 

en betydelsefull framgång för liberal samhällsupp

fattning.

För en liberal livsinställning, med dess värdesätt

ning av människornas varma och positiva inbördes 

förhållande, av deras samverkan för en högre odling, 

är det klart, att föreningsrätten och föreningslivet 

icke bara är en formell angelägenhet utan värde

sätts som ett väsentligt medel för framåtskridandet, 

en väg att göra livet materiellt och andligt rikare.

Ur samma synpunkter har det aktiva liberala del

tagandet i den moderna t j ä n s t e m a n n a r ö r e l 

sen bedömts. För liberalismen är det naturligt att 

hävda tjänstemännens intressen av en skyddad rätts

ställning, goda arbetsvillkor och ett objektivt giltigt 

befordringsväsen, liksom även tjänstemännens rätt 

att, liksom arbetarna, själva få vara med och bestäm

ma sina villkor, deras rätt att i sammanslutningens 

form samfällt göra sin mening gällande. A lltjäm t be

finner sig denna stora rörelse i tillväxt; utvecklingen 

är långt ifrån avslutad. För den liberalt sinnade är det 

en självklar uppgift att medverka till att även inom 

detta område den enskildes medbestämmanderätt 

över sina egna arbetsvillkor hävdas, hans rätt att

K a r l  S t a a f f :

»Fosterlandskärlek, som icke är förbunden med känsla för 
frihet och rätt, är icke en kulturmakt utan innebär tvärtom 
hot och fara för kultur och framsteg.»
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sammansluta sig för att genom organisationen hävda 

sina intressen av en rättvis behandling och en fri 

personlig utveckling.

Slutligen men icke minst: d en  e k o n o m i s k a  

f r i h e t e n .  Det är självklart, att liberalismens 

talesmän i svensk politik hävdat den ekonomiska 

friheten, arbetat för näringsfrihet mot skråbunden- 

het och regleringar, för utrikeshandelns frihet mot 

höga tullar, för den fria tävlingens rätt emot socia

listiska regleringar eller mot näringslivets egna ten

denser till eliminerande av rätten att starta nya före

tag och att fritt tävla både inom produktion och 

handel. Denna sida av liberalismen har vid det allt 

starkare hotet mot den ekonomiska friheten, som den 

socialistiska ideologiens dominans inom arbetar

rörelsen medfört, för närvarande kommit att träda 

i förgrunden i svensk politik.

Den andliga friheten och statsmaktens gränser: triv

seln i samhället.

Vad liberal livsinställning är, det har vi här sökt 

belysa genom olika liberala insatser inom skilda om

råden av svenskt samhällsliv. Den gemensamma ut

gångspunkten har varit människovärdet, återupprät

tandet och v&rden av människovärdet. »Människo

värdet vi fordra tillbaka», så sjöngo arbetets söner i 

genombrottsårens kampsång, och med all rätt! Målet 

för varje liberal strävan är, såsom här framhållits, 

fria och i frihet självansvariga människor i en värld, 

där broderskapets anda må råda, också mellan fol

ken.
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Vilka är förutsättningarna och medlen för att nå 

detta mål — som naturligtvis aldrig i denna ofull

komliga värld kan helt förverkligas, utan där man 

fär nöja sig med människoviljans quantum satis?

Friheten är en och odelbar; vi kan icke tänka 

oss en socialistisk ordning för det ekonomiska livet 

som icke samtidigt måste hota den medborgerliga 

och den andliga friheten. Vad vi här skildrar är där

för i själva verket blott olika sidor av samma sak- 

I  första hand vill vi emellertid dröja vid den 

liberala inställningen till d e t  a n d l i g a  a r b e t e t  

och till de kulturvärden det skapar. Liberalismen 

vilar, har vi nyss funnit, på den obetingade respekten 

för andras personlighet — med denna formulering 

av det liberala frihetsbegreppet har alltså en tyngd

punkt lagts på människomas inbördes förhållanden, 

på deras positiva inställning till varandra, på den 

samverkan som är allt kulturarbetes kärna. Därav 

den varma färgen över liberal livsuppfattning. Ingen 

människa är ensam — vi är alla samhällsvarelser. 

Ju  mångfaldigare människornas inbördes relationer

A n i e r i  ö r n e

I Svensk ordning och nyordning, Stockholm 1943:

»Hen väl måste, om frihet skulle kunna bevaras, den an

dan genomtränga hela folket, att allt som medborgarna 

kunna utföra själva eller i fri samverkan med likasinnade 

medborgare, utan tvångsmaktens ingripande, ur demokratisk 

synpunkt är av oskattbart mycket högre värde än tvångs- 

missif» offentliga åtgärder.

Det bör aldrig glömmas, att det land, från social synpunkt 

är m—t utvecklat där man har det bra ställt utan särskilda 

mfift och steg från i  ta tens sida.»
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är, desto rikare blir också den enskilda personlig

heten. Den mänskliga kulturen består just av ett 

ständigt uppbyggande och förnyande av alla dessa 

mänskliga förbindelser. I detta kulturarbete får fri

heten och människovärdet sitt nödvändiga erfaren- 

hetsinnehålL

Detta levande, växande, strömmande mänskliga 

liv, samhällets fria kulturarbete, fean komma i viss 

motsättning till den av mänsklig vilja och mänsklig 

konst uppbyggda staten.

Den liberala inställningen kan därför också ut

tryckas på följande sätt. Låt samhället leva med 

minsta möjliga inblandning av staten, eller, rättare 

sagt: statens åtgärder bör så avvägas, att de på 

ett fruktbart sätt koordineras med samhällets eget 

liv. Vart en överspänning av statens funktioner i to

talitär riktning, alltså utan en sådan anpassning, 

leder, därpå ger oss historien många exempel, se

nast i det nazistiska Tysklands undergång. Sam

hällets vitalitet försvinner, dess nyskapande krafter 

sjunker undan, och kvar står slutligen endast en i 

det groteska förstorad tvångsmekanism, vars krafter 

nätt och jämt räcker till att bära upp sina egna kon

struktioner. Utan stöd av det egna folkets likgiltiga 

och uttröttade massor faller det slutligen samman. 

Vilken kraft återigen ett statsväsen äger, som byg

ger på respekten för friheten och människovärdet 

och som förstår att för sina mål använda samhällets 

levande krafter — också därpå ger vår egen tids 

historia övertygande exempel.

Det är klart, att i dessa krav på samhällets frihet
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från staten och på det fria kulturarbetets dominans 

i förhållande till politiken också ligger en värdering, 

huru den nu filosofiskt eller religiöst må grundas. Vi 

tror, vi liberaler, på de positiva, de uppbyggande 

krafterna i människomas sinnen, på möjligheterna 

att genom ett fritt samarbete mellan folken i den 

goda viljans tecken fortsätta den framåtskridandets 

väg, som under det gångna århundradet i liberalis

mens tecken givit så rika resultat. På samma grund 

vilar den starka liberala uppskattningen av de and

liga värdena, det andliga arbetet i och för sig. Stat 

och kyrka, religiösa och kulturella institutioner och 

organisationer — allt detta är bara former, ofta 

värdefulla stöd, men de skapar intet. Det är slutligen 

och sist den enskilda människan, där hon ensam i 

sin kammare, kanske ensam i sin nöd, brottas med

F r i d t j u v  Berg 

(i ett valtal 1905):

»Församlingsrätten och föreningsrätten bör omgärdas med 
laga garantier. Att åstadkomma en stadgad rättsordning på 
arbetsförhållandenas område är utan tvivel en uppgift, som 

statsmakterna ej längre kunna undandraga sig. Det nu härs
kande krigstillståndet måste ersättas av en kamp under mera 

besinningsfulla och människovärdiga former. Inga hinder må 
läggas i vägen för arbetarnas sammanslutningar. Det är 

nämligen så långt ifrån att dessa äro samhällsupplösande, 
såsom de kortsynte mena, att de tvärtom äro i egentligaste 
mening tamhalIsuppbyggande. Ty vad som binder ett sam
hälle ihop, det är i främsta rummet icke de yttre formerna 
och maktmedlen, lagparagraferna och poliskonstaplarna, hur 
nödvändiga dessa än må vara. Nej, det är framförallt den 

levande samhörighetskänsla och de sociala dygder, som ar
betet för gemensamma intressen väcker och utvecklar!»



sin Gud eller kämpar med stora vetenskapliga pro
blem — det är den ensamma som finner bryggan 

som håller, vägarna till framtiden.
Med denna värdesättning av vad som i främsta 

rummet betingar trivseln i samhället, i vidaste me
ning, är det självfallet, att u p p f o s t r a n s  o c h  
b i l d n i n g e n s  p r o b l e m  tillhör de viktigaste 

uppgifterna för ett liberalt politiskt parti. Det stora 
arbete, som nu pågår att bygga ut det svenska 

skolväsendet till en för alla öppen barndoms- och 

ungdomsskola med möjligheter till differentiering 

efter skilda anlag och yrkesval, utgör enligt liberal 

uppfattning den måhända för närvarande viktigaste 

uppgiften i svensk inrikespolitik. Av största vikt är 

även den fria folkbildningsrörelsen i alla dess former, 

folkhögskolorna med dess olika bildningstyper och 

icke minst det fria, på korrespondensundervisning 

grundade bildningsarbetet. Att ge den akademiska 

undervisningen och den vetenskapliga forskningen 

tillräckliga ekonomiska förutsättningar har städse 

varit en huvudpunkt i liberal kulturpolitik.

Undervisnings- och bildningsarbetets syfte är inte 

att på effektivast möjliga sätt stoppa i ungdomen 

vissa kunskaper, kännedom om fakta på olika om

råden eller yrkesskicklighet — dess mål är att möj

liggöra personlighetens fria tillägnan av kulturens 

värden, till utveckling av de personliga anlagen, till 

skolning av viljan och omdömet, till utbildande av 

kamratskapet och förmågan att samarbeta med andra. 

Dessa mål ställer också särskilda fordringar på sko

lans och undervisningens arbetsmetoder.
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Vad det andliga arbetet i frihetens hägn kan skapa 
i personlig utveckling och gemensamt tillägnade 
kulturvärden, allt detta samverkar till vad vi här 
kallat trivseln i samhäl let ,  den höga blå 
himlen, den långa fjärrsynen över vårt samhälls- 
landskap.

Ekonomisk frihet och social trygghet.

En väsentlig förutsättning för att man skall nå 
detta mål — och härmed kommer vi till den andra 
huvudpunkten i en liberal livsinställning — är 
den ekonomiska f r iheten,  förbunden med 
tryggheten mot nöd för alla medborgare.

Friheten, rätten att fritt grunda nya företag och 
fritt tävla när det gäller att tillgodose konsumenter
nas behov, det är livsbetingelsen för ett expande
rande näringsliv. Dess ojämförliga värde framträ
der särskilt under hela den reglering av näringslivet, 
som blivit nödvändig för att statsskeppet alltför länge 
fått dragga utan fast kurs och klar orientering i de 
svåra farvatten som nu omger oss. Industrins och 
handelns män kan berätta om de många stegen i 

kommissionernas trappor och korridorer, om tids
ödande förhandlingar med rådvilla, trötta och ner
vösa tjänstemän, för att söka uppmjuka de allmänna

F r id t ju v  Berg- 

1910:

»Uppfostrans mål kan ej vara att förbereda de unga för 
föräldrarnas arbete och samhällsklass, utan att utrusta varje 
barn för det arbete och den ställning, som motsvarar dess 
egen naturliga art och utrustning.»
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reglernas linjalregemente över det ekonomiska livet, 
där i stället smidighet och ständig anpassning efter 
skiftande lägen är av nöden för goda resultat.

Inför alla dessa erfarenheter reagerar näringslivets 
män naturligtvis instinktivt: låt oss bli fria! Låt oss 
bli fria, därför att den fria människans glädje att 
finna på nytt, att verka och handla utan reglementen 
och på eget ansvar dock är den starkaste förnyelse
kraften i vårt ekonomiska liv. All aktning för den 
expansionskraft som de stora företagen med sin 
höga tekniska standard, sin planmässighet på lång 
sikt och sina samlade finansiella resurser äger — 
omistligare i vårt näringsliv är ändock de som börjar 
nytt och som skapar nya värden med sina idéer, sin 
arbetskraft och sin framtidstro. Trädgårdsarbetaren, 
som nöjer sig med att bo i sitt självbyggda växthus, 
till dess hans rörelse växer till en stor handelsträd
gård och han får råd att bygga sig en egen stuga, 
arbetare och bönder i en mager smålandsbygd, som 
börjar göra stålvispar och råttfällor och driver upp 
sin hantering till en verklig industri, hela den hant
verksskicklighet och småföretagareflit, som är den 
småländska möbelindustrins grundval, mannen som 
börjar bereda pälsar och bygger upp en stor päls- 
industri, vid hans bortgång överlämnad till en stif
telse med medarbetarna som delägare, den familje- 
sammanhållning och arbetsglädje, den klokhet och 

uppslagsrikedom, som svarar för framåtskridandet 
inom jordbruket, de två metallarbetarna, som från en 

liten verkstad vid en bakgård i Vasastaden arbetat 
fram en världsindustri i fotogenkök — hela denna



ständigt fortgående förnyelse och expansion av nä

ringslivet, som svarar för en så väsentlig del av den 

svenska välståndsökningen, den vilar på den liberala 

andan inom det ekonomiska livet.

Varje socialisering, varje reglementering av den 

ekonomiska rörelsefriheten, som lägger hinder i vä

gen för dessa förnyelsens krafter, hejdar också ut

vecklingen genom att förlångsamma näringslivets 

rörlighet och anpassning Detta gäller icke bara sta

tens direkta ingrepp, det gäller bland annat också 

skattepolitiken. Sådan den numera utformats i vårt 

land, kommer den att allvarligt försvåra den kapital

bildning, som behövs för att företag skall kunna 

starta, och den solidaritet generationerna emellan 

som är en så väsentlig drivfjäder för sparsamhetens 

dygd, omistlig för det ekonomiska framåtskridandet.

Men frihetskravet ensamt återger icke den libe-

K a r l  S t a a f f

Politiskt föredrag i Eskilstuna den 21 november 1909:

»Det är väl att märka, att hela bostadsfrågan är ingalunda 
blott en ekonomisk fråga. Det är en social-etisk fråga i dju
paste mening. An har det icke lyckats någon att visa en 
säkrare och fastare grund för samhällskänslan än just hem
känslan. Få barn i massor växa upp utan att någonsin ha 
haft ett hem och följaktligen utan att ha haft en hemkänsla, 
kan man då vänta att de skola få någon verklig samhälls- 
känsla? Och huru skola de kunna få någon hemkänsla i ett 
kyffe i storstaden, där familjen måste för att kunna komma 
ut med hyran ta den ena inneboende efter den andra och 
där kända med okända, friska med sjuka, män med kvinnor 
få sammanpacka ög utan tanke ens på luft och ljus, än min
dre då på e n  den minsta grad av trevnad?»



rala inställningen till det ekonomiska livets problem. 

Den homo economicus, som här avtecknat sig i den 

ekonomiska frihetens namn, är icke utan vidare en 

liberal människa — det måste komma någonting till, 

någonting väsentligt.

Den ekonomiska friheten måste kompletteras med 

d e t s o c i a l a  a n s v a r e t .  Den liberale företaga

ren önskar i det nuvarande regleringssamhället fri

heten icke blott till sitt företags bästa utan för att 

kunna producera mera, göra bättre varor, på gynn

sammare villkor för folkhushållningen. Han önskar 

icke frihet från landets intressen i ett nödläge — 

han vill ha friheten för att kunna hjälpa landet till 

en bättre balans, med vidare marginaler för vår eko

nomi. Han föredrar ett fritt ekonomiskt system fram

för ett regleringssamhälle, också därför att den stän

diga förnyelsen och den fria konkurrensen samver

kar till att fylla konsumenternas behov på ett bättre 

sätt än något annat system kan göra. Och han vet 

tillika —  och han må icke glömma det! — att han 

har ett samhälleligt ansvar, gemensamt med sina 

medarbetare.

I människovärdets namn: arbetarna och de an

ställda är icke tjänare, de är medarbetare i ett 

företag, vars ledning i grund och botten ä r  e t t  u p p 

d r a g  i s a m h ä l l e t s  t j ä n s t ,  en förvaltning un

der socialt ansvar. Det är denna tanke, som måste 

bestämma icke bara de ekonomiska mellanhavan- 

dena utan också den anställdes ställning inom före

tagen, hans rätt att ha ett ord med i laget, närmare
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utformat i den industriella demokratiens företags

nämnder.

Den ekonomiska frihetens samhälle måste vila på 

det obetingade erkännandet av människovärdet- Dess 

näringsliv skall så förvaltas att det leder till frihet 

och välstånd för folkets flertal, ej blott för den en

skilde företagaren. Med rätta har vår tids största 

liberala statsman Franklin D. Roosevelt som en av 

de oförytterliga mänskliga rättigheterna uppställt 

f r i he t en  f r ån  nöd. Denna liberala tankegång, 

grundad på varje medborgares oförytterliga m änni

skovärde, leder också till krav på en jämnare fördel

ning av samhällets tillgångar och arbetets frukter, en 

klassutjämning alltså, en utjämning av de djupa mot

sättningarna mellan slummens folk, de 'fattiga mas

sorna och de mycket rika, en kamp mot de feodala 

drag, vartill tendenser funnits och alltjämt finnes ej

A d o l f  H e d i n

yttrade i en vidräkning med E. G. Boström i Andra kamma
ren den 2 mars 1887:

>Innehavaodet av den politiska makten är icke än ägande
rätt, det är en besittningsrätt För att denna må vara tryggad 
och okvald åtnjutas, förutsattes framför allt, att den utövas 
med hovsamhet och billighet. Särkerligen erinrar sig mången 
av kammarens ledamöter en dag här i kammaren, då den 
oförgätlige, insiktsfulle och snillrike fosterlandsvännen Sven 
Niliéon i österslöf — anledningen kan vara onödig att erinra 
om — utbrast: Sveriges arbetare, icke skrämmen I oss med 
dem; de äro kött av vårt kött! De bravorop, med vilka denna 
kmanartt majoritet hälsade detta yttrande, återklinga ännu 
| mim öron. Skola Andra kammarens tanke och känsla vara 
ilanmmi i dag tom då?
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blott i tidigare, utan också i industrialismens sam
hällstyper.

På 1800-talet kom det intresse liberalt sinnade med

borgare ägnade den sociala frågan först att gälla fat

tigvårdens effektivisering och förmänskligande, med 

målsättningen: hjälp till självhjälp, att återupprätta 

och till normalt arbetsliv återföra av olyckor och nöd 

nedbrutna medmänniskor. Men fattigvårdens indivi

dualiserade, behovsprövande hjälpformer befanns 

snart nog otillräckliga för den moderna industria

liseringens massverkningar. Arbetarskyddet, olycks

fallsförsäkringen, arbetstidsregleringen med särskilt 

sikte å barn- och kvinnoarbete, följdes av försäk

rings- och understödsformer, som tillsam m antagna 

vuxit ut till den moderna socialförsäkringen, som 

i första hand tillgodoser hjälpbehov på grund av 

ålderdom, sjukdom och invaliditet.

Till en början begränsades socialförsäkringen att 

gälla den industriella arbetarklassen, vars fattiga 

och osäkra levnadsvillkor motiverade statsunder

stödda standardiserade hjälpf ormer. I folkhemmet 

Sverige har tryggheten fått en annan och vidare 

innebörd. Den ekonomiska utvecklingen är i full 

färd med! att undanröja socialistiska föreställningar 

om ett klassindelat samhälle. Föreställningarna om 

arbetarklassen som en enhetlig, proletärisk massa 

har icke något stöd i dagens verklighet. Inom 

arbetarvärlden differentieras mer och mer bestämda 

sociala grupper. De yrkeslärda arbetarnas och för

valtningspersonalens betydelse växer. Härtill kom

mer att med handelns, förvaltningens och övriga ser
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viceyrkens väsentligt kraftigare tillväxt än indu

strins har den stora, inom sig skiftande socialgrupp 

som t j ä n s t e m a n n a v ä r l d e n  representerar 

fått en stigande betydelse. Dessa stora, alltjämt på

gående nygrupperingar har gjort den traditionella 

klassindelningen av samhället meningslös. Oe stora 

folkrörelsernas riksorganisationer bryter igenom de 

äldre klassgränserna. Också den agrara delen av 

samhället — som aldrig låtit sig inspärras i marxis

tiska klassbegrepp — visar nya grupperingar, åter

speglande sig i organisationernas värld. Slutligen har 

den kulturella demokratiseringen mäktigt bidragit 

till att utplåna tidigare gränser mellan vad man kal

lat överklass, medelklass och underklass — begrepp, 

som icke längre täcker samhällets verkliga gruppe

ringar.

Den livsinställning vars utgångspunkt är männi

skovärdet, tar sig, såsom förut framhållits, uttryck 

i känslan av samhörighet medborgarna emellan, i 

samhällssolidariteten, eller hur man vill uttrycka 

de: som på religiöst språk kallas kärleken till näs

tan. I det samhälle, som med undanskjutande av 

tidigare klassindelningar nu håller på att växa fram, 

följer härav t r y g g h e t s t a n k e n ,  omfattande 

alla medborgare och socialgrupper — trygghet mot

L r i l i  4* G te r 

1 ÉM M aara:

>J»< *r cptimiat icke blott ifråga om världaatyrelaen 1 dess 
hethct ntao ock ifråga om samhällsutvecklingen, och jag 
HfBar det »iutli*» målet Ur mitt samhällsideal ganska radl- 
hah I ■•Miiiåi I  frihet, broderlighet och jkmllkhet.»
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ålderdom, sjukdom, invaliditet eller av andra om

ständigheter förorsakad arbetsoförmåga eller nöd. Det 
är numera en av det svenska folkhemmets grund

principer, att varje svensk medborgare har — som det 

uttrycktes i 1941 års förslag till ny avfattning av 

regeringsformens bestämmelser om de allmänna med

borgerliga fri- och rättigheterna — rätt att av det 

allmänna vid behov erhålla hjälp och skydd vid 

ålderdom, sjukdom, olycksfall, lyte, invaliditet och 

arbetslöshet. Denna princip, tidigt hävdad av liberala 

föregångsmän, har under helhjärtad medverkan av 

folkpartiet satt sin prägel på 1946 och 1947 års stora 

socialreformer: folkpensioneringen, sjukförsäkringen, 

barnbidragen och de olika hjälpformema till familje

livets och barnens stöd, icke minst de bostadspoli

tiska.

Att den sociala tryggheten sålunda principiellt mo

tiveras såsom grundad på en medborgerlig rätt över

ensstämmer ock därmed, att man vid socialrefor- 

merna, framför allt de familjepolitiska, i stor ut

sträckning eliminerat den behovsprövning som tidi

gare plägat vara en förutsättning för en social hjälp

verksamhet. Den enskilde medborgaren bör i första 

rummet hjälpa sig själv och själv skapa sin trygghet: 

samhället bör ej avskräcka därifrån genom att in

draga det stöd som kommer mindre förtänksamma 

till del.

Trygghetstanken kommer till uttryck icke blott 

inom socialvården i egentlig mening, utan också 

inom andra områden av samhällelig och statlig verk

samhet. De anställdas rätt till trygga arbets- och
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lönevillkor och till hjälp vid arbetsoförmåga riktar 

sig även mot de företag i vars tjänst de står — de 

enskilda företagarna likaväl som stat och kommun. 

Andra uttryck för samhällssolidariteten och trygg

hetstanken uppvisar den statliga jordbrukspolitiken, 

de understöd som i olika former visat sig erforder

liga för att i landets intresse kunna bevara ett livs

kraftigt, ekonomiskt lönande jordbruk som en vä

sentlig grundval för landets försörjning, och i icke 

mindre mån för att ge den agrara delen av det sven

ska samhället lika möjligheter med andra social

grupper till del i det materiella och kulturella 

framåtskridandet.

Den enskildes självansvar.

Mellan kravet på ekonomisk frihet och trygghets

tanken finnes naturligen, om icke en motsättning, så 

i varje fall en spänning. Till en fri ekonomi hör icke 

blott utsikten till ekonomisk framgång, utan också 

risken att misslyckas. Den senare kan icke skiljas 

från den förra. Kravet på trygghet får icke drivas 

därhän, att varje medborgare under alla förhållan

den är tillförsäkrad mer än nödtorftig försörjning. 

Man skulle då komma över till ett statiskt, ett eko

nomiskt stillastående samhälle. Det ekonomiska fram-

Ad o l f  He d in •

Ur Femton brev fria en demokrat:

»Det byråkratiska nätet, rå nyttigt det må hava varit, kan 
nu ej annat än snärja, hindra och kväva den »nAiM», med
borgerliga kraft, som i våra dagar är den ojämförligt vik- 

tip ri* hävstången för framåtskridandet.»
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åtskridandet förutsätter emellertid fria möjligheter 

att försöka, att experimentera, för att kanske skapa 

nytt, kanske också misslyckas. Till ett sådant dyna

miskt samhällsskick hör oskiljaktigt den enskildes 

självansvar såsom grunden för hans ekonomiska till

varo. Det gäller att hålla levande den gamla san

ningen: bra karl hjälper sig själv! Socialvården bör 

främst vara hjälp till självhjälp — annars kan den 

lätt urarta.

Med de mycket betydande uppoffringar vi nu 

iklätt oss för att genom de nya socialreformema 

förverkliga trygghetstanken torde vi tillsvidare ha 

nått gränsen för vad vi har råd att kosta på oss. Man 

får icke förbise faran av en understödstagaranda, 

som utan vidare skjuter alla bekymmer och hjälp

behov över på det allm änna. Och det allmänna, det 

är alla dessa skattebetungade medborgare, löntagare 

eller fria företagare, 1 jordbruk eller i stadsnäringar, 

som själva får slita ihop vad de behöver för att leva 

och kanske också för att kunna förkovra vad de för

värvat till sina barns och efterkommandes stöd — alla 

de, som alltjämt är besjälade av odalbondens själv

medvetande och ambition att under inga förhållan

den falla det allmänna till last. Det är dock i sista 

hand dessa samhällselement, som med sitt hårda 

arbete svarar för det ekonomiska framåtskridandet.

Vi har här skildrat de uttryck  en liberal livsinställ

ning tar sig i förhållande till det kulturella arbetet, 

till det andliga livet och de värden det skapar, dess 

uttryck i kravet på frihet under socialt ansvar, åvi-
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hade både det allmänna och de enskilda medborg- 

m
Vad liberalismen betyder i d e t e k o n om iska  

l ivet ,  därom har också ordats. I det allt hårdare 

reglerings- och skattesamhälle, där vi nu lever, fram

står angelägenheten att komma tillbaka till en fri 

»fcmwuni, med allt vad den betyder för framåtskri

dandet och trevnaden i samhället dubbelt träng

ande. Vi måste tillbaka till det samhällsskick, som 

vilar på fri företagsamhet och fri tävlan, privat 

äganderätt och fri inkomstbildning, samt icke minst 

på konsumenternas fria val, den mest väsentliga fak

torn i vad som verkligen kan kallas ekonomisk demo

krati. Framför allt måste vi åter komma tillbaka 

□H »hederliga penningar», ett stabilt penningvärde, 

den enda hållbara grunden för ekonomiskt framåt

skridande!

Vad vi eftersträvar är icke det manchester- 

Hberala samhälle, som aldrig funnits i verklig

heten, men sam alltjämt spelar sin roll i den poli

tiska propagandan Det är självfallet att staten måste 

aossara for grunderna för ett sunt ekonomiskt liv. 

Fnmför allt måste staten, som nyss framhållits, ga-

f e  l a n d t f ö r e n i n g e n s  u p p r o p
1917:

iDen frihet, Ti kriva, är en frihet under ansvar. Den måste 

ttm as med samkänsla och rättvisa. A ena sidan intet sam- 
JjäflMjitaB, tem genom statstvång upphäver den enskildes 

sjäftwnsirar «8er reglerar och monopoliserar utöver vad sam- 
fcSBets faisu oendgängilgen kräver. A andra sidan ingen 

fodMäaelt frihet, som strider mot god samhällsanda och 
■Ms iM M u
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rantera ett fast penningvärde och föra en ekonomisk 

politik, som möjliggör ett fritt handelsutbyte med 
andra länder. Av statens sociala ansvar och trygghets

tanken framgår också det allmännas socialpolitiska, 

i viss mån även näringspolitiska förpliktelser. För 

att fylla dessa förpliktelser måste staten genom sin 

penningpolitik, sin budget- och skattepolitik, sin han

delspolitik, i vissa lägen också genom särskilda kon- 

junkturutjämnande åtgärder skapa förutsättningar 
och ramar för det ekonomiska livet. Statliga åt

gärder kan också vara nödvändiga för att möjlig

göra en verkligt fri konkurrens och ett fritt konsum- 

tionsval: för att förebygga att friheten missbrukas 

till frihetens skada.

I kris- och nödtider, sådana som vi nu upplever, 

kan därjämte kvantitativa ingrepp bliva nödvändiga, 

ransoneringar, priskontroll, reglering av produk

tion och handel, valutarestriktioner o. dyl., men dessa 

åtgärder må allenast betraktas som ett led i en löne

politik, en så kort parentes som möjligt i ett fritt 

ekonomiskt samhälle.

Den politiska demokratin.

Den liberala uppfattningen av friheten och män

niskovärdet såsom grunden för mänsklig samman- 

levnad och för det samfällda arbetet på andlig och 

materiell kultur bestämmer ock den liberala inställ

ningen till d en  p o l i t i s k a  d e m o k r a t i n .  Det 

gamla svenska stånds* och privilegiesamhällets än 

successiva och långsamma, än genom halvt revolu-



oonära kriser genomförda utveckling till en modern 
demokratisk stat är väsentligen liberalismens verk. 

Att statsmakten, oberoende av historiskt ärvda po
litiska former, i sista hand miste vila på den i val 
uttryckta fo lkv i l j a n ,  det följer omedelbart av 
de liberala principerna. På samma grund vilar det 
prJitidn) postulatet att den a l l m ä n n a  röst 
rätten, oberoende av stånd och ekonomiska vill
kor, lika för kvinnor och män, måste vara det poli
tiska maskineriets drivande kraft. Dessa elementära 
demokratiska grundsatser bestrides sedan några år

tionden icke längre i svenskt politiskt liv.
Emellertid: den liberala demokratin må icke fat

tas som ett mekaniskt konstruktionsproblem, där 

statsviljan liksom göken i klockan ger sig till känna 
geaom de periodiska valen och majoritetsvotering- 
arna i de representativa församlingarna. Den libe

rala staten är icke byggd på ett samhälle av lösa 
medboigarehheter, som träffas vid valurnorna och 
där genom sitt sätt att rösta konstruerar en viss 
politisk apparatur.

Av liberalismens första grundsats, den personliga 
friheten, följer att områden finnes, som måste hål

la* fredade från statlig inblandning, om icke hela 
samhället skall lida skada. Denna tanke har bL a. 
kommit till uttryck i de medborgerliga fri-  och 

rä t t i ghe ter ,  sam i många länder åtnjuter ett

9M  å»  trgckfrHunmkl umuga

»Dft demokratiska sämhäUrt kan i en mening sägas fungera 
geacsn det Ma aårt. Tryckfriheten är kännemärket på ett
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särskilt grundlagsskydd även gentemot lagstiftaren 
själv, och som i vår regeringsform tagit sig uttryck 
i dess ryktbara sextonde paragraf — tanke- och 
åsiktsfriheten, samvets- och religionsfriheten, ytt
rande- och tryckfriheten, församlingsfriheten.

På samma grund vilar den icke mindre viktiga re
geln för demokratisk samlevnad, att demokratin icke 
kan bero på flertalsvoteringar allena, utan på en 
öppen  och t o l e r a n t  s amve rk an  mellan 
olika meningsriktningar och socialgrupper. Likaväl 
som jag begär respekt för min egen frihet och mitt 
samvete, är jag skyldig att respektera och sakligt prö
va motsidans argument. Demokrati är icke ett majo- 
ritetsregemente vilket som helst utan ett styrelsesätt 
som under frihetens bevarande och med tolerans av 
andras meningar söker tillgodose alla folkgrupper, 
alla viktiga och berättigade intressen i samhället. 
Endast därigenom kan folkrepresentationen och re
geringen få den auktoritet, den goda vilja hos olika 
partier och olika grupper, som oberoende av me- 
ningsskilj aktigheter är av nöden i våra dagars sam
hälle med dess komplicerade problem. En demokrati 
som ej uppfyller dessa krav förtjänar ej sitt namn.

Samarbetets och toleransens princip är icke min
dre viktig ur demokratisk synpunkt än de elemen

tära regler för folkviljans bildande som under det 
demokratiska genombrottets tid i värt land av natur

liga skäl kommit i förgrunden. Varje majoritet måste 

minnas att dess egen makt vilar på respekten också 

för andras personlighet, andras frihet, och att den 

följaktligen är förpliktad att söka samförstånd, så
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långt det går. En fri och öppen samverkan med andra 

partigrupper under saklig prövning av olika stånd

punkter och alltså även beredd att genom eftergifter 

och kompromisser söka skapa en fruktbar grund för 

vidare samarbete — det är den liberala demokratins 

naturliga arbetsmetod.

A tt härmed icke låter förena sig de former för 

politiskt arbete och politiska avgöranden, som är 

nödvändiga i ett kollektivistiskt organiserat samfund 

ligger i sakens natur. Det är icke blott den person

liga frihetssfären, som går förlorad vid en socialis

tisk produktionsordning — också de medborgerliga 

rättigheterna måste nödvändigtvis begränsas på ett 

sätt som icke är förenligt med verklig demokrati. 

Den långtidsbestämda planmässighet, den stabilitet 

och kontinuitet en socialistisk samhällsekonomi måste 

göra anspråk på, får icke rubbas av de omkastningar 

aom periodiska fria val i en demokratisk stat kan 

medföra. Fullt logiskt förklarar därför ledande socia

listiska teoretiker att man i ett socialistiskt samhälle 

icke kan tillåta en fri kritik av den härskande ord

ningen, och att garantier måste finnas emot ett re-

K t r l  S taa f f

läsarn statsminister i Andra kammaren den 15 maj 1906, efter 
Firats kammarens avslag av regeringens rösträttsproposition:

»Skull* jag misstaga mig, skulle striden 1 sina vidare ske
den antaga en mera hårdnackad karaktär än jag håller för 
sannolikt, ik  övergår den i viss mån till ett annat område 
in  rSafrijHrfrågaps Oen bliver då en strid om detta: skall 
konungamakt ved folkmakt, eller konungamakt med herre- 
makt råda 1 Sveriges rike!»
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geringsskifte på grund av valnederlag. Socialismen 

leder följdriktigt från demokrati till diktatur — all

deles som vi tidigare bevittnat det i Ryssland, och 
som händelserna i Tjeckoslovakiet nyss återuppre
pat, med sin tvångsmässiga likriktning av de poli

tiska instanserna, med uteslutningen av oppositio

nella parlamentsledamöter, med rensningen av de po

litiska partierna, med likriktningen också av rätts

skipning och förvaltning, kort sagt, alla de åtgärder, 

som gör bibehållandet av den folkstyrda rättsstatens 

institutioner till ett tomt sken.

Allmänna meningen och politiken.

Den demokratiska levnadsregel om samarbetets 

betydelse, som här ovan utvecklats, grundar sig så

som redan antytts, på den liberala uppfattningen om 

statsmaktens gränser. Staten är icke, som en del so

cialdemokratiska lärofäder menat, en kollektiv enhet 

ovanför och oberoende av de enskilda individerna 

vilka endast betraktas som medel för att förverkliga 

statens idé, dess ideologiska program, såsom vi har 

bevittnat det både i det nazistiska Tyskland och i 

sovjetväldet.

Nej, staten är till för människans skull, statsmak

ten skall mätas med mänskliga mått och respektera 

de gränser, som den enskilda personligheten och det 

fria kulturarbetet uppdrar. Demokratin kan endast 

byggas på de levande krafterna i samhället, på det 

ständigt skiftande samspelet mellan fria personlig

heter och grupper i skiftande former av andlig och 

materiell kultur. Staten är endast en arbetsform



grundad på relationerna människorna emellan, så

dana de tager sig uttryck i skiftande meningar och 

intressen, i ständiga debatter och disputationer, till

sammans bildande den mångstämmiga » a l l m ä n n a  

röst en»  man talade om förr i tiden. Det är denna, 

i ett sunt samhälle ständigt levande allmänmening, 

som ger den politiska apparaten dess kraft- Demo

kratin l e v e r  i detta rörliga offentliga menings- 

skifte, där en var har rätt att vara med.

Denna debatt kan ha många former, men hälsan 

i ett demokratiskt samhälle, den beror till sist på en 

effektiv koordination mellan de politiska organens 

arbete och den breda offentliga debatten.

Om en marsmänniska ville göra sig en föreställ

ning om vad vi liberaler här på jorden menar med 

demokrati, så borde han med någon — ännu icke 

uppfunnen! — apparat lyssna på ett nordiskt, väst

europeiskt eller anglosaxiskt samhälle. Etervågorna 

skulle bära till honom ett mångstämmigt sorl av 

skilda röster: gamla och unga, manliga och kvinn

liga, ivriga, betänksamma, tillstyrkande, proteste-

Ado l f  H(din*

Ur Femton brev frin en demokrat:

»Dera förvända läran om två eller flera 'statsmakter* har, 

jämte andra menliga följder, även medfört den, att mången 

sä inom som utom representationen vänjt sig vid den före
ställningen, att allt är väl beställt, när blott riksdagens lag

stiftnings- och beskattningsmakt formellt upprätthålles och 
skydda* mot uppenbara intrång. Däremot har representatio
nens maktpåliggande rätt och plikt att i alla riktningar kon

trollera rtyreUen alltför mycket förbisetts eller undanskju-
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rande, vardagliga och profetiska, jublande eller för

tvivlade — kort sagt ett vimmel av viljor varur slut

ligen, genom den politiska verksamheten, statsviljan 

växer fram, starkare och säkrare i sin verkan i samma 

m ån som dess tillblivelse engagerar folket i dess 

helhet.

Debatten inom de politiska instanserna är blott en 

av faktorerna i den allmänna opinionen. Det finns 

också andra, med uppgift att ge en fullständig upp

lysning och pröva argumenten för och emot. Vid 

sidan av den politiska apparaten är det pressen ,  

som blivit den allmänna debattens viktigaste organ, 

den stora, ständigt skiftande scenen för åsikternas och 

argumentens fria spel. En fri press är därför en 

omistlig förutsättning för en levande och kraftfull 

demokrati. Vi har här i Norden en dagspress, som når 

ut till de stora massorna och som kanske mer än i 

andra länder ger plats för en mångsidig och idérik 

kulturdebatt, där också de politiska frågorna dras in 

i vidare sammanhang. Hitler och Göbbels visste vad 

upplysningen och den fria debatten betydde för de 

krafter, på vilka demokratin vilar: deras första at

tack i stater, som de ville »ställa under sitt beskydd», 

gällde informationstjänstens och pressens frihet. Un

der krigsårens statsledning, som endels hyllade 

grundsatsen att »en enkelriktad tid kräver enkelrik

tade åtgärder», satt den svenska friheten trångt. Vi 

lärde oss av erfarenheten, och vi står nu i begrepp 

att i en ny tryckfrihetsförordning bygga ett för fram

tiden betryggande skydd för det tryckta ordets fri

het och för den allmänna medborgerliga läsfriheten.
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Men allt beror här på tillämpningen. Den all

männa meningens syrsatta blod måste få fritt cirku

lera i de politiska organen. Det ömsesidiga förhål

landet lämnar här rum för förbättringar. De med

borgare, som söker tjäna samhället i politiska upp

drag, kan med fog klaga över att pressen i sina 

standardiserade referat ofta ger en blott ofullständig 

och därmed kanske skev bild av vad som verk

ligen förekommer i de debatterande församlingarna. 

Den allmänna opinionens officiella scen spelar 

därför alltför ofta utan publik. A  andra sidan berör 

riksdagsdebatterna i sin sakliga och torra ton endast 

sällan de större idémässiga sammanhangen, och de 

kan därför självfallet icke dominera, än mindre 

monopolisera den offentliga debatten. Det är icke 

den officiella ställningen, utan argumentens tyngd 

som ger fullmakten att deltaga i denna debatt. För

Torgny Segers tedt

GHT, Sista artikeln, den 15 mars 1945:

>Den mentalitet som kominer till synes i indignationen 

iver att viasa tidningar icke rätta sina meningar efter parti- 

ledarena order, är ganska skrämmande. Den är samma andas 

barn som hitlericmen med dess krav på underkastelse under 
ledarena’ befallningar. Kollektiviteten upphöjes på indivi

derna bekostnad. Ingen skall hävda en åsikt, därför att han 

finner den sann och riktig, utan anamma den mening, som 

Ifdnmgm bestämmer, och som han skall ha ihop med alla i 

sitt tårahus, Hitlerismen, kommunismen, socialdemokratin, 

krtnlsäi kyrkan, alla hylla de denna samfälldhet, och se i 

personlighetens självhävdelse en fiende, aom måate till det 
yttersta bekämpas,

'Stridtn mellan de två, personligheten och hjordinstinkten, 
ksmmer att fortgå till tidernas ände.’»
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ett friskt politiskt liv är det levande sammanhanget 

mellan de politiska frågorna i trängre mening och 

den breda kulturdebatten av väsentlig betydelse.

I ett demokratiskt samhälle måste vikten av en 

effektiv s a m v e r k a n  m e l l a n  d en  a l l m ä n n a  

m e n i n g e n  och de p o l i t i s k a  i nstan

serna, mellan valmännen och de valda, ständigt 

uppmärksammas. I väsentlig mån ankommer det på 

de politiska organisationerna att såväl vid valen som 

dessemellan sörja för att de politiska församlingarna 

verkligen blir representativa uttryck för de levande 

krafterna i samhället.

Men också de k o n s t i t u t i o n e l l a  f o r 

m e r n a  har sin stora självständiga betydelse. Om 

riksdagen under senare årtionden sjunkit tillbaka i 

det allmänna intresset, torde detta bland annat bero 

på att tyngdpunkten i det politiska arbetet, särskilt 

under de hårt belastade krigsåren, dels på grund av 

arbetets art och omfattning, dels med hänsyn till det 

relativt stabila politiska maktläget glidit över åt rege- 

ringssidan. Det är inom förvaltningen och framför 

allt i det rikt utvecklade utredningsväsendet under 

parlamentarisk medverkan, som de avgörande fråge

ställningarna formuleras och besluten ej sällan 

träffas. Genom sin fackmässiga art och genom det 

visserligen i regel vederhäftiga, men dock relativt 

svårnjutbara sätt, varpå utredningarna och deras re

sultat framlägges, är detta politiska arbete icke så 

lockande för en större allmänhet. Att genom kort

fattade och mera lättlästa sammanfattningar göra ut- 

redningsmaskineriets arbetsresultat lättare tillgäng-



Qgt för den politisks debatten maste anses såsom en 

viktig demokratisk uppgift

Av betydeke Sr även, att riksdagens eget arbete 

sä utformas, att det kan lättare fånga ett större äll

mänt intresse. Tyngdpunkten i riksdagens verksam

het IwTCr som bekant i utskottsarbetet. Utskot

tens r it t  att med stöd av offentlighetsprincipen i 

full och ohindrad omfattning disponera erforderligt 

arbetsmaterial, att införskaffa upplysningar och höra 

representanter for förvaltningen och andra berörda 

intressen är också av största betydelse för den poli

tiska ansvarighetens effekti visering.

Med de starkt expansiva tendenser som statsverk

samheten företer är det av särskild betydelse, att 

en kontroll från den allmänna meningens sida uppe- 

haSas gentemot de politiska instanserna, vilka under 

rådande parlamentariska maktförhållanden lätt fres

tas att överspänna sina fullmakter. De politiska valen 

fcan omöjligen »gas vara inriktade på , än mindre 

avgörande för, hela den mängd stora och ofta kom

plicerade frågor, som kan uppkomma under val-

l i r k t r i  Tisgstea 

1 Sventk orimimg oek nyordning, 1943:

>1 en srhemattek karakteristik av den svenska parlamen

tariska demokratin måste den starka traditionen av sakligt 

samarbete framhävas som det v&Kntliga draget

Den särilaymi nskap bekom motsättningarna, aom varje 

tnm^kogsrik folkstyrelie förutsätter, har i Sverige kanske 
Mka varit mera medveten och systematiskt förkunnad än på 

andra hiil men den har utan tvivel varit ovanligt fast och 
s ä n é li
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perioden och där måhända meningarna bland den 

stora allmänheten ofta skär partigränserna, obero
ende av de offiriplla programmen. I denna situation 

erbjuder f o l k o m r ö s t n i n g s i n s t i t u t e t  en 

värdefull möjlighet att förstärka den allmänna me

ningens kontroll av den politiska maktutövningen. 

Det är tillika ägnat att på ett för samarbetet lyckligt 

sätt avtrubba motsättningarna och befordra sam

arbetsviljan inom de politiska församlingarna. Folk

omröstningen i viktiga frågor är därför ett gott medel 

i liberal anda att befordra de demokratiska arbets

metoderna. Frågan om dess vidgade tillämpning bör 

upptagas till allvarligt övervägande.

Den e f f e k t  i v i s e r i n g  av d e mo k r a t i n ,  

som här ur liberala synpunkter förordas, åsyftar 

alltså en förstärkning av kontrollen över de politiska 

instansernas arbete eller, kanske rättare sagt, en 

friare, livligare samverkan mellan »den allmänna 

rösten», den breda offentliga kulturdebatten, och det 

politiska arbetet i trängre mening.

Den adm inistrativa skickligheten, fackkunskapen, 

expertisen i all ära, men med statsverksamhetens 

väldiga omfattning i våra dagar, med den ständigt 

växande ström av politiskt arbetsmaterial som flödar 

ut över de parlamentariska instanserna och för

troendemännen, med de ökade befogenheter som un

der krigsårens fullmaktslagstiftning anförtrotts för

valtningen — med hela denna utveckling är det en 

risk för att politiken så att säga »förfackligas», blir 

svårtillgänglig, arbetsam och föga lockande, ja rentav 

tråkig för gemene man. Den fria politiska diskussio-
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a n  iMgwr och förvandlas emellanåt till visserligen 

sakkunniga, men ointressanta replikväxlingar mellan 

utredningskonumttéerna och remissinstanserna, där 

det levande samhället ofta blott representeras av de 

stora intresseorganisationernas skrivskickliga direk

törer, ombudsmän och sekreterare. Gemene man, 

företrädda av de kommunala förtroendemännen, hin

ner endast undantagsvis läsa alla de remissor som 

strömmar över dem. Icke förty har de att däröver

Ä r t h « r  l a g b r r f  

Veckojournalen den 25 maj 1941:

> Folkmöten, parti- och föreningssamm anträden, kommu

nala församlingar och organ, riksdagsplena, utskott, kommit

téer, delegationer och statsrådsberedningar — alla äro de 

integrerande led i självstyrets praktiska utövande, överallt 

gäller det att bilda sig en miming, komma åt och gripa saken, 

utbyta tankar, utreda, klarlägga, mångsidigt belysa, förhandla 

och göra upp. Var och en bidrar med sin erfarenhet, sitt 

tmnAsim» rina invändningar. Var och en gör sitt bästa för 

att resolutionen, betänkandet, förslaget och beslutet skall ge 

åtminatone något utrymme åt vad han funnit vara det vik

tigaste och lämpligaste. Den ene upptäcker vad den andre 

fe tin lt. Insikter och erfarenheter få fullständiga varandra. 

Fynd, «H*l»g och lösningar tas upp till skärskådande. Som t 

vrakas och före* åt sidan. Somt består provet och tas till 

nåder. FBrädtingalinjen liksom förlänges till allt bättre kva- 

Ktehprodnktion. Från den primitiva tolkningen i  en mötes- 
resolution av ett instruktivt reformbehov fram till utfärdan

det av den författning, vari reformen nått sin rättsliga reg

lering, är vigen ofta lång och besvärlig. Mången anser, att 

apparaturen är alltför vidlyftig och osmidig. Men tusen 

fåagCT hellre tungroddhet än den tingens ordning,

d ir dekretet avklippt alla överläggningar och förhandlingens 

v ig  »pärrala!»
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avge sina oförgripliga yttranden. Endast någon en

staka gång är en kommunal församling så uppriktig, 

att den säger ifrån att den inte hinner med i denna 

forcerade och konstgjorda offentliga debatt, fastän 

den ändock ansett sig kunna lämna det — olästa — 

kommittébetänkandet utan erinran!

Det är självfallet, att man nu icke kan återgå till 

tidigare epokers enklare former för det politiska ar

betet; det är självklart att sakkunskapen måste svara 

för den så att säga tekniska sidan av den offentliga 

verksamheten, få vara bestämmande vid beslutens ut

formning. Men såsom förhållandena nu utvecklar sig, 

är det onekligen en risk för att demokratin kan in

ifrån urholkas och blott bli en form för experternas, 

politiskt ofta mycket målmedvetna, diktatur. Det 

vore sannerligen ingen skada om hela maskineriet 

finge gå i något lugnare tempo. De politiska instan

sernas arbete kunde då lättare göras tillgängligt för 

den offentliga debatten. Offentlighet, och bättre ut

nyttjad offentlighet, är demokratins bästa stöd — 

offentlighet även i den svenska riksdagens ärevör

diga och traditionsbundna arbetsformer! Tryckfri

heten, i sitt rena väsende, sade en liberalismens 

föregångsman, Thomas Thorild, är ett folks evärder- 

liga rättighet att upplysas. Det är en medborgerlig 

plikt att begagna denna rätt.

Liberalism och socialism.

Liberalt tänkesätt, liberala arbetsmetoder, den 

liberala uppfattningen av friheten och människovär

det, av statens uppgifter och statsmaktens gränser —
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allt detta, som i människornas och folkens öppna och 
broderliga samarbete ser grundvalen för det kultu
rella framåtskridandet och som folkpartiet övertagit 
från tidigare liberala partier, med förpliktelse att 
hålla dessa värden högt i svensk politik, allt detta 
representerar i själva verket andliga krafter med 
djupa verkningar över partigränserna. Liberal håll
ning inför samhällsproblemen möter man självfallet 
icke blott inom folkpartiet. Grunderna för den poli
tiska demokrati, som under liberal ledning genom
förts i vårt land, är icke längre föremål för några 
meningsskiljaktigheter mellan de politiska partierna.

A n d e n  Per*
berättar i sina minnen som Lärare, Bonde, Tidningsman om 
lconventikelplakatets tillämpning under 1860- och 1870-talen i 
Siljansförsamlingama:

»Präster påkallade länsmän, som släpade en hop människor, 
både m än och kvinnor, i fängelse. Som grova förbrytare 
fördes de, slagna i bojor, tiH fängelset, för att de gemensamt 
läst bibeln och Luthers skrifter.»

Anders Pers, som tidigt anslutit sig till nykterhetsrörelsen 
och väckelsen, skriver om den andliga och moraliska ström
kantring, som dessa rörelser innebar bl. a.:

»Över huvud taget samlade nykterhetslogen mycket av det 
bästa folket i socknen. Ett värdigt utförande av ceremoni
erna i logen, den regelmässiga protokollföringen, behand
lingen av olika löpande ärenden, detta var i och för sig en 
dcola för deltagarna. Kom så läsning, små föredrag, ett fritt 
men ordnat meningsutbyte, så förstår man, att detta var en 
skola, som, om man ser ut över den enskilda logens ram och 
•er på arbetet i stort, betydde ofantligt för tusentals med
borgare. De kunskaper och färdigheter, som på så sätt in
hämtades, blev en ovärderlig tillgång, när demokratin tog 
ledningen i landet.»
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Den liberala uppfattningen av friheten och människo
värdet, med krav därav betingade på ett rättfär
digare samhällsskick, den var också den drivande 
kraften i den unga svenska arbetarrörelsen, vars ap
pell blev den franska revolutionens: frihet, jämlik
het och broderskap! Lika medborgarrätt för alla, 
social rättvisa och trygghet, dessa krav har utgjort 
de inspirerande krafter, som fört det socialdemokra
tiska arbetarpartiet till dess nuvarande maktställ
ning.

Men här möter en annan, efter vår mening med 
liberalismen i grunden oförenlig idéströmning, den 

s oc i a l i s t i ska ,  med sina krav på ett förstat
ligande, i den ena eller andra formen, av närings

livet, alltså en våldsam expansion av statsmakten 
på bekostnad av den enskilda medborgarens frihet. 

Den logiskt ofrånkomliga förutsättningen för den 
socialistiska tanken är föreställningen om de majo- 
ritetsbestämda politiska instansernas överlägsna för
måga, i jämförelse med de verkande krafterna i den 

fria företagsamhetens samhälle, att med sina ingrepp 

åstadkomma ej blott en rättvisare fördelning, utan 

även ökad effektivitet i folkhushållningen. Av denna 

föreställning följer, lika ofrånkomligt, anspråket att, 

med undanskjutande av oppositionen från andra sam

hällsuppfattningar, eventuellt också med undanskju

tande av riskerna för motgångar för de socialistiska 

partierna vid fria val, få genomföra och fullfölja 

socialistiska omläggningar av näringslivet. Och där 

ger — som erfarenheten nogsamt visar — det ena 

ingreppet det andra. Också tankar har sina praktiska
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konsekvenser, som i längden ingen kan undandra 

sig. De socialistiska åtgärderna måste skyddas ge

nom begränsningar av den politiska friheten; steg 

för steg, eller genom revolutionära ingrepp, skjuts 

allt vad vi menar med politisk dem okrati åt sidan: 

den totalitära staten blir slutligen den nödvändiga 

konsekvensen av näringslivets socialisering. Där

med följer också, lika logiskt ofrånkom ligt, enhets- 

partisystemet och den kulturella likriktningen. Än

dock är kulturlivets frihet väsentlig för samhällets 

andliga vitalitet och för de nyskapande mänskliga 

krafterna. Visste vi det icke förut, genom att analy

sera tankarnas innebörd och logiska sprängkraft, så

V i k t o r  R y d b e r g

i ea andrakammardebatt den 16 februari 1870 om förslag att 
medgiva andra än till statskyrkan börande aitt inneha stats
tjänst och politisk valbarhet för bekännare av annan lära än 
den kristna-protestan tiska:

»Under de strider, som även innevarande riksdag får be
vittna beträffande penningfrågor och lokala intressen — stri
der, som, ehuru nödvändiga, dock icke äro ägnade att lägga 
i dagen vad Svenska folkets representanter hysa bäst av 
känsla och upphöjdast av tänkesätt, erbjuder sig här ett till— 
£äHe att ägna en gärd av erkännande åt kristendomen som 
viil bekännelsens frihet, emedan bekännelsen skall vara ett 
uttryck av den verkliga tron, en gärd av erkännande åt rätt
visan, som är Statens grund, och åt ridderligheten, som desto 
hellre bjuder att lyssna till den svagares begäran, då han med 
rarm tacksamhet vill emottaga vad han har en naturlig rätt 
att fordra. Jag hoppas fördenskull till Gud, att vi skola bestå 
det prov, som vi i dag hava att genomgå, och att denna dag 
(kall inskrivas i våra hävder som en segerns, ej aom en ne
derlagets dag för den kristliga frihetens och det civiliserade 
samhällets sak.»



har den sista generationens erfarenheter, senast från 
Tjeckoslovakiet, givit tillräcklig vägledning.

I d e n  t o t a l i t ä r a  s t a t e n  är friheten liktydig 

med den passionerade anslutningen till det härskande 

samhällsidealet. Den yttre rättslösheten glöms i för

vissningen att tillhöra de frälstas skara — i en blind 

förtröstan att de offer staten begär, genom massornas 

torftiga konsumtionsnivå, deras nöd och fattigdom, 

genom det grymma undertryckandet av varje oppo

sition, genom de miljontals ar bets trälama, genom 

koncentrationslägrens martyrer, genom en för vaije 

fri människa löjlig eller skrämmande, pedantisk och 

enfaldig likriktning av konst, musik och litteratur. 

Man tror att alla dessa offer dock är uttryck för en 

högre kulturell disciplin, att de är värda sitt pris 

genom det slutliga förverkligandet av det fria, stats- 

lösa samhälle, som är den Marx’ska historiefilosofins 

slutmål — i en framtid som icke längre kan bestäm

mas, som rycker längre och längre bort i ett ovisst 

fjärran. Varje tvekan besvaras med en motfråga, 

vars innebörd är dödlig för den tveksamma: Stoler 

de ikke på partit? — Det är den hotfulla fråga den 

unga sovjetkvinnan Kira i Nordahl Griegs sovjet- 

roman riktar mot humanistiskt tvivlande, liberalt 

sinnade vänner.

Med snillrik intuition har diktaren här fixerat den 

andliga situation, i vilken den sovjetledda kommu

nistiska rörelsen söker bringa sina anhängare och 

sympatisörer — i alla länder! Stoler de ikke på par

tit? — litar du icke på ledningen? Litar du icke p& 

ledningens tillrättaläggning av vad som händer, litar
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fall beredde sig socialdemokraterna efter krigets 
slut att genomföra vittutseende socialistiska in

grepp i näringslivet under den »skördetid», som då 

ansågs vara inne. Lusten att använda en gynnsam 
politisk konjunktur för införande av en socialise- 

rande planhushållning skärptes av föreställningarna 

om sannolikheten av en ekonomisk depression med 

risk för arbetslöshet efter krigsslutet. Varningen mot 

»fredsoptimism» visade sig dock helt obefogad — 

utvecklingen gick icke mot prisfall och kris på ar

betsmarknaden utan tvärtom mot inflation och över

full sysselsättning. Alltför länge dröjde man att inse 

och rätta sig efter det verkliga läget. Under tiden 

råkade landets ekonomi ur balans, valutatillgångam a 

smälte hastigt samman, vi riskerar att förlora vår 

handelspolitiska frihet och därmed också m öjlig

heten att vidmakthålla och stegra vår produktions

förmåga. Näringslivet löper fara att mer och mer för

lora oljan till maskineriet. I detta läge har kristids- 
regleringarnas bekymmer naturligen skjutit sociali-

Jfsar i tz  Hellberg'

Ankedaledare i Karlstad Tidning den 18 febr. 1939:

»Det är sant att jag har ivrat för friheten och för dess 
ritta bruk. överhuvud har humaniteten varit mitt ideal, och 
den aktning för människovärdet och de gamla mänskliga strä
vandes som inrikta tig på sanning, rättrådighet, aktning för 
andra, välvilja, hjälpsamhet och sist Ute ljust, glatt och gott 
ljmne sam krydda på det hela — alltså (munterheten inbe
gripen) ganska kristliga mål, fastän jag ofta har ansetts som 
kristendorasficnde. Hur oändligt svåra dessa mål äro att för- 
rrririif — för kristna och icke kristna — har blivit en av 
s ä i levaads bittra lärdomar.»
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seringen åt sidan — men programmet har blott upp

skjuti ts, icke uppgivits. Det goda samarbetet, hänsy
nen också till motsidans argument, de fruktbara kom

promisserna, som utgjort ett hedervärt inslag i svensk 

demokrati, har under dessa år, efter Per Albin Hans

sons bortgång, skjutits mer och mer åt sidan. Onek

ligen finnes starka tendenser att använda den knappa 
majoritetsställningen till ett majoritetsenvälde, sär

skilt framträdande i det okloka skattebeslutet, med 

sin dämpning av sparviljan och sin stimulans av ka

pitalförtäringen, då läget krävde raka motsatsen.

För kommunisterna är en sådan utveckling helt i 

sin ordning. Här tvekar man icke att uppmana den 

svenska regeringen »att slå till», som i Tjeckoslova- 

kiet, om den borgerliga oppositionen skulle motsätta 

sig radikala socialiseringsåtgärder. Denna faktor i 

svensk politik, som vi väl alla, efter krigets mot- 

ståndsår, hoppades så småningom skulle kunna in

förlivas i det hävdvunna demokratiska samarbetet, 

är desto farligare, som dess förbindelser med Moskva 

gör det nödvändigt att sätta ifråga, huruvida icke 

dess lojalitet mot partivännerna utanför landet i ett 

kritiskt läge kan bliva starkare än dess nationella 

förpliktelser-

Sådant är, i en alltmera hotande internationell 

situation, dagens politiska läge. Det gäller här att 

välja friheten och det demokratiska samarbetet. 

Den liberala samhällsordningen med social trygghet 

mot inkomstbortfall och nöd, med plats för den fria 

företagsamhet, som kan skapa framåtskridande 

och ökat välstånd, de marginaler vi behöver också
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för andlig vitalitet och kulturell utveckling, den främ

jas säkrast genom en förstärkning av socialliberalis- 

mens parti. Om det socialdemokratiska arbetar

partiet härmed hänvisas till det samarbete, som tidi

gare städse varit regeln i svensk parlamentarism, så 

starkes också, enligt den politiska dynamikens reg

ler, de demokratiska krafterna inom detta parti. Går 

utvecklingen däremot den motsatta vägen, så måste 

vi motse socialistiska ingrepp i  samhällsordningen, 

enligt all erfarenhet ledande till vantrevnad och 

sjunkande effektivitet inom näringslivet, till ökad 

splittring och skärpta motsättningar inom den poli

tiska världen och mellan samhällsgrupperna.

Friheten, den sociala rättvisan, den ekonomiska 

tryggheten, det fria samarbetet mellan olika sam-, 

hällsgrupper och åsiktsriktningar, dessa grundläg

gande värden i svenskt liv säkras alltså bäst genom 

socialliberalismens parti, genom f o l k p a r t i e t . ]

Yngve Larsson.
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Ekonomisk demokratisering.

I. Tillbakablick.
Det har under senare år talats mycket om ekono

misk demokratisering av näringslivet, ekonomisk de

mokrati och liknande benämningar. Man har fram

fört olika meningar om och definitioner på dessa 

ting. Enligt min mening vore det föga praktiskt att 

börja med definitioner och försök till precisering av 

begreppens innehåll. Det är bättre att utgå ifrån de 

faktiska behov människorna känt att omgestalta de 

ekonomiska samhällsförhållandena, och studera i vad 

mån det finns något samband mellan dessa önske

mål och de föreställningar, som förbindas med de

mokratin. Livet självt, inte aprioristiska och ab

strakta definitioner, ger den bästa utgångspunkten 

för en konkret och upplysande diskussion av dessa 

spörsmål.

Förra seklets ekonomiska samhällsliv företedde i 

vårt land liksom annorstädes många brister, särskilt 

om man betraktar det genom vår tids glasögon. De 

breda lagren levde i stor fattigdom och otrygghet.
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Arbetsförhållandena var otillfredsställande och de 

arbetmndes ställning präglades av beroende och ofri

het, låt vara att patriarkalisk välvilja på inånga håll 

avlägsnade några av de värsta missförhållanden som 

eljest följt med ett sådant tillstånd. Inkomstfördel

ningen var synnerligen ojämn. Den behållna inkom

ster. — efter betalning av skatt — var i ett bety

dande antal välsituerades händer flera tiotal gånger 

större än den som t. ex. industriarbetare uppnådde. 

Likväl var det inte själva olikheten i inkomstfördel

ningen utan de breda lagrens fattigdom, som var den 

stora och primära bristen. Därmed följde nämligen 

otrygghet och åtskilliga andra svåra olägenheter.

För liberala strömningar framstod redan före sekel

skiftet ett avlägsnande av dessa brister i de ekono
miska samhällrfnrhållandena som en angelägen upp

gift. För liberala tänkare som John Stuart M ill i 

England och Adolf Hedin i Sverige var mildrandet 

av de hreda lagrens fattigdom och otrygghet samt 

en höjning av deras kulturella standard och ökning 

av deras frihet en hjärteangelägenhet. Måhända kan 

man likväl säga att under årtiondena närmast före 

och efter sekelskiftet liberalismens strid för den poli

tiska demokratin intog första rummet. Härför sak

nades ingalunda goda skäl. Den politiska demokratin 

är i högre grad en fråga om statliga beslut än vad 

t. ex. ekonomisk standardhöjning är. Dessutom är 

den politiska demokratin i viss mån en förutsättning 

for skapandet av sådana samhällsförhållanden att 

en demokratisering på det ekonomiska och sociala 

plånet genomföres. Den sociala lagstiftningen, social
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försäkringen och skattebördans fördelning samt myc

ket annat är ju direkt beroende av politiska beslut, 

vilka endast i en demokrati torde bliva av den art 
att de överensstämmer med demokratiseringskravet.

Vid sidan av striden för den politiska demokratin, 

som under liberalismens ledning ägde rum i vårt 

land med stöd från den i början av seklet fram

växande arbetarrörelsen, ägnade sig liberalerna bl. a. 

åt en humanisering av fattigvården och en första 
grundläggning av socialförsäkringen som ett medel 

att avlägsna den värsta fattigdomen och minska 

otryggheten. — Trots att de ekonomiska resurser 

samhället hade till förfogande var ringa, så länge 

flertalet medborgare levde nära existensminimum, 

var målsättningen redan för ett fyrtiotal år sedan 

ganska klar. Även andra slag av sociallagstiftning, 

t. ex. till arbetarnas skydd på arbetsplatserna, bör

jade tidigt spela en roll. Vid sidan härav fördes en 

livlig kamp mellan den liberala vänstern och den 

konservativa högern om skattebördans fördelning. 

Medan högerpartierna var varma anhängare av in

direkta skatter, vilka särskilt hårt drabbade de breda 

lagren genom en förhöjning av levnadskostnaderna, 

kämpade vänstern mot dessa indirekta skatter och 

ville lägga en större del av skattebördan på de väl- 

situerades axlar, bl. a. genom direkta skatter.

Ett halvsekels framsteg.

Om vi jämför det nuvarande läget i Sverige med 

förhållandena för femtio år sedan framgår det klart 

vilka oerhörda framsteg som åstadkommits. Produk
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tionens effektivitet Sr flerdubbelt större, inkomst

fördelningen är mindre ojämn, folkets otrygghet har 

p& väsentliga punkter försvunnit eller försvagats och 

en men demokratisk anda av likställighet och lik- 

värde har börjat tränga igenom. Vilka är orsakerna 

till detta framåtskridande, som uppenbarligen i vä

sentliga avseenden måste betecknas som en ekono

misk demokratisering, om man med detta uttryck 

förbinder därmed i den offentliga diskussionen i all

mänhet förknippade föreställningar? Några av de 

viktigaste synpunkterna till besvarande av detta 

spörsmål skall här anföras.

Den första och måhända viktigaste faktorn av alla 

är den höjning av produktionens effektivitet som 

med undantag för krig och kortvariga depressioner 

pågått med en förbluffande hastighet och stadighet. 

Från 1860 till 1940 kan man säga att levnadsstandar

den i Sverige fyrdubblades. Under 1800-talet be

tydde detta framsteg närmast att fattigdomen något 

dämpades. Vårt århundrade har sett en höjning av 

de breda lagrens standard som bragt dem åtskilligt 

över vad som rimligen kan fcallas för fattigdom. 

Uppenbarligen beror detta i främsta rummet därpå 

att produktionen per individ eller per arbetstimme 

stigit. Människorna lever ju av det som produceras. 

Produktivitetsstegringen i sin tur sammanhänger 

naturligtvis med de tekniska framstegen och den 

ston kapitalbildningen som skaffat bättre maski- 

niella och andn hjälpmedel i de arbetandes händer. 

Parallellt härmed har gått en höjning av arbets

kraftens kvalitet och kunnande i olika avseenden.
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Vårt ekonomiska system har tillåtit ett gott utnytt
jande av enskildas initiativ på alla områden av det 
ekonomiska livet. I stort sett har förhållandena präg
lats av konkurrens och tävlan mellan olika företags

former och företag, vilket verkat stimulerande. Intet 

stillastående företag har i längden kunnat hålla sin 
ställning i konkurrensen med de övriga. Mottot har 

varit: framsteg eller försvinnande. Följden av denna 

produktionsökning per individ har blivit en höjning 
av de reella inkomsterna och därmed en förbättring 

av levnadsförhållandena. I jämförelse därmed har 

det spelat relativt liten roll att nationalinkomsten 

numera fördelas mindre ojämnt än för femtio år se

dan. Den reala inkomsten per arbetande, t. ex. inom 

industrin, har inte stigit med väsentligt större pro

centtal än nationalinkomsten i dess helhet. Fördelen 

av en mindre ojämn inkomstfördelning har likväl 

blivit betydande, i det den tack vare socialpolitiken 

framför allt kommit sådana grupper till godo som in

validerna samt de gamla, sjuka och arbetslösa samt 

av andra skäl även en del arbetande grupper inom 

jordbruk och skogsbruk som ännu för några årtion

den sedan levde på en i egentlig mening proletär 

standard.

Skolväsendets och socialpolitikens betydelse.

Eftersom en förbättring utav arbetarkraftens kva

litet och de vetenskapliga framstegen väsentligt 

medverkat till produktionsstegringen måste vårt 

högre och lägre skolväsende och dess utveckling
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framhållas som en utav huvudfaktorerna bakom det 

ekonomiska framåtskridandet. De bättre utbildnings

möjligheterna för de breda lagren har betytt en 

relativ ökning av antalet människor med sådan ut

bildning att de kan klara t. ex. enkelt kontorsarbete 

och en relativ minskning av tillgången på sådan ar

betskraft, som endast är i stånd till icke kvalificerat 

kroppsarbete. Denna förändring av tillgången på de 

olika slagen av arbetskraft har i sin tur lett till att 

skillnaderna i lön mellan dessa slag av arbetskraft 

väsentligt minskats. Enkelt kontorsarbete avlönas 

inte längre som mot slutet av förra århundradet tre 

å fyra gånger så högt som vanligt kroppsarbete. 

Skillnaden i lön är numera icke väsentlig.

Den sociala lagstiftningens, bl. a. socialförsäk

ringens betydelse är uppenbar. Sverige har här före 

andra världskriget ingalunda varit banbrytande. An 

i dag är vår folkpension väsentligt lägre än i en rad 

stater i Amerikas Förenta Stater. Större inter

nationellt intresse har den svenska kollektivavtals- 

lagstiftningen tilldragit sig. Uppenbart är att inrät

tandet av arbetsdomstolen år 1928 i mycket hög grad 

bidragit till att minska antalet arbetskonflikter. 

Denna svenska pionjärinsats på det sociala området 

utfördes som bekant under intensivt motstånd från 

den svenska socialdemokratin, vilket är lika avslö

jande som detta partis mångåriga ovilja att ge tjänste

männen representation i arbetsdomstol och arbets- 
råd.

Uppfattningen att ovan berörda faktorer snarare 

in  t  ex. fackföreningsrörelsen är huvudorsaken till
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standardhöjningen för de breda lagren bestyrkes av 
en internationell jämförelse. I Förenta Staterna 
har nämligen en motsvarande utveckling ägt rum 
och levnadsstandarden stigit — t. o. m. till l&ngt 
högre nivå än den svenska — utan att man 
kan säga att fackföreningarna förrän på trettiotalet 
spelat någon väsentlig rolL Men detta betyder inga
lunda att de fackliga organisationerna i vårt land 
varit utan väsentlig betydelse. Tvärtom har de sä

kert på olika sätt varit ett viktigt medel till för
bättring av de breda lagrens ställning både mate

riellt och psykologiskt. De fackliga organisationerna 
utgör ett betydande skydd för de arbetande mot 
standardsänkning under ekonomiska depressioner 

med omfattande arbetslöshet, vilka utan organisa
tionernas broms skulle kunna leda till en allvarlig 

löne- och standardsänkning för de arbetande. Dess

utom har fackorganisationen ökat tryggheten och 

försvagat känslan av beroende hos arbetarna, som 
tidigare hade en svag och ofördelaktig ställning vid 

sina förhandlingar med företagens ledning. Riskerna 
för godtyckliga avskedanden och orättvis behandling 

av olika slag har kunnat till stor del avlägsnas.

Skattepolitiken.

Naturligtvis har den direkta beskattningens allt

mera progressiva karaktär utövat ett utjämnande 

inflytande på inkomstfördelningen. Liberalismen har, 

som redan påpekats, alltid förordat att beskattningen 

awäges m. h. t. skattebetalarnas bärkraft. Men den 

har samtidigt framhållit att man inte får gå för långt



i försök att överföra inkomster från de välsituerade 

till andra. Ett gammalt liberalt motto lyder som föl

jer: ea sd jämn inkomstfördelning som är möjlig 

M m  att skada de välståndsbUdande krafterna. De 

breda lagren har ingen glädje av att statskassan be

rövar de mera välsituerade medborgarna större de

len av deras inkomster, ifall det enda resultatet av 

et: sådant skattesystem är att det ekonomiska 

framåtskridandet och kapitalbildningen motverkas, 

sä art i själva verket rätt snart standarden även för 

de breda lagren blir lägre än den eljest kunde varit. 

Än en gång må det betonas, att det icke är inkomst

olikheten i och för sig utan de breda lagrens fattig

dom som är det stora onda.

Med den politiska demokratins införande och be

fästande samt den stigande ekonomiska och kultu

rella standarden för folket har följt en mera demo

kratisk anda i näringslivet. Den arbetande behöver 

inte längre som förr bildligt talat stå med mössan i 

handen i alla sina relationer med överordnade.

»Statsingripanden» — en sekundär faktor.

Det sagda anger några drag av utvecklingen fram 

till andra världskriget. Framstegen har varit oer

hörda, den saken måste betonas, även om mycket 

återstår att göra. Uppenbarligen har den gynnsamma 

utvecklingen ej i främsta rummet varit resultat av 

direkta statliga beslut. Även om socialförsäkringen 

och skolväsendets utbyggnad tillhör de avgörande 

faktorerna, måste andra faktorer som bidragit till 

höjningen av produktionens effektivitet sannolikt
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tillskrivas ännu större betydelse. Härom kan man 

måhända tvista. Uppenbart är emellertid att direkta 

statliga ingripanden i näringslivet genom överföring 

av vissa näringsgrenar till statlig eller kommunal 

drift eller offentlig dirigering av näringslivet spe

lat en relativt liten roll för detta framåtskridande. 

Allra minst kan man säga att statliga åtgärder, som 

varit utslag av en principiell socialism spelat nå

gon väsentlig roll. I  stort sett har framstegen ägt 

rum genom en fri ekonomisk utveckling i hägn av 

en samhällspolitik utan principiellt socialistiska drag. 

Det har varit en utveckling snarast i vad man nu

mera kallar den sociala liberalismens tecken. Det

samma kan sägas om utvecklingen i andra länder 

där en relativt hög standard i ekonomiskt och kul

turellt avseende kunnat uppnås, t. ex. Förenta Sta

terna, Kanada, Australien, Storbritannien, Holland, 

Belgien, Schweiz, Norge och Danmark. I länder där 

socialistiska experiment gjorts under de senaste tret

tio åren i mera väsentlig utsträckning, t. ex. Frank

rike, Tyskland och Österrike, torde framåtskridandet 

ha varit långsammare än i förutnämnda grupp av 

länder. (Otillräckliga informationer om Ryssland gör 

att detta land måste uteslutas från en dylik jäm

förelse men det är uppenbart att standarden där är 

mycket låg.) Denna iakttagelse saknar naturligtvis 

ej intresse, även om internationella jämförelser av 

denna art aldrig kan tillmätas något egentligt bevis

värde i fråga om olika samhällssystems verkningar 

i ekonomiska eller andra avseenden, allra minst på 

längre sikt.
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II. Arbetsuppgifter för framtiden.

Mot bakgrund av denna utveckling är det ganska 
lätt att i väsentlig mån ange vad slags förändringar 

av samhällets ekonomiska och sociala organisation, 

som for flertalet svenska medborgare framstår som 

särskilt önskvärda. De krav som därvid allmänt torde 

ställas kan sammanföras under fem huvudpunkter.

1. En utvidgning och fördjupning av alla med

borgares frihet betraktas som önskvärd. Organisa

tionsformer som härvidlag har negativa verkningar 

får alltså betraktas som olämpliga, såvida de ej med

för mer än kompenserande fördelar i andra avse

enden.

2. Medborgarnas trygghet mot långtgående in

komstbortfall i händelse av sjukdom, olycksfall, in

validitet, ålderdom och arbetslöshet samt barnfamil

jernas skydd mot väsentlig standardsänkning till 

följd av kostnader för barnen bör steg för steg ökas. 

Utsikterna för alla arbetsvilliga att erhålla arbete 

bör tryggas långt utöver vad fallet hittills varit. 

Samtidigt bör naturligtvis näringsidkamas trygghet 

mot godtyckliga och plötsliga statsingripanden som 

undergräver förutsättningarna för deras verksamhet 

och därmed för deras ekonomi förstärkas, delvis av 

samma skäl som den i mera inskränkt bemärkelse 

aociala tryggheten ökas. Å andra sidan bör trygg

heten ej köpas genom införande av metoder som 

inskränker de väsentliga slagen av frihet eller i 
högre grad avtrubbar de stimulanser till arbete, an-
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strängning och initiativ, vilka hittills visat sig som 
verksamma medel att befrämja framåtskridandet.

3. En förbättring av de materiella levnadsvillko
ren genom en höjning av den reella inkomsten per 
invånare är självfallet av många skäl önskvärd. Bl. a. 

skapar den förutsättningar för en bättre bostads
standard och en kulturell standardhöjning genom 
att alla kulturella värden lättare bringas inom räck

håll för hela folket, när ekonomin ger ökade möj
ligheter till studier läsning, konstintresse, besök på 

teatrar, biografer, resor i in- och utland m. m. så
dant.

4. Av mindre betydelse än dessa tre mål men 
också viktigt är det fjärde, nämligen att reducera 

olikheterna i inkomstfördelningen, i den mån dessa 

ej har någon produktiv funktion och alltså ej bidra

ger till en höjning av flertalets standard. Eller po

sitivt uttryckt, en utjämning av inkomstfördelningen, 

som inte skadar de produktiva krafterna väsentligt 

och som därför på lång sikt medför en höjning av 

de breda lagrens standard, framstår i och för sig 

som önskvärd, s&vida den icke kan anses strida mot 

billighet och rättvisa och ej heller medför nackdelar 

i fråga om de förut berörda tre önskemålen. Av 

uppenbara skäl måste emellertid en betydande in

komstolikhet kvarstå ifall ett system med enskilt 

näringsliv och byggt på uppmuntran åt människor 

som gör särskilda insatser skall bibehållas. Därför 

kommer tyngdpunkten ur liberal synpunkt att ligga 

inte på försök att med samhällsmakt framtvinga en 

inkomstlikhet, som skulle verka skadlig för alla,
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utan på att så långt möjligt lika chanser ges åt alla 

barn och ungdomar att komma fram i samhället 
och utnyttja sina krafter. En effektiv ståndscirkula
tion blir ur denna synpunkt ett centralt krav på 

samhället

5. I den mån det ej inkräktar väsentligt på de 
förut berörda fyra önskemålen framstår en spridning 

av inflytandet i det ekonomiska samhällslivet på 
allt flera händer som en fördel. Det är inte bra om 

det överväldigande flertalet medborgare känner sig 
som »styrda» av ett mycket Htet fåtal »styrande». 
Hänsyn till produktionens effektivitet sätter emel
lertid troligen rätt snäva gränser för här före
liggande möjligheter. Man kan absolut inte säga 
att de arbetandes rätt att själva välja ledning inom 
ett ekonomiskt företag skulle vara ett naturligt 
demokratiskt krav. En sådan tanke är tvärtom en 
falsk analogi med den politiska demokratins former, 
vilket i det följande skall visas. Snarare måste man 
här liksom på tal om inkomstolikheterna betona 
vikten av att alla människor dels ges en chans att 
arbeta sig fram till ledande befattningar och dels i 
arbete av alla slag får den rörelsefrihet och de möj
ligheter till aktiv medverkan, initiativ och inflytande 
som omständigheterna medger.

Uppenbarligen kan en förändring i samhället, som 
ur en eller flera av här berörda synpunkter framstår 
som fördelaktig i ett eller flera andra hänseenden 
ha icke önskvärda verkningar. I sådana fall måste 
m avvägning göras med hjälp av värderingar, som 

knappast kan anges på ett enkelt och preciserat sätt.
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En viss enhetlighet i fråga om dessa värderingar 
inom en nation har inte utan grund betraktats som 
en av de viktiga förutsättningarna för att ett demo
kratiskt samhällssystem skall kunna fungera utan 
svåra slitningar. Genom en sådan enhetlighet min
skas ju riskerna för uppkomsten av djupgående mot
sättningar mellan olika folkgrupper.

Den ekonomiska demokratiseringens innebörd.

Med utgångspunkt från det här anförda skulle 
man kunna karakterisera en process av ekonomisk 
demokratisering på följande sätt. Den bör vara en 

utveckling som gör chanserna mera lika och inkomst- 
olikheterna och olikheterna i inflytande mellan olika 
grupper mindre än förut, samtidigt som den befräm

jar en anda av likställdhet i samhällslivet utan att 
för uppnående av dessa gynnsamma förändringar 

använda medel, som väsentligt bromsar det ekono
miska framåtskridandet, så att stegringen av den 

ekonomiska och kulturella standarden hålles tillbaka, 
önskvärt är i stället att framåtskridandet befrämjas, 

samtidigt som de väsentliga slagen av frihet och 
trygghet befästes och fördjupas. Till dem hör utan 

tvivel det fria konsumtionsvalet, som ger den en
skilde möjlighet att själv bestämma hur han vill dis

ponera ån inkomst och fördela sin konsumtion. Med 
användande av ett annat slag av terminologi skulle 

man också kunna ange som ett bidrag till karakteri

stiken att utvecklingen bör bidra till klasskillnader

nas mildrande och försvinnande. Även från denna 

utgångspunkt är det uppenbart att standardhöjning
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en for de breda lagren är viktigare än att inkomst- 
oBkheterna minskas. Det är av större betydelse att 
flertalet människor får inkorasten höjd från 5.000 till

10.000 än att antalet människor med inkomster på
50.000 eller 100.000 kr. minskas. Tvärtom kan före
komsten av ett visst antal sådana lockande poster i 
samhället vara en stimulans som befrämjar initiativ 

och ett fullt utnyttjande av särskilt värdefull arbets
kraft och därigenom bidra till en standardhöjning 
för flertalet.

Vi har nu kommit fram till frågan på vilka vägar 
en ekonomisk demokratisering av denna art kan 
främjas.



III. Vägar till ekonomisk demokratisering.
Uppenbarligen är åtgärder, som kan bidraga till 

en höjning av produktionens effektivitet och därmed 
till en förbättring av levnadsvillkoren för hela fol
ket i ekonomiskt, socialt och kulturellt hänseende, 
ägnade att underlätta en utveckling i den riktning 
som här betecknas som ekonomisk demokratisering. 
För att åstadkomma den önskade effektivitetshöj
ningen är man emellertid i främsta rummet hänvi
sad till de krafter, som uppburit framåtskridandet 
under tidigare perioder. De statliga åtgärderna har 
till största delen endast indirekt inverkan, men denna 
kan naturligtvis i alla fall vara av stor vikt. En sär
skild betydelse får man tillmäta en fortsatt utbygg

nad av undervisningsväsendet, varigenom möjlig
heterna till teoretisk och praktisk utbildning för
bättras. En utvidgning av stipendiesystemet, var
igenom de ekonomiska utbildningshindren avlägsnas, 
är ur denna synpunkt betydelsefull. God nytta torde 
det också kunna göra att utarbeta ordentliga prog
noser- för behovet av arbetskraft med olika slags 
utbildning, t. ex. sjukvårdspersonal, lärare, ingen
jörer etc. När trånga sektioner uppkommer, som 
t. ex. för närvarande i fråga om lärare för yrkes
utbildningen, kan de i mycket hög grad hålla till

baka effektivitetshöjningen. Uppenbarligen spelar de 

statliga understödjande insatserna dessutom en myc

ket stor roll vid främjandet av den vetenskapliga 

forskningen. Liksom stadsplaneringen utövar ett väl

görande inflytande på samhällslivet och därmed på
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produktivitetens utveckling inom städerna, kan en 
mera genomförd regionsplanering leda till rationel

lare transportleder och en mera praktisk lokalisering 

utav olika slags verksamhet, ökat stöd åt standardi- 
seringsverksamheten är en annan väg att höja effek

tiviteten utan att därför i minsta mån åstadkomma 

den likriktning, som man på åtskilliga håll med orätt 
tror skulle följa med standardisering. Däremot måste 

man ställa sig mycket tveksam till frågan huruvida 

genom lagstiftning framtvingade statliga struktur- 
rationaliseringskommittéer av det slag, som f. d. 

statsrådet Myrdal tillsatte, kan utöva något väsent

ligt välgörande inflytande. Tills vidare förefaller 

det mera sannolikt att frivilligt ordnade överlägg

ningar av denna art i näringslivets egen regi men 

naturligtvis med representanter för tjänstemän och 

arbetare kan bidraga till vissa slag av effektivitets

ökning och ekonomisering.

Risken för en oklok politik.

Mycket viktigt är naturligtvis att staten och andra 

offentliga institutioner tillser att de inte av oförstånd 
direkt motverkar de ekonomiska framstegen. Onö

diga eller illa skötta statliga regleringar och stats- 

monopol kan ha en tillbakahållande verkan. Lika 

uppenbart är att ett olyckligt skattesystem som 

väsentligt minskar sparandet och avskräcker från 

initiativ kan verka som en broms på den ekono

miska utvecklingen. Att närmare beröra detta spörs

mål i har förevarande sammanhang skulle emeller
tid föra för långt. Några synpunkter anföres i det
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följande. I övrigt nöjer jag mig med att hänvisa till 
den diskussion som förts i anslutning till finans
minister Wigforss skattehöjningar år 1947, vilka en

ligt min mening i längden får för samhällsekonomin 
och de breda lagren skadliga verkningar.

Offentliga företags effektivitet.

Ett slag av positivt arbete från det allmännas sida, 

som måhända borde ägnas större uppmärksamhet än 
hittills, är försök att höja effektiviteten i de företag 

som redan ligger under statlig eller kommunal regi. 

För närvarande vet man föga eller intet om hur deras 

effektivitet förhåller sig i jämförelse med motsva
rande eller liknande företag i enskild regi. Det är 

egendomligt att våra ledande socialister, som är så 

intresserade av socialistiska problemställningar, to

talt saknar intresse för sådana jämförande undersök

ningar. De skulle ju bl. a. kunna ge goda uppslag 

rörande möjligheterna att öka effektiviteten inom 

båda slagen av företag, måhända icke minst inom de 

statliga. Med detta vill jag naturligtvis ingalunda ha 

sagt att de senare alltid skulle vara mindre väl orga

niserade än de enskilda, även om detta är en över

tygelse som hyses på många håll inom affärslivet. 

Men det är ytterst sannolikt att detta ej sällan är 

fallet. Innan staten påtar sig att genom olika kommit

téer hjälpa det enskilda näringslivet i dess rationali

sering, vore det naturligt om den började shemma», 

d. v. s. med komparativa undersökningar och därpå 

grundade effektivitetsstegrande åtgärder inom de 

egna företagen.
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Utbildningsfrågor.

Jag har redan understrukit vilken avgörande be

tydelse ur effektivitetssynpunkt det har att bild- 
ningsmöjlighetema sättes inom räckhåll för alla. Det 
behöver väl ej här påpekas, att bildningens höjande 
dessutom är ett mål i och för sig själv och att detta 
ingalunda har någon sekundär plats jämfört med 
ekonomiska syften. Förbättring av yrkesutbildningen 
och ökade studiemöjligheter, bl. a. genom kvälls
kurser av alla slag, synes vid sidan om utvidgade sti
pendier vara en av vägarna att uppmuntra dem som 
har intresse och fallenhet för vidareutbildning. Ur här 

behandlade synpunkter är detta icke endast en me
tod att höja produktionens effektivitet och därmed 

förbättra levnadsvillkoren. Det är också en väg att 
minska inkomstolikheterna, eftersom ökad utbild
ning bidrar till att minska antalet och därför öka 

knappheten på dem som sysslar med icke yrkeslärt 

arbete. Då det i huvudsak är sådant arbete som är 
mycket lågt avlönat, innebär en inkomstförhöjning 

åt denna grupp i och för sig ett socialt framsteg. Ej 
minst m. h. t  den kvinnliga arbetskraften och dess 

relativt låga avlöning är detta av stor betydelse — ur 

samhällets lika väl som ur kvinnornas synpunkt. Att 

bittre utbildning naturligtvis också höjer inkom
sterna för de grupper, som skaffar sig en s&dan, är 

självklart och naturligtvis i hög grad önskvärt. En 

demokratisering av undervisningsväsendet i denna 
vidsträckta bemärkelse är dessutom ett av de vik
tigaste hjälpmedlen att skapa förutsättningar för en 

lielip gtåndtcirkidaticm och därmed reducera betydel-
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sen av de privilegier som förr i tiden varit förenade 
med födsel i det inflytelserika samhällsskiktet. Att 
minska allt som kan betecknas som s&dana privile
gier är en viktig sida av den ekonomiska demokrati
seringen. Tyvärr är det ej uteslutet att skärpningen 

av skatterna på förmögenhet och arv i vårt land ge
nom 1947 års beslut drivits så långt, att det kan med
föra en tendens hos de i enskilda företag bestäm
mande att tilldela sina söner och svärsöner och kan
ske så småningom även sina döttrar och svärdöttrar 

ekonomiskt ledande poster i företagen utan att lika 

energiskt som eljest skulle vara fallet eftersöka den 
för arbetet mest kvalificerade. Risker av detta slag 

torde visserligen ej finnas i de största företagen men 
måhända i en del av de andra. Det är angeläget att 

eventuella tendenser i denna riktning motverkas, 

vilket naturligtvis ingalunda betyder ett underkän
nande av den stora betydelsen av uppväxt i en 

lämplig miljö och av att personer i tid utbildas för 

sin kommande verksamhet, varför de ledande affärs

männens barn i många fall kan vara synnerligen 

väl lämpade att efterträda sina fäder. Men de kan 
då också visa det i konkurrens med andra.

Fackorganisationer och sociallagstiftning.

De fackliga organisationerna och den sociala lag

stiftningen har nämnts som viktiga faktorer, vilka 

bidragit till den ekonomiska demokratiseringen un

der detta århundrade. Säkert har de också en viktig 

roll att spela i framtiden. Organisationsväsendet är 

ännu knappast mer än en generation gammalt för
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arbetarna och ännu yngre för jordbrukare och 
tjänstemän. En vidare utveckling är därför naturlig. 
Att den kommer att resa många problem är uppen

bart, t  ex. för statstjänstemannens vidkommande. 

I detta avseende hänvisas till den principiellt upp
lagda partimotion, som folkpartiet väckte vid 1948 

års riksdag och som utarbetats efter samråd med par
tiets tjänstemannadelegation.

De framsteg på organisationsväsendets område som 

sammanhänger med vad man brukar kalla Saltajö- 
badsandan kan bli av största betydelse. Dessutom 

har de fackliga organisationerna börjat verka för en 

ökning av deras medlemmars intresse för en steg
ring av effektiviteten såsom enda vägen att i väsent

lig mån höja deras standard. Insikten håller på att 
sprida sig att ytterligare åtgärder för ändring av 

inkomstfördelningen är av ringa betydelse i jäm

förelse med produktivitetsstegringen. Något av det 

viktigaste som fackorganisationerna ur denna syn
punkt skulle kunna åstadkomma vore att ackord

sättningen ej göres så stel att den står hindrande i 
vägen för införande av nya och arbetssparande me
toder. Lika naturligt som det är att tekniska fram
steg leder till en förbättring av de arbetandes in

komster, lika orimligt är det att kräva en ackord

sättning som vid speciella förbättringar i vissa arbets
metoder skulle leda till språngvisa och våldsamma 
inkomststegringar just för de direkt berörda arbe
tarna. Ett sådant system skulle bromsa införandet 
av de bättre metoderna, som ofta förutsätter kapital- 
krävande anläggningar. De överenskommelser som
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numera i vissa industrier träffas om ackordsrikt- 

punkter — grundade på en objektiv arbetsvärdering

_ innebär en lovande utveckling. Detsamma gäller

den allt vanligare metoden att noggrant pröva alla 

uppslag till förbättringar från de arbetande och 

belöna alla uppslag som visar sig användbara.
Det faller utanför ramen för denna framställning 

att närmare diskutera de spörsmål som samman

hänger med organisationernas krav på lojalitet från 

medlemmarnas sida och de konflikter som detta 

kan medföra genom att denna lojalitet kan strida 

mot samhällets krav. Det förefaller tills vidare icke 

tillräckligt motiverat att försöka lösa här uppkom

mande problem genom lagstiftning. Snarare tyder 

erfarenheten på att dessa spörsmål liksom så många 

andra bäst klaras utan tvångsingripanden från sam

hället, i det man i stället litar till den demokratiska 

inställning och förståelse för intressemotsättningarna 

samt vilja att ta hänsyn, som vuxit fram under 

mellankrigstiden och som man hoppas skall fort

sätta att tillväxa. Ledarna för de fackliga organisa

tionerna har här under det senaste decenniet gjort 

insatser som förtjänar den största respekt och er

kännande.

Inkomstnivellering och skattepolitik.

Det är ej oviktigt att både inom de fackliga orga

nisationerna och på annat håll förståelse vinnes för 

synpunkten att en nivellering av inkomsterna mel

lan högt utbildad arbetskraft och sådan utan yrkes

utbildning icke kan drivas hur långt som helst utan
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skadliga verkningar. De ekonomiska stimulanserna 

till yrkesutbildning genom utsikt till förbättrad stan

dard torde ej kunna undvaras. Frågan om tjänste

männens löneställning kan bl. a. ses ur denna syn

punkt Ur liberal synvinkel finns det anledning att 

varna mot de nivelleringstankegångar, som ofta 

framträtt i den socialdemokratiska tankevärlden. 

Det kan ej nog understrykas att det viktigaste eko

nomiska likhetskravet är såvitt möjligt lika chanser 

men däremot icke en konstlad absolut inkomstlikhet.

Dessa synpunkter har betydelse även för spörs

målet om skattetryckets höjd för olika grupper. Man 

kan inte till samhället indraga den överväldigande 

delen av en genom ökade prestationer eller initiativ 

uppnådd inkomststegring utan att stimulansen till an

strängningar minskas. Det är knappast rationellt att 

förfara på sådant sätt att t. ex. läkare och tandläkare 

minskar sina arbetsprestationer just under en period, 

då det råder den största brist på sådan arbetskraft, 

varpå tillgången endast långsamt kan ökas. Ej hel

ler är det klokt att gå över den gräns, som fram

kallar allvarliga psykologiska reaktioner från spa

rarna just under en period, då ökat sparande är sär

skilt behövligt. Ett sådant förfaringssätt innebär att 

man »skadar de välståndsbildande krafterna».

I själva verket har man genom den progressiva 

direkta beskattningen i vårt land redan till samhället 

indragit den överväldigande delen av företagens in

komster, i den mån dessa ej användes för kapital

bildning mom företagen. Aktiebolagens skatter till 

det allmänna kommer fr. o. m. 1948 att uppgå till ca
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46 % av vinsten. Av ålterstående ca 54 % brukar om
kring 7/10 utdelas till aktieägarna, d. v. s. 38 % av 

vinsten. Enligt en nyligen gjord undersökning er- 

lägger emellertid dessa ca 46 % därav — d. v. s. 17,5 

% av vinsten — i skatt. Aktieägarna får alltså dis

ponera ca 20,5 % och det allmänna i skatt 46 + 17,5 

=  63,5 % av vinsten. Detta innebär att »amhallet 

troligen förbrukar minst tre gånger så mycket av de 

för konsumtion tillgängliga bolagsinkomstema som 

enskilda gör. Då skattesystemets verkningar ej här 

skall närmare diskuteras tjänar detta påpekande 

endast som grundval för ett påstående vars riktig

het ingen torde kunna på allvar bestrida. Även den 

mest övertygade anhängaren av tron att man genom 

en ökad progressivitet av skattesystemet kan på

verka inkomstfördelningen måste i varje fall medge, 

att utrymmet för ytterligare åtgärder av detta slag 

nu är så litet att det inte kan spela någon väsentlig 

praktisk roll, om man ej vill acceptera en medvetet 

produktivitetssänkande skattepolitik. Att detta står 

fast och insikten därom sprides inom alla politiska 

partier är av vikt för den politiska debatten. Den 

av folkpartiet intagna ståndpunkten är att man ge

nom 1947 års skattebeslut redan gått över gränsen 

i fråga om beskattning på sparande och företagsam

het på ett sätt, som i längden kommer att verka 

skadligt just för de breda lagren. Det vore ur den 

ekonomiska demokratiseringens synpunkt mera ra

tionellt att använda skattesatser som ej får de påta-
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tefe .|y— — « verkningarna och I stUllet Antika 

rfegar att med Indirekta skatter 1 större grad 

lif-friili» de vaUiiurradrt lyxkonsumtion.

Trygghet för arbete.

En av de allra viktigaste hjälpmedlen att åstad- 

faoaana en ekonomisk demokratisering ar naturligt- 

vis att skapa en bog och jämn sysselsättning samt en 
kanria av visshet hos människorna att den ar- 

beisvilliga alltid kan påräkna arbete, frånsett kort

variga överflyttnings- och omställningsperioder och 

nåhanda en viss säsongarbetslöshet. Detta är den 

s, k. fulla sysselsättningens problem. Tanken att ge

nom en s. k  aktiv konjunkturpolitik förhindra eko- 

jnnikta depressioner har först utarbetats av libe- 

a h  wyM t» ekonomer och har i vårt land likaledes 

fonw ats av liberala ekonomer redan innan de poli- 

lirfri partierna fick hand om saken. Den har i och 

för sg ingenting med socialisering att göra. Det finns 

ingenting som tyder på att problemet endast skulle 

famna Jösas i ett samhälle, där det allmänna direkt 

kontrollerar väsentligt större delar av näringslivet 

m  för närvarande. Från liberalt håll har man med 
*>«ka framhållit icke endast att den höga och jämna 

•vwkftttainfea är önskvärd i och för sig, utan 
***^*å att förekomsten av allvarliga ekonomiska de- 
preaionrr (kulle vara en fara för den ekonomiska 

bAttan. Dt svåra arbetslöshetskriserna framstår 
®*B k~»*tlnnaHs att krav på långtgående ilats- 
lagripmlin, socialistiska eller andra, av paykolo- 

AéI kaj alla u talk ter att vinna gehör, om aå-



dana kriaer skulle utbryta, även om de föreslagna 
åtgärderna till a tor del är irrationella och haller sig 
kvar alltför länge efter kriaen. Man har vidare på 

liberalt håll understrukit att problemets lösning en
dast är möjlig genom frivillig och förtroendefull 
samverkan mellan samhällets organ, näringslivets 
organisationer och de enskilda företagen samt att 

en internationell samordning av konjunkturpolitiken 

är av nöden.

Problemet är naturligtvis icke endast att för
hindra depressioner utan också att förebygga infla

tion eller sådan överkonjunktur och överfull syssel

sättning som den år 1948 rådande. Den »överfulla» 

sysselsättningen och den bristande samhällsekono
miska balansen leder nämligen till reglerings- och 
ransoneringssystem, som i och för sig minskar 

trivseln för medborgarna och som dessutom medför 

en sänkt produktivitet i samhällsekonomin. Dess

utom åstadkommes lätt en överrörlighet hos arbets
kraften, som också väsentligt reducerar effektivi

teten. Man har därför anledning anta. att »full» sys

selsättning, t. ex. i genomsnitt cirka 95 procent sys

selsatta, franseu säsongarbetslösheten, kan leda till 
en högre produktkxnsvolymoch båttre levnadsstmn- 

dard for hela folket än en »övertuii* sysselsättning 

av det slag som förekommit i Sverige år 1947. t~ ex. 

97 eller 98 procent skulle göra. En förutsättning är 

då en effektiv och human arbetslöshetsförsäkring, 

som skyddar de tillfälligt arbetslösa mot en allvarlig 

standardsänkning. Av vikt är naturligtvis att så vitt 

möjligt icke endast sysselsättningen hålles på en
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hög nivå utan att en känsla av trygghet kan skapas 

för att detta skall bU möjligt i framtiden. En sådan 

trygghet är nämligen ett värde i och för sig själv. 

Den bidrar i icke ringa mån till att människorna 

känner sig fria och oberoende. Man har emellertid 

— som redan påpekats — anledning anta att en på

litlig lösning av dessa problem endast kan bli möj

lig genom internationell samverkan. Allvarliga de

pressioner eller kriser i utlandet kan ej undgå att 

verka störande på Sveriges ekonomiska förhållan

den. Därför beror en lösning av detta spörsmål lik

som så många andra på att krig och krigsspänning 

undvikes och en anda av internationellt samarbete 

åstadkommes.

Inkomstbildning och penningvärde.

Ett av de allvarligaste problem som bibehållandet 

av en ständigt hög och jämn sysselsättning gett upp

hov till är frågan hur utan statligt ingripande en 

sådan löne- och inkomstbildning skall kunna tryg

gas som är förenlig med ett fast penningvärde. 

Erfarenheten från de senaste två åren tyder på att 

det icke är möjligt att åstadkomma detta, ifall över
full sysselsättning med ett ständigt inflationstryck 

och därmed följande brist på arbetskraft får fort
sätta. Även med hänsyn härtill gäller alltså i fråga 

om sysselsättningsgraden det gamla ordet att lagom 
är bäst. Naturligtvis har en folkgrupp vars inkom

ster skall bestämmas en naturlig känsla att det finns 
risker för att andra grupper längre fram kan erhålla 

större »förbättring» — med därav följande prissteg-
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ringsrisk — och att det därför är klokast att ta till 

i överkant. Med hänsyn härtill är det för penning

värdets bevarande naturligt, ifall ungefärligen sam

tidigt förhandlingar kan äga rum mellan olika grup

per av arbetare, tjänstemän och företag samt mellan 

jordbrukarna och det allmänna, så länge nuvarande 

typ av jordbruksreglering består. På det sättet kan 

nämligen varje part erhålla trygghet för att ej de 

andra partema kräver och erhåller inkomststeg

ringar som leder till inflation.

I nära samband med detta spörsmål står frågan om 

ett förebyggande av allvarliga arbetskonflikter, som 

innebär en social olycka och en produktionsnedsätt- 

ning i och för sig och som måste skapa otrygghet 

och risker för hela samhällslivet. Även här talar 

starka skäl för försök att åstadkomma en viss sam

tidighet vid förhandlingarna. Frågan om vilka om- 

röstningsregler i de fackliga organisationerna som är 

bäst ägnade att främja rättvisa och fredliga upp

görelser är ett lika viktigt som svårt spörsmål.

Konkurrensen är produktiv.

För att produktionens effektivitet skall kunna 

upprätthållas är det viktigt att konkurrensen och 

tävlan i näringslivet bevaras. Liberala iakttagare är 

i varje fall överens härom. Människomas natur är 

sådan att just tävlan sporrar och alldeles särskilt en 

tävlan, där den som klarar sig bra vinner både eko

nomiska fördelar och prestige. Emellertid finns i det 

moderna näringslivet starka tendenser till monopo

lis tiska överenskommelser, som innebär en mer eller



mindre fullständig reglering av marknaden och där

med vissa möjligheter till uttagande av höga priser. 

Man har anledning tro att dessa monopolistiska 

överenskommelser till stor del beror på den osäker

het och de krisartade förhållanden med förlust- 

bringande priser som brukar framkallas av de eko

nomiska depressionerna. Kan en hög och jämn sys

selsättning och god konjunktur bibehållas, bortfaller 

en stor del av behovet av dylika konkurrensregle- 

rande överenskommelser. Emellertid kan man inte 

helt förlita sig härpå. Därför är det av den största 

betydelse att samhället bibehåller en effektiv över

vakning över ekonomiska sammanslutningar av detta 

slag. Just från liberal synpunkt är detta ännu mera 

naturligt än måhända från socialistisk. Ty intet kan 

vara mera stridande mot den liberala samhällstypen 

än enskilda monopol, som beskattar allmänheten till 

egen fördel genom orimligt höga priser. Lyckligtvis 

råder inom det svenska näringslivet en allmänt 

spridd övertygelse att förebyggande av dylika miss

bruk är i näringslivets eget intresse. Hur skulle man 

annars kunna med framgång bemöta kritiken av 

näringsfrihetens samhälle och effektivt göra de jäm

förelser med ett mera socialistiskt organiserat 

näringsliv, vilka är nödvändiga för att övertyga folk
majoriteten om det första systemets fördelar?

Konkurrensen mellan olika företag och företags
former bör naturligtvis ske på lika villkor. I princip 

råder enighet härom mellan de enskilda företagen 

och konsumentkooperationen. Däremot är man på 
socialistiskt håll långt mindre övertygad därom. Man
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hyser ju en viss förkärlek för statliga monopol, som 

befrias från all konkurrens och har ej sällan visat 

lust för privilegier åt statliga företag, som konkurre

rar med enskilda. Inom den samhälleliga bostads

politiken tycks på en del håll i landet tendenser 

ha insmugit sig till direkt premiering utav vissa 

byggnadsföretag, t. ex. vid fördelningen av tomter, 

så att enskilda entreprenörer berövas möjligheten 

att visa sin förmåga att producera billigare än t. ex. 

kommunala byggnadsproduktionsföretag. En sådan 

utveckling är betänklig, då ingenting torde så effek

tivt kunna bidraga till tillhandahållandet av goda 

bostäder till lägsta möjliga kostnad som att fri täv

lan får råda mellan de olika företagsformerna. En 

dylik tävlan kan bibehållas även när själva det 

bostadsägande företaget är kommunalt.

När man från socialistiskt håll ofta pekar på 

lämpligheten av att de arbetande själva äger sina 
produktionsmedel, varför företagen borde ägas och 
kontrolleras av de arbetande själva, blir svaret 

från liberal synpunkt att den svenska näringsfri
heten ingalunda hindrar sådana företag. Dylika de 

arbetandes egna producent-kooperativa företag har 

för övrigt försökts inom vissa branscher, t. ex. bygg

nadsindustrin, utan att uppnå någon större fram

gång. Den som tror på deras möjligheter har all 

anledning att visa det genom praktisk handling. 

Det är märkvärdigt vilket ringa intresse de ledande 

svenska socialisterna ägnat dessa möjligheter till 

konkret bevisning.
Ur liberal synpunkt kan det inte ifrågakomma att
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förbjuda sådana företagsformer eller n&gra andra. 

Tvärtom förefaller det troligt att ett mångskiftande 

näringsliv där olika företagsformer existerar sida vid 

sida i och för sig innebär ett skydd mot en skadlig 

monopolism. Den svenska konsumentkooperationen 

har i detta avseende utövat ett hälsosamt inflytande. 

Att lägga hinder i vägen för konsumentkooperatio

nen ter sig därför för en socialliberal åskådning lika 

onaturlig och oberättigat som att tilldela den några 

särskilda privilegier. Den konsumentkooperativa 

företagsformen harmonierar i långt högre grad än 

t. ex. statliga monopol med den ekonomiska demo

kratiseringstanken. En fri utveckling av ett konkur

rerande privat och kooperativt näringsliv är därför 

önskvärd.

Vill man bevara konkurrensen är det av största 

betydelse att ny företagsamhet inte försvåras utan 

tvärtom uppmuntras. Detta förutsätter hänsyn vid 
skattepolitikens utformning. De fria avskrivnings- 

reglema har i detta avseende varit av den allra stör

sta betydelse och de i pressen antydda socialistiska 

planerna på att här åstadkomma en förändring 

måste beklagas, över huvud är goda villkor för den 

mindre företagsamheten i landet en ofrånkomlig 

förutsättning för att man skall kunna lita på att i 

längden en tillräckligt livaktig konkurrens äger be
stånd. De större företagens konkurrensreglerande 
överenskommelser befinner sig nämligen om de dri
ves över en viss punkt i ständig och hälsosam fara 

genom att individualistiska småföretagare utvecklar 
sin rörelse efter egna linjer.
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Finansiell maktkoncentration bekämpas.

För att åstadkomma den önskade rörligheten, smi

digheten och spridningen av inflytandet är det na

turligt att tendenser till onödig ekonomisk och finan

siell maktkoncentration i näringslivet motverkas. Ur 

liberal synpunkt är i stället en decentralisering av 

den ekonomiska makten i och för sig att föredraga. 

Därför måste man se med skepsis på dylik makt

koncentration vare sig den äger rum hos ett fåtal 

enskilda eller hos stat och kommun. Det finns inom 

ramen för nuvarande lagstiftning utrymme för en del 
företeelser rörande vars existensberättigande man 

kan hysa tvivel. Systemet med flerdubbel rösträtt i 
aktiebolag möjliggör för ägare av en rätt liten del av 

aktierna att kontrollera hela företaget. Alldeles sär

skilt blir detta fallet när en liten minoritet kan kon

trollera ett s. k. holdingbolag, som i sin tur kontrol
lerar ett stort antal företag. En helt annan sak är 

att vissa slag av industriell produktion kan med för

del bedrivas endast i stora koncerner, vilket ofrån

komligen ger deras ledning ett vidsträckt ekonomiskt 
inflytande som emellertid begränsas i den mån en 

effektiv internationell konkurrens förekommer.

Vill man motverka den finansiella maktkoncen

trationen är få saker viktigare än att de enskilda 

företagen förblir oberoende av bankerna, vilka efter 

den första efterkrigskrisen under första delen av 

tjugo-talet faktiskt hade det avgörande inflytandet 

inom en mycket stor del av det svenska näringslivet. 

Med hänsyn till önskvärdheten av ett sådant obe

roende är det viktigt att företagen icke av skattelag-
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stiftnmgen hindras från konsolidering. Även ur 

denna synpunkt är rådande avskrivningsregler av 

den största betydelse. Att konsolideringen dessutom 

bidrar till att underlätta en politik av hög och jämn 

sysselsättning och skapa trygghet för de anställdas 

sysselsättning är uppenbart.

I viss mån torde det vara möjligt att åstadkomma 

en successiv spridning av äganderätten till de ekono

miska företagen genom en ökad kapitalbildning hos 

de breda lagren. Denna är dessutom av den största 

betydelse med hänsyn till behovet av en omfat

tande kapitalbildning utan vilken den ekonomiska 

och sociala standardhöjningen i vårt land ej kan 

genomföras i önskvärd takt. överhuvud taget är före

komsten av ett spar kapi tal i varje familj ägnat att 

underlätta lösningen utav nästan alla de problem 

som kan anses sammanhänga med en ekonomisk 

demokratisering. Emellertid är det inte nog med att 

kapitalbildningen hos de breda lagren ökas, det är 

också nödvändigt att den till en del sker på ett så

dant sätt, att den kan bidra till en ökning av det 

riskbärande sparandet, vilket hos de mera väl- 

Btuerade numera minskas genom den starkt progres

siva direkta beskattningen. Det gäller med andra ord 

att kanalisera även de mångas sparmedel på ett så

dant <ätt, att det kan bidraga till mera riskbärande 

investeringar. Å andra sidan är det naturligt att 

många människor i främsta rummet tänker på att 

med eget kapital skaffa sig ett eget hem, men det är 

ingenting som hindrar att detta till en del finansieras 

med inteckningslån och att den enskildes sparmedel



utöver det kapital, han själv investerat i det egna 
hemmet, erhåller annan placering. Att finna prak
tiska organisationsformer till befrämjande av en dy
lik utveckling är en angelägen uppgift.

De mindre företagens roll.

Det underlättande av småföretagsamheten, varom 
ovan talats, kan naturligtvis också bidra till en decen
tralisering av de ekonomiska avgörandena. Med hän
syn härtill är det en nackdel att den höga bolags- 
beskattningen gör det vida mera riskfyllt att starta 

ny produktion inom nya företag än inom existerande 

storföretag. Går det illa minskas ju  vinsten i stor
företaget och det allmänna betalar sin del genom 

minskad skatt. Uppkommer däremot förlust i ett ny

bildat företag, blir det helt och hållet det tillskjutna 

kapitalet som får ta stöten. — Då har samhället in

tagit en mera förstående hållning på ett annat vik

tigt område, nämligen inom jordbruket. Betydelsen 
av att jordbruket i huvudsak bedrives av självägande 
bönder är uppenbar. Samhälleliga kreditåtgärder som 

underlättar detta är därför i högsta grad motiverade, 
och har också vidtagits. Sedan kan man alltid disku
tera den större eller mindre lämpligheten av olika 

kreditgränser samt den uppenbara olämpligheten av 

att förhindra icke jordbrukare att inköpa ett jord

bruk och dylika spörsmål.

Med hänsyn till det nyss sagda är det angeläget 

att det allmänna långt mer än hittills intresserar sig 

för de mindre företagens problem, ökat stöd åt ut

bildningen inom hantverk och småindustri samt an



strängningar att bereda dessa företag lämpliga loka

ler är viktigt, liksom naturligtvis åtgärder som 

underlättar deras kreditförsörjning och avsättning 

på utlandet av de mindre företagens produktion. 

Härvidlag liksom i fråga om den tekniska rådgiv

ningen har under senare år en början gjorts som det 

gäller att fortsätta efter de linjer för vilka näringar

nas egna representanter hyser förtroende. Många 

socialistiska ekonomer har accepterat tanken att den 

mindre företagsamhetens roll i näringslivet skulle 

vara sjunkande och att — som redan Karl Marx på

stod — koncentrationen av den ekonomiska verk

samheten till de större företagen skulle drivas allt 

längre. Erfarenheten har visat att detta är en av de 

många förutfattade socialistiska meningar som är en 

ren illusion. Den bör ej få sätta sin prägel på det 

allmännas näringspolitiska inställning.

Arbetsplatsens demokratisering.

En glädjande utveckling under de senaste åren är 

de tendenser i arbetslivet som man kan kalla för 

»arbetsplatsens demokratisering». Inom folkpartiet 

har man av uppenbara skäl hälsat denna utveckling 

välkommen. Den skrift som en av partiet tillsatt dele

gation redan för några år sedan utgav om riktlinjerna 

för »industriell demokrati» bär vittnesbörd om detta 

intresse. Huvudtankegangen bakom strävandena att 

främja en utveckling av detta slag är en önskan att 

de som arbetar i ett företag skall känna sig som 

medarbetare med gemensamt ansvar och gemensamt 

intresse. En mera aktiv medverkan från allas sida
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med initiativ och uppslag kan därigenom främjas, 

medan det t. ex. icke torde vara möjligt att göra det 

genom att överföra företagen i statlig ägo och göra 

alla arbetande till statsanställda. Vad som efter

strävas är naturligtvis icke endast ökad effektivitet 

i produktionen utan i lika hög grad ökad trivsel i 

arbetet och en bestämd känsla av trygghet hos de 

anställda. Det är mycket glädjande att LO, TCO och 

Sv. Arbetsgivareföreningen genom ett »ramavtal» 

berett väg för ordnandet av företagsnämnder i denna 

anda.

Arten av den medverkan som kan åstadkommas 

genom företagsnämnder, skyddskommittéer och lik

nande institutioner, vilka kompletterar de fackliga 

organisationernas och förtroendemännens verksam

het kan naturligtvis icke i dag preciseras. Vi står i 

början av en utveckling vars resultat på längre sikt 

ej kan förutsägas. Men en sak är uppenbar. Det är 

ej genom statlig lagstiftning eller tvång som denna 

lovande utveckling bäst befrämjas. Liksom de fack

liga organisationerna har vuxit fram, funnit for

merna för sitt arbete och i frihet sökt lösa sina pro

blem — till stor del i samverkan med företagens or

ganisationer — så torde endast en fri utveckling på 

detta område kunna leda till ett gott resultat. Här är 

ej platsen att närmare diskutera företagsnämndernas 

uppgifter och problem. En hänvisning till den nyss

nämnda folkpartiskriften om industriell demokrati 

får ersätta en närmare diskussion.



Företagens socialvård.

En annan sida av problemet bör omnämnas. Vad 

man skulle kunna kalla för företagens egen social- 

twrd tilldrar sig med rätta ett tilltagande intresse. 

Fonder för pensionering av de anställda växer nu 

varje år kraftigt i höjden tack vare rätten till skatte

fri avsättning. Man kan fråga om inte tendensen att 

företagen bekostar stipendier och räntefria lån åt 

yngre anställda, som vill utbilda sig vidare, skulle 

kunna främjas på liknande sätt. Även frågan om 

företagens medverkan vid ordnandet av fritidsgår

dar och semestermöjligheter för de anställda och 

deras familjer förtjänar intresse ur synpunkten 

huruvida det allmänna kan skattevägen stimulera 

en lovande utveckling. Åtgärder av detta slag och 

företagens stöd åt sport och idrottsliv kan med all 

rätt betyda mycket för känslan av samhörighet.

Att knyta de anställda fastare vid företagen utan 

att använda former som motverkar ett naturligt be

hov att under vissa förutsättningar byta arbetsplats 

är också angeläget. Man har här börjat diskutera 

sådana åtgärder som en årsgratifikation åt de arbe

tare som varit i tjänst tolv månader utan att vara 

frånvarande från arbetet under några strödagar som 

kan antas vara självtagen ledighet. Ur psykologisk 

synpunkt intressantare är måhända den gamla tan

ken huruvida arbetarna skulle kunna erhålla andel 

i företagens vinst. Erfarenheten av försök i denna 

riktning i utlandet talar emellertid inte för att myc

ket kan uppnås denna väg men å andra sidan finns 

det anledning att fortsätta arbetet med detta spörs
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mål. På sina håll har man försökt att ge arbetarna 

andel i vinsten från en avdelning, vars produkti

vitet de har vissa möjligheter att påverka, medan 

den enskildes insatser ju i regel inte nämnvärt på

verkar vinsten i varje fall i ett stort företag. Då mö

ter emellertid svårigheten att en viss avdelnings 

vinstresultat endast kan fastställas genom en ganska 

artificiell uppdelning. Man har även sammankopp

lat tanken att ge de anställda andel i vinsten med 

tanken att utbetala beloppen såsom aktier i före

taget eller utlova förräntning av dessa medel, om de 

insätts i företaget, efter samma procentsats som ut

delningen på aktierna utgör i förhållande till bo

lagets totala kapital. Endast försök från företag, som 

intresserar sig för dessa problem, kan ge tillräckligt 

material för en bedömning av därmed förknippade 
möjligheter.

Förval tartanken.

Den anda som råder i samhällslivet kan natur

ligtvis i hög grad bidraga till eller försvåra en ut

veckling sådan som den vilken här betecknats som 

ekonomisk demokratisering. En känsla av socialt 

ansvar på alla händer är härvidlag särskilt bety

delsefull. De enskilda företagen får inte betraktas 

som aktieägarnas privatsak som de kan hantera efter 

gottfinnande. En inkompetent ledning som fördärvar 

ett företag gör skada icke endast för aktieägarna 

utan också för de anställda. Snarast bör ledningen i 

ett företag, därom råder numera i näringslivet en 

rätt stor enighet, betrakta sig såsom förvaltare av



ett viktigt produktionsmedel i ägamas, de anställdas 

och samhällets intresse. Tanken att ledningen blott 

skulle eftersträva att på kort sikt ge ägarna största 

möjliga vinst framstår numera lyckligtvis såsom 

orimlig. Det är intresset för företagets sunda ut

veckling på lång sikt som bäst kan förena hänsyn 

till de anställdas, samhällets och ägarnas berättigade 

intressen. I den mån en demokratisering på arbets

platsen äger rum, torde man kunna hoppas på en 

liknande psykologisk utveckling bland de anställda, 

i den mån den ej redan ägt rum. Klart är att samma 

känsla av socialt ansvar kräves av de stora fack- 

organisationerna, vilka nu erhållit en sådan omfatt

ning och styrka att deras verksamhet aldrig kan ses 

som ett led allenast i en verksamhet för medlem

marnas omedelbara intresse utan att hänsyn tas 

också till de allmänna återverkningarna på sam

hällslivet.

Vid sidan av känslan av socialt ansvar är det en 

annan förändring i den psykologiska inställningen 

som framför allt bör eftersträvas. Jag tänker på ett 

erkännande att allt arbete, väl och plikttroget utfört, 

är lika »fint». I den mån tendenser till yrkeshög- 

färd och klasskansla försvinner, beredes vägen för 

förhållanden i arbetslivet som i ordets egentliga me

ning innebär en ekonomisk demokratisering.

En verklig revolution.

En utveckling pa olika områden av det slag som 

här ovan antytts skulle på en generation kunna 

medföra en revolution i samhällslivet. Hur långt
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från 1920-talets förhållanden omedelbart efter första 

världskriget är vi inte i dag — vilken förändring till 

det bättre har ej ägt rum — trots att eller kanske 

snarare till följd av att socialiseringstankama ej fått 

spela någon nämnvärd roll. Stora ytterligare fram

steg skulle bli möjliga under loppet av en genera

tion. Vem kan bestrida att genom en sådan utveck

ling icke blott en allmän höjning utav den ekono

miska standarden skulle bli möjlig utan även en 

verklig demokratisering av det ekonomiska livet? 

Gamla privilegieställningar skulle försvinna, en 

känsla av likvärde och likställighet befästas, delak

tighet i inflytande spridas och en stämning av sam

verkan och samhörighet utvecklas.



IV. Socialliberala eller socialistiska vägar 
för den ekonomiska demokratiseringen.

Den utveckling som här i korta drag angivits som 

möjlig inom ramen för ett socialliberalt samhälle 

kan uppenbarligen innebära att sekelskiftets gamla 

privilegiesamhälle med dess även i vårt land ej helt 

obefintliga drag av »roffarkapitalism» försvinner. 

I dess ställe träder ett samhälle där fattigdomen är 

borta och social trygghet vunnits, där känslan av 

frihet och självständighet fördjupats och alla män

niskor kan känna sig som medarbetare för det ge

mensamma bästa. Huru fjärran är icke denna ut

veckling från den som den marxistiska socialis

men föreställde sig! Enligt dess schema skulle ut

sugningen av de arbetande massorna bli alltmera 

utpräglad, medan rikedomarna koncentrerades på 

ett fåtal kapitalisters händer, samtidigt som produk

tionen sammanfördes till jätteföretag. Slutligen skulle 

de utsugna massorna resa sig för att med våld »ex

ploatera exploatörerna» och införa det socialistiska 

samhället. Det kan vara skäl att erinra sig denna 

socialistiska profetia, när man bedömer de nuvarande 

socialistiska försöken att lägga beslag på termen 

*ekonomisk demokrati» som en benämning för vad 

som i verkligheten är ett socialistiskt program, låt 

vara mer eller mindre omstöpt i förhållande till 

äldre modeller, men i hög grad präglat av kollek- 

tivistiska tankegångar. En typisk exponent för detta 

förfaringssätt är Ernst Wigforss, som i vintras sam

lade «ina socialistiska tankar i en liten skrift som
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han gav titeln »Ekonomisk demokrati». Han beteck

nar därmed en politik vars tre huvuddrag är socia

lisering, planhushållning och industriell demokrati. 

En jämförelse mellan de socialliberala vägarna för 

den ekonomiska demokratiseringen och de socialis

tiska linjerna kan vara ägnad att belysa social- 

liberalismens innebörd, samtidigt som det visar var

för det socialistiska alternativet måste tillbakavisas.

Den principiella åskådning herr Wigforss företrä

der vid diskussionen av dessa spörsmål är som man 

kunde vänta densamma, som finnes redovisad i det 

socialdemokratiska partiets principprogram vilket 

senast reviderades år 1944. Några citat ur inled

ningen till detta program skall belysa vad den sven

ska socialdemokratien menar med avlägsnandet av 

det kapitalistiska samhället och införande av socia

lismen. I programmets allmänna grundsatser anges 

socialdemokratiens mål vara att »så ordna det borger

liga samhällets ekonomiska organisation att bestäm

manderätten över produktionen lägges i hela folkets 

händer». Det nuvarande samhället utmärkes utav 

»fåtalets makt att tillägna sig frukterna av de mångas 

arbete». Vidare har utvecklingen samlat »makten 

att bestämma över kapitalets förvaltning i ett fåtal 

händer, medan flertalet för sin bärgning blir be

roende av de beslut som detta fåtal fattar på grund

val av sitt enskilda intresse eller sitt enskilda om

döme om vad samhällets intresse kräver. I detta be

roende har de arbetande massornas otrygghet sin 

rot.» Därför vill man införa »en ny produktionsord

ning som icke styres av ensidiga och begränsade

7 97



vinstintressen». »Inom stora och växande delar av 

näringslivet äro ägare och arbetare skilda klasser, 

klasskampen blir en ofrånkomlig konsekvens. Social

demokratien vill åter förena arbetarna och egendo

men.» »Men under stordriftens tekniska förutsätt

ningar måste kollektiva former skapas för delaktig

het i egendomen. På grundval av samhällets ägande

rätt eller samhällets kontroll över produktionsmed

len vill socialdemokratien» skapa nya former för 

produktionens organisation. »Med de arbetandes ge

mensamma bestämmanderätt följer deras gemen

samma ansvar, varje medborgares skyldighet att 

åtaga sig det arbete och fullgöra de uppgifter som 

krävas för effektiv organisation av produktionen.»

Uppenbarligen är den svenska socialdemokratien 

bestämd att införa kollektiva former för äganderät

ten och bestämmanderätten över produktionen. Detta 

skall ske genom en väsentlig utvidgning av samhäl

lets äganderätt och i övrigt genom en kontroll som 

väl även kan benämnas en dirigering av närings
livet.

Våra dagars socialism — ett utslag av konservatism.

Även den som medger det berättigade i mycket av 

den socialistiska kritiken av det samhälle som i v&rt 

land fanns ännu under detta århundrades första år
tionden måste betona att socialdemokratien ifråga 
om vägarna ut ur detta tillstånd intager en utpräg

lat dogmatisk hållning. Man vet i förväg att endast 

de kollektivistiska organisationsformerna kan inne
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bära en lösning på problemet att öka tryggheten, fri

heten, självständigheten etc. Man utesluter från bör

jan den möjligheten att en successiv omdaning av det 

socialliberala samhället utan att väsentligt öka sam

hällets äganderätt eller permanenta centraldirige- 

ringen utöver t. ex. 1930-talets tillstånd skulle kunna 

innebära en lösning. I stället håller man i detta vä

sentliga avseende fast vid de slutsatser som socia

listerna under 1800-talet nådde på grundval av stu

dium av dåtidens förhållanden. Man påverkas inte på 

ett avgörande sätt av att den ekonomiska och sociala 

utvecklingen sedan dess varit en helt annan än 1800- 

tals-socialisterna förutsatte. I  grund och botten är 

därför det socialistiska tänkandet konservativt i en 

dålig bemärkelse, då det icke tycks kunna frigöra 

sig från slutsatser, som varit betingade av helt annat 

erfarenhetsmaterial än det nu föreliggande. Man vill 

eller vågar inte taga steget fullt ut och säga att det 

finns ingen anledning att a priori utesluta möjlig

heten av att en ekonomisk demokratisering och stan

dardhöjning bäst befrämjas, om man avböjer att be

träda de vägar av förstatligande och centraldirige

ring, som sedan gammalt varit och är de socialis

tiska! A andra sidan finns det naturligtvis heller 

ingen anledning att a priori bestrida att dessa meto

der inom vissa områden kan vara riktiga. Uppgiften 

blir att med stöd av erfarenheten söka komma till 

slutsatser, om vilka vägar som bäst leder till de 

uppsatta målen.
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Det socialistiska samhället.

Som en bakgrund för en kortfattad diskussion av 

dessa spörsmål kan det vara lämpligt helt allmänt 

karakterisera de två slag av samhällstyper, som här 

tävlar: det socialistiska och det socialliberala. För att 

ställa skillnaderna i skarpare belysning är det natur

ligt att man jämför å ena sidan ett relativt fullstän

digt socialiserat samhälle, varpå man ju  har exem

pel på olika håll och å andra sidan ett socialliberalt 

samhälle av den typ vi känner från vårt eget land. 

Socialisten vill till väsentlig del ersätta »det enskilda 

vinstintresset» — jakten efter »profit» — med något 

annat som drivkraft inom ekonomien. Det är »sam

hällsintresset» som skall vara avgörande för det 

ekonomiska livet. Vem skall då avgöra vad som är 

.samhällsintresse? Jo, naturligtvis myndigheter av 

något slag. Hur skall man kunna inrikta människor

nas verksamhet på detta samhällsintresse? Jo, efter

som flertalet människor knappast är eller i nära 

framtid blir 100 procentigt altruistiska och inte kan 

väntas anstränga sig till fullo för en verksamhet 

blott emedan någon myndighet angiver den som 

samhällsintresse, så finns det ingen annan utväg än 

att deras insatser på ett eller annat sätt dirigeras 

genom av myndigheterna uppställda direktiv bakom 

vilka står en samhällelig tvångsmakt. Man bör inte 

förbise att åtskilligt arbete är monotont och tråkigt 

och att en tillräcklig mängd av sådant arbete knap

past framkommer utan att människorna antingen 

lockas dit eller på andra vägar anvisas att utföra 

detta arbete. I den mån de enskildas vinstintressen
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skjutes åt sidan, måste samhället tillgripa tvång i 

olika former. Erfarenheten visar att ett reglerings- 

samhälle i växande grad kommer att använda kon
troll och dirigering. Priskontrollen är till en början 

relativt mild men leder så småningom till sned

vridning av produktionen, som i sin tur framkallar 

produktionsdirigerande offentliga åtgärder. Ju längre 

ett sådant system äger bestånd, desto fullständigare 

blir dirigeringen. I diktaturstater står koncentra

tionslägren som den skrämmande bakgrunden till en 

dirigering av detta slag. — Dessutom är det svårt 

att se hur en fri lönesättning skulle kunna äga rum 

inom ett dylikt socialiserat samhälle. Statsreglerade 

löner förefaller vara en ofrånkomlig konsekvens. 

Därmed följer alltså att fackorganisationerna för

lorar större delen av sitt inflytande. Eller skulle 

verkligen fackorganisationerna strejka mot staten, 

som troligen styres bl. a. av deras förtroendemän? 

Skulle staten erkänna sig besegrad av de strejkande 

eller se alla sina ekonomiska planer kullkastade? 

Säkert ej. Men då bortfaller också meningen med 

strejken och rätt snart själva strejkrätten.

Socialliberala samhällsdrag.

Det socialliberala samhället bygger i princip på 

uppmuntran, lockelse, ekonomisk belöning. Det fin

ner icke moraliskt mindervärdigt att använda så

dana ekonomiska stimulanser under förutsättning att 

verksamheten präglas av social ansvarskänsla. Lika 

väl som våra socialdemokrater erkänner ackord- 

systemets berättigande, hävdar man i ett social-
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liberalt samhälle att en köpman, hantverkare och 
industrimän som gör särskilda insatser, kan göra an- 
språk på en väsentligt ökad ersättning och en bättre 
levnadsstandard för familjen och honom själv. Ju 

storre och bättre prestationer han utför, desto större 
tenderar hans ersättning att bli. Detta får ej fattas så 
att människomas insatser inom förvärvsverksamhe
ten kan bedömas med ledning av deras arbetsinkom
ster. Men i regel är det så att för envar av dem ut

sikt till större ersättning lockar till en inriktning av 
deras arbete i mera produktiv riktning. När männi
skorna på detta sätt lockas över till de områden, där 
deras verksamhet behövs och därför är lönande, be
hövs inte kommendering. Människorna kan få käns
lan av fritt val ifråga om utbildning och arbete. 
Andan i samhället blir en annan än den måste vara 

under socialistiska förhållanden. Det är icke nöd
vändigt att här påpeka de allvarliga problem som 
måste lösas också i ett socialliberalt samhälle, för att 
ett tillfredställande tillstånd skall anses föreligga. 

De har berörts i det föregående. Det räcker med på
pekandet att alla system har brister. Att sådana kan 
påvisas också under socialliberala förhållanden är 
alltså minst av allt — som många socialister tycks 
mena — något tillräckligt argument för övergång 

till socialism. Det är i stället en jämförelse mellan 
dessa två olika system som behövs och ett därpå 
grundat val som måste träffas.

Det kan knappast råda något tvivel om att ett 
wnhälL» som i större grad bygger på frihet och i 

mindre grad på dirigering och tvång, måste erbjuda
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gynnsammare förutsättningar för den politiska de
mokratien. Ett samhälle där flertalet människor är 
statsanställda saknar några av de väsentligaste 
förutsättningarna för demokratiskt liv. Jag hänvisar 
här till den framställning som givits av general
direktör öme i hans bekanta arbete om »Ekonomisk 
demokrati» (Rörande den centraldirigerande »plan- 
hushållningssocialismen» och den politiska demo
kratin se det följande.) Uppenbart är också att 
ett samhälle där man endast gått halva vägen i socia- 
liseringshänseende både beträffande förstatligande 
och centraldirigering måste till väsentliga delar — 
även om i mindre grad — lida av samma brister 
som det mera fullständigt socialiserade.

Låt mig nu efter dessa inledande anmärkningar 
övergå till en diskussion av de socialistiska ansprå
ken att förstatligande och centraldirigering utgör 
två nödvändiga medel för den ekonomiska demo
kratiseringen. Därvid bör naturligtvis samma krite
rier och värderingar läggas till grund som i det före
gående. På vilka vägar kan man bäst uppnå vad som 
önskas ifråga om frihet, trygghet, ekonomisk och 
kulturell standardhöjning, likställdhet och sprid
ning av möjligheterna till självständiga insatser?

A. Förstatligandesocialismen.
Vad först förstatligandet beträffar, så är det all

mänt erkänt att det finns områden där statlig före

tagsamhet är naturlig, emedan ett monopol inte kan 
undgås och åtskilliga skäl då talar för att detta
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monopol bor vara offentligt. När socialisterna emel

lertid kr anhängare av ett mycket vidsträckt för
statligande är motiveringen för denna deras stånd

punkt en annan än den som gäller produktivite- 
tco i den ena eller andra näringsgrenen. De rätt- 
trogna socialisterna reducerar — som av program

met framgår — enskildas inflytande över det eko

nomiska livet för att därigenom frigöra de anställda 
firån det beroende, som det anses innebära att vara 
underkastad beslut av enskilda personer. Herr Wig- 
forss och andra socialister föreställer sig att den som 

är anställd i ett statligt och kommunalt företag och 

underkastad ar betsdisciplinen under andra tjänste

man. skall känna sig bra mycket friare och mindre 

utsatt för godtycke än den som arbetar i enskilda 

företag. Denna tro torde nog kunna betecknas som 

en ren illusion. Förstatligandet av den engelska 

kolindustrin, som ur vissa synpunkter är mycket 

lärank, vittnar med full tydlighet härom. Detta 

trots att i detta speciella fall onekligen vissa skäl 

talarif för skapandet av långt större produktiva en- 

beter än de tidigare och att då en del effektivitets- 
argument kunde anföras till förmån för ett förstat

ligande. Det socialistiska »frihetsargumentet» är 

ohållbart
For att undgå beskyllningar för doktrinarism som 

naturligtvis måste bli följden av en ståndpunkt byggd 
på sä verklighetsfrämmande antaganden som de av 

herr Wigforw gjorda, faller många socialdemokra

ter i regel tillbaka på ett effektivi tetsresonemang 
efter följande linjer: Vi vill förstatliga en ekonomisk
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v e rk sam h e t blott när den på detta sätt kan tänkas 
bli mera effektiv än tidigare. Vid första påseendet 
förefaller detta vara en alltigenom odoktrinär stånd
punkt som kan vinna anslutning på alla håll Emel
lertid visar det sig vid närmare påseende för det 
första att ståndpunkten inte är korrekt redovisad, då 
uppenbarligen även andra hänsyn än verkningarna 
på effektiviteten måste tagas. Man har därvidlag 
möjligheter till godtyckliga antaganden, t. ex. av 
ovan angivna slag rörande friheten. Men för det 
andra har ett socialistiskt parti som accepterat nyss
nämnda ståndpunkt full frihet att i varje konkret 
fall dekretera, att just i detta fall kommer ett för
statligande att leda till höjd effektivitet. Därom kan 
man ju icke med 100 procentig bestämdhet veta 
något i förväg, i varje fall icke så att någon kan 
tvingas att erkänna att skälen mot förstatligande 
är överväldigande. Ett socialistiskt parti som i alla 
aktuella fall kommer till slutsatsen att förstatligande 
är olämpligt, skulle knappast kunna betecknas som 
socialistiskt annat än till namnet, ej i verkligheten. 
En sådan ståndpunkt skulle stå i direkt strid med 
de principiella grundsatser som ovan citerats från 
det socialdemokratiska principprogrammet. Det bleve 
ju då inte längre tal om att överge den kapitalistiska 
produktionsordningen och att skapa en ny på grund
val av samhällets äganderätt eller samhällets kon
troll över produktionsmedlen. I själva verket för
håller det sig så att de socialdemokrater i vårt land 
liksom annorstädes — som tror på principprogram
met — har en förkärlek för förstatligande och en tro
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på dess effektivitet och fördelar i andra avseenden 
över mycket vidsträckta områden av näringslivet. 
Man behöver endast betrakta vad som skett i ut
landet, där socialdemokratin erhållit tillräcklig makt 

och haft en chans att förverkliga sitt program, för 
att icke behöva hysa något tvivel på denna punkt. 
Jag hänvisar till att även kortvarigt maktinnehav i 

England, Frankrike för att icke tala om vissa av 
Östeuropas stater medfört viktiga socialiserings- 

beslut. De svenska socialisternas något större för
siktighet är uppenbarligen ej uttryck för någon prin

cipiellt avvikande hållning.

Liberalismen och det statliga företagandet.

A andra sidan måste det understrykas, att den 

liberala ståndpunkten innebär en viss skepsis mot 

förstatligandets fördelar ur effektivitets- och frihets- 
synpunkt, ja ur flertalet här relevanta synpunkter. 

Utöver de områden där ett monopol under alla om

ständigheter är naturligt — t. ex. i postväsendet — 

och måhända även vissa områden, där beskattningen 

spelar en dominerande roll för priset, tycks det icke 

finnas någon väsentlig del av produktionen eller di

stributionen som naturligt bedrives under det stat

liga monopolets form. Det betyder naturligtvis inga

lunda, att staten skall berövas möjligheten att äga 

ekonomiska företag som konkurrerar med enskilda. 

Men detta bör ske på absolut lika villkor. I de fall 

där sådant prövats, har det veterligen icke lett till 

att de offentliga företagen konkurrerat ut de en

skilda. Erfarenheten talar alltså onekligen ej för att
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det skulle finnas någon sådan överlägsenhet hos den 
statliga företagsamheten, som den socialistiska stånd

punkten förutsätter. Skälen till att staten i allmän

het icke är en lämplig företagare är ofta diskute

rade och kan här ej närmare behandlas. Valet av 

chefer i sådana företag kan lätt komma att ske med 
utgångspunkt från andra hänsyn än dugligheten, 

t. ex. politiska meriter. De statliga företagen blir 

lättare byr&kratiserade och besitter därför mindre 
smidighet och anpassningsförmåga än de enskilda. De 

senare har lättare att taga risker än de förra. Med 

någon överdrift kan det sägas att i enskilda före-

I
tag är det viktigaste att göra det som är bra, medan 

i offentlig affärsföretag den första omtanken är att 

inte göra misstag. Naturligtvis kan dessa svagheter 

i viss mån avlägsnas genom friare organisationsfor

mer för statliga företag vilket med en viss fram

gång prövats i vårt land, där f. ö. tjänstemanna

gruppernas höga kvalitetsnivå gör att resultaten av 

offentlig affärsverksamhet blir bättre än i många 

C andra länder, över huvud verkar det som om sven

ska statsföretag står sig utomordentligt väl vid en 

jämförelse med utländska statsföretag i samma 

branscher. På den kommunala företagsamheten kan 

■ i viss mån analoga synpunkter tillämpas som på den 

statliga, men det skulle föra alltför långt att här dis

kutera dess naturliga område och begränsning.

För en liberal uppfattning förefaller det uppenbart 

att de som är anställda i offentliga företag ej är 

friare eller mera självständiga än de som arbetar i 

enskilda. Om en generaldirektör eller en direktör
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för ett enskilt företag när en depression inträffar 

måste avskeda ett antal kollektivavtalsanställda ar

betare, blir effekten därav för de senare ungefär den

samma. Däremot blir arbetsmarknadens frihet min

dre, ju mer den statliga företagsamheten utsträckes, 

då staten i längden ej kan finna sig i att fackför

eningarna tillgriper landsomfattande strejker mot 

staten själv. Tanken förefaller som redan påpekats 

egendomlig att den socialistiska statens represen

tanter skulle komma till slutsatsen att de strej

kande nu har tröttat ut och »besegrat» staten och 

att därför deras villkor måste uppfyllas. Även om 

dessa risker för de fackliga organisationernas fri

het ej framträtt vid ett begränsat förstatligande, 

torde deras tillväxt i händelse av en mera omfat

tande socialisering ej kunna bestridas. Därför är det 

ej heller säkert att tryggheten i längden blir större 

för de anställda, ifall ett stort antal företag förstat

ligas. Snarare kan man tänka sig att riskerna för 

godtycke från en allsmäktig statsmakt blir större än 

motsvarande risker för godtycke från enskilda före

tagsledares sida än i ett samhälle av nuvarande typ.

Småföretagsamhet och äganderätt.

Med hänsyn till spridningen av möjligheterna till 

självständiga insatser är det uppenbart att småföre- 

tagsamheten ger flera chanser än de stora företagen. 

Ett större antal människor kan bli företagsledare 

eller ha anställning av sådan art, att den medger 

ett mycket självständigt handlande. Men en sådan 

decentralisering av näringslivet och företagandet för
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utsätter uppenbarligen enskild äganderätt. Hur 

skulle annars en spridning av initiativ och ledning 

bliva möjlig? Det är ju endast ägaren som har möj

lighet att taga de erforderliga riskerna utan att fråga 
någon annan om lov. Det kan icke häremot svaras, 

att sm&företagsamheten har samma möjligheter i ett 

mer eller mindre socialiserat samhälle som samhällen 

av friare slag. De mindre företagen har icke utveck

lingsmöjligheter, om de vet att de måste akta sig 

för att bli stora, så att staten lägger beslag på dem, 

såsom skett i vissa länder där alla enheter över 

femtio arbetare blivit förstatligade. Finansminister 

Wigforss’ argumentering mot behovet av enskilda 

storföretag — och hans ståndpunkt att det räcker 

om småföretagen får förbli privata — förefaller där

för icke hållbar. Den är måhända påverkad av en 

önskan att t. v. lugna de av socialiseringsdebatten 

oroade småföreltagama.

Den socialistiska sympatin för en stark inskränk

ning för den enskilda äganderätten vittnar icke om 

att man tillfullo beaktat de svårigheter som därmed 

följer för den spridning av inflytande och insatser som 

alla anser i och för sig önskvärd. Måhända låter man 

sig emellertid här ledas av hänsyn av andra, från 

socialistiska utgångspunkter viktigare slag. Det gäl

ler att få bort möjligheterna till en uppsamling på 

enskilda händer av så stora kapitalbelopp, att de 

kan möjliggöra oberoende gentemot statsmakten for 

betydelsefulla delar av näringslivet. På så sätt hop

pas man uppnå en maktkoncentration i statens hän

der, samtidigt som man bryter det enskilda infly
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tande som betraktas som ett ont i och för sig själv. 

Måhända är man därför villig att betala det pris i 

fråga om sänkt effektivitet samt minskad rörelse

frihet och självständighet, som en dylik utveckling 

ofrånkomligen måste medföra.

Ur liberal synpunkt ter sig detta val helt annor

lunda. Försvaret för den enskilda äganderätten mo

tiveras såväl med dess betydelse ur effektivitets

synpunkt som därmed att den skapar bättre förut

sättningar för trivsel, frihet och självständighet. Vad 

tryggheten för människorna beträffar, är det möj

ligt att de förstatligade företagen till en tid kan er

bjuda större mått därav men i så fall endast till pri

set av ovan berörda nackdelar. Här måste en avväg

ning göras. I den mån de väsentliga trygghetskraven 

kan tillgodoses genom en ekonomisk demokratisering 

av tidigare angivet slag, måste hänsyn till den större 

effektiviteten och fördelarna ur frihetssynpunkt av

gjort tala emot de socialistiska lösningarna.

Vad inkomstolikhetema i samhället beträffar, är 

det troligt att ett socialiserat samhälle där större de

len av näringslivet drives av staten eller under lik

nande kollektiva former, kommer att förete mindre 

olikheter mpllan olika folkgrupper så väl ifråga om 

inkomst som förmögenhet. Men vilken glädje kan 

detta innebära för de breda lagren, om deras egen 

standard blir lägre än den skulle kunnat vara under 

friare förhållanden? Medvetandet om att inkomst

olikhetema något minskats, kan knappast utgöra en 

kompensation för den uteblivna eller svagare stan

dardhöjningen. Tanken att »fattigdomen bäres med
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jämnmod då den delas av alla» motsvarar knappast 
det svenska folkets inställning och väl är det.

En vanlig socialistisk ståndpunkt är följande. Om 
inte en tillräckligt snabb produktivitetsstegring är 
tänkbar 1 samhället utan fortbeståndet av väsentliga 
inkomstolikheter, måste man söka kollektiva lös

ningar. Ja, vem kan förhindra att människorna 
söker lösningar, som i sig förenar alla goda ting. 

Men frågan är ju om det är sannolikt att det 
finns några sådana kollektiva lösningar! Den socia

listiska ståndpunkten är emellertid den att det är 
självklart att sådana kollektiva lösningar finns. Det 
är ju detta som utsäges i partiprogrammen sedan ett 
halvt århundrade tillbaka, och hr Wigforss’ skrift 
vittnar om en fast tro av samma slag. Om man där
emot efter en undersökning av de verkliga förhål
landena kommer till slutsatsen att de kollektivistiska 
lösningarna inte skapar ett bättre utan ett sämre läge 
för de breda massorna, då måste det bliva en bju
dande plikt att upplysa folket därom. Då ryckes hela 
grunden undan för tron att det är en ödesbestämd 
utveckling att samhället utvecklas i mer och mer 
kollektivistisk riktning. Som envar vet, intresserar sig 
socialismens motståndare mycket för en sådan kon
kret bedömning. Socialisterna däremot har ett myc
ket svagt intresse för jämförande effektivitetsstudier 
och för tanken att den statliga företagsamheten bör 
få i lika tävlan med den enskilda visa sin livsduglig

het på olika områden.



B. Planhushållningssocialismen.
Den andra huvudlinjen i den socialistiska tanke

världen, sådan den bl. a. redovisas av herr Wigforss 
och mera kortfattat i partiprogrammet, innebär att 
man vill med dirigering och kontroll ersätta eller 
väsentligt modifiera prisbildningen som en för den 
ekonomiska verksamheten vägledande faktor.

Marknadshushållning och prisbildning.

Få människor torde vägra erkänna att prisbild
ningen är en av de viktigaste institutionerna i det 
ekonomiska samhällslivet sådant vi känner det. 
Prisbildningen lockar till framställning av de varor 
och tjänster folk vill och kan köpa, och möjliggör 
att produktiva resurser drages till sådan verksam
het. Den produktion som av konsumenterna anses 
mindre viktig och därför betalas sämre får vika för 
den som de anser viktigare och som de därför är 
villiga att betala med ett relativt högre pris. Kon
kurrensen har en tendens att åstadkomma att de 
producenter och köpmän som kan bäst och billigast 
tillgodose förbrukarnas behov får möjlighet att ut
vidga sin verksamhet, medan de andra tränges till
baka. Det fria konsumtionsvalet innebär att den en
skilde själv får bestämma hur han vill använda sin 
inkomst, d. v. s. hur han vill fördela sin konsum
tion på olika ting. I sanning en »liberal-demokratisk» 
tankegång! Naturligtvis är prisbildningen ej utan 
allvarliga brister. Alla system har sina svagheter, 
och detta gäller inte minst om en byråkratisk reg
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lering sådan som den socialistiska. Prisbildningen, 
som också kan kallas »marknadshushållningen», 
fungerar väl, endast om tre villkor är uppfyllda. För 
det första kräves att monopolistiska överenskommel

ser till reglering av konkurrensen antingen är föga 
framträdande eller handhaves på ett sådant sätt att 
drivkraften till effektivisering av verksamheten be

står och att priset ej hålles på en för hög nivå i för
hållande till kostnaderna. För det andra tarvas en 
penning — och konjunkturpolitik som tryggar en hög 

och jämn sysselsättning och därmed en relativt sta
bil inkomstnivå, samt en socialförsäkring som skyd
dar mot inkomstbortfall vid sjukdom, olycksfall, ar
betslöshet och ålderdom. Ekonomiska depressioner 
och arbetslöshetskriser innebär ett oerhört slöseri 
med produktionskrafterna och medför naturligtvis 
även andra nackdelar. Liksom penning- och kon
junkturpolitiken bör förebygga sådana depressioner 
så långt detta är möjligt, bör den naturligtvis för
hindra en inflationistisk utveckling som ur produk
tionssynpunkt är skadlig och som berövar många 
människor med fasta inkomster och kapital i form 
av fordringar deras rättmätiga andel av nationens 
inkomster och orimligt nedpressar deras levnads
standard. För det tredje förutsätter ett tillfredsstäl
lande resultat av marknadshushållningen att *»- 
komstfördelningen människorna emellan ej är allt
för ojämn. Ty den rikes krona väger lika tungt på 
marknaden som den fattiges, även om den förra sub

jektivt för honom är av långt mindre betydelse än 

den fattiges är för honom Om ojämnheten i inkomst-
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fördelningen kombineras med instabilitet hos de låga 

inkomsterna blir läget än mindre tillfredsställande. 

En ojämn inkomstfördelning är därför socialt önsk

värd endast i den mån den har en produktiv funk

tion, d. v. s. medför andra fördelar i form av upp

muntran till ökad effektivitet och bättre produk

tionsresultat, vilket i längden kan bli till fördel för 

alla parter, även för de grupper som har relativt 

låga inkomster.

Det är framför allt på dessa tre punkter som den 

sociala liberalismen sedan länge ansett nödvändigt 

att samhället ingriper för att korrigera och förbättra 

marknadshushållningen. Dessutom måste dennas 

förutsättningar anges genom stads- och regions

planering och vissa slag av ekonomisk lagstiftning, 

som på liknande sätt uppdrar gränser för den fria 

näringsverksamheten. Vi rekommenderar därför för 

det första en samhällelig övervakning av de enskilda 

monopolen och en lagstiftning som förhindrar orim

liga konkurrensreglerande metoder i strid med 

näringsfrihetens anda. För det andra har liberala 

ekonomer alltsedan 1920-talet förordat en s. k. aktiv 

konjunkturpolitik för att trygga en hög och jämn 

sysselsättning, samtidigt som de betonat att full fram

gång i detta arbete endast torde kunna uppnås ge

nom internationell samverkan. För det tredje bör 

riktlinjen för samhällets verksamhet vara att be

främja en utveckling fram mot en så jämn inkomst

fördelning som är möjlig utan att skada de välstånds- 

bildande krafterna. I övrigt minskas olägenheterna 

av den utan tvivel väsentliga olikhet i inkomster,
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som av detta skäl maste kvarstå, i samma mån som 

en anda av socialt ansvar genomtränger alla parter 

och ledarna av företagen fångas av vad som ovan 

kallats förvaltartanken , d. v . s. ansvaret gentemot 

inte bara företagets ägare utan även de anställda och 

samhället. På vägar sådana som dessa bör större 

delen av de olägenheter som tidigare vidlådit ett 

oreglerat prisbildningssystem kunna avlägsnas samt 

smidighet och effektivitet uppnås och därmed även 

ett i stort sett socialt tillfredsställande resultat.

Planhushållning är centraldirigering.

Socialismen har en helt annan inställning. Den vill 

till stor del ersätta marknadshushållningen med en 

central samhällelig dirigering av den ekonomiska 

verksamheten. Man älskar att kalla denna dirigering 

för »planhv&hållning». Några citat ur herr Wigforss’ 

skrift »Ekonomisk demokrati» klargör synpunk

terna på densamma. »Planhushållning har fått sin 

innebörd genom motsättningen till en fri marknads

hushållning.» »Vad planhushållningen åsyftar är att 

för ett visst marknadsområde åstadkomma en regle

ring av samma art som den enskilde företagaren 

strävar efter på sitt begränsade område.» Som man 

ser gäller det en bestämd dirigering av verksam

heten uppifrån. De ekonomiska företagen skall ej 

vara självständiga enheter, lika litet som delarna av 

ett affärsföretag nu är det. De skall liksom sådana 

delar göras till föremål för dirigering från en led

ning som i samhället har samma ställning som före

tagsledaren inom företaget Detta gäller vare sig



företagen är statliga, kommunala, kooperativa eller 
enskilda. Herr Wigforss skriver också: »Varje för

sök att betrakta hela folkets ekonomiska liv som en 

enhet innebär att vissa beslut fattas centralt och att 

de enskilda delarna foga sig efter dessa beslut. Frå

gan om de demokratiska friheterna och den enskil

des känsla av personlig rörelsefrihet kommer därvid 

att ställas på ett mycket skarpare sätt än vid en 

utvidgning av det allmännas direkt produktiva verk

samhet, även om denna skulle sträcka sig över rela

tivt betydande områden av näringslivet.» »Vi stöter 
slutligen också på frågan om dirigering av den pro

duktionsfaktor som utgöres av den levande arbets

kraften.»
Man bör observera att denna reglering ej moti

veras med kristidens förhållanden. Det är i stället 

tron att en mera planmässig och bättre hushållning 

kan erhållas genom central dirigering än genom ett 

socialt präglat prisbildningssystem som ligger under 
den socialistiska uppfattningen. Konkurrensens slö

seri under marknadshushållningens system anses 

vara större än byråkratiseringens slöseri och andra 
nackdelar under centraldirigeringen. Metoderna för 

den krisreglering vi känner från de senaste åren och 

de metoder, som en permanent centraldirigerande 
plam hnfihalln ing måste använda är emellertid i flera 

väsentliga stycken likartade. I båda tarvas ett cen

tralt bestämmande hur verksamheten skall tillgå i 
de avseenden som ligger under dirigering. Herr Wig- 

forss har också för något år sedan i ett tal framhål
lit A»twna likhet — med betonande av att det ju i
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båda fallen finns en strävan att trygga samhälls
intressets tillgodoseende i stället för marknadens 

mera tillfälliga utslag. I det ovan anförda citatet från 
det socialdemokratiska partiprogrammet anges att de 

arbetande massornas otrygghet beror på att de för 

sin bärgning är beroende av beslut, som fattas av de 
enskilda företagsledarna. Det är från detta man vill 
komma bort. Det har ingenting med en tillfällig varu
brist el. dyL att göra.

Man tycks ej inse eller i varje fall tillräckligt be
akta, att under fri prisbildning företagsledarnas 

beslut inte är godtyckliga utan under konkurren

sens tryck i stort sett innebär att produktion 
och distribution anpassas efter konsumenternas ön
skemål, vilket samtidigt leder företagen till ekono

misk fördel. Det fria konsumtionsvalet och den fria 

konkurrensen innebär i verkligheten, att det på lång 

sikt och i stort sett är förbrukarna som bestämmer 

över näringslivet. Intet kan vara mera överensstäm
mande med en demokratisk anda. Den unge fram

stående socialistiske ekonomen Karleby — sekrete
rare i 1920-talets socialiseringsnämnd — som genom 
sitt ekonomiska studium avlägsnade sig långt ifrån 
den rättrogna socialismen, har med styrka framhål
lit detta i sitt arbete »Socialismen inför verklig
heten». Anders Öme, Albin Johansson och Eli 
Heckscher har aldrig tröttnat att upprepa samma sak.

Planhushållmngstermen är vilseledande.

Då en klar terminologi alltid underlättar en frukt
bärande diskussion bör det framhållas att termen
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planhushållning är vilseledande. All hushållning för
utsätter ju planmässigt handlande. De företag vars 

ledhing icke uppgjorde planer och handlade plan

mässigt skulle snart försvinna. Frågan gäller därför 

alls icke om man skall hush&lla efter plan eller inte. 
Spörsmålet är ett annat. Vem skall planera och vem 
skall dirigera på grundval av dessa planer? Skall 
det i huvudsak ske genom centrala beslut av sam

hällsorgan eller skall planeringen och dirigeringen 

till mera väsentlig del ske på ett decentraliserat sätt 
i enskilda företag, som naturligtvis kan vara privat

ägda, konsumentkooperativa eller producentkoope
rativa. Det karakteristiska för den socialistiska plan- 
hushäU.sungen är alltså centraldirigeringen. Man vill 

till mycket stor del överflytta bestämmanderätten 
till centrala samhällsorgan. Enligt den liberala upp

fattningen bör det allmänna i stället — utom i till
fälliga brist- och krislägen — i huvudsak begränsa 
sig till att fastlägga ramar för den ekonomiska verk
samheten. Jordbruksregleringen, tullpolitiken, stads

planeringen, konjunkturpolitiken och monopolöver
vakningen är exempel på en sådan »ramhushållning». 
Inom de av samhället uppdragna gränserna kan den 

enskilde disponera fritt. Därför bevaras marknads

hushållningen i dess huvuddrag.

Centraldirigeringens svagheter.

Låt oss te litet närmare på olägenheterna med 
den socialistiska centraldirigeringen. Erfarenheten 

visar att den för med sig en byråkratisering som 

ofta ir  osmidig och leder till förseningar, vilka för
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svårar en effektiv ekonomisk verksamhet. Exemplen 
från de senare årens importreglering och bensinran
sonering m. m. är otaliga. Dessutom blir de fel, som 
begås i den centrala planeringen och dirigeringen, 
ofta ödesdigra och långt allvarligare än om en enskild 
företagsledare begår ett misstag. Man kan finna 
många exempel på hur svårt det är att förbereda 
åtgärder i tid även på sådana områden, som natur
ligt tillhör de statliga uppgifterna. Hur har det sven
ska samhället planerat utbildningen av läkare, lä
rare, sjukvårdspersonal, etc.? Hur har man klarat 
hushållningen med den för ett par år sedan rikliga 
valutareserven? Tänk om en företagsledare hade be
gått misstag av detta allvarliga slag inom sitt före
tag. Vilka rop skulle icke då resas på att samhället 

måste överta verksamheten och se till att den sköt
tes bättre. Man måste instämma med den engelska 
nationalekonomen Hicks som säger: »Vi lever under 
planhushållning men det är något fel på planen. Vis
serligen kan både den ena och den andra svårig
heten betecknas som en olycklig tillfällighet men 
en ekonomisk plan måste verkligen ha en viss be
nägenhet för olyckor för att kunna råka i så många 
svårigheter av samma slag.»

Centraldirigeringen har också en tendens att gynna 
uppkomsten av sammanslutningar mellan företagen 
vilka lätt kan få monopolistiska drag. Därigenom 
hindras eller försvåras ny företagsamhet. Efter vilka 
grunder skall nämligen de reglerande organen för
dela t. ex. knappa råvaror mellan äldre och nya före
tag? Får ett sådant regleringssystem fortsätta länge,
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uppkommer lätt vad man kallat ett slags »pensio- 

närsmentalitet» i företagarvärlden. Detta måste leda 

till ett långsammare framåtskridande än som eljest 

vore möjligt. Företagen har ju »sin kvot» av import

tillstånd, råvaror m. m. och kan leva lugnt och tryggt 

i denna förvissning om en säker inkomst.

Uppenbarligen är det lättare för de större före

tagen än för de mindre att bevaka sina intressen hos 

den statliga regleringsapparaten. De kan hålla sär

skilda experter för detta ändamål. De små företagen 

kan få arbeta under ett allvarligt handikap, vilket 

många gånger visat sig under senare år.

Dirigering av arbetsmarknaden.

En fråga av största betydelse är följande. Kan man 

vid en samhällelig centraldirigering, som avser att 

vägleda produktion och handel, göra halt framför 

arbetsmarknaden. Måste inte denna underkastas 

reglering? Erfarenheten pekar här tydligt på ett ja- 

kande svar på sistnämnda spörsmål. Det går inte 

att reglera den ekonomiska verksamheten så att den 

ökas på en punkt och minskas på en annan, om man 

inte på det första stället har erforderlig tillgång till 

vad som brukar kallas för den viktigaste produk

tionsfaktorn av alla, nämligen arbetskraft. Därför 

måste myndigheterna på ett eller annat sätt sörja 

för att arbetskraft överföres från ett område till ett 

annat. Att klara denna uppgift genom att variera 

eller införa s. k. lönedifferenser skulle innebära en 

statlig dirigering av lönepolitiken. Faktiskt har det 

i många länder, där man hunnit längre på regle
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ringarnas väg än i Sverige, framträtt en tendens att 
det allmänna även dirigerar arbetsmarknaden. Re
dan i Sverige är möjligheterna att erhålla bygg
nadstillstånd för arbetarbostäder beroende på om 
företagens behov av ökad arbetskraft anses särskilt 

trängande av myndigheterna. I England har man in
fört en lag som ger regeringen vissa fullmakter att 

dirigera arbetare från ett jobb till ett annat. I Norge 

har det socialistiska statsrådet Oftedal öppet erkänt 
»att det inte är möjligt att genomföra planhushåll

ning och socialisering utan att också ställa lönerna 
under kontroll.» Samma tankegång har också fram

förts av unga svenska socialistiska ekonomer i tid

skriften Tiden. Den som vågar tänka ut konsekven

serna av de senare årens regleringserfarenheter 
måste nog erkänna, att varje sådant reglerings

system har en tendens att tillväxa och knappast kan 

i längden stanna framför arbetsmarknaden som ett 

reservat, dit det allmännas organ ej får intränga. 

Därför räcker det alls inte när en del socialdemokra

ter säger att vi vill inte reglera arbetsmarknaden. 

Utvecklingen kan pressa därtill, när systemets inre 

logik det kräver.

Det finns därför stora risker för att man inför om

ständigheternas tryck till att börja med tar ett steg 

och sedan ytterligare några steg in på en reglering 

även av arbetsmarknaden. Jag tror att Sveriges folk 

instinktivt känner detta och att det är en huvud

orsak till att sympatierna för en liberal politik bör

jat växa även i arbetarekretsar, där man tidigare av
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traditionella skäl kände sig fast knuten till det social

demokratiska partiet.

Det finns emellertid ytterligare ett mycket vägande 

skäl mot den socialistiska centraldirigeringen, som 

här bör beröras. Samhällets organ kan utan tvivel 

klara sina andra uppgifter bättre om de inte dess

utom skall centraldirigera näringslivet vilket är en 

oerhört mångsidig och svår uppgift. Försvaret för 

penningvärdet, den rätta skötseln av industri-, jord

bruks- och handelspolitiken, tryggandet av en hög 

och jämn sysselsättning, kontrollen över monopolen, 
den omfattande sociala reformpolitiken, undervis

ningsväsendets demokratisering och utbyggnad — 
vilka enorma arbetsuppgifter erbjuder de inte för 

samhällets organ. Stadsplaneringen och regionspla

neringen, vilken senare säkert bör ägnas mer upp

märksamhet än hittills i vårt land, erbjuder för de 

kommunala och statliga organen svåra problem att 
lösa. Lägg härtill spörsmål som bostadsfrågan, sä- 
songarbetslösheten, och man förstår att en god lös

ning på alla dessa ekonomiska och sociala spörsmål 

kommer att ställa de allra största krav på de sam
hälleliga organen. Nog gäller här som i övrigt att i 
begränsningen visar sig mästaren. Den som redan 
förut har väldiga uppgifter bör tveka innan han på

tar sig nya, om inte skälen därtill är överväldigande.

Som redan i det föregående framhållits har man 
anledning att ställa sig skeptisk till tron att statliga 
kommittéer skulle kunna göra betydande insatser 
för s. k. strukturrationalisering av olika industri- 

och handelsbranscher. Bl, a. har kooperativa förbun
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det liksom en rad näringsorganisationer gett uttryck 

åt en sådan skepsis. För landsorganisationen är 

emellertid branschråd, inkörsporten till en socialis
tisk organisation, där bestämmanderätten över den 
ekonomiska verksamheten till en del överflyttas från 

företagsledningarna till förenade organ av anställda, 
konsumenter, stat och företagsledning. Uppenbar

ligen skulle detta innebära övergång till en annan 

typ av centraldirigering än den rent statliga. Den 
skulle medföra delvis andra, delvis samma slags svag

heter och risker. Då den socialistiska utformningen 
av branschråden emellertid ännu är mycket vag, — 
ja, nästan obefintlig — kan den f. n. ej göras till före

mål för en närmare debatt. Men det är typiskt att 
många socialister uttalar bestämda sympatier för 

åtgärder av denna art, innan man alls klargjort vad 

de kan innebära. En huvudsvaghet, som hithörande 
slag av organisationer svårligen kan undgå, är att de 
lägger makten i andra händer än hos de personer 
som har ansvaret och bär de största riskerna.

Socialisering hotar demokratin.

En socialiseringspolitik som använder förstatligan

det och centraldirigeringen som medel att uppnå det 

socialistiska samhälle, varom partiprogrammet talar, 

skulle försvåra i stället för underlätta ett befästande 
av den politiska demokratin, vilken i sin tur är ett 
villkor för en ekonomisk demokratisering. Ju mera 

makt över det ekonomiska livet som koncentreras i 
samhällets händer, desto större blir nämligen ris

kerna för en utveckling som för bort från demokratin
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och strider mot den västerländska »demokratiska 

andan». Risken för politiska utnämningar där veder- 

börandes partitillhörighet tilmätes stor betydelse 

har redan omnämnts. Särskilt om ett parti länge 

sitter vid makten, blir medlemskap i detta parti 

lätt ett privilegiebrev, vars betydelse ökas i samma 

proportion som partiledningens makt växer. — Dess

utom kommer den oerhörda maktkoncentrationen i 

händerna på de styrande i ett socialistiskt samhälle 

att skapa ett underdånighetsförhållande mellan »de 

styrda» å ena sidan och »de styrande» å andra sidan, 

vilka genom sina beslut kan dela ut goda gåvor åt 

vissa grupper eller människor men undanhålla för 

andra.

I ett socialistiskt land skulle de politiska striderna 

mer och mer inriktas på materiella intressekonflikter 

mellan folkgrupperna. Ty staten bestämmer direkt 

eller indirekt inkomsterna för flertalet. De folkgrup

per som tryggar den politiska makten åt det härs

kande partiet skulle säkert gynnas av detta partis 

ledning, d. v. s. regeringsmakten, och skulle sedan 

äga ett väsentligt intresse av att permanenta mak

ten i detta partis händer. Dessutom skulle tenden

serna till löftespolitik stärkas, när det finns så myc

ket fler områden där det bestämmande ordet säges 

av de politiskt maktägande. Vilka risker för demo

kratin detta skulle innebära är uppenbart.

De stora fackliga organisationerna är omistliga be

ståndsdelar i ett samhälle där man vill främja en 

ekonomisk demokratisering. Men om mycket stor 

makt lägges i samhällets händer, blir organisationer
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nas strävan till stor del inriktad på att påverka stats

maktens beslut. En kompromiss mellan ledarna i de 

stora fackorganisationerna får å sin sida en sådan 

tyngd, att den lätt kan bli direktiv för regeringen. 

I andra fall uppnås en kompromiss mellan rege

ringen och organisationerna, medan den ordinarie 

politiska representationen och i viss mån även den 

offentliga debatten ställes inför ett fullbordat faktum. 

Risker av detta slag blir naturligtvis särskilt fram

trädande, om fackorganisationema eller några av 

dem skulle ingå fast förbund med ett visst politiskt 

parti. Ett sådant system skulle ha många av den 

fascistiska korporativa organisationens nackdelar. I 

god överensstämmelse med den politiska demokratins 
grundtankar står den i varje fall ej. Risken är stor 

för avgöranden, där de smärre folkgruppernas syn
punkter och intresse ej blir tillbörligt beaktade.

I ett socialliberalt samhälle står staten över orga
nisationerna, även om de är mäktiga. I ett socialis

tiskt samhälle kan de som medeltidens småfurstar 

tillsammans — åtminstone i vissa frågor — bestämma 

över den lagliga statsmakten och därmed införa ett 

odemokratiskt element av godtycke i samhällsstyrel- 

sen. Därför ger det förra samhället större trygghet 

för likställighet åt alla medborgare, bättre garanti 

för »rätt åt alla orätt åt ingen».



V. Falska paralleller mellan politisk demo

krati och ekonomisk demokratisering.
Jag har i det föregående sökt visa att den sociala 

liberalismens reformväg mer än den socialistiska 

kan främja en utveckling, som förtjänar namnet 

»ekonomisk demokratisering». Understundom göres 

häremot den invändningen att så ej kan vara fallet. 

Liksom den politiska demokratin innebär att folket 

självt bestämmer på det politiska området — genom 

sina valda förtroendemän — måste den ekonomiska 

demokratin innebära att folket självt bestämmer på 

det ekonomiska området genom direkta eller indi

rekta val av de i näringslivet ledande. Dessa bör 

också stå under kontroll av folket och dess ombud 

precis som fallet är inom politiken, säger man.

De oklara tankegångar, som ligger bakom sådant 

tal, bekräftar än en gång att få saker är så farliga 

vid utredningen av ett problem som analogitänkande, 

användande av falska paralleller. Med hänsyn till 

den spridning dessa villfarelser fått, kan det vara 

befogat att något närmare belysa vari felsluten be

står.

Den politiska demokratin är ett sätt att fatta de 

samhälleliga besluten men omfattar ej blott sty

relse- och representationsfrågor, d. v. s. politiska for

mer. Folkets representanter använder de givna full

makterna att besluta i överensstämmelse med folkets 

önskemål på väsentliga punkter, det må nu gälla eko

nomiska, sociala eller kulturella förhållanden. Det
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förutsattes att en sådan ordets frihet råder att folket 
blir upplyst och kan bilda sig en mening.

Det är ej lämpligt att tala om militär demokrati, 
juridisk eller rättskipningsdemokrati, konst demo

lera ti, religiös demokrati, undervisningsdemokrati, 

vetenskaplig demokrati, sportdemokrati, ekonomisk 

demokrati eller social demokrati. Demokratin inne

bär att folket genom sina representanter självt be
stämmer. Denna bestämmanderätt gäller militära, 
rättskipnings-, konst-, religions-, undervisnings-, ve

tenskapliga och sportsliga lika väl som ekonomiska 
och sociala förhållanden etc.

Det r&der allmän enighet om att organisationen av 

dessa slag av offentlig eller enskild verksamhet i en 

demokrati ej kan ske efter vissa enkla organisations

principer, t. ex. att folket eller de närmast berörda 

medborgargruppema direkt väljer dem, som sköter 

samhällets eller organisationens hithörande verksam

het. Direkta och indirekta vals uppgifter är till stor 

del en lämplighetsfråga. Folket väljer riksdagsmän. 

Men riksdagen väljer ej regeringen. Regeringen ut

ser monopolstyrelse, som utser direktör, som utser 

vissa befattningshavare i monopolföretaget. De an

ställda utser alltså ej överordnade i offentliga före

tag. De värnpliktiga utser ej sitt befäl. Folket utser 

i regel ej domare. Det är i Sverige på tal att avskaffa 

ännu existerande rester av domareval. Däremot väljer 

folket i viss, väsentlig utsträckning sina religiösa 

ledare och sina sportsledare. Folket eller de stude

rande utser ej sina lärare i skolor och högskolor. 

Indirekta val i andra, tredje eller »högre» led är
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vanliga. Framför allt praktiska skäl talar härför. Att 

regeringen och ej folket direkt bestämmer både 

ifråga om en rad utnämningar och i andra frågor 

är det tydligaste exemplet härpå. En naturlig ten

dens finns att förena ansvar och beslutanderätt.

Det finns i demokratiskt styrda länder ett myc

ket stort antal organisationer, t. ex. sportsamman

slutningar, som endast i vissa avseenden har att rätta 

sig efter samhällets beslut. Att samhället avstår 

från att reglera och dirigera är uppenbarligen ej 

odemokratiskt, lika litet som att folket avstår från 

att direkt välja regering, generaler, domare, pro

fessorer etc. Det demokratiska kravet innebär att 

folkets och dess representanters uppfattning rörande 

lämpliga och önskvärda organisationsformer skall 

vara avgörande. Det är missbruk av ord att kalla 

personer, som ej vill förorda val av generaler genom 

folket eller genom de värnpliktiga, för motståndare 

till »m ilitär demokrati». Men det skulle stå i strid 

med demokratin, om konungen personligen och ej 

regeringen utsåge generaler i ett land, där folket 

önskar att regeringen skall göra det.

Om några människor bildar en förening, får de 

själva styra den, om ej särskilda skäl talar för sam

hällets ingripande. Detta är ej odemokratiskt. Ej 

heller blir det odemokratiskt om stiftarna förbehål

ler sig rätten att utse den person som skall sköta för

eningen. Förutsättningen är dock att detta ej av fol

ket kännes som en sådan olägenhet, att folket öndrar 

det skall förhindras genom ett politiskt beslut, t  ex 
lagstiftning.
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Kort sagt är en demokratisk organisation detsam
ma som en ordning, vilken ej strider mot av samhälls

organen i en demokrati fattade beslut. Däremot kan 
man ej ange vissa organisationsformer inom ett spe

ciellt område som demokratiska, såvida de ej är er

forderliga för att trygga folkets möjlighet att själv 
bestämma, d. v. s. utöver vad som vanligen kallas den 

politiska demokratins organ. »Arbetare- och soldat
råd» är alltså ej demokratiska i ett land, där folket 
föredrar andra ekonomiska och militära organisa

tionsformer. Men demokrati innebär folkets rätt att 

besluta i alla samhällsfrågor i detta ords mest vid
sträckta betydelse. Naturligtvis måste det påpekan

det göras, att majoritetens beslut ej får kränka vissa 

centrala och primära mänskliga rättigheter — mino

riteten får ej »förtryckas» — eljest tillämpas ej de

mokratin i liberal, västerländsk anda. Den bestäm

mande majoriteten kan visa mer eller mindre re

spekt för minoritetens åsikter, tolerans, social för

ståelse o. d. Men den sidan av saken är ej aktuell i 

detta sammanhang.

Om man alltså t. v. lämnar den anda i vilken de

mokratin tillämpas åsido, kan det sägas att i demo

kratisk ordning fattade beslut är demokratiska, och 

att organisationsformer som ej strider däremot också 

är det. Att generaler ej utses genom val av under

ordnade är demokratiskt. Medborgarna inser att 

detta medför så stora fördelar jämfört med en ord

ning där de underordnade utser sina chefer, att man 

föredrar en dylik ordning. Parallellen mellan val av 

politiska representanter å ena sidan och val av gene
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raler, domare, vetenskapsmän och företagschefer å 

andra sidan är alltså vilseledande. Uppgiften i en 

demokrati är bl. a. att få medborgarna så insiktsfulla, 

att de föredrar de ur effektivitetssynpunkt lämpliga 

metoderna att utse de på militära, juridiska, veten

skapliga och ekonomiska områdena ledande perso

nerna. Vilken metod som är att föredra (=  är mest 

effektiv ur de synpunkter medborgarna vill anlägga) 

är i många fall svårt att avgöra. Den ena metoden 

kan ge ur vissa synpunkter bättre resultat än den 

andra, medan den senare i andra avseenden anses 

ge en bättre ordning. Det är sålunda tänkbart att 

t. ex. direkta val av domare medför vissa fördelar, 

men att nackdelarna därav överväger, enligt fler

talet medborgares mening.

Uppenbarligen är det önskvärt att de med de på 

speciella områden använda organisationsformerna 

förenade nackdelarna göres så små som möjligt. 

Dessa nackdelar kan vara av många olika slag och 

deras begränsning har i och för sig intet att göra med 

om ordningen mer eller mindre liknar den politiska 

demokratins former.

Den »demokratiska andan».

De politiska organen i en demokrati kan fatta be

slut som mer eller mindre präglas av liberal anda 

och social förståelse o. d. Likaledes kan de förhål

landen som ej direkt beröres av politiska beslut vara 

mer eller mindre präglade därav. I denna mening 

kan »demokratins innehåll» vara mer eller mindre 

liberalt och socialt.
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Men det finns ett samband mellan styrelsefor

merna och »andan». Om man jämför »fåtalsvälde» 
och »demokrati», visar sig alltid det förra känne

tecknas av en annan anda än det senare. Även i ett 

demokratiskt styrt land kan visserligen de makt

ägande understundom uppträda tämligen autokra

tiskt. Men i stort sett råder i demokratierna en an

nan anda än i diktaturstyrda stater. Hur skall man 

karakterisera den demokratiska anda, som enligt i 

vårt land gängse värderingsnormer, är önskvärd 
inom samhällslivets alla områden?

Man kan och bör naturligtvis ej med »demokratisk 

anda» beteckna allt man anser vara bra, t. ex. vän

lighet, hjälpsamhet, idealitet m. m. Skall ordet »de

mokratisk» vara motiverat i detta sammanhang, får 

man utgå från de tankegångar som ligger under kra

vet på folkstyrelse. Varför skall folket självt be

stämma i egna angelägenheter? Svaren på denna 

fråga är legio; åtskilliga vilar på »filosofisk» grund. 

Andra hänvisar till att »erfarenheten» visar att detta 

i längden leder till bäst resultat. »Den vet bäst var 

skon klämmer som har den på», säger man. För

delarna därav överväger olägenheterna av att en del 

spörsmål är så invecklade att den stora massan ej 

kan bedöma dem, varför det finns risk för att den 

gör sitt inflytande gällande i en riktning som strider 

mot dess eget »sanna» intresse. Vid sidan av en så

dan pragmatisk motivering accepteras emellertid 

rätt allmänt tanken att folkstyrelsens grund är en 

önskan att inom vissa gränser göra människorna lik

ställda. Den ena människan skall ej anses vara för
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mer än den andra, det ena arbetet skall ej betraktas 

som »finare» än det andra etc. En sådan likställdhet 

främjas uppenbarligen om medborgare — över en 

viss ålder — äger samma medborgerliga rättigheter. 

Men även där detta är fallet, d. v. s. i en demokrati, 

kan levnadsförhållandena vara i så hög grad ogynn

samma för vissa medborgare men goda för andra, att 

det känns som bestämt stridande mot ett likställd- 

hetskrav. Dessutom kan i demokratier mycket klass

högfärd trivas — i strid med strävanden att skapa 

likställdhet på de punkter, där det kan ske utan upp

offring av än mera väsentliga ting. Förr i tiden rådde 

i många företag en »disciplin», som grundades på en 

inställning av samma art som bördens, rikedomens 

och ställningens klasshögfärd. Disciplin och order- 

givning är naturligtvis ej i och för sig stridande mot 

demokratisk anda. Tvärtom. De måste ju  finnas, lika 

väl som lagar, domstolar och polis ej strider mot 

medborgarfriheten. Men det är angeläget att förhål

landena blir sådana att människorna känner sig som 

medarbetare. Detta förutsätter en anda av samarbete, 

som säkert är svår att skapa och vidmakthålla utan 

det stöd som ligger i att de arbetande har en känsla 

av självständighet och möjlighet till medinflytande. 

Inte så att alla skulle önska »medinflytande», men 

så att möjligheten finns.

Om man som liberal inställning betecknar respek

ten för personligheten och ett därav härlett likställig- 

hetskrav, blir »den demokratiska andan» detsamma 

som en liberal och social anda. Dess förverkligande 

blir vad det ekonomiska fältet beträffar just vad som
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ovan kallats »ekonomisk demokratisering». Vägarna 
därtill kan ej vara att imitera de politiskt-demokra- 
tiska formerna. —

Naturligtvis blir det lättare att få till stånd en 
»medarbetareinställning», om de anställda får infly
tande i sådana angelägenheter, som direkt angår dem. 
Frågan är blott i vilken utsträckning detta är för
enligt med god hushållning och effektivitet. Det finns 
företag som gått rätt långt i fråga om inköp av viss 
materiel o. d. och som haft gynnsamma erfarenheter. 
Endast erfarenheten kan visa i vilken mån den ut
veckling som är knuten till företagsnämnder o. d., 

kan leda till en decentralisering av ansvar och beslu
tanderätt på vissa punkter. Man får ej förbise vikten 
av att ansvar och beslutanderätt förenas. Detta gäl

ler i alla slag av företag. Småföretagsamhet och ett 
allmänt decentraliserat ekonomiskt system är uppen
barligen i fråga om möjligheterna till självständiga 
insatser överlägset — mera ägnat att leda till en de
mokratisk anda — än statlig stordrift och central
dirigering. Detta visar att en »socialistisk» utveckling 
kan betyda ett steg bakåt ur de synpunkter som an- 

lägges när man i ekonomiska sammanhang talar om 

»den demokratiska andan» eller »ekonomisk demo

kratisering».

Slutsatsen av dessa överväganden är att parallellen 

mellan politisk demokrati och ekonomisk, social, mi

litär demokrati etc. är vilseledande. Uppgiften är att 

inom den politiska demokratins ram, d. v. s. under 

i demokratisk ordning fastlagda förutsättningar för 

de olika slagen av verksamhet, åstadkomma en »de
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mokratisering», d. v. s. en avvägning mellan de hän

syn till frihet, trygghet, effektivitet, likställdhet etc. 

som olika folkgrupper önskar beaktade. Ekonomiska 

organisationsformer som till det yttre liknar den poli

tiska representationens former är därför ej uttryck 
för verklig ekonomisk demokratisering, lika litet som 

en med den politiska parallell organisation av under

visningsväsendet är det väsentliga i tanken på »un
dervisningsväsendets demokratisering». Uppgiften är 
att finna former som på varje område motsvarar en 

klok avvägning av hänsynen till medborgarnas mång

skiftande önskemål.



VI. Avslutning.
Låt oss nu göra ett försök att knyta samman tanke

trådarna till en bedömning av den utveckling som 
bäst kan befrämja en ekonomisk demokratisering.
Så vitt jag kan se finns inom det socialliberala sam
hällets ram alla möjligheter att omgestalta samhäl
let så att en revolutionerande förbättring uppnås ur 
de synpunkter som man förbinder med kravet just 
på ekonomisk demokratisering. Ger inte alla ovan 
berörda åtgärder för att fördjupa friheten och trygg
heten, höja effektiviteten och förbättra levnadsvill
koren ekonomiskt och kulturellt samt öka möjlig
heterna till inflytande och självständiga insatser för 
många, ger inte allt detta huvuddelen vad flertalet 
människor verkligen önskar? Det förefaller så. Den 
socialistiska föreställningen att människorna endast 
kan känna sig fria i ett samhälle, där näringslivet 
— särskilt alla storföretag — organiserats på kollek
tivist isk bas är en felbedömning.

Den förutfattade meningen att en tillfredsställande 

förbättring av de breda lagrens levnadsförhållanden 

endast skulle kunna vinnas på den vägen beror på 
socialisternas studium av 1800-talets förhållanden. 

Samhällsutvecklingen sedan dess har blivit en helt 

annan än de socialistiska ekonomerna väntade. Vä

garna till ekonomisk demokratisering måste därför 

också bli andra. Ett liberalt samhälle kan bättre än 

ett socialistiskt skapa sådana arbetsförutsättningar, 

som leder till snabb produktionsökning och därmed 

till förhöjning av levnadsstandarden och ökning av
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tryggheten. Om möjligen inkomstfördelningen i det 
socialistiska samhället skulle bli något mindre ojämn 

_en fråga som i belysning av t. ex. Rysslands er

farenheter måste hållas öppen — kan detta knap
past var* någon väsentlig tröst för de breda lagren, 

som i alla fall skulle f& leva på en lägre standard 
än den ett friare system skulle möjliggöra.

Att den politiska demokratin och rättssamhällets 

traditioner lättare bevaras i ett samhälle utan socia
listisk maktkoncentration är uppenbart. Det inne

bär att friheten får bättre villkor. Vad tryggheten 

beträffar, måste detta begrepp fattas vidsträcktare 
än socialisterna brukar göra. Tryggheten vid sociala 

olyckor och säkerheten för att arbetsvilliga kan få 
arbete utan risk för långvarig arbetsförlust går 
sannolikt att skapa i bägge slagen av samhälle. Men 
tryggheten för de i näringslivet sysselsatta, ja för 

alla medborgare, mot godtycke och tvång skapas 
liksom tryggheten för den politiska demokratin lät

tare och fullständigare i ett socialliberalt samhälle 
än i det socialistiska. Lika uppenbart är att det förra 

ger större möjligheter åt dem som har lust och fal

lenhet därför att göra självständiga insatser än ett 
aocialiserat näringsliv kan erbjuda. Aven ur kultu

rell tynpuvkt är den decentraliserade samhällstypen 
med dess av staten oberoende starka tidningspress, 

bokförlagsrorelse o. d. att föredraga. Den medför 
mindre risker för försök till statlig likriktning av 
den offentliga debatten och av kulturlivet än som 
■culle kunna uppkomma i en miljö med utpräglad 

maktkoncentration i en härskande grupps händer.

m



Ja, en omgestaltande förbättring av levnadsvill
koren för flertalet människor är verkligen möjlig 
genom en ekonomisk demokratisering efter social
liberala linjer. Att avvisa de socialistiska lösning

arna är därför ingalunda detsamma som konserva

tism, lika litet som det är konservatism att avvisa 

fascistiska eller kommunistiska konstruktioner. Var
ken den sociala liberalismen eller socialismen blir 
konservativa rörelser, därför att de vill bevara demo
kratin. Den sociala liberalismen vill skapa ett nytt 
och bättre samhälle men utan vare sig socialism, fas
cism eller kommunism. Det är inte »radikalt» att an

vända mera offentliga ingripanden än uppgifternas 
lösning kräver, särskilt inte när detta skulle för
hindra en god lösning därav. Eljest vore ju det 

kommunistiska samhället det självklart rätta, vilket 
socialdemokrater och liberaler båda bestrider. Det 
enda rationella är att söka bevara det som är gott, 

men att icke rygga tillbaka för genomgripande för

ändringar på de punkter och i den riktning, där en 
förändring verkligen leder till önskat resultat. Där

för är den sociala liberalismen mera fruktbart radi
kal än den av 1800-talsidéer alltför bundna socia

lismen.

Väldiga uppgifter väntar utan tvivel det politiska 

arbetet och samhällets organ i arbetet på ekono

misk demokratisering. Till stor del beror uppgiftens 

lösning på en bättre utbildning och fostran av män

niskorna. Verksamheten i det enskilda närings

livet och dess organisationer är icke mindre viktig 

än den statliga. Det gäller att uppnå livsformer
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som Innebär en avvägning mellan de ej alltid helt 

förenliga hänsynen till frihet, trygghet, effektivitet, 
likställdhet och självständighetskänsla; Det har alltid 
funnits utopiska läror som trott sig kunna ange den 
enda rätta vägen. Socialismen är en av dem. Dess 
grundläggares verklighetsfrämmande profetior om 

den ekonomiska utvecklingen och därpå grundade 

rekommendationer vittnar därom. Visserligen har 
wi»limn»n i mycket haft rätt i sin kritik av sam
hällsförhållandena. I detta avseende har skillnaden 

under det senaste halvseklet inte varit stor mellan 

socialt inställda liberaler och socialister. Men socia

lismen har haft och har fel i sin doktrinära inställ

ning till problemens lösning. Då detta börjat gå 
upp för växande skaror, har de socialdemokratiska 

partierna i motsats till de mera renläriga kommu

nisterna börjat tunna ut den socialistiska förkun

nelsen. Men kvar står en dogmatisk förkärlek för 

statlig äganderätt till och kontroll av produktions

medlen samt andra kollektivistiska organisationsfor

mer. Den fackliga arbetarrörelsens förmälning med 

den socialistiska doktrinen har därför varit en olycka. 

Innan socialisterna uppnådde majoritet spelade denna 

sammankoppling mindre roll än i ett majoritetsläge, 

men riskerna finns alltid att de organiserade arbe- 

tarna genom socialistisk partitillhörighet lockas in 

på åtgärder som i längden verkar mot sitt syfte. 

Uppenbarligen har det demokratiska framstegsarbe- 

tet gått bäst i länder, där arbetarrörelsen stått un

der ledning av personer, som inte varit socialistiskt 
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doktrinära eller inte haft möjlighet att omsätta so

cialistiska tankar i praktisk politik.
Vida fruktbarare än den socialistiska ståndpunk

ten är att nalkas den ekonomiska demokratisering
ens problem utan förutfattade meningar rörande 

vägarna till de uppställda målen — men med respekt 
för vad vi vet om människomas natur och med den 
kunskap om det ekonomiska livets förutsättningar, 

som kan inhämtas genom ett studium av de senaste 
decenniernas utveckling i olika länder. Liberalismen 

bygger här på iakttagelsen, socialisterna till ej ringa 

del på den marxistiska doktrinen. Den riktiga fråge
ställningen blir: Vilka är de önskemål folket fram

ställer i ett demokratiskt land som vårt? Hur skall 
vi steg för steg kunna uppnå detta? Hur skall vi 

kunna avskaffa privilegier, som ännu finns kvar, och 

bana väg för ett tillstånd som i allt högre grad ger 

alla lika möjligheter och gör kulturens frukter till

gängliga för alla i ett samhälle som bereder männi

skorna de väsentliga slagen av frihet och trygghet, 

samtidigt som det medger fortsatt standardhöjning? 

Vilken avvägning mellan de olika slagen av hänsyn 

motsvarar bäst vad det stora flertalet människor in

nerst inne längtar efter? Liberalismen står här in

för en dubbel uppgift: att förhindra att utvecklingen 

snedvrides av de utopiska socialistiska doktrinernas 

företrädare; att genomföra en ekonomisk demokrati

sering av samhället och så bereda människorna en av 

de viktigaste förutsättningarna för ett rikare liv.

Bertil Ohlin.



Land och stad.
I detta avsnitt behandlar vi folkströmningen från 

jordbruket till andra näringar, de problem, vartill 
den gett upphov, och de framtidsmål i fråga om be- 
folkningsfördelningen i vårt land, som vi vill upp
ställa. F o l k vand r i n g en  f r ån  jordbruket 
har tagit sig uttryck i ökningen av stadssamhällenas 
folkmängd och uppkomsten av nya tätorter på lan
det, medan samtidigt de rena jordbruksbygderna 
stått stilla eller minskat. Omflyttningen gäller natur
ligen övervägande de produktiva åldersklasserna, 
därvid främst den kvinnliga ungdomen.

Det svenska jordbruket var in på senare hälften 
av 1800-talet starkt överbefolkat, med en levnads
standard på nödgränsen för landsbygdens småfolk. 
I trots av att jordbrukets avkastning starkt ökats, 
har denna näring samtidigt kunnat avstå runt en 
miljon människor genom emigrationen. När denna 
i början av detta århundrade minskades och snart 
helt avstannade, påskyndades i stället den inre om
flyttningen från land till stad. Tillsammans anses 
jordbruket under de åttio åren 1860—1940 ha bidra
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git till tätorternas befolkning med mer än två mil
joner människor. Jordbrukets andel av hela rikets 

folkmängd har alltså stadigt sjunkit, från 72,4 % 

1870 till 33,9 % 1940 eller till runt 2.162.000. Under 

krigsåren synes minskningen ha gått ännu hastigare; 

perioden 1940—1946 anses antalet sysselsatta inom 
jordbruket, de »utrationaliserade», ha uppgått till 
95.000, medan ökningen av arbetskraftstillgången för 
övriga näringsgrenar, vilka mer eller mindre oegent
ligt sammanfattas under begreppet stadsnäringar, 
uppskattas till 245.000. Enligt den partiella folkräk
ningen 1945 har gruppen »jordbruk med binäringar» 
minskat med 8 procent under 1940-talets första hälft. 
Motsvarande siffror finnes ej för åren 1946—47, 
men konjunkturinstitutet beräknar, att antalet yr
kesutövare inom jordbruk med binäringar minskats 
med 65.000, under det att stadsnäringarna erhållit 
ett tillskott på 105.000 yrkesutövare enbart under 
dessa två år. Denna accentuering av förflyttningen 
från jordbruket till andra näringar är desto mera 
anmärkningsvärd, som tillväxten av de produktiva 
åldersklasserna på grund av nativitetens starka ned
gång i början av 1920-talet tjugo år senare nästan 
helt och hållet stagnerade.

Dessa stora förskjutningar i arbetskraftsbalansen 
tar sig naturligtvis uttryck i folkökning, respektive 
folkminskning, i de administrativa enheter, som före
träder de olika huvudgrupperna av svenskt närings
liv. S t ä de roch  t ä to r te r  omfattar en allt större 
del av rikets folkmängd; 1946 var städernas andel 

av hela folkmängden 43 %, och medräknas alla



övriga tätorter, s& stiger denna andel till icke min

dre än 61 %. Den rena landsbygdens flyttningsför- 
luster har de sista femton åren starkt stegrats. Ser 

man på landskommuner med övervägande jordbruks
befolkning (mer än 50 %), så har den årliga flytt- 
ningsförlusten 1941—1945 fördubblats.

Den omflyttning som dessa siffror redovisar betrak

tas vanligen, och i stort sett med rätta, som ett ut
tryck för l ande t s  i n d u s t r ia l isering.  Man 

må emellertid icke förbise vissa viktiga nyanser i ut
vecklingen. Industrins andel av arbetsmarknaden 
har under de sista årtiondena endast långsamt ökats, 
under de tjugo mellankrigsåren blott med runt 5 %: 
rationaliseringen frigör också här arbetskraft, sam
tidigt som ny arbetskraft absorberas. Däremot ökar 
h ande l  och sam fä rdse l  desto raskare; dess 
andel av arbetsmarknaden har under mellankrigs
åren ökat med runt 25 %, och i minst samma takt 
har gruppen a l lm ä n  t j ä n s t och f r i a  yrken 

expanderat. Denna »kommersialisering» av samhälls
livet sammanhänger i viss mån med det kända för
hållandet att serviceyrkena i vidaste mening, han
del, samfärdsel, förvaltning och fria yrken, alltså 
den del av näringslivet som icke svarar för varu
produktionen, med stigande välstånd växer rela
tivt i betydelse och ställer större anspråk på arbets
marknaden. I viss mån är denna utveckling för
enad med en renässans för småföretagen. En stor
industri med väldiga maskiner och tusentals arbe
tare samlade på samma arbetsplats imponerar med 
sina slående bilder av näringslivets organisatoriska
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och tekniska kraft, men den bör ej få oss att glömma 
de många små företagen, exempelvis inom bilismens 
område, som måhända gör lika betydande insatser i 
landets arbetsliv. I samband härmed bör observeras 
den relativt kraftigare ökningen av kvalificerad ar
betskraft och förvaltningspersonalen i förhållande till 
antalet arbetare inom alla näringsgrenar. Antalet 
tjänstemän inom näringslivet ökar sedan länge hast- 
tigare än andra socialgrupper och denna förskjut
ning är väsentligen ett uttryck för den fortgående 
rationaliseringen och därav betingad effektivitets- 
stegring — under krigsregleringarnas regemente na
turligtvis även ett tecken på byråkratisering och 
pappersexercis.

I stigande grad beror städernas och särskilt de 
större städernas folkökning, på övriga stadsnäringars 
mera än på industrins expansion. Den svenska indu
strin är sedan gammalt i betydande utsträckning för
lagd utanför stadskommunerna. Dess andel av stä
dernas folkmängd visar sedan sekelskiftet en sta
digt nedåtgående tendens, något som däremot icke 
är fallet med landsbygdsindustrin i förhållande till 
hela den landskommunala befolkningen. I särskild 
grad gäller detta Stockholm, där industrins andel av 
den yrkesverksamma befolkningen sjunkit från över 
50 % vid sekelskiftet till 39 % 1940. Handel, sam
färdsel, fria yrken samt allmän och enskild förvalt
ning, av många olika typer, är av allt större bety
delse för Stockholms arbetsmarknad.

U tg l e sn i n gen  av den rena landsbyg
dens be f o l k n i n g  medför åtskilliga ofta påta-
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lade o l ägenhe te r .  Folkminskningen drabbar 
särskilt de arbetsföra åldrarna, främst, såsom förut 

anmärkts, den kvinnliga ungdomen. Den normala 
ålderssammansättningen, övertaligheten av åldringar 

och barn liksom bristen på unga kvinnor utgör 

naturligtvis hämmande moment för näringslivets 
utveckling och den allmänna trivseln. Den fort
gående folkminskningen avskräcker från ny före
tagsamhet. Den uttunnade befolkningen ger ett 
otillräckligt och osäkert underlag för skolväsendet, 
liksom för andra anordningar för gemensamma behov. 
Den pågående sammanslagningen av småkommuner 

till storkommuner kommer att medföra förbättringar 
i detta hänseende men berör icke roten till det onda. 
I utvandringsbygder saknar kommunalförvaltningen 

säkra förutsättningar för den nyplanering och utvidg

ning av den kommunala verksamheten, som ett ex

panderande näringsliv skänker. Intresset för all

männa ting sjunker och det blir svårare att på ett 

fullgott sätt rekrytera de kommunala uppdragen.

Dessa nackdelar motsvaras av f ö r d e l a r  fö r  

t ä t o r t e r n a s  deL Här är de produktiva ålders

klasserna övertaliga och tillflödet av vuxen ungdom 

ger såväl näringslivet som den offentliga förvalt

ningen påtagliga fördelar. Städernas mångsidigt kva

lificerade arbetsmarknad, liksom den till tätorterna 

samlade efterfrågan å konsumtionsvaror är bland de 

starkaste stadsbildande faktorerna. Sammansätt

ningen av städernas befolkning och dess utvecklings

tendenser ger en säker och stigande skattekraft och
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därmed den nödvändiga förutsättningen för en ini
tiativrik och effektiv förvaltning.

Dessa utpräglade olikheter mellan land och stad i 
förutsättningarna b&de för den offentliga förvalt
ningen och för det enskilda arbetslivet ger anled
ning till spänningar och konflikter, kännbara i åt
skilliga förvaltningspolitiska frågor. De kan gälla 
grunderna för de statsbidrag till kommunalförvalt
ningen som numera spelar en så betydande roll för 
de kommunala finanserna — i regel utgår de emel
lertid numera med hänsyn till skattekraften eller 
till utdebiteringskvoten, och beloppet blir därför 
relativt större ifråga om mindre bärkraftiga kom
muner. Det kan också gälla kom m unala indelnings
frågor, där de landskommunala intressena känner 
sig hotade och missgynnade, genom att tätorternas 
oavlåtligen fortgående tillväxt i den administrativa 
effektivitetens intresse anses böra taga sig uttryck 
i en förskjutning av de kommunala gränserna. För
slag har rentav framförts att begränsa inflyttningen 
till städerna genom restriktioner av arbetsförmed
lingen till städerna.

Ehuru den svenska stadsbildn ingen i sin nuvarande 
omfattning är relativt ung och flertalet stadsinvånare 
alltså en eller annan generation bakåt hör hemma 
på landet, föreligger sedan gammalt en kännbar 
l y nnes sk i l l n ad  me l l an  stad och land, 
mellan jordbruksbygdens lugna, eftertänksamma 
livsrytm och det snabbare mera jäktade draget sär
skilt över storstadsbefolkningens liv. Mellankrigs- 
åreiis välståndsökning, utjämningen av levnadsvill
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koren mellan jordbruk och övriga näringar och slut

ligen de mångsidiga organisationsrörelserna bland 
jordbruksbefolkningen, med därav betingade star

kare socialekonomiska och kulturella ambitioner, 
torde i sin mån bidraga till att utjämna denna histo

riska skillnad mellan »bondeståndet» och »borgar

ståndet».

Diskussionen av de problem, som sammanhänger 
med stadsbildningen på jordbrukens bekostnad, har 

ofta vidgats till en a l lm ä n  d eb a t t  om förde
l a r n a  och n a c kd e la r n a  av olika bosätt- 
ningstyper, av små och av stora städer, av den 
mera spridda bebyggelsen i jordbruksbygder. Många 
menar, att städernas rikare arbetsmarknad och sam
lade konsumtionsbehov, effektivare förvaltning, bätt
re trafikförutsättningar, deras hamn- och järnvägs
anläggningar erbjuder ett expanderande näringsliv 
sådana fördelar, att landsbygden här icke kan kon
kurrera. Livet i staden och särskilt storstaden, med 
alla dess olika personliga kontakter, dess bildnings- 
och förströelsemöjligheter, dess överhuvudtaget ri
kare och mångsidigare kulturliv, dess bättre förut
sättningar för kulturell och social aktivitet av olika 
slag, allt detta ger, menar man, städernas och i syn
nerhet storstadens livsformer ett avgörande övertag.

Emot dessa synpunkter kan åtskilligt invändas. 
De lokaliseringsfaktörer, som talar för industrins 
förläggning till städerna, har icke generell giltig
het. Den svenska industrin ligger redan i stor 
utsträckning på landsbygden. Skälen härför, till
gängen på råvaror, en traditionellt yrkesskicklig ar
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betarstam, goda trafikförbindelser med avsättnings
orterna, de särskilt för tung storindustri viktiga möj
ligheterna att utan friktioner med tätbebyggelse och 
för sådan bebyggelse värdefulla friområden fritt 
kunna disponera för industrins expansion behövlig 
mark, alla dessa faktorer torde i väsentlig omfatt
ning alltjämt vara avgörande. Under de senare årens 
knapphetsläge på arbetsmarknaden har förläggningen 
av ny industriell företagsamhet ofta bestämts av de 
arbetskraftreserver, som finnes i vissa jordbruks
bygder, liksom i trakter med nedlagd storindustri. 
Hantverksmässigt hemarbete och småindustriell före
tagsamhet har i stor utsträckning kunnat förbättra 
näringslivets förutsättningar och levnadsvillkoren i 
fattiga jordbruksbygder, varom exempelvis skin- 
narna i Malung och metallarbetarna i Gnosjö kan 
vittna. Mången möbel- och annan träförädlings
industri har börjat i en lantlig vedbod eller verk
stad. Särskilt denna industri visar, att landsbygdens 
lokaliseringsfaktorer alltjämt kan vara gynnsam
mare än städernas.

D en s tadsmäss iga  bosätt  ningen för 
därjämte olägenheter med sig, som ofta förbises. Den 
sforstadsmässiga bebyggelsen ger upphov till kol
l e k t i v a  behov, som icke har någon motsvarig
het i en mera spridd bosättning. Det behövs gator 
med ledningar av alla slag, dyrbara trafikmedel, par
ker och rekreationsområden. Man bor trängre och 
dyrare i städerna. Man måste kosta på sig relativt 
dyrare anläggningar för sjukvård, barnavård, social
vård och för skolor.



För att arbetslivet i en växande storstad skall 

kunna fungera något så när väl kräves kapitalutlägg, 

främst för trafikanläggningar och gaturegleringar, i 

en omfattning som knappast någon storstad i verk

ligheten haft råd till eller hunnit med. Exempelvis 

för Stockholm uppskattades för några år sedan de 

extraordinära investeringsbehoven till mer än en 

miljard kronor. Flertalet av dessa olika företag och 

anläggningar måste i folkhushållningens nuvarande 

bristläge på obestämd tid anstå.

Detta betyder, att det för lång framtid icke är 

möjligt att tillgodose de kollektiva behov storstaden 

skapar i sådan omfattning, att de fördelar denna 

samhällstyp kan erbjuda arbetslivet kommer till sin 

rätt Alltför mycket tid och kraft kommer alltjämt att 

förbrukas på obekväma och otillräckliga kommuni

kationer, bostadsbristen och trångboddheten kom

mer att bestå, anstalterna för olika vårdbehov att 
förbli otillräckliga, och skolbyggena hinner icke med 

det språngvis stigande barnantalet, medan de på 
landsbygden på många håll står halvtomma. Med 

hänsyn till de här ifrågavarande byggnads- och an
läggningsarbetenas ofta tekniskt komplicerade natur 

och finansiella räckvidd samt, ej mindre, till den 

offentliga förvaltningens naturliga betänksamhet in
för sådana problem och dess i allmänhet långsamma 

arbetstakt måste det antagas att denna »eftersläp

ning» icke blott är en krisföreteelse, utan att den 
alltid kommer att utmärka växande storstäder. Er
farenheterna från utlandet bekräftar detta.

De synpunkter, som sålunda — hänsyn till önsk
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värdheten att nedbringa investeringarna och för

enkla förvaltningens uppgifter — talar för att före
träde bör lämnas åt andra bosättningstyper än stor
stadens, kan givetvis få vika för och underordnas 
lokaliseringsfaktorer, som med hänsyn till närings
livets effektivitet bestämt talar för denna bosätt- 
ningstyp. Men det är uppenbart, att dessa fakto
rer icke har den räckvidd, som man tidigare anta
git och som storstadstypens vänner alltjämt förlitar 
sig på. Självfallet är den lokala marknaden bestäm
mande för förläggningen av viktiga grenar av stor
stadens konsumtionsindustri, såsom livsmedelsindu
stri, grafisk industri och åtskillig modebetonad kon
fektion — liksom å andra sidan exempelvis den lo
kala förläggningen av järnbruk, trä- och massaindu
stri bestämmes av tillgången på och transportvägarna 
för råvaran, tillgången på en kvalificerad arbetar
stam och liknande faktorer. Men i avsevärd omfatt
ning har den konsulterande verksamhet, som sedan 
några år bedrivs av Sveriges industriförbund i sam
råd med arbetsmarknadsstyrelsen (industriens pro- 
duktionsråd), liksom utländska erfarenheter från 
krigsproduktionen visat, att de så att säga naturliga 
lokaliseringsfaktorerna i själva verket icke är så 

bestämda. Inom vida gränser har ny eller utvidgad 
företagsamhet kunnat fritt välja sin förläggning, om 
de lokala förutsättningarna på lämpligt sätt lägges 
tillrätta. Att en spridning av industriproduktionen 
liksom överhuvudtaget av befolkningen också ur 
försvarssynpunkt är i högsta grad önskvärd, därom 
har kriget gett erfarenheter, som i de vargatider vi



alltjämt lever i ej får förbises. Den på militärtekni

kens och civilförsvarets område sakkunnige profes
sor Ljunggren yttrade i ett föredrag i Stockholm 
i april 1948: »Sveriges glesa bebyggelse ger oss bättre 
förutsättningar än andra länder att minska kata
strofen. På lång sikt borde städerna utspridas med 
högst 50.000 invånare i varje stad. Katastrofbränder

nas verkningar kan begränsas genom att sektionera 
bebyggelsen med parkbälten. All nyckelindustri 
måste spridas över hela landet. Viktiga inrättningar, 
såsom sjukhus, bör förläggas utanför tätorterna.»

Slutligen några ord i debatten om de o l ika 
s a m hä l l s ty pe r n a s  k u l t u r e l l a  företrä

den. Storstaden bjuder, menar man, avgörande för
delar genom sin mångfald av personliga kontakter, 
sina rikare bildningsmöjligheter och förströelser, 
överhuvudtaget genom sitt mångsidigare kulturliv. 

I  viktiga hänseenden är detta naturligtvis riktigt. 
Det ligger i sakens natur, att exempelvis den högre, 
vetenskapliga utbildningen måste samlas till några 
få stora institutioner, som gärna icke kan förläggas 
annorstädes än till storstaden eller i dess närhet. 
Detsamma gäller riksinstitutioner som muséer, teat
rar och dylikt, ehuru möjligheterna att decentrali
sera och att utöva en riksomfattande verksamhet 
här alltmera gör sig gällande.

Men mot fördelarna måste vägas väsentliga nack
delar. Storstadslivet erbjuder många personliga kon
takter, men ingenstädes kan människorna ändå 
vara så ensamma, så isolerade som i storstaden. Må

hända är de mångfaldiga personliga kontakterna
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icke alltid så befruktande; måhända bor den kul
turellt arbetande människans vänner och medarbe
tare på andra orter eller på långa avstånd inom den 
stora staden. Föreställningen om » grannskapse nhe- 
temas» naturliga, kollektiva liv har kanske icke all
tid så värdefulla motsvarigheter i den ständigt flyt
tande storstadsbefolkningens verklighet. Det jäk
tade tempot och den snabba nervösa förslitningen 
i storstadslivet ger icke de bästa förutsättningarna 
för en andligt skapande verksamhet. Det kulturella 
arbetet och den vetenskapliga forskningen far bättre 
av livsformer, som ger plats för ensamhet och stu
dier, för eftertanken som grundvalen for ett mera 
balanserat omdöme.

Med vad här sagts vill vi självfallet icke bestrida 
den betydelse, som stadsnäringarnas alltjämt fort
gående expansion har för vårt lands välstånd. Den 
stora folkomflyttningen, vars huvuddrag vi i  det före
gående angivit, är i stort sett liktydig med arbets
kraftens anpassning efter nya och mera lönande ar
betstillfällen. Vi har vid de nu beslutade socialrefor- 
merna — med förbehåll för krig och för de skador 
som socialistiska ingrepp i näringslivet kan med
föra — förutsatt en fortgående stark stegring av 
nationalinkomsten. Denna stegring är icke möjlig 
utan en fortgående ökning av industrin, handeln och 
övriga stadsnäringar. Men de former stadsbildningen 
tagit är på flera sätt olyckliga. Man bör. såsom 
flera gånger fram hållits, eftersträva en starkare 

spridning av arbetslivet, som därmed också kan



komma i en intimare, i olika hänseenden stimule 
rande kontakt med jordbruksbygderna.

De riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken 
som av 1947 års riksdag godkänts, avser att under

lätta den fortgående rationaliseringen av jordbruket 
främst genom en sammanslagning av de alltför små 

bruksenheterna till bärkraftiga jordbruk. Men om 

icke samtidigt åtgärder vidtages för att skapa ett 

mera d i f f e r e n t i e r a t  n ä r i ngs l i v  på lands

bygden, kommer den nya jordbrukspolitiken en

dast att bidraga till att påskynda folkströmmen från 
landsbygden till tätorterna — även om det mindre 

familjejordbruket helt visst kommer att visa sig mot
ståndskraftigare än många antagit och alltjämt giver 

en övervägande del av det svenska jordbruket små
brukets karaktär. Man bör alltså göra klart för sig 
huru ur allmänna, ekonomiska och kulturella syn
punkter näringsliv, bebyggelse och befolkning på 

lång sikt bör fördelas i detta vidsträckta land, och 
man kommer då, det är vår övertygelse, till ett svar 
som upphäver den gamla motsättningen mellan land 

och stad, som ger oss en bygd av både jordbruk och 
stadsnäringar, i nära samverkan med varandra.

Om man för framtiden räknar med familjer av 

den storleksordning som behövs för en måttlig till

växt av befolkningen, om man räknar med att små

barn bör ha tillgång till friluftsliv och lekplatser, 

om man går ut ifrån att varje ung människa från 

och med folkskoleåldern bör ha ett eget rum, om 

man anser att alla människor bör ha en samman

hängande semester och att den härmed förbundna



rekreationen inte kan hämtas i en stadsvåning, så 

kan man ställa frågan, frikopplad från dagens brist

problem: — Kan inte befolkningens behov av livs

medel, bränsle, rymliga bostäder, friluftsliv och re

kreation på lång sikt ordnas bättre och från national

ekonomisk synpunkt billigare i en spridd bebyggelse 

än om större delen av näringslivet och befolkningen 

hopas i städerna? Med de perspektiv som den tek

niska utvecklingen ger kan man vidare fråga sig, 

om inte den isolering som varit en av landsbygdens 

svåraste nackdelar i väsentlig grad kan brytas och 

om inte de förmåner i fråga om undervisning, för

ströelse, kulturell verksamhet och mänsklig gemen
skap samt bostadsbekvämligheter, som bidragit till 
städernas attraktionskraft, i väsentlig mån kan 
dels spridas ut i själva landsbygden och dels i varje 
fall föras inom räckhåll för huvudparten av lands
bygdens befolkning. Möjligen komme en utveckling 
av här antytt slag i något fall att medföra att en 
eller annan jordbruksbygd med särskilt torftiga 
naturliga förutsättningar så småningom komme att 
avfolkas och förvandlas till skogsmark, medan vi i 
allmänhet kunde nå ett rikt nyanserat samspel emel
lan jordbruksbygd, landsbygdsindustri och mindre 
tätorter. Det är också troligt att samhällslivets all
männa omkostnadsposter i form av förvaltning, kom

munikationer, anordningar för hälsovård, ordnings- 
väsen, socialvård, livsmedelstransporter, sysselsätt

ningsproblem vid konjunktursvängningar o. s. v. blir 

mindre, om vi kan skapa en spridd bebyggelse,



än om vi får en glest befolkad landsbygd å ena och 

växande storstäder å andra sidan.

Samhällsbygget är emellertid inte enbart ett eko

nomiskt problem. Man har också anledning tro att 

det skall bli detta i ännu mindre utsträckning när 

några årtionden har gått. Med teknikens hjälp bör 

vi så småningom kunna komma därhän att det som 

i inskränkt bemärkelse räknas till livets nödtorft 

inte längre är något svårt problem. I den mån så 

sker kommer möjligheterna till personlig frihet, 

lycka och trivsel att bli större. För denna trivsel 

är »något eget» i de flesta fall en väsentlig förut

sättning. Främst kommer här ägandet av e tt hem 

på egen g rund .  Detta kommer aldrig att kunna 

realiseras i storstadens samhällstyp. En kommuna- 

lisering av bostadsbeståndet, som socialdemokraterna 

kräver, vore frånsett dess många praktiska svårig

heter ett dåligt surrogat för de egna hem, som bör 

ingå i ett framtidsprogram på lång sikt. En egen bil 

för flertalet svenska familjer med normal inkomst 

är på lång sikt inte heller någon utopisk tanke, om 

välst&ndsstegringen fortsätter. — Ett dylikt bil- 

bestånd skulle i hög grad komplicera de större stä

dernas problem, under det att trivseln och utkomst

möjligheten på landsbygden därigenom skulle växa. 

Om flertalet människor komme att äga förmögenhet 

i egna sakvärden, kommer detta inte bara att öka 

det personliga oberoendet — det skulle även verka 
uppfostrande i ekonomiskt avseende, skyddande vid 

penningvärdets förändringar samt mildrande vid 

ekonomiska kriser.
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Detta är den samhällstyp, som efter vår mening 
bör eftersträvas. Medlen härför bör icke sökas i 
tvångsingripande och regleringsåtgärder, som be
gränsar den enskildes handlingsfrihet och i det långa 
loppet nedsätter arbetslivets effektivitet och hämmar 
dess expansion. Men vad man kan begära, det är att 

de samhälleliga åtgärderna, statliga och kommunala, 
lägges till rätta så, att de gynnar en utveckling i 

denna riktning, i stället för en fortsatt avfolkning av 
landsbygden och en påskyndad tillväxt av storstä
derna, liksom hittills ofta rätt planlös och påkallande 

alltför stora kapitalinvesteringar för storstadsbyg- 
gandets kollektiva behov.

Den t i l l rä ttaläggning av näringsl ivets be
tingelser, som det här är fråga om, gäller i främsta 

rummet landsbygdens trafikväsen — dess järnvägar, 

dess allmänna och enskilda vägar, dess busslinjer 

och dess bilbestånd — dess försörjning med elektrisk 
kraft. Det är här vi har de starka, decentraliserande 
krafterna i svenskt näringsliv. Det är tillgången till 

billig kraft och än mer, tillgången till goda vägar och 

billig trafik, som skapar förutsättningarna för ny 
företagsamhet ute på landet, som ger jordbruket 
bättre avsättningsvillkor och som också kan göra 

livet på landet, med dess stora avstånd och genom 
avstånden lätt isolerade liv, kulturellt rikare genom 

att landsbygden får tillgång till de bildnings- och 

förströelsemöjligheter som hittills blott funnits i 

städerna. Kanske kommer tekniken i framtiden att 

ge oss nya medel, vilka, såsom radion, verkar i 

samma riktning.



Svaret på frågan blir alltså: — Varken land eller 

stad. allra minst avfolkad landsbygd och planlöst 

växande storstäder! Utan en tekniskt högstående 

jordbruksbygd med goda vägar och utvecklad bilism, 

med rika kollektiva trafikmedel, framförallt bussar, 

och talrika mindre tätorter inom räckhåll för lands
bygdens väga vstånd.

För lokaliseringen av ny och utvidgad industriell 

verksamhet till landsbygden bör följaktligen, genom 

markpolitiska åtgärder, genom tillrättaläggande av 

trafikmedlen och liknande åtgärder, goda förutsätt

ningar skapas. Den inom jordbruket överflödiga 

arbetskraften kan under sådana förutsättningar i 

övervägande omfattning stanna kvar i eller i när

heten av sin tidigare hemort. Därjämte bör man, 

exempelvis genom lämpliga kreditunderstöd, upp

muntra företagsamhet, som kan utnyttja de alltjämt 

betydande, säsongmässigt betonade arbetskraftreser- 

vema inom jordbruket för industriell företagsamhet 

och för hantverk utan att arbetarna därför behöver 

lämna jordbruket. Dylika arbetsuppgifter kan kom
plettera jordbruket och ekonomiskt avrunda jord

brukarnas levnadsvillkor, så att flyttningen till tät

orterna och till stadsbefolkningens livsformer icke 
längre innebär någon lockelse.

På grundval av ett studium av demografiska och 
socialekonomiska förhållanden och tendenser, av de 

naturliga förutsättningarna, befintlig bebyggelse och 

redan existerande anordningar för kollektiva behov, 

trafikförutsättningar och dylikt, får man göra klart 

lör sig den lämpliga förläggningen av industriella
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företag av olika slag. Genom trafikleder, hamn
anläggningar, tillhandahållande av billig kraft och 
dylika åtgärder bör lämpliga trakter och stråk göras 
attraktiva för ny företagsamhet Befinnes det härvid 
önskvärt att draga stadsnäringar till tidigare jord
bruksbygder, måste självfallet också tillses att byg
den i fråga genom kommunikationsleder, gamla, för
bättrade eller nya, samt genom goda anordningar för 
skilda kollektiva behov och den kulturella trivseln 
blir lämplig och tilldragande för de näringsgrenar, 
som åsyftas. Måhända kan ur en sådan utveckling 
framgå en bygd av en demografisk och ekonomisk 
typ, icke med en minskad utan tvärtom med ökad, 
ehuru kanske annorlunda fördelad befolkning samt 
med gamla och nya centralpunkter av högre och 
lägre ordning. Med den genomgripande förbättring 
av landsbygdens vägväsen och den a llm änna effek- 
tivisering av trafikmedlen, varmed man bör ha ratt 
att räkna, skapas förutsättningar för att bryta iso
leringen mellan stillastående bygder och åstadkom
ma ett starkare medvetande om sammanhangen inom 
den större regionen.

En ekonomisk regionplanering kan medföra viss 
begränsning av primärkommunernas verksamhet 
och rörelsefrihet. Med en utveckling av den art 
som här åsyftats är en kommunal näringspolitisk 
konkurrens, sådan som ofta bedrivits mellan stä
der och även landskommuner, ofta icke förenlig. 
Den kommunala industripolitiken, innefattande olika 
slag av åtgärder, trafikanläggningar, markupplåtel
ser, eventuellt industri- och hantverksbyggen, aktie-
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teckningar, krediter och andra former av subventio

ner, måste infogas i större sammanhang. Om man 

t  ex. vid ett försök att avbalansera jordbrukets och 

stadsnäringarnas anspråk på landets produktivkraf

ter skulle — såsom vi för vår del menar — finna en 

fortsatt utveckling av städerna och särskilt storstä

derna i de senaste årtiondenas häftiga tempo mindre 

önskvärd, måste detta även medföra vissa restriktiva 

konsekvenser i fråga om den kommunala närings

politiken. Och dessa konsekvenser kan självfallet 

gälla icke blott den enskilda kommunen, utan regio

nen i dess helhet.

I samband med regionplaneringen bör även sörjas 

för goda och mångsidiga anordningar för bygdens 

gemensamma behov, främst skolväsendets och det 

fria folkbildningsarbetets, förutom, självfallet, det re

ligiösa livets och politikens behov av samlingslokaler. 

Ungdomens fritidssysselsättning, fri kulturell verk

samhet av olika slag, behovet av medborgarcentra 

eller bygdegårdar bör också här beaktas, överhuvud 

taget bör allt göras för att åstadkomma en kulturell 

samtidigt som en ekonomisk utjämning mellan land 

och stad.Industri, handel och hithörande områden av 

arbetslivet, traditionellt sammanfattade under benäm

ningen stadsnäringar, bör — med de ekonomiska 

fördelar och den stimulans för näringslivet i dess 

helhet dessa grenar av ekonomisk företagsamhet 

kan bjuda — i det framtida Sverige höra lands

bygden likaväl som städerna till. Och likaså bör sam

hället vara så ordnat, att kulturens tillgångar och 

möjligheterna till ett rikare kulturliv — till lands
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bygdens nackdel — icke »amins blott i de större stä
derna, utan så långt som möjligt också kommer att 
stå landsbygdens folk till buds. Mångsidigare och 
livligare kulturintressen, liksom överhuvud taget en 
starkare, mera vaken medborgaranda torde härav 

följa.

Genomförandet av regionplaner för vilka vissa 
förutsättningar skapats även genom 1947 års stads
byggnadslag kräver naturligen samverkan mellan 
kommunerna inom en större bygd, kanske ett helt 
landskap eller län, en samverkan, som självfallet 
måste avse både städer och landskommuner. Att 

finna de rätta formerna härför, att kunna samla de 
primärkommunala ambitionerna i en gemensam re
gional medborgaranda, utan att de lokala intressen 

på vilka självstyrelsen vilar samtidigt trädes för 

nära, det är en viktig, ännu olöst uppgift

Yngve Larsson och Wald. Svensson.
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Allmänna synpunkter på 
svensk socialpolitik.

Den tidigare socialpolitiken.

Först under tiden mellan de båda världskrigen 

fick det svenska folket samt därmed staten och kom

munerna så pass stora ekonomiska resurser att so

cialpolitiken kunde ges en prägel av generositet. 

Långt dessförinnan förelåg emellertid medvetna strä

vanden att inte bara hjälpa mot bitter nöd, utan 

också trygga mot nödrisker, undanröja anledningar 

till nöd och stödja människomas utveckling till full

goda individer. Redan för mer än hundra år sedan 

gjorde den tidens liberaler inlägg om fattigvård, 
folkundervisning och nykterhet som pekar långt 

framåt. Aktningsvärda ansträngningar gjordes också 

i lagstiftningen, men det visade sig att resurserna 

inte svarade mot viljan. Sålunda måste 1847 års fat- 

tigvårdsförordning ersättas med en hårdare lag 1871. 

Vändpunkten kom snart därefter. Industrin gav sti

gande inkomster, emigrationen hejdade folkökningen, 

och resultatet blev växande möjligheter att tillfreds
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ställa allas behov. Vid 1884 års riksdag väckte den 
radikale liberalen S. A. Hedin sina grundläggande 
motioner om socialförsäkring. De första skyddsbe
stämmelserna för industriarbetare hade då nyligen 
utfärdats, likaså de första reglerna om samhällenas 
hygien. Under den period då liberalismen ledde ut
vecklingen fram till det demokratiska genombrottet, 
alltså till 1918, tillkom bl. a. de av Hedin begärda 
lagarna om arbetarskydd (1912), folkpensionering 
(1913) och olycksfallsförsäkring (1916). Samtidigt 
uppbyggdes landstingens och storstädernas sjuk- 
vårdsanstalter samt den frivilliga sjukkasserörelsen. 
Som avslutning på detta skede i svensk socialpolitik 
följde lagarna om barnavård (1917), om humanise- 
rad fattigvård (1918) och om 8 timmars arbetsdag 

(1918).

Under det ekonomiska uppsvinget mellan världs
krigen blev det möjligt att väsentligen förbättra alla 
äldre socialåtgärder genom nya eller ökade bidrag 
av skattemedel, genom modernare anstalter och kun
nigare personal. Vid sidan av detta, som var huvud
draget, försiggick också en utvidgning av området 
för socialpolitiken. Efter många försök och strider 
utformades en aktiv och mångsidig arbetslöshets- 
politik. Sjunkande födelsetal gav upphov till en all
män befolkningsdiskussion, som började sätta spår 

i familjepolitiska åtgärder, men tills vidare hade sin 
främsta betydelse genom att sprida en mera vidsynt 
uppfattning om de sociala insatserna. Här, liksom 

det länge varit i arbetet för bildning och nykterhet 

eller mot sjukdomarna, tedde det sig nu oriktigt att
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stanna vid hjälp åt de ekonomiskt nödlidande. Det 
m&ste gälla att göra hela folket starkare. Impulser 
av liknande slag kom även från andra håll, inte minst 
från idrotts- och friluftslivet. Lagarna om semester 
och folktandvård (båda 1938) är exempel på åtgär
der som för folkhälsans skull riktar sig till huvud

parten av medborgarna.

Efterkrigstidens samhälle.

Andra världskrigets förhållanden fick starkt in
flytande på familjepolitiken. Kontantbidragen åt de 

inkallades anhöriga pekade fram mot ett system där 
ojämnheterna i försörjningsbörda minskas genom 
fixerade penningbelopp. Samtidigt gav varuknapp

heten och prisfördyringen i förening upphov till de 
sociala rabatterna på skyddsfödoämnen. Genom dessa 
trodde man sig »styra konsumtionen» i ändamåls
enlig riktning, en önskan som också kom att prägla 
mödrahjälpen. På ett område, bostadens, hade na

turaförmånerna redan tidigare tagits i socialpoliti
kens tjänst, främst genom pensionärshemmen och 
bararikelägenhetema. En stagnation i byggnadsverk

samheten i början av kriget gav statsmakterna an

ledning till ett byggnadsstöd i stor skala, som öpp
nade rika tillfällen att anlägga sociala synpunkter. 
Inte endast de nya, av krisen motiverade anstalterna 
krävde kontantinsatser ur statskassan av större di

mensioner än tidigare varit vanligt. Också äldre 

socialåtgärder, främst folkpensionen, måste skyddas 

mot penningförsämringens följder genom betydande 
tillägg. Såväl denna utveckling som de stora försvars-
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kostnaderna nötte bort mycket av de kvardröjande 
betänkligheterna mot att öka det allmännas verk
samhet så långt att denna får väsentlig betydelse för 
medborgarnas dagliga liv. När samtidigt västmak
ternas krigsinsatser demonstrerade hur mycket ett 

högt utvecklat näringsliv kan prestera för gemen
samma ändamål, blev allt fler övertygade om möj

ligheten att i vår tids Sverige förverkliga den radi

kala liberalismens gamla hopp om ett fritt samhälle 

där det enskilda initiativets välståndsskapande kraft 

genom goda löner och aktiv socialpolitik lyfter hela 

folket till en hög standard såväl materiellt som kul

turellt. Det är denna syn som kom till uttryck i 

folkpartiets programskrift »Efterkrigstidens sam

hälle» på våren 1944.

Under andra världskriget och åren närmast där

efter arbetade en rad kommittéer med att ge fixerad 

form åt nya sociala åtgärder som aktualiserats sedan 

1930-talets mitt. Främst bör nämnas befolknings- 

utredningen, bostadssociala utredningen, ungdoms- 

vårdskommittén och skolutredningen. Samtidigt ge

nomgick socialvårdskommittén, tillsatt efter en folk

partimotion 1937, successivt den äldre sociallagstift

ningen för att komplettera och förbättra den, göra 

den mer enhetlig och lättare att tillämpa. När kriget 

slutade, på sommaren 1945, förelåg färdiga förslag 

av största räckvidd till reviderad folkpensionering 

och obligatorisk sjukförsäkring. Högt på listan över 

angelägna och ekonomiskt krävande reformer stod 

också moderskapsförsäkring, allmänna barnbidrag 

och samordnande riktlinjer för bostadspolitiken.
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Bland de stora förslag som förbereddes må nämn^ 

obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och en ny social- 

hjälpslag. avsedd att ersätta fattigvårdslagstiftningen. 
På ett tidigt stadium av diskussionen betonades, 

främst från folkpartiets sida, att en reformverksam

het av sådan omfattning borde planmässigt fördelas 

över ett antal år för att underlätta sakprövningen 
samt möjliggöra de administrativa och finansiella för

beredelserna.

En dylik plan, med tonvikt på finansieringen, 

framlades och antogs på försommaren 1946. Redan 

då ansågs det sannolikt att förbättringarna av folk

pensioneringen och sjukförsäkringen samt införan

det av allmänna barnbidrag skulle i stort sett 

fylla ett 6-årsprogram. Dess reformer har beslu

tats av riksdagarna 1946 och 1947 samtidigt med 

så pass betydelsefulla åtaganden som en plan för 

fria skolfrukostar och grundlinjer för en enhetlig 

bostadspolitik. Under tiden övergick balansen mel

lan köpkraft och varutillgång i folkhushållet från 

ett ansträngt läge till ett överansträngt. Till de åt

gärder mot inflationsfaran, för vilka den social

demokratiska regimen sent omsider beslöt sig, hörde 
en sträng återhållsamhet med nya samhällsutgifter.

Tvånget att tillgripa en finanspaus har på sina 

håll uttolkats som ett tvång att också avbryta allt 

socialt reformarbete eller rentav återkalla vissa sär

skilt kostsamma åtgärder. Man förbiser då att en stor 

del av det sociala reformarbetet ej drager större 

kostnader för statskassan. Detta gäller t. ex. om för
bättringar av skyddslagstiftningen eller rationalise
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ringar inom socialvården. Det som förtjänar upp
märksamhet i dylika tolkningar är emellertid främst 
föreställningen att socialutgifter och den konsum
tion de framkallar skulle verka som en särskilt tung 
belastning på produktionen. I själva verket åstad
kommer, med de samhällsförhållanden vi har, den 
övervägande delen av våra sociala insatser en för
stärkning av den viktigaste produktionsfaktorn, ar
betskraften. Detta gäller t. o. m. i någon mån om 
åtgärder för att lätta tillvaron åt de människor som 
helt lämnat produktionen, i den mån deras arbets
föra anhöriga därigenom bereds angelägen förbätt
ring i sina villkor. Emellertid inträder den produk- 
tionsfrämjande effekten av socialt inriktade refor
mer i regel senare än den konsumtionsökande, och 
tidsavståndet kan i vissa fall — särskilt när det gäller 
förbättrad utbildning — uppgå till många år. Detta 
förhållande gör det alltid nödvändigt att ställa skarpa 

angelägenhetskrav på sociala reformer likaväl som 
på andra »investeringar».

Med detta betraktelsesätt är det alltid motiverat 
att belysa uppenbara försummelser i det sociala 
framstegsarbetet för att framhäva behovet av refor

mer som bör verkställas så snart medel, material 
och människor står till buds. Med hänsyn till social

politikens snabba expansion de senare åren bör det 

ej heller underlåtas att jämföra lösningar på olika 
fält för att pröva deras ändamålsenlighet och konse
kvens. När det gäller de senast beslutade och i myc

ket grundläggande reformerna, som bildar den givna 

utgångspunkten för en dylik granskning, må det



visserligen vara tveksamt hur verkningarna kommer 

att gestalta sig, men frågor som måste lämnas obe
svarade kan också utgöra bidrag till det aldrig av

slutade arbetet för sociala framsteg och social rätt

färdighet

Alderdomsskydd.

Med åldrandet följer en nedsättning av arbetsför

måga och arbetsinkomst samt, för de flesta, så små

ningom ett behov av särskild vård. I alla tider har 

endast en del av medborgarna kunnat skaffa sig ett 

kapital, en livränta eller en tjänstepension som 

räcker till att leva på efter arbetsåren. I våra dagar 

blir det dessutom allt svårare för åldringarna att 

erhålla de sista årens vård genom sin familjs för

sorg. Samhället måste alltså träda emellan. Det är 

ett av de främsta tecknen på den västerländska re

spekten för människovärdet att ett avslutat arbets

liv alltmer allmänt erkänns vara full betalning till 

samhället for dess omsorg om ålderdomens behov. 

I den mån samhället ger ett klart uttryck åt denna 

de gamlas rätt erhåller också de arbetsföra åldrarna 

en högt skattad trygghet.

Den svenska folkpensionslag som, efter beslut vilka 

på de viktigaste punkterna samlade alla partier, 

trädde i kraft på nyåret 1948 sörjer avsevärt bättre 

än några äldre bestämmelser för den ekonomiska 

tryggheten mot inkomstförlust vid åldrandet. När 

beloppen fixerades, 1945—46, utgjorde 1.000 kronor 

om året för ensamstående och 1.600 för makar en 

fullt acceptabel standard för icke-yrkesverksamma
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på billiga orter. Dessa belopp kallas »ålderspension» 
och utbetalas till alla som fyllt 67 år, oberoende av 
annan inkomst eller förmögenhet. Också de statliga 

»bostadstilläggen» på högst 600, resp. 800 kronor om 
året täckte i huvudsak de faktiska skillnaderna i 
hyres- och bränslekostnad mellan orter med olika 
lägen och typ. Ehuru tilläggen är lika nödvändiga för 

standarden som ålderpensionen gjordes endast till
läggen beroende av inkomstprövning. Detta var en 

kompromiss mellan många synpunkter, av vilka 

några är socialpolitiskt väsentliga.

Inkomstprövningen är en undersökning av för- 

månstagarens personliga förhållanden, som skiljer 

sig från fattigvårdens typiska behovsprövning ge

nom att vara mindre närgången och mindre hård i 

konsekvenserna. Även om skillnaden är betydande 
har dock båda prövningarna det gemensamt att de 

framkallar känslor av beroende och att den ordent

lige eller arbetsamme får mindre än den slösaktige 

eller orkeslöse. Skall inkomstprövningen motivera 

det arbete den kräver måste den nämligen medföra 

avdrag på förmånerna redan för personer i yrkes

arbetares och lägre tjänstemäns ekonomiska ställning. 
Inte nog med att inkomstprövningen rubbar folk

pensionens viktiga karaktär av rättighet, den mot

verkar också sparandet för ålderdomen, utvecklan

det av tjänstepensioneringen och lusten till fortsatt 

förvärvsarbete på gamla dar, allt i den mån fördelen 

av sådant blir väsentligt minskad genom avdragen 

på pensionen. Minskningen måste med nödvändighet 

bli jämförelsevis starkast i det stora mellanskiktet.
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Å andra sidan tillåter inkomstprövningens avdrags- 

regler att av ett bestämt antal miljoner ge mer åt 

dem som bäst behöver det, i detta fall de utsläpade. 

Den möjliggör sålunda en högre minimistandard för 

hjälpen än vid lika förmåner för alla. Ju  mindre 

medel som kan disponeras för socialt nödvändiga 

ändamål, desto viktigare är det naturligtvis att de 

mest behövande erhåller huvudparten. Även i ett 

rikare samhälle befordrar inkomstprövningen en 

standardutjämning och får därigenom ett drag av 

schematisk rättvisa. Med växande tillgångar och 

skärpt progressivi tet i beskattningen träder emeller

tid denna synpunkt i bakgrunden jämfört med det 

fönnynderi, de detaljorättvisor och de skadeverk- 

nrogar på arbetsvilja och förtänksamhet som inkomst

prövningen måste medföra.

Att gränsen för inkomstprövningen för åldring

ars folkpension drogs så att inga avdrag skall före

komma på billiga orter där endast grundpension 

utgår, medför en stor administrativ lättnad där. 

Gränsdragningen sammanhänger också med för

hoppningen att skillnaden i levnadskostnader på 

olika platser skall fortsätta att minska. Framförallt 

vittnar emellertid beslutet att ej tillgripa inkomst

prövning för grundpensionen om en stark önskan 

att komma bort från inkomstprövningens psykolo

giska och reella brister. Det belopp som sparas genom 

avdragen på statliga bostadstillägg har beräknats till 

endast 5 procent av totalsumman för ålderspensio

neringen. Inkomstprövningen är tydligen på lång 

sikt ställd på avskrivning vid folkpensioneringen
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liksom i åtskilliga andra sammanhang. Samtidigt 

kunde det tyckas att avdrag av den storleksord
ningen inte var mer än ett ofarligt skönhetsfel, 
ehuru de uppenbarligen drabbade åldringarna efter 
en så irrationell grund som deras mantalsskrivnings
ort. Härvidlag hade emellertid lagstiftarna ej till

räckligt beaktat ett viktigt förhållande.

Ett stadgande i lagen tillåter och uppmuntrar 
kommunala bostadstillägg vid sidan av och utöver 
de statliga. Eftersom många och stora kommuner 

upprätthåller en högre minimistandard än den stat

ligt fixerade ålderspensionen medger, blev de kom

munala bostadstilläggen av samma storleksordning 
som de statliga. Och de utformades i regel med 
ungefar samma avdragsregel: 50 procents minskning 

av beloppet i den mån inkomsterna ligger ovanför en 

undre gräns på några hundra kronor om året. När 
samma person för samma inkomster får två stycken 

50-procentsavdrag på sina pensionsförmåner betyder 

detta att en inkomstökning över gränsen, d. v. s. 

inom »avdragszonen», inte ger ett öre i standardför
bättring. Pensionen minskas lika mycket som den 

egna inkomsten stiger. Förhållandet innebär en 

verklig konfiskation av arbetsförtjänst, tjänstepen

sion och sparkapital som måste vara mycket skadlig 

från både moraliska, nationalekonomiska och sociala 

synpunkter. Den kritiska zonen sträcker sig för en 

ensamstående åldring på medeldyr ort (bostads

grupp Hl) från en inkomst på 400 kronor om året 

upp mot 1.300 kronor. På de dyraste orterna och 

för makar blir zonen avsevärt större, men det rnne-
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fattar genomgående just sådana belopp som är aktu

ella för en s. k. arbetarpension eller vanliga som 

arbetsinkomst för en person med nedsatta krafter

Att övervinna de dubbla avdragens tunga tryck 
är ett av de stora önskemålen vid fortsatt framstegs- 

arbete på ålderdoms pensioneringens fält. Någon 

bättre metod torde inte erbjuda sig för ett första 

steg än att bestämma en gemensam avdragsprocent 
för statliga och kommunala bostadstillägg, och detta 

procenttal bör då inte sättas högre än 50. Först på 

längre avstånd kommer sedan uppgiften att helt av
skaffa inkomstprövningen och avdragen för att där- 

pned på allvar göra hela den efter bostadskostna
derna differentierade ålderspensionen till en alla till
kommande rättighet.

Reformer av denna art kan emellertid, som nyss 
anmärkts, trots sin uppenbara betydelse inte kon

kurrera i angelägenhet med kravet på en acceptabel 

standard för de åldringar som inte har annan in

komst än folkpensionen och inte får kommunalt 

tillägg. Redan under förberedelserna till nuvarande 

folkpensionslag betonades, särskilt från folkpartiets 

sida, att en penningvärdesförsämring inte får gå ut 

över denna standard. Dess reala värde borde helst 

garanteras genom någon form av automatiskt index

tillägg, korrekt återgivande kostnadsförändringarna 

för typiska ålderspensionärer. Det vore felaktigt att 

använda den vanliga index, som avser en tjänste

mannafamilj med två barn. Att lägga den till grund 

för ålderspensioneringen skulle i vissa lägen ge de
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gamla en alltför ringa kompensation. Att genomföra 
en riktig indexreglering hör till de mest trängande 
uppgifterna inom vår sociallagstiftning.

Folkpension och tjänstepension.

För statens och vissa kommuners tjänstepensio- 
närer tillämpas numera en indexreglering. Uppfatt
ningen om tjänstepensionens karaktär har också bli
vit klarare efter 1947 års reform i den statliga 
tjänstepensioneringen, som avskaffade de varierande 
och förvillande pensionsavgifterna. Dessa hade vis
serligen förtjänsten att markera den avgiftsbetalan- 
des ovillkorliga rätt till den del av pensionen som 

motsvarade avgifterna, men gav i stället återstoden 
av pensionen en karaktär av nåd som kunde för
verkas — vanligen genom övergång till annan tjänst. 
Det är två stora enskilda pensionskassor, SPP och 
SKP, som verkat banbrytande för den riktiga åskåd

ningen att tjänstepensionen är uppskjuten lön och 
därför oantastbart skall följa den anställde, obero
ende av de tekniska arrangemangen kring pensions- 
underlaget. Detta betraktelsesätt är inte bara rik
tigt i teorin, dess förverkligande medför också den 

stora praktiska fördelen för samhället och den an

ställde att denne kan övergå från en tjänst till en 
annan som bättre motsvarar h a n s  k v a lif ik a tion er, 

utan att hämmas av risken att förlora i tjänstepen- 
sionsrätt.

Frågan har rests om man skulle kunna anknyta 

den enskilda tjänstepensioneringen till index på 

liknande sätt som den statliga och delar av den



kommunala. Uppenbart är detta önskvärt. Uppen

barligen blir det svårare ju  större förändringar 

penningvärdet tillå tes undergå. Det kan med fog 

hävdas att det är både enklare och renhårigare om 

statsmakterna direkt vårdar sig om penningens 

realvärde än om de på omvägar tvingas därtill 

genom ett allt vidare nät av indexregleringar. Om 

man verkligen vågar räkna med att erfarenheterna 

efter båda världskrigen givit en tillräckligt hälso

sam läxa om vikten av ett stabilt penningvärde, 

blir det rimligt att för tjänstepensioneringens del 

lägga huvudvikten vid att befästa principen om 

dess oantastbarhet och att främja dess utvidgning 

till allt flera kategorier anställda.

Inom såväl arbetarrörelsen som arbetsgivarsam- 

manslutningarna (däremot icke i tjänstemanna

organisationerna) har det varit en omstridd fråga 

hur man bör betrakta förhållandet mellan folk

pension och tjänstepension. En viss konkurrens före

ligger: om en relativt stor del av den nationella 

produktionen går till tjänstepensioner (av växlande 

storlek) begränsas härigenom den del som kunde gå 

till folkpensioner (i princip lika för alla åldringar). 

Särskilt ur fackföreningssolidaritetens synvinkel är 

detta ett skäl att föredraga förbättringar av folk

pensioneringen framför utvidgningar av tjänste- 

pensioneringen (dock endast så länge som folk

pensioneringen är otillräcklig). När vi kommer där

hän att alla åldringar genom folkpensioneringen 

garanteras en hållbar realvärdestandard, träder emel

lertid andra synpunkter i förgrunden. Tjänstepen
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sionen är ett gott medel att befästa den anställdes 
samhörighet med produktionen, och en konkurrens 

mellan företagen om de anställda på tjänstepensio

nens fält är lika hälsosam som på lönernas. Detta 
har de ledande industrierna länge insett. Också stats
makterna har gynnat fonderingar för ändamålet. Det 
svåraste hindret för en utvidgning av tjänstepensio

nering till allt flera anställda är för närvarande de 
dubbla avdrag på statliga och kommunala bostads

tillägg till folkpensionen som nyss berörts. Just mot 

arbetarpensioneringen verkar dessa avdrag extra 

hårt därför att den nya folkpensionslagen icke som 

den äldre räknar med privilegierade inkomster.

De nya ålderdomshemmen.

Även vid ett system där åldringarna har grund

läggande trygghet genom folkpensionen och i mycket 

stor utsträckning kompletterar denna med tjänste

pension, livränta eller kapitalavkastning, är det för 

ett växande antal en brännande fråga hur de skall 

kunna få tillfredsställande vård när förmågan att 
sköta sig själv avtar. Även om de flesta skulle önska 

att bli vårdade i sitt eget hem eller i sina barns gör 

det modema arbetslivets organisation detta önske

mål allt svårare att förverkliga. Särskilda ålder

domshem är nödvändiga, hur goda ekonomiska re

surser de gamla än har, men det är en bjudande 

plikt att dessa hem också förtjänar namnet. I det 

hänseendet har Social-Sverige några av sina mör

kaste fläckar. Medan den allmänna uppmärksam

heten knöts till angelägenheten att förbättra pensio-
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nema gjordes relativt litet för att göra ålderdoms

hemmen till vad de borde vara. Det värsta är att 

många smärre hem vid sidan av normalt ålderstigna 

människor rymmer kroniskt sjuka och sinnessjuka. 

En plan för att avveckla de grövsta missförhållan

dena antogs 1947 — frågan var dock så försummad 

att statsmakterna inte kunde utlova en fullständig 

lösning ens inom 10 år. Ansvaret för att nå resultat 

fördelar sig på staten, landstingen och kommunerna, 

som alla har att skaffa byggnader och personal. Ett 

särskilt skäl att forcera utvecklingen är att åldring

arna, tack vare de nya folkpensionerna, genom

gående kan betala en rimlig inackorderingsavgift 

och därför inte längre behöver oroa sig för att »falla 

kommunen till last».

Partiellt arbetsföra.

Pensionsåldern, både vid tjänst och i ålderspen

sioneringen, är en schematiskt vald siffra och måste 

till viss grad vara det. I  våra dagar, med alltmer 

hygieniska arbetsplatser och bostäder samt ständigt 

nya medicinska framsteg, börjar det dock bli allt 

vanligare att den pensionerade har många arbets

föra år kvar. Ofta till en början med fu ll arbets

kapacitet, sedan med nedsatt förmåga. I  det se

nare fallet är åldringen partiellt arbetsför i ordets 

egentliga mening, i det förra får åldringen ofta den 

partiellt arbetsföres villkor. Att vid en tillyxad 

åldersgräns vägra en fu llt arbetsför person samma 

arbetsvillkor som tidigare eller genom pensionsvill- 

koren göra det föga lockande att fortsätta det tidi
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gare arbetet är givetvis varken produktionsmässigt 
klokt eller humant mot pensionären. Det är admini

strativa skäl samt rädslan för arbetslöshet bland de 
yngre som främst förklarar den rådande ordningen.

I den mån det visar sig att den moderna aktiva ar- 
betspolitiken garanterar jämn och god sysselsättning 

bör de svåraste psykologiska hämningarna mot en 

reform falla bort. Administrativt måste det sedan 

vara överkomligt att medgiva uppskov med pension 

och som konsekvens av den förlängda arbetsåldem 

höja den uppskjutna pensionens belopp. I den offent

liga tjänstepensioneringen finns själva principen, 

men endast tillämpad på det motsatta fallet: ned

satt arbetsförmåga före normal pensionsålder och 

som följd därav en nedsatt förtidspension. Det är en 

viktig, men mycket svår fråga om nedsatt förtids

pension bör anlitas också inom folkpensioneringen. 

Änkepensionen och hustrutillägget i nya folkpen

sionslagen utgör emellertid försök i den riktningen, 

försök som inte gör anspråk på att vara något mera, 

och som bör följas med kritisk uppmärksamhet.

De nyss skisserade spörsmålen om förbättrad gräns

dragning mellan full arbetsförmåga och pensionsålder 

tillhör uppgiften att hyfsa de partiellt arbetsföras 

problem. Den största uppgiften är emellertid att be

reda lämpligt arbete åt så många som möjligt inom 

denna väldiga grupp. Dit räknas — vid sidan av 

friska f. d. yrkesverksamma och av hemarbetande 

hustrur som vid framskriden ålder blir utan kon- 

tantinkomst genom maken — alla dem som genom 

födseln , sjukdom eller olyckshändelse blivit avse
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värt handikappade, vare sig de kallas invalider eller 

ej. De flesta av dem kan utföra produktivt arbete, 

och deras arbetsprestation bar inte enbart ekono

misk betydelse utan är också väsentlig för deras 

känsla av egenvärde. För dem som har invalidpen

sion enligt folkpensionslagen gäller därför en stor 

del av de synpunkter på avdragsreglema som tidi

gare anförts beträffande ålderspensionärerna. Natur

ligtvis gäller också här samt för invalidräntorna en

ligt olycksfallslagen att beloppens realvärde bör 

tryggas mot försämringar i penningvärdet.

För dem som är födda med allvarliga lyten finns 

sedan länge särskilda skolor som övar upp deras för

måga. Ett liknande utbildningsproblem reser sig för 

vuxna när de drabbas av skador som utgör allvar

ligt hinder i det yrke de lärt sig. Särskilt i krigs

härjade länder har man utformat en omskolande 

arbetsvård och därigenom uppnått mycket goda re

sultat  Ehuru beredskapsolyckoma under andra 

världskriget gav kraftiga stötar att följa exemplet är 

Sverige avgjort efterblivet i detta hänseende. Det 

som uträttats har främst gjorts av pensionsstyrelsen 

i samband med invalidpensionerna samt av några 

större kommuner.

Som ett ännu svårare problem än skolningen eller 

omskolningen har man skäl att betrakta placeringen 

i arbete. Det har visserligen visat sig att närings

livet under en period av överfull sysselsättning på 

egen hand kan engagera partiellt arbetsföra i över

raskande stor utsträckning. Inte minst beaktansvärt 

är det att uppmärksamheten fästs på möjligheterna

176



att genom deltidsarbete engagera dem som av hän
syn till sina hemsysslor inte kan vara yrkesverk

samma under full arbetsdag. Vissa industrier har 

också utbildat nya former för ackordsarbete i hem

men, former som ligger val till för många partiellt 

arbetshindrade och som inte synes vara förenade med 

de sociala olägenheterna hos forna tiders hem

ackord. Dessa gynnsamma erfarenheter bör givetvis 

tillvaratagas vid uppbyggandet av en arbetsbered- 

ning åt partiell arbetskraft även för tider då efter

frågan på armar väger mera jämnt mot tillgången. 

En sådan arbetsberedning torde böra ingå i den 

allmänna arbetsförmedlingen som en av dess spe

cialiserade grenar. Endast på det sättet kan näm

ligen alla de lämpliga tillfällena riktigt iakttagas. 

För att det skall ske erfordras också att arbetsgivare 

av alla slag, med stat och kommun i spetsen, blir 

alltmer medvetna om sitt ansvar för de människor 

vars liv de kan ge ett rikare innehåll. På det ekono

miska utvecklingsstadium, som vårt land nått, före

faller det sannolikt att en hög efterfrågan på manu

ellt lättare tjänster, delvis av servicenatur, måste 

bli bestående. Det är inte blott humant utan också 

nationalekonomiskt gynnsamt att sådana tjänster i 

stor utsträckning bestrids av människor som inte 

lämpar sig för pressande produktion. Det synes vara 

önskvärt att hänsynen härtill befästes såväl i offent

liga rekryteringsreglementen som i kollektivavtalens 

allmänna bestämmelser.

Arbetsvård och arbetsberedning är sociala insat

ser som utan tvekan lämnar stor effekt på kort tid



och redan därför alltid bör stå högt på listan över 

angelägna åtgärder. Samtidigt är det klart att de 

väldiga värden som kan vinnas genom att återföra 

skadade människor till arbetslivet dock är vida min

dre än vad som skulle vinnas om skadorna kunde 

förekommas. Vårt samhälle kan peka på vackra 

framsteg i bekämpandet av sjukdomar och olycks

risker, i sanerandet av sjukdomsgynnande miljöer 

och vanor, i uppbyggandet av hälsovanor för kropp 

och själ. Likväl står olösta uppgifter i kö. Till dem 

som är särskilt angelägna i förhållande till kostna

derna hör att fylla luckorna i hälsokontrollen över 

det uppväxande släktet, att intensifiera forskningen 

om yrkessjukdomarna och att föra arbetet för folk- 

nykterhet vidare.

Skydd mot sjukdom, skada och arbetslöshet.

Relativt få personer har tillräckligt stora till

gångar för att kunna försörja sig under ålderdomen 

eller en bestående invaliditet utan stödet av något 

slags pension. Däremot bör i ett någorlunda välmå

ende samhälle det stora flertalet ordentliga och för

tänksamma medborgare ha en ekonomisk reserv, 

som tillåter dem att klara sig en kort tid utan den 

normala arbetsförtjänsten. Om den reserven place

ras i försäkringar mot sådana stora och slumpartade 

risker som sjukdom och olycksfall räcker den också 

för att möta en längre tids inkomstförlust, därför att 

risken då fördelas på många. Detta är den enkla 

bakgrunden till de frivilliga folkförsäkringama, och 

erfarenheten har visat att fördelarna är påtagliga
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nog för att åstadkomma en mycket stor anslutning. 

Ur social synpunkt är dock en stor anslutning inte 

nog. Inga behöver dylika försäkringar så bra som de 

lite slarviga eller obetänksamma, och de kommer 

inte med. En del är dessutom så fattiga att de har 

svårt att betala avgiften. Även de ordentliga frestas 

just genom sin skötsamhet att teckna sig för lägre 
ersättningsbelopp än de verkligen behöver. Och så 

finns det åtskilliga typfall av inkomstförlust, exem

pelvis vid arbetslöshet och vid barnsbörd, som inte 

har nog jämn riskfördelning för att kunna organi

seras bra på helt frivillig väg. När härtill kommer 

att några månaders standardsänkning för en person 

eller en familj kan åstadkomma mer eller mindre 

djupgående skador, framstår de sociala vinsterna av 

obligatorisk försäkring på fält efter fält såsom större 

än de moraliska värden som förloras med frivillig

heten. Det bör framhävas att den gamla liberala 

parollen om »hjälp till självhjälp» inte sätts ur kraft 

härigenom — den får i stället en annan, vidare 

innebörd. Först när alla tryggats till sina grundläg

gande behov kan också alla få förtröstan och krafter 

nog för att prestera en frigörande personlighets- 

utveckling. Sedan de grundläggande behoven tryg

gats genom lagen utgör möjligheten att därutöver nå 

bättre tillfredsställelse fullgod stimulans åt energin 

och förtänksamheten.

När en frivillig försäkring mot en typ av inkomst

förlust får stor omfattning sjunker antalet fall av 
t i l l f ä l l igt fattigvårdsbehov. Steget över till obligato

risk försäkring medför ytterligare en kraftig reduk



tion av fattigvårdsfallen. Denna omfördelning mellan 

socialpolitiska arbetsmetoder är önskvärd av två 

skäl, nämligen att mängder av normalt skötsamma 

medborgare slipper ifrån den för dem onödiga och 
nedsättande individuella fattigvårdskontrollen, och 

att fattigvårdsorganen får koncentrera sig på det 

klientel som inte kan reda upp sin tillvaro utan en 

starkt individualiserad socialhjälp. Med hänsyn här

till, liksom till de allmänna synpunkter som nyss 

berörts, är det utan tvivel önskvärt att åstadkomma 
obligatoriska socialförsäkringar eller likvärdiga an

ordningar för att trygga mot inkomstförlust vid alla 

de typfall som någorlunda ofta drabbar normalt 
skötsamma människor. Utvecklingen går också se

dan länge i den riktningen. Vid planerandet av 

varje nytt steg måste emellertid iakttagas att gene
rella åtgärder alltid blir kostsammare än individu

ellt behovsprövade och medför större risk för miss

bruk, samt att en uppdelning av socialpolitiken på 

alltför många fack lätt leder till överorganisation, 

oklarhet kring gränsfallen och svårbegriplighet. Hur 

dessa problem gestaltar sig i praktiken framträder 

tydligt vid en jämförelse mellan den länge gällande 
obligatoriska försäkringen mot olycksfall i arbete 

och den nya lag om obligatorisk sjukförsäkring som 

är avsedd att träda i kraft 1950.

I båda försäkringarna är läkarkontrollen och ka

renstiden de viktigaste medlen mot missbruk. Sjuk
penningen enligt olycksfallslagen har också undan

tagslöst legat lägre än inkomstbortfallet. 1948 före
slogs emellertid att den skall få ett minimum vilket,
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liksom i sjukförsäkringslagen, kan ligga högre än 
den varaktiga arbetsinkomsten för tillfällighetsarbe- 
tare. Risken härmed har ansetts vara mindre bety
delsefull än principen att samhällets sociala åtgär
der skall garantera en acceptabel standard, givetvis 
graderad genom familj etillägg. Om den obligatoriskt 
försäkrade har avsevärt större arbetsinkomst än 
denna minimistandard — och det har nästan alla 
industrianställda — inträder sedan den stora skill
naden att olycksfallslagen föreskriver höjd sjukpen
ning enligt en avtoppad klasskala, medan sjukför
säkringslagen rör sig med enhetsbelopp. Den läm
nar i stället en möjlighet öppen att bygga på sjuk
penningen genom frivillig tilläggsförsäkring på för
månliga villkor. Även den som ser mycket optimis
tiskt på tilläggsförsäkringens utsikter att bli popu
lär, måste ha klart för sig att den icke kan vinna 
anslutning från mer än en del av dem som skulle 
behöva den för att icke möta en allvarlig standard
sänkning under några veckors sjukdom. Statsmak
terna valde denna väg efter mycken tvekan och på 
två huvudgrunder: att den enskilde själv bör svara 
för det som går utöver nödtorften, och att admini
strationen blir lättare när försäkringsorganen i regel 
slipper att undersöka hur stor arbetsinkomsten är. 
Skälen är goda, men det finns också goda skäl för 
och en stark opinion bakom olycksfallslagens grade
rade skala. Den ger nämligen ett riktigare uttryck 
för korttidsbehoven samt innebär därjämte en auto

matisk anpassning efter dyrort och penningvärdesför- 

ändringar. Om det är tvistigt vilket system som är



socialt bäst i och för sig, är det dock alldeles klart 

att svårigheter måste uppstå när man föreskriver 

avsevärt olika förmåner på så näraliggande fält som 

sjukdom och olycksfall. Läget kan uttryckas så här. 

Alla inre skador som kräver vila från arbetet till

hör sjukförsäkringen om det inte kan bevisas att 

de tillhör olycksfallslagen. Gränsdragningen är be

svärlig för sakkunskapen och ofta obegriplig för lek

mannen, d. v. s. den skadade och hans kamrater. 

När det sedan är så ordnat att gränsdragandet får 

väsentlig ekonomisk betydelse för den enskilde 

måste den göras till föremål för utdragna och dyr

bara undersökningar, men kommer likväl oundvik

ligen att framkalla och underhålla ett ständigt miss

nöje. Följaktligen ligger det i sakens natur att lik

artade förmåner inom socialförsäkringar mot olycks

fall och sjukdom är en viktig betingelse för att båda 

skall kunna få enkel administration och mötas med 

varaktigt förtroende.

Problemet har också en annan sida. Självständiga 

företagare har — med ett begränsat undantag för 

fiskare — inget rum i olycksfallslagen. Historiskt 

sett är detta naturligt, och det är också tekniskt mo

tiverat genom svårigheterna att styrka huruvida en 

småbrukare eller hantverkare blivit skadad i sitt 

yrkesarbete eller i annan syssla. Icke desto mindre 

ter det sig stötande att den anställde och den själv

ständige, trots att de oftast tar samma risker i arbetet 

och är lika beroende av sin arbetsförmåga, inte får 

■amma förmåner när de av samma orsak förlorar 

sin inkomst. Enda praktiska sättet att övervinna
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denna orättvisa synes vara att göra sjukförsäkringen, 
som inte bara är obligatorisk utan också allmän, 
ungefär lika förmånlig som olycksfallsförsäkringen.

Spörsmålet om rättvisa åt de små företagarna dy- ! 
ker också upp inom arbetslöshetsskyddet. Särskilt i 
serviceyrkena löper den självständigt verksamma en 
arbetslöshetsrisk som är fullt jämförlig med risken 
för de anställda i konjunkturkänsliga branscher. Vi 
har nu en frivillig arbetslöshetsförsäkring som bli
vit skäligen allmän inom arbetarvärlden tack vare 
styrkan hos dess fackförbund och börjat få efter
följd i vissa tjänstemannagrupper. Man kan tänka 
sig att komma mycket långt i trygghet för de an
ställda genom att deras organisationer i solidarite
tens tecken bygger ut sina arbetslöshetskassor. Nå

gon annan väg att få med småföretagarna än den 
obligatoriska försäkringens lär emellertid inte stå 
tills buds. Det finns en rad organisatoriska skäl som 
talar för en obligatorisk, allmän försäkring mot ar
betslöshet, men inget av dessa skäl är så vägande 

som angelägenheten att skapa rättvisa åt de små 
företagarnas stora grupp.

Ett annat väsentligt skäl för övergång till obliga
torisk försäkring är önskemålet att nå effektiv risk- 

utjämning. Samtidigt vill man, när det är möjligt, 
utforma försäkringsavgifterna så att de stimulerar 

till kamp mot riskerna- I den obligatoriska olycks
fallsförsäkringen har man arbetsgivaravgifter, så 

utformade att det åtminstone för större företag 

lönar sig att förbättra skyddsanordningarna. Det har 

diskuterats om också sjukförsäkringen skulle kunna
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utformas så att den automatiskt stimulerade till att 

förebygga sjukdom. En tänkbar väg vore att låta 

kommuner av alla slag bära en del av kostnaderna 

för sina invånare, så att det skulle bli kommunal- 

ekonomiskt fördelaktigt att befordra hygienen och 

förbättra sjukvårdsförhållandena. Något större be

hov av denna komplicerade stimulans har dock inte 

kunnat påvisas. Allvarligare är frågan hur en obli

gatorisk arbetslöshetsförsäkring bör inrättas för att 

inte fresta arbetsgivare att vid sin rörelse binda ett 

onödigt stort antal arbetare med ojämn sysselsätt

ning. Även om arbetsgivarna åläggs att bestrida en 

del av arbetslöshetskostnadema genom direkta för

säkringspremier är dock ingen hållbar utgångspunkt 

nådd för någon glidande premieskala, eftersom det 

inte kan förutsättas att olämpliga växlingar i antalet 

arbetstimmar inom ett företag regelmässigt skulle 

bero på förhållanden under arbetsgivarens kontroll. 

Uppgiften att hindra arbetspolitiskt ofördelaktiga 

verkningar av arbetslöshetsförsäkring torde därför 

få läggas huvudsakligen på arbetsmarknadsstyrel

sen, särskilt på dess lokala kontroll av att den upp

givet arbetslöse verkligen är arbetssökande.

Ett studium av premiernas och andra villkors 

effekt på område efter område har väsentlig bety

delse för frågan i vilken utsträckning obligatoriska 

socialförsäkringar bör göras självbärande på samma 

sätt som frivilliga, privata försäkringar. Man finner 

i fall efter fall att statskassan utan menlig åter

verkan kan träda emellan och förbilliga dessa för

säkringar så att de inte får ett drag av tyngande
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beskattning på de fattigaste. I folkpensioneringen 
och i lagen om obligatorisk sjukförsäkring har stats
makterna gått långt på den vägen. Inom familje- 
politiken möter vi åtskilliga generella förmåner som 
utgår med bestämda belopp i bestämda fall men 
skiljer sig från vanliga försäkringar genom att ingen 
premieavgift alls blivit föreskriven. Skillnaden mel
lan de två metoderna är, i realiteten, snarare tek- 

niskt-organisatorisk än principiellt-social. Huvud

saken, såväl ur samhällets som ur medborgarnas 
synvinkel, är att de senare genom gemensam an
strängning tryggas mot risker som är för stora för 

den enskilde, och att denna trygghet får karaktären 

av rättighet. När man vill organisera avgiftsuppbör- 
den i obligatoriska försäkringar så praktiskt som 

möjligt finner man dessutom att den individuella 

avgiftssummeringen och avgiftskontrollen kräver ett 

väldigt administrationsarbete som inte kan anses 

löna mödan, förutsatt att uppbörden ändock kan 

göras ekonomiskt effektiv. Detta nås genom att 

lägga den på källbeskattningen. I själva verket har 

sambandet mellan premie och förmån blivit starkt 

uttunnat i de nya lagarna på området. Därmed bort

faller ett av äldre åskådnings viktigaste skäl att 

vilja utforma varje generell socialförmån som något 

fristående. I stället öppnar sig stora möjligheter att 

åstadkomma den rationella, förenklande, förbilli

gande och klargörande samordning mellan villkoren 

och i organisationen, som efterlystes i 1937 års folk

partimotion. Det är inte bara vid gränsen mellan 

sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som en dy



lik samordning försummats; andra brister av jäm

förligt slag skall beröras i den följande framställ- 
ningen.

Famil jepolitik.

Familjebildningens ekonomiska konsekvens är i 

regel en ökning av de utgifter som skall bestridas 

ur makamas arbetsinkomst. En betydande del av 

denna inkomst består i det arbete som hustrun pre

sterar inom eller utom hemmet. Under en viss tid 

före och efter barnsbörd blir hennes förmåga att bi

draga till det gemensamma uppehället väsentligt 

nedsatt. Här föreligger ett fall av  inkomstbortfall av 
samma typ som vid sjukdom, skada och arbetslöshet. 

Lagstiftaren har tagit tre olika steg mot en blivande 

moderskapsförsäkring, nämligen moderskapsbidraget, 

mödrapenningen och mödrahjälpen. Huvudbristen 

hos samtliga dessa socialförmåner är att de inte 
tar någon hänsyn till inkomstbortfallets varaktighet. 

Bristen blir särskilt påfallande beträffande de yrkes
verksamma k v in n o r  som genom lagstiftning förbju

dits att sköta sina anställningar under vissa veckor 

eller givits ovillkorlig rätt till ledighet under en 

längre period före och efter förlossningen. Att lag

stiftaren påbjuder ett handlande utan att sörja för 

de ekonomiska följderna är ohållbart — jämför sam
bandet mellan semesterrätt och semesterlön! Att så 

snart som möjligt genomföra moderskapsförsäkringen 

måste därför vara en moralisk skyldighet för stats

makterna. Att sakens natur hindrar en riskfördel

ning liknande de privaträttsliga försäkringarnas är
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en sekundär omständighet. Det väsentliga är att 
tå fram de generella ersättningar och den tryggade 
rättighet som det allmänna medvetandet förknippar 
med försäkringen.

När det gäller att utforma generella ersättningar 
för inkomstbortfallet vid moderskap framträder som 
en stor sv&righet att samhället saknar erkända nor
mer för ekonomisk värdering av familjemedlemmar
nas, främst husmoderns oavlönade hemarbete. Svå
righeten är i grunden densamma som framträtt vid 
ansträngningarna att avveckla den orimliga skatte- 
skärpning som drabbar två yrkesarbetande makar 
med goda löner om de ingått äktenskap, men inte 
om de lever tillsammans utan vigsel. Man kan inte 
tänka sig att lösa frågan genom särbeskattning av 
var och en av två lönearbetande makar, medan en 
småbrukarfamiljs gemensamt åstadkomna arbetsin
komst sambeskattas. Däremot är det rimligt och 
angeläget att den lönearbetande hustrun får ett in
komstavdrag vid beskattningen som verkligen mot
svarar merkostnaden för skötseln av hennes hem i 
jämförelse med andra familjers.

De två problem som nyss berörts är aktuella i 
alla länder med en »befolkningsfråga», eftersom 
nativiteten utan tvivel har ett samband med de eko
nomiska villkoren för familjerna. I diktaturer, som 
vill öka sin yttre makt genom att hålla ständigt 
större härar, anses det logiskt att locka alla kvinnor 
till att föda minst tre barn var genom att betala dem 

en betydande premie för det tredje barnet och sedan 

ännu högre premier för barn med högre ordnings-
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nummer. Om statskassan tillåter utbyggs sedan sy

stemet med årliga barnbidrag så avpassade att de 

mycket stora familjerna får en högre standard per 

person än de medelstora eller små. Att höja den 

mycket låga standarden i familjer som blivit mycket 

stora är givetvis mycket angeläget också ur de so

ciala rättvisesynpunkter som präglar svensk reform

politik. Det finns emellertid inget socialt skäl att 
gynna 5-bamsfamiljen framför 3-bamsfamiljen, och 

om resurserna är tillräckliga bör därför bidragen 

göras lika för alla barn, även det första, samt så 

stora att de ungefär täcker merkostnaden för ytter

ligare ett barn vid rimliga standardkrav. Principen 

om lika bidrag för varje barn har lagts till grund 

för de svenska kontantbidrag som utgår från nyåret 

1948. Det har också ansetts möjligt att låta dem 

börja redan vid första barnet.

Samhällets bemödanden att utjämna försörjnings

bördan har på senare tid tagit sig två andra viktiga 

uttryck, de fria barnfrukostama och familjerabat- 

terna på bostadskostnaden. De fria skolfrukostarna 

utgjorde ett märkligt steg, därför att de är den för

sta utpräglat sociala förmån som utgår på lika vill

kor, utan några inkomstregler. Hänsynen till barnens 

naturliga likhetskänsla spelade stor roll för att över

vinna hämningarna häremot. Vid beslutet om de 

allmänna barnbidragen hade kvardröjande ovilja 

mot lika förmåner blivit betydelselös. För de sociala 

bostadsrabatterna är en ekonomisk gräns av prak

tiska skäl nödvändig under lång tid framåt. Någon
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principiell anledning att hålla fast vid dylika sär
bestämmelser föreligger emellertid ej.

Att familjestödet uppdelats på konlantbidrag och 
naturaförmåner är främst motiverat ur uppfostrings- 
synpunkt Om alla vore tillräckligt medvetna om 
vikten av en rymlig och hälsosam bostad, av ett mål 
lagad mat för skolbarnen och av den lättnad för hus
modem som följer med matservering i skolan, då 
kunde kontantformen användas över hela linjen — 
naturligtvis med rättighet för barnavårdsmyndig- 
heteraa att ingripa om föräldrarna visar sig ur stånd 
att handha kontanterna till barnens bästa. Natura
förmåner har alltså sin egentliga betydelse som 
medel att framkalla goda vanor på områden där 
bestämd och diskret handledning för de många 
verkligen är angelägen. Det är också klart att na- 

turaformen undantagsvis kan innebära en förenk
ling; genom att skolfrukosten betalas direkt av det 
allmänna undviks en mängd små bokföringsåtgärder 

och penningtransaktioner. A andra sidan är det tyd
ligt att naturaförmånen kan innebära ett förmyn- 

deri mot den ordentlige och i varje fall medför en 

schematisering av konsumtionen som i och för sig 

inte är önskvärd. Typiskt är att krigstidens rabat

ter på födoämnen och mödrahjälpsnämndemas an
visningar i betydande utsträckning bytts mot andra 

varor än de föreskrivna, alltså begagnats som kon

tanter. Denna erfarenhet lär också att samhället 

skall undvika krångel med många små naturaposter 

— det som kan och bör vinnas i konsumtionsdirige- 

rande syfte torde stå inom räckhåll för en riktigt
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lagd propaganda. Rådgivningen i samband med bo- 

sättningslån har utan tvivel varit framgångsrik.

De stora generella förmånerna i modern svensk 

familjepolitik utgör väsentliga bidrag till det socialt 

medvetna samhällets strävan att fylla ut allvarliga 

sänkor i den allmänna standarden, särskilt för att 

garantera goda förhållande åt hela det uppväxande 

släktet och lätta bördorna för landets största arbe

tande grupp, husmödrarna. Ett speciellt och högt 

skattat bidrag till dem utgör de fria semesterresorna. 

Uppenbart är emellertid att omsorgen om barnen och 

om husmödrarna endast till en del kan utformas som 

standardiserade förmåner eller kontantbelopp. Här, 

liksom på de tidigare berörda områdena för social

politiken, måste väsentliga insatser ägnas åt vård

uppgifterna.

Egentlig socialvård.

Utbyggandet av mödra- och barnavårdscentralerna 

har varit ett av de mest effektiva bidragen i senare 

tid till förbättrad folkhälsa, lika mycket genom den 

direkta hjälpen som genom de pedagogiska återverk

ningarna på hygienen i hemmen. De mest angelägna 

kompletteringarna är att ställa god och kostnadsfri 

förlossningsvård till alla föderskors förfogande samt 

att fullfölja läkarkontrollen över barnen från cen

tralerna via skolan fram till vuxen ålder. Varken när 

det gäller läkare eller barnmorskor har emellertid 

utbildningen skett i sådan takt att organisationen 

kan utvecklas på önskvärt sätt. Problemet är här 

detsamma som för folktandvården; en liknande brist



på förutseende har också visats vid lärarutbildningen 
och lägger oöverstigliga hinder i vägen för trängande 
förbättringar i ungdomens utbildning.

Ett för hemmen viktigt vårdområde som hittills icke 
företett större rekryteringssvårigheter är däremot 

hemvårdarinnomas. Det bör emellertid understry
kas att det är långt kvar innan denna institution blir 

tillräckligt stark för att kunna möta alla de akuta 
behoven av biträde med hemsyssloma när husmo
dem är direkt oförmögen att själv styra med dem. 

Det förefaller önskvärt att underlätta en ännu star

kare expansion genom organiserat deltidsarbete. Om 

det en gång skall bli möjligt att bereda den majoritet 

av hemmen som inte kan lita till hjälp på privat väg 

både säkerhet mot katastroffall och säkerhet för en 

verklig semester åt husmodem, måste den sociala 

hemvården bli en av de stora vårdinstitutionerna 

och lita inte enbart till samhällets intresse utan 

också till frivilliga sammanslutningars medverkan.

Samhällets barnavård har i flera hänseenden fått 

sina betingelser ändrade under de sista åren. Hjäl

pen åt ensamstående mödrar och deras barn har 

kommit i nytt läge genom barnbidragen och speci

ella bidrag. Också omhändertagandet av det »besvär

liga» ungdomsklientelet har genomgått en snabb ut

veckling, parallell med rättsväsendets humamsering. 

Genom pedagogiska och psykologiska rön har det 

klarlagts att missanpassningar eller utrustnings- 

defekter är utomordentligt spridda bland de unga, 

men också att de kan övervinnas eller balanseras 

genom nyanserade vårdformer som starkt avviker



från äldre anstaltspraxis. Det är emellertid tydligt 

att tillgången på psykologiskt skolad personal är 

otillräcklig för uppgifterna. Icke heller har vi nått 

fram till den aktiva samverkan mellan det allmänna 

och ungdomsorganisationerna som här behövs.

För den allmänna kroppssjukvårdens del har ut

vecklingen varit jämn och snabb under flera genera

tioner. Kronikervården och eftervården av dem som 

t i l l f r i sk n a r  efter akuta sjukdomar har emellertid 

blivit eftersatt. Ett organisationsproblem som tränger 

såg på är arbetsfördelningen mellan den slutna 

kroppssjukvården på lasaretten och den öppna vår

den genom tjänsteläkare och privatpraktiker. Det är 

ingen tvekan om att den öppna vården i flertalet 

sjukdomsfall ställer sig nationalekonomiskt fördel

aktigare än den slutna och att den kan bli medicinskt 

likvärdig eller bättre i den mån de öppet arbetande 

läkama far tillräckliga resurser till förfogande för 

laboratoriemässiga undersökningar. Hur utvecklingen 

härvidlag kommer att gestalta sig beror till en del 

på kommunernas sjukvårdspolitik, till en annan på 

praxis och regler inom sjukförsäkringen.

Förhållandena är ingalunda lika glädjande och 

hoppingivande när det gäller psykisk vård. Aven 

am åtskilligt i den bittra kritiken är överdrivet och 

beror på bristande bekantskap med områdets svåra 

problem, lär två iakttagelser inte kunna bestridas. 

Staten, som svarar för de slutna anstalterna, har 

inte sporrats att utveckla dem genom någon tävlan 

liknande den som präglar landstingens och de större 

städernas insatser för kroppssj ukhusen. Och den
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öppna psykiska vård, som borde finnas för de 
100.000-tals neurosfallen, är i det närmaste obefint
lig. Uppenbarligen har både allmänintresset och de 
vetenskapliga ansträngningarna hittills varit otill
räckliga. För den upprustning som behövs måste 
tydligen de grundläggande stegen tagas genom inten
sifierad utbildning av psykiatriker och stöd åt psy
kiatrisk forskning. Ett avsnitt där åtminstone viljan 
att försöka framträder på ett lovande sätt är alkoho
listvårdens.

En omfattande kartläggning av alkoholismens och 
alkoholskadornas problem pågår för närvarande och 
bör ge viktig vägledning för utvecklingen på detta 
centrala fält. Vid sidan av förbättrade vårdmetoder i 

vidsträckt bemärkelse måste emellertid det förebyg
gande och uppbyggande arbetet träda i förgrunden. 

Trots generationers ansträngningar, främst från den 
organiserade nykterhetsrörelsens sida, är stora delar 

av vårt folk fortfarande märkligt obenägna att se 

alkoholfarorna i ögonen. Alkoholens roll vid upp

komsten av sjukdomar, skador och brott är otillräck

ligt insedd, ännu mer det hinder den utgör för att 

lyfta människor ur sociala och moraliska förnedrings- 

tillstånd. I en tid då alla samhällsskikt börjar förstå 

den grundläggande betydelsen av produktionens 

effektivitet för alla former av framsteg är det be

klämmande att måndagsprestationerna lika ofta vitt

nar om bortsvirade veckohelger som om härdande 

frilufts- och idrottsliv. Nykterhetsarbetet har, i 

högre grad än kanske någon annan insats för folk

hälsa, folkstyrka och folkkultur, en självständigt
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värdeskapande uppgift som går vida utöver ange- 

lägenheten att förebygga sociala nödtillstånd och 

förekomma sociala vårdåtgärder.

»

De många speciella vårdformerna, av vilka några 

här berörts, har samtliga haft sin begynnelse inom 

fattigvården och så småningom frigjorts ur den. 

Betecknande för sambandet är exempelvis den un- 

derstödsverksamhet som barnavårdsorganen bedri

ver under namnet samhällsvård, eller att ålderdoms

hemmen i det längsta legat kvar under fattigvården, 

eller att vårdhem för kroniker drivs både av fattig

vårds- och av sjukvårdsorgan. För dem som behöver 

specialiserade vårdformer har den fortgående klyv

ningen inneburit en stor saklig vinst genom att den 

befordrat ökad tillgång på fackutbildad personal och 

ökat intresse för det individuella i fallen. En stark 

drivkraft till uppspaltningen har också varit den 

skräck för fattigvården som inplantats under de 

många århundraden då denna av ekonomiska skäl 

måste vara en hård och förmyndarmässig hjälpform. 

Genom vårdspecialiseringen, liksom genom de gene

rella, försäkringsmässiga eller försäkringsliknande 

socialförmånerna, har emellertid fattigvården själv 

alltmer blivit en vårdspecialitet. För att markera 

förändringen och skära av skräck- och skamassocia- 

tionema har de moderna fattigvårdsmännen sökt sig 

ett nytt namn för sin verksamhet: socialhjälp.

Som huvuduppgiften för socialhjälpen framstår 

numera att genom ekonomiskt stöd och genom aktiv
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rådgivning sanera livsformen för personer och famil
jer som sjunkit ned i en grå misär. En viss mänsklig 
svaghet är ofta men inte alltid grundorsaken till 
dessa fall; därför behöver också socialhjälpen arbeta 
med psykisk expertis. Utan någon klar gräns över
går de nedsjunkna i de asociala. Huruvida de ut
präglat asociala, vildfåglarna, i framtiden bör tillhöra 
socialhjälpsklientelet eller ej är en omdömesfråga. 
Tydligen har det avsevärda olägenheter att lägga 
ansvaret för folk som skyr fast bosättning på kom
munala organ. Slutligen behöver varje socialt system 
en kompletterande reserv som träder emellan när 
individuella orsaker gör de generella förmånerna för 
åldringar, sjuka o. s. v. otillräckliga. Dessa uppgifter 
torde även för framtiden lämpligen böra stanna kvar 
hos socialhjälpen.

Samordning.

Fattigvården-socialhjälpen hör till de ursprung

ligen kommunala uppgifter som städer och socknar 

övertagit från släkterna, gillena och kyrkan. När 

speciella vårdformer lösgjorts ur fattigvården har de 

i regel förblivit primärkommunernas angelägenhet. 

Sådana undantag som landstingens befattning med 

kroppssjukhusen och statens med sinnessjukhusen 

har vuxit fram ur behovet att koncentrera stora 

ekonomiska resurser på de stora anstalterna. På se

nare tid har en tendens framträtt att lägga nya 

specialuppgifter på större enheter än primärkommu

nerna för att garantera ett snabbt genomförande av 

statsmakternas önskemål. Ett typiskt exempel är
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mödrahjälpen. Ett annat medel att påskynda lokala 

åtgärder är att lämna betydande statsbidrag. Be

hovet att utjämna det kommunala skattetrycket mo

tiverar samma anordning. När det gällt nya gene

rella förmåner för 100-tals miljoner har det varit 

otänkbart att lägga den ekonomiska förpliktelsen på 

andra kassor än statens. En kompromiss med äldre 

förhållanden dröjer emellertid kvar i kommunala bi

drag till en sådan statlig institution som folkpensio

neringen.

Det har funnits skäl att frukta att utvecklingen 

skulle gå mot ett fullständigt förstatligande av 

socialpolitikens utövning. England erbjuder ett ex

empel på långtgående omvandling i denna riktning, 

ett exempel som har många avskräckande drag 

både ur social synvinkel och med hänsyn till den 

kommunala självstyrelsen. Ehuru knappast någon 

ansvarig svensk politiker önskat koppla bort det 

kommunala lekmannainflytandet och den kommu* 

nala miljöinlevelsen från det sociala arbetet, blev det 

under mellankrigstiden påtagligt att de många små- 

kommunema saknade såväl ekonomiska som person

liga resurser för den fortskridande reformverksam

heten. Att övervinna småkommunernas oförmåga att 

fylla viktiga samhällsuppgifter som borde fyllas 

kommunalt är huvudmotivet för den stora kommun- 

indelningsreformen. Många historiska värden och 

mycken direkt folklig medverkan har här fått offras 

för att uppnå ting som är väsentligare för männi

skorna och för folkstyret i stort.

När kommunerna genomgående blivit bärkraftiga,

196



personellt och ekonomiskt, blir det möjligt och ange
läget att rationalisera ansvarsfördelningen inom det 
sociala området. Uppenbarligen bör alla verkliga 
vårduppgifter, som inte tillhör de sällsynta speciali
teterna eller kräver stora driftsenheter, skötas av 
kommunala organ. För att lekmannainflytandet skall 
kunna förbli reellt bör lagreglerna göras s& enkla 
som möjligt. En förnuftigt och mänskligt skött in
spektion tjänar långt bättre än deltaljföreskrifter det 
viktiga syftet att befordra en jämn standardhöjning 
över hela landet och fördela vunna erfarenheter 
mellan olika kommuner. Endast genom vidsträckt 
lokal rörelsefrihet skapas också gynnsamma beting
elser för nya initiativ som påskyndar utvecklingen. 
1948 års lagstiftning om den kommunala kompeten
sen står i full överensstämmelse med denna åskåd
ning. Mot de olika vårdformerna svarar allt flera 
generella förmåner. Betydande fördelar står att 
vinna genom ett nära samarbete mellan de organ 
som lämnar förmåner och de som lämnar vård. Även 

de av staten bestridda socialförsäkringarna och lik

nande statliga åtgärder bör därför så långt som möj
ligt handhas lokalt av hel- eller halvkommunala 

organ. Kommunaliseringen av sjukkassestyrelserna 

och förstärkningen av pensionsnämndemas befogen

heter är riktiga uttryck för samarbetstanken. Den 

kommunala skötseln av skilda socialpolitiska instru

ment lämnar ofta en stor valfrihet beträffande for

mer och fack åt de lokala organen. För att dessa 

skall träffa sitt val uteslutande efter social ända

målsenlighet är det viktigt att skillnaden i kommu
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n alekonomisk belastning mellan jämbördiga social- 

åtgärder icke får bli stor.

Den stora bristen i rådande uppgiftsfördelning 

mellan stat och kommun är bristen på konsekvens. 
Nytillkomna uppgifter har lagts på nya eller befint

liga organ utan planmässighet. Och reglerna om 

statsbidrag resp. kommunbidrag utgör en djungel, 

där skatteutjämningstanken ensam sätter en likartad 

prägel på mer avsevärda områden. En plan för att 

nå större klarhet har verkligen utarbetats av social- 

vårdskommittén i början av dess verksamhet. Så 

snart som möjligt bör nya riktlinjer utarbetas med 

hänsyn tagen till det sista årtiondets reformer, och 

sedan bör statsmakterna bemöda sig att följa dessa 

riktlinjer. En period av finansiell återhållsamhet är 

särskilt lämpad för det slaget av reformverksamhet.

Den måste nämligen, ur statens och kommunernas 

synvinkel, leda till ökad överblick, minskat skriveri 

och bättre utnyttjande av tjänstemän eller specialis

ter. Samtidigt är varje förenkling av systemet efter

längtad av varje aktiv kommunalman som ett medel 

att hindra lekmannainflytandets förtorkning i para

grafer. Det viktigaste målet för rationaliseringssträ- 

vandena är emellertid att förbättra samhällets so

ciala service för de behövande, att göra tjänsterna 

kända, lättillgängliga och populära. De välmenta 

försöken att popularisera samhällsåtgärdema genom 

reklamfilmer och annonser börjar i fel ända. Först 

när en vara gjorts ändamålsenlig och lättåtkomlig 

kan dess förtjänster och användning nötas in i det 

allmänna medvetandet. Ett steg av stor betydelse för
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att minska avståndet mellan socialtjänst och allmän
het är den s. k. lokala centraliseringen av vård- 
organens byråer. Uppenbarligen bör organisationen 
bakom byråerna anpassas efter det behov av gemen
sam rådgivning, upplysning och undersökning samt 
av samverkande insatser som tagit sig uttryck i de 
gemensamma byrålokalerna.

Liknande synpunkter kan läggas på de villkor 
som gäller för skilda socialförmåner. I det föregå
ende har pekats på de menliga verkningarna av den 
bristande samordningen mellan avdragsreglerna för 
statliga och kommunala pensionstillägg samt mellan 
dagpenningbeloppen enligt olycksfallslagen och sjuk- 
försäkringslagen. Också avgiftssystemet för social
försäkringarna har irrationella drag. Folkpensions- 
avgiftema utgår efter samma bestämmelser över 
hela landet och kan därför påföras källskatten utan 
nämnvärt lokalt arbete. Avgifterna för den nya 
sjukförsäkringen är däremot avsedda att variera nå
got inom olika orter, vilket medför ett väldigt arbete 
i förhållande till nyttan. Om den lilla variations
möjligheten avskaffades skulle folkpensions- och 
sjukförsäkringsavgifterna kunna sammanslås till en 
enda socialavgift. Andra enhetliga eller lättuträk- 
nade avgifter för socialförmåner kan sedan inläggas 

däri. Utöver den administrativa förenklingen vinner 

samhället härmed att avgifternas storlek mera kon
sekvent låter sig avpassas efter de enskildas bär

kraft. Härtill kommer att avgifternas moraliska 

värde — att vara en erinran till den enskilde om 

hans egen medverkan till den sociala tryggheten —
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efter ett förenhetligande utsträcks till att omfatta 

alla generella socialförmåner, således även sådana 

som av tekniska skäl inte lämpligen kan sättas i 

relation till specialavgifter. Det bärande i försäk

ringstanken, hjälpen till självhjälp, blir således bättre 

åskådliggjort på ett enklare sätt.

Medan statsmakterna på det hela taget försummat 

de angelägna samordningsuppgifter som här antytts, 

har de visat ett vackert intresse för den framtids- 

tanke som döpts till g e m e n s a m  s o c i a l r ä t t  

i n o m  N o r d e n. Likheterna i språk och samhälls

skick de nordiska länderna emellan gör att nord

borna i stor utsträckning arbetar utanför det land 

där de äger medborgarrätt. Särskilt i gränslandska

pen men också annars ter det sig orimligt att åskil- 

liga sociala rättigheter inte kommer somliga till- del 

därför att de råkar vara födda på andra sidan en 

gräns som inte är någon gräns för det dagliga livet. 

Åtskilliga konventioner har mildrat olägenheterna 

och arbetet fortgår energiskt. Frågan är emellertid 

om inte tiden håller på att mogna för enklare och 

fastare läsningar. Ett par av de nya socialförmånerna 

i våri land, särskilt barnbidragen, utgår utan något 

som helst nationalitets vil Ikor. Bland lagar om familj e- 

poiitik » k i intar en liknande ståndpunkt må näm

nas de franska. Från denna utgångspunkt bör en 

ordning övervägas som innebär att samtliga eller 

flertalet socialförmåner inom ett nordiskt land skall1 

komma alla. nordbor inom det landet till godo så 

snart de vistats och arbetat där under en lämpligt 
amräfd tid.
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Med den alltmer centrala roll som socialpolitiken 
kommit att spela i vårt land gör sig sociala synpunk
ter gällande över allt större fält av samhällslivet. 
Nära den egentliga socialpolitiken står särskilt under
visningsväsendet, omsorgerna att ställa kulturvärden 
och rekreationsmöjligheter till allas förfogande samt 
strävandena att befordra en bättre fördelning av 
goda bostäder och goda arbetsplatser i samhälls
bildningar med stark mänsklig gemenskap. Denna 
folkvård är ett vackert och viktigt uttryck för det 
moderna samhällets vilja och resurser att på en 
ekonomiskt tryggad grund underlätta personlighets- 
utveckling och mänsklig lycka för alla medborgare. 
Också här pekar de hittills vunna erfarenheterna på 
värdet av fritt svängrum för kommunala insatser 
inom de statliga ramar som behöves för att samman- 

jämka intressena. Bland de samordningsuppgifter 

som nu är mest aktuella för statsmakterna må näm
nas att skapa förutsättningarna för en effektiv 
regionplanering.

Ju längre det sociala arbetet hinner, desto star

kare anmäler sig behoven på försummade områden, 
desto viktigare blir samordningsproblemen, desto 
fler nya möjligheter anmäler sig. Den berättigade 

stoltheten över vunna skördar f&r inte förvilla oss 

att betrakta några resultat som definitiva. Det gäller 

att ständigt förbättra vad som åstadkommits medelst 

de ökade resurser, som ett fritt folk och ett starkt 

näringsliv frambringar.
J. L. Hartmann.
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Ungdomen och samhället.

Några synpunkter på ungdomens 
uppfostran.

Uppfostran är en vuxen generations, i tusen var

dagliga situationer utövade påverkan på en växande 

generation. Allteftersom de vardagliga situationerna 

förändras, så ändras också förutsättningarna för en 

påverkan generationerna emellan. Då de »vardag

liga» situationerna har blivit ganska annorlunda un

der de senaste 75 åren måste uppfostran anpassa sig 

till dessa förändrade situationer och förhållanden.

Därmed ska man inte tro att uppfostrans mål till 

sin djupaste innebörd har förändrats. De nutida upp- 

fostringssträvandena möts ofta av det missförståndet, 

att avsikten är att fostra en särskilt frigjord — i be

tydelsen ansvarsfri — generation. Det är alldeles 

tvärtom. Just därför att uppfostrans problem blivit 

storre, krävs det att man än starkare framhåller att 

ändamålet är att fostra en ungdom, som med ansvar.
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målmedvetenhet och kunnighet växer sig in i det 
samhälle, som den skall övertaga från oss äldre.

Uppfostrans svårigheter.

Vilka särskilda svårigheter möter nu den vuxna 
generationen i dess uppfostringsarbete? Den första är 
uppenbar för alla, som betänker att vårt samhälle 
befinner sig i en snabb utvecklingsprocess. Man 
kan inte på samma sätt som förut bjuda trygga och 
självklara utkomstvägar åt de unga. Just nu finns 
det visserligen en marknad, som suger upp all till
gänglig arbetskraft, men alla — även ungdomen — 
känner att den situationen är tillfällig. Den mera 
stadiga situationen — på botten av dessa tillfälliga 
konjunkturväxlingar — är oklarheten och ovissheten 
inför yrkesvalet. Alla föräldrar vet, hur besvärligt 
det är att råda sina barn att välja ett yrke, och det 
stigande behovet av yrkesrådgivning är ett symptom 
på ungdomens svårigheter att finna sin väg i sam
hället. Att den stora massan av ungdom glider in i 
tekniskt eller rutinmässigt betonade, okvalificerade 
yrken är mera ett tecken på yrkesvalets svårigheter 
för den vanliga genomsnittsbegåvningen än på in- 
tresselöshet inför livsuppgiften. Det finns inte heller 
som förr en familjetradition att bygga på. Sonen går 
inte självfallet in i faderns yrke, i varje fall måste 
dottern söka sig ett annat arbete än husmoderns. 
Och i våra dagar finns det därtill en psykologisk om

ständighet, som spelar en roll. Yrkesvalet inträffar 
nu för de allra flesta ungdomar mitt i puberteten. 

Typiskt för den åldern är behovet av självständighet,



av frigörelse från föräldraauktoriteten. Därför är det 
mera sällan som barnen bara glider in i föräldrarnas 
yrke. Hur annorlunda för två generationer tillbaka 

då hantverkare-, jordbrukare- och arbetareungdomen 
slutade skolan och började sitt förvärvsarbete i för
puberteten (12—13-årsåldern), medan ännu far och 
mor var förebilder, som man gärna ville efterlikna. 
Den samhörigheten gav en tryggare väg för ungdo
men från hemmet ut till samhället. Våra femton- 
sexton-årigas problem är, att de ofta inte vet annat 
än det att de inte vill fortsätta i föräldrarnas fot

spår.

Det finns också en annan svårighet, som vårt sam
hälle ställer ungdomen inför: bristen på enhetliga 
normer både när det gäller livsföring och idealbild- 
ning. Den gångna tiden präglades av en tämligen 
fast, i gamla traditioner förankrad moral. Cirkula
tionen mellan samhällsklasserna, den starka inflytt
ningen till städerna, de ökade utbildningsmöjlighe
terna för obemedlade och en hel mängd andra för
hållanden har luckrat upp känslan av samhörighet 
med den samhällsgrupp, som man kommer ifrån. Det 
blir därför svårt för unga människor att uppleva 
kontinuiteten i tillvaron, man blir mer beroende av 
tillfälliga inflytelser från kretsar med annan livsfö
ring. Hur många föräldrar brottas t. ex. inte med 
problemet, att barnen kommer med önskningar att 
få samma fördelar som grannens barn, samma frihe

ter, samma fickpengar. Men till detta kommer en 

okontrollerbar påverkan på gott och ont från många 

andra håll utanför hem och skola. Man kan ha för
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sökt uppfostra sina barn till en någorlunda sund syn 

på naturliga fysiska funktioner och så en dag mär

ker man att en skumraskstämmng med bitoner av 
skam och hemlighetsfullhet trots allt har smugit sig 

in. Varifrån? Det är den förvirrande påverkan som 
utövas på ungdomen från en mängd olika företeelser 

i vår tid: tidningar, tidskrifter, biografer, idrotto- 

organisationer, annonser, klubbar och främst kamrat

gäng. ! if i

Det är den allvarligaste svårigheten i vår tid att 

hemmen inte längre har den centrala ledningen i 
ungdomens fostran.

Naturligtvis är förhållandena inte lika överallt: 
somliga hem har mer, andra mindre inflytande. Men 
gemensamt för alla torde vara känslan av att de faar 
föga makt över ungdomen. Där föräldratrycket blir 
för starkt finns det numera så många andra ställen 
att fly tilL I bästa fall ungdomsföreningar eller 
idrottsplanen, vidare biografen, gatan, kaféet och 
andra platser, där det samlade trotset kan ta sig ut
tryck i brottsliga eller omoraliska handlingar. Man 
kan inte skylla dessa svårigheter enbart på trång
boddheten — även om den måste skapa slitningar. 
Problemet är i stort sett lika i de stora och de små 

bostäderna. Och skälet är, att för ungdomen finns 
det en hel värld att fly till utanför hem och skola.

Det är påfallande hur osäkra föräldrarna står inför 
dessa svårigheter.

Till en del bär den pedagogiska debatten ansvaret 
för denna osäkerhet. Modern pedagogik blir ofta en 
blandning av osmält idealism, omedvetet trots mot
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gamla normer, hätskhet mot sexuellt tvång och en 

mycket förenklad psykologi. Den slappa friheten fick 

lika dåliga följder som kravet på ahsolut lydnad. 

Ungdomen har ett naturligt behov av frihet men 

också ett naturligt behov av normer. Där dessa båda 

behov inte blir tillgodosedda, söker man ersättning i 

den ofta farliga världen utanför hemmet. Där får de, 

som har med ungdom att göra, sina svåraste pro

blemfall.

Sällan i vår historia har banden mellan den upp

fostrande, vuxna generationen och den generation, 

som skall fostras, varit svagare än nu. Det är detta 
som skapar svårigheten i uppfostringssituationen för 

den stora massan av vårt folk.

Det är märkligt att ungdomen ändå är så bra som 

den är. När vi klankär på den, är det lämpligt att 

dra en parallell. Vi har mångdubblat sjukhusen och 

läkarkåren, avsevärt förbättrat möjligheterna till 

vård åt de sjuka. Ändå räcker inte sjukvårdsresur

serna till. Det beror inte på att vi genomsnittligt bli

vit mera angripna av sjukdomar, utan på att sjuk

domar uppmärksammas mera nu för tiden och inte 

betraktas som naturliga mänskliga belastningar. Förr 

fick ungdomen ströva omkring i en ond värld utan 

att samhället kände ansvar för den. Hur många poj

kar och flickor gick inte en gång på Bellmans Horns- 

gata i Stockholm med dess sjuttio krogar utan att 

något samhällsansvar lyste emot dem, som ville 

hjälpa dem att se livet annorlunda. Det är därför att 

samhället nu har ett större behov av att ungdomen 

växer upp till demokratiskt ansvar, som ungdoms-
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uppfostran och ungdomsvård blivit ett så brännande 
problem. Detta är demokratins uppgift: att ständigt 
söka skapa en alltmera ansvarskännande och harmo
niskt anpassad efterkommande generation. Och det 
är behovet av en sund ungdom som gör, att vi måste 
belysa dess problem, se bristerna, försöka förstå or
sakerna och ge bättre hjälp än vad någonsin tidigare 
givits.

Sammanfattningsvis kan man ange situationen så 
här: det tidigare samhället hade större förutsätt
ningar till en enhetlig fostran av ungdomen. Det nu
varande bjuder på mer förvirrande problem och stäl
ler samtidigt större krav på medborgarna. Man kan 
inte längre säga, att de flesta föräldrar av naturlig 
instinkt vet hur de skall uppfostra sina barn. Tvärt
om vet de som regel inte hur de skall ställa sig till 
de tusen och en uppfostringsproblem, som möter 
dem. Detsamma gäller också fostrare utanför hem
met.

Uppfostran genom hem och skola.

Vi måste på något sätt finna vägen ur en förlegad 
konflikt mellan frihetsradikalism och konservativ 
auktoritetstro.

Eftersom »uppfostran i frihet» har spelat så stor 

roll och skapat sådan förvirring i den pedagogiska 

debatten, kan det vara värt att dröja något vid dess 

tankegångar. Man menade, att barnen själva hade 

förmåga att anpassa sig till samhället, om man bara 

gav dem det tillräckliga stödet av vänlighet och för

troende. Tvång ansågs däremot skapa hämningar och



leda till mer eller mindre neurotiska reaktioner i 

vuxen ålder. Emellertid fann man i många miljöer, 

där dessa principer tillämpades, att en total frihets- 
uppfostran i själva verket skapar ångest och osäker- 

hetskänsla hos barnet. Naturen har inte nedlagt i 
människan de förutsättningar, som behövs för att bli 

en medborgare i det tjugonde seklets västerländ

ska samhälle. Man bör vara medveten om att många 

frihetsskolor, där en principiell frihetspedagogik 

tillämpas, i praktiken inte varit »fria», utan i hög 

grad präglats av den starka auktoritet, som en 

stor pedagogisk personlighet utgör.

Nar man nu vill ange grunderna för en riktig 

uppfostran måste man tillmötesgå både frihetspeda- 

gogema och auktoritets pedagogerna.

Erfarenheter tyder på att det finns vissa grund

läggande faktorer i barnets miljö som påverkar en 

gynnsam utveckling.

Kärlek, trygghet och omvårdnad är en ordkom

bination, som har tidlös giltighet. Den kan också 

vara motto för den grundval, som vetenskaplig 

människokunskap önskar som förutsättning i allt 

uppfostringsarbete.

Låt oss se på skolan! Hur föga dessa kollektiv

anstalter med klasser på 30—40 elever och en skol

gård, där 1.000—1.500 barn leker på en gång, fyller 

måttet att vara en miljö, som bjuder kärlek, trygg

het och omvårdnad, är uppenbart. De stora klasserna 

tvingar läraren till en auktoritär hållning, som han 

i isängi  fall inte själv önskar. Vissa tekniska skolor 

och militärskolor, som bara syftar till snabbast möj-
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liga utbildning inom ett begränsat mekaniserat om
råde, kan utmärkt väl och effektivt klara sig med 
klasser på 50—60 elever. Men ställer man det minsta 
krav på personlig fostran, måste man också ha större 
personlig kontakt, och i ett samhälle, där skolan 
måste komplettera hemmet som fostrande miljö, är 
kravet p& små klasser självfallet. Men en lärare, som 
sitter inför sin klass har numera också andra 

svårigheter. När Strindberg skildrar sin period som 
folkskollärare eller när man läser Pelle ödmans skol- 

historier, så känner man på något vis, att de elever, 

som läraren hade att göra med då, präglades av mera 

likartade, socialt betingade problem. Med lärare från 
mycket olika sociala miljöer och elever från mycket 

olika miljöer måste uppfostringsarbetet bli i hög 

grad beroende av lärarens personlighet, hans skick

lighet och hans kunskapsmässiga eller intuitiva för

ståelse för eleverna. Utöver de krav, som ställdes på 

gångna tiders lärare, kommer för vår tids lärare 

kravet på förståelse för olika sociala miljöer och för 

hemmens olika möjligheter att utgöra ett komple

ment till skolans kunskapsmeddelande miljö.

Därjämte skulle man önska, att människor, som 

ägnar sig åt pedagogens kall, vore särskilt lämpade 

för uppgiften. Ett samhälle måste locka just de män

niskor som kan bli goda pedagoger. Bättre arbets- 

och löneförhållanden för lärarkåren är en förutsätt

ning härför, samtidigt som man måste ställa ökade 

krav på kompetens och lämplighet. Lärarkåren bör 

vara så psykologiskt utbildad, att den kan förstå det 

normala barnets uppväxtproblem och det miljöska-



dtd» eller på annat sätt felutvecklade barnets ivå- 

rijhrtfr Lärarnas påfrestande arbete kräver någon 

fonn av rådgivning och hjälp ibland dem. Skolhisto- 

rier om dåliga lärare och deras regemente är ibland 

roliga men har nästan alltid en tragisk bakgrund.

Läraren lider själv av skolsystemets oformlighet. 

De stora klasserna har redan berörts. Minst lika illa 

verkar den dåliga anpassningen av skolkurserna till 

barnets intellektuella och allmänpsykiska utveck

lingsgång. Skolans krav på eleverna är ofta för höga. 

Det är rimligt, att en student vid 18 års ålder skall 

kunna förstå och överblicka de kurser, som skolan 

fordrar av honom. Men i vissa ämnen är fordring

arna på barsen i läroverkets fyra första klasser för 

stora. Annars skulle kuggningsprocenten inte vara 

aå stor. På många områden begär man av ungdomen 

BrtrlUfctuefla prestationer, som den inte kan fylla, 

har gäma den än ville. En i stor stil upplagd forsk

ning av  dessa problem har ännu intet land kunnat 

hasta på sig, men det vore dumt att i planläggningen 

ww vår skola inte ta hänsyn till de belysande erfaren

heter, som har gjorts på utvecklingspsykologiens om

r å * . Man vet, att förmågan att tänka så abstrakt 

odb moget, som det begärs i realexamen eller ändå 

mera i studentexamen, egentligen växer fram först 

med puberteten. Andå ställer man 11—12-A ringar 

miftr problem, som kräver ett resonerande, aom 

m iac* ram a  människor med normal utrustning inte 

kan klara ml VI måste disponera om kunskapsfoi d 

ringarna, aå att de stämmer med olika åldrars inlär- 

omgamä$ttgbrter od» därmed anpassa skolan till de
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för barnen möjliga prestationerna. Korrespondens- 
skolor och folkhögskolor skulle kunna ge material 
till belysande av hur ungdom på ett intellektuellt 
mogna re stadium snabbt tillägnar sig de kunskaper, 
som den omogna läroverksungdomen måste ägna 
slitsam möda och ibland hopplös kamp åt. Vad man 
i första hand önskar är, att kraven minskas på de 

områden, där man erfarenhetsmässigt vet, att genom
snittet av ungdomen inte orkar med kurserna och 

att samtidigt all kraft inriktas på att utforska, vad 

man rimligtvis kan begära att barn i olika åldrar 
kan lära sig.

m

Inom alla vuxna arbetsområden vill man sätta rätt 

man på rätt plats, d. v. s. inte ge honom tyngre upp

gifter än hans förmåga räcker till. En människa, som 

pressas över förmåga, blir en dålig arbetare. Denna 

enkla erfarenhet borde också tillämpas på skolan, 

isynnerhet som det lilla mått av självförtroende, som 

vi sedan skall möta livet med, grundläggs i skolan. 

Skolan har alltid varit karaktärspraglande. Vi m itte 

också göra den k a r a k t ä r s u p p b y g g a n d e .

Nu finns det i vår lid en tendens att låta samhället 

ta ansvar för allting och det är till en del den ten

densen, som kräver, att skolan skall ha en större 

fostrande uppgift Det ar förståeligt, eftersom i det 

modema hemmet far och mor vanligtvis är mera 

bundna av förvärvsarbete In  tidigare. Men kravet 

att samhället skall ta det yttersta ansvaret för ung

domens fostran är orimligt. Föräldrakärlek ar inte 

ett moraliskt tvång, den Kr lika naturligt grundad
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som de krafter hos människan, vilka leder till fa. 

miljebildning. Kollektivuppfostran — så lockande för 

20-talets framstegspedagoger — har fått tillfälle att 

prövas bland efterkrigstidens barn ute i Europa. De, 

som arbetat i dessa barnhem, där föräldrarna kom

mit bort i barnets medvetande eller aldrig funnits, 

vet att det krävs stora mått av kärlek och omvårdnad 

för att tillnärmelsevis ersätta den trygghet, som dessa 

barn annars skulle ha upplevt i skyddet av även en 

opedagogisk pappa eller mamma. Såsom tidigare 

framhållits, är det nödvändigt, att skolan har större 

förståelse för barnen, för deras utveckling i både in

tellektuellt och fysiskt och psykiskt hänseende. Men 

det finns ingen skola och ingen anstalt, som kan er

sätta hemmet. De naturliga fysiska relationerna mel

lan far, mor och barn har också en psykisk realitet, 

som man inte ostraffat kan bryta mot. Man kan ef

fektivisera skolan, göra den mera psykologiskt an

passad, mera förstående, mera hemlik. Den blir ändå 

bara en kollektiv anstalt. Vi kan visst vara bundna 

också till en större grupp av människor, men vår 

förmåga till sammanlevnad med andra grundar sig 

på de enkla och djupa relationerna till dem, som har 

givit oss livet och står oss närmast.

Uppfostran till självansvar och samlevnad.

Den mentaliteten får inte utvecklas, att samhället 

skall ta ansvar för barnens psykiska trygghet. Går 

samhället den vägen kommer trygghetsgrunden att 

upprivas. Därför framstår det som en av skolans 

största uppgifter att lära den generation, som här-
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näst skall överta föräldraansvaret, vad detta ansvar 
innebär, inte bara ekonomiskt och pedagogiskt, utan 
också för att skapa ett fäste för barnen. En diktatur 
behöver inte bygga på familjen, den bygger på mas
san och vill att massan skall vara underdånig och 
följsam. En demokrati, däremot, måste bygga på 
medborgarnas ansvar, frihet och trygghetskänsla.
En verklig trygghetskänsla bygges upp endast där 
det finns goda och naturliga relationer mellan för
äldrar och barn. Vad man därför skall begära av 
skolan i en tid, då familjebanden hotar att försvagas 

är för det första, att den skall ge en sakligt riktig 
undervisning i föräldrakunskap, för det andra, att 

den skall ta initiativet till att verkligen genomföra 
ett samarbete med hemmen. Föräldraföreningarna 
är härutinnan ett löftesrikt tecken.

Där hemmen har brustit i omvårdnad och skolan i 

förståelse och kompetens har det vuxit fram en fri
villig ungdomsvård, som staten till slut har funnit 

sig skyldig att stödja. Dessa strävanden är mycket 

betydelsefulla — ett hälsotecken bos samhället. Sam
tidigt har man en känsla av att det skulle behövas 

en samverkan mellan dessa ungdomsorganisationer å 

ena sidan och hemmen och skolan å andra. På olika 

sätt tar sig ungdomens behov uttryck i dessa organi

sationer. I förpuberteten utgör dessa sammanslut

ningar eller grupper en motvikt till gatans gäng. 

Det finns löst sammanfogade grupper såsom modell- 

byggarklubbar och samlarklubbar, fastare grupper 

såsom scoutkårer och idrottsklubbar. I de mognare 

ungdomsåren har vi en mångfald sammanslutningar



med ideellt och studiebefrämjande syfte. Det ka

rakteristiska för nästan alla dessa rörelser är att de 

utgår från en ideell målsättning, som ger ungdomen 

normer och ideal — och vanligtvis goda normer och 

ideal. Men som vanligt när det gäller att leda ung

domen i vår krångliga värld blir själva fostran av 

ungdomen ofta slentrianmässig. Det borde finnas 

bättre kvalificerade krafter även inom dessa upp- 

f os t ringsom rå d en.

Ett äv de problem, som vissa av dessa föreningar 

och grupper på olika sätt försöker lösa, är att skapa 

möjligheter för samvaro mellan pojkar och flickor 

i den föräktenskapliga åldern och samtidigt mot

verka möjligheterna till intimare kontakter. Efter

som denna samvaro mellan ungdomar av olika kön 

spelar en stor roll som osäkerhetsmoment i uppfost- 

ringsproblemet bör några synpunkter ägnas åt den.

Det är säkert att stadens ungdom är mera sexuellt 

lössläppt än förut. Det är också tydligt, att ungdomen 

i allmänhet är mera sexuellt radikal än tidigare. Där 

man förut inte vågade hävda sin rätt till personliga 

avgöranden har man nu med stöd av en viss och ty

värr alltför enkelriktad radikalism f&tt skapa fram 

en öppenhet i sexuella frågor, som mera betonar 

rättigheterna än ansvaret. Mörkläggningen omkring 

sexuella problem har avlösts av ett behov att vara 

sensationellt uppriktig. Tvånget att underkasta sig 

stränga och svårtillämpbara normer har konfronte

rats med vuxna människors oförmåga att tillämpa 

dessa normer. En merkantiliserad romantik har i 

film  och veckotidskrifter fört så långt fram till upp-
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luckring av normerna, som den officiella moralen 
rimligtvis tillåter, men lämnat ungdomen inför en 

halvöppen dörr, där skylten »Förbjuden ingång» sit
ter pä andra sidan.

Det är en viktig sak att försöka f& ungdomen att 
förstå några av kärlekslivets centrala problem. Detta 
problem är bundet till vår egenart som människor.
I denna egenart ing&r inte bara, som det alltför 

starkt betonas, könsdriften. Lika starkt och kanske 

starkare är vårt sociala behov, behovet att vara så

som andra människor, att vara accepterad och god
känd av dem man lever samman med. När nu sam

hället 1 stort, föräldrar och umgänge, inte accepte

rar fria sexuella förbindelser hos ungdomen, kom* 

mer alltid, hur intellektuellt frigjord eller till synes 

lössläppt ungdomen än är, den hämningen att bestå, 

att den sexuella förbindelsen är något förbjudet. 

Detta förbud kan hos vissa enstaka ungdomar, som 

växt upp i opposition mot sin egen miljö, vara en 

lockelse. Hos det ojämförligt största flertalet är för

budet emellertid en erkänd norm och det är det för

hållandet, konflikten mellan frigjordheten och en 

klar upplevelse av ansvaret och otillåtenheten, som 

skapar de flesta ungdomarnas problem. När det gäl

ler ungdomens fostran för framtiden är det av bety

delse, att den vuxna generationen skall kunna finna 

en väg att förklara för ungdomen, att de sexuella nor

mer, som samhället hävdar, är berättigade. Man har 

nu större befogenhet att göra detta. Frihetsradikalis- 

men på 1920-talet har givit tillräckligt med erfaren- 

hetsmaterial fpr att man skall kunna visa två saker;
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den ena ar, att nästan alla tidiga förbindelser för flic

kan är till skada. Hon tynges av belastningen att 

vara den, som får bära följderna, tynges av en moral, 

som svärtar kvinnan mer än mannen inför en upp

täckt, och pinas av ogemytligheten och otryggheten 

i själva hemlighetssituationen. Att skildra den första 

kärleksupplevelsen för en flicka, så som nu sker i 

den banala tidnings-, tidskrifts- och biofloran innebär 

en förljugen romantisering av verkligheten. I själva 

verket är den för nästan alla en ångestskapande upp

levelse. Den andra saken, som komplicerar det sexu

ella problemet särskilt mycket i vår tid, har en gam

mal grund. Det är romantiken kring mannen som er- 

övraren. Ett pojkgäng på 16—18-åringar har ofta nå

gon medlem, som skryter med sina sexuella triumfer, 

hur det nu än i verkligheten är, och andra i gänget 

ville egentligen kunna ha presterat lika mycket. 

Därmed bibehåller man en situation mellan man och 

kvinna, som strider mot den utveckling till jäm

ställdhet, som kvinnan med fu ll rätt arbetar för. Det 

märkliga är, att i den kampen accepterar ändå kvin

nan ofta mannens överlägsenhet som erövrare. Detta 

bevarande av patriarkatet är givetvis ett socialt pro

blem i de vuxnas värld, men för pojkarna betyder 

erövrarromantiken mycket mera i det sexuella pro

blemet än vad man vanligtvis tror. Den drar med 

sig det sexuella skrytet, som vanligtvis saknar 

grund, men alltid underminerar moral och ansvars

känsla.

Det finns utan tvivel i vårt samhälle tendenser 

till inte bara jämställdhet utan också kamratskap
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mellan man och kvinna. Vi måste (å bort den för

legade erövrarmentaliteten och i stället göra pojkar

na medvetna om att en flicka inte bara är ett sexual- 

objekt. Den betydelsefulla utgångspunkten för en 

förbättring av ungdomens sexualförhållanden — och 

kanske även vuxnas — måste vara förståelsen för 

att kvinnan är en kamrat i yrkeslivet, i kärleksli

vet och i alla livets skiften. Mannen måste lära sig 

att förstå kvinnans fysiska egenart och vi måste ar

beta bort romantiken kring mannens s. k. fysiska 

behov. En sund och öppen solidaritet mellan könen 

måste få bli normen för förhållandet mellan man 

och kvinna.

Det går inte att komma ifrån, att detta problem 

är det centrala för all uppfostran av pubertetsung- 

dom. Om man har de etiska normerna av ömsesidigt 

ansvar fullt klara för sig och vet och vill, att ens 

pojke eller flicka skall kunna finna sig tillrätta i 

denna centrala fråga, så måste man vara medveten 

om att det krävs en stor personlig hjälp från de 

vuxna till de yngre. Kärlekslivets alla problem kom

mer för varje ung människa som något aldrig upp

levt. När drömmar, fantasier, ideal och oklara fy

siska lustupplevelser kommer för första gången, har 

många människor inte någon jämförelsenorm. Hur 

mycket vackert och gott ungdomen har skapat kring 

dessa känslor» därom vittnar bäst deras behov av 

konst, litteratur, musik och andra upplevelser. Man 

får inte låta bedra sig av det bullrande och ofta hän

synslösa språk, som ungdom använder sig av för att 

lätta på trycket. Det viktigaste och centralaste i det



vaknande känslolivet är gott. Det tragiska är, att 

vuxna människor vanligtvis upplever dessa vaknan

de tendenser som något negativt, irriterande eller i 

värsta fall osunt. Det är därför som den vuxna ge

nerationen skapar en gräns mot den unga. Om lä

rare, föräldrar och andra, som har med ungdom att 

göra, kunde komma ungdomen till mötes just på 

detta område skulle de förstå, att vad ungdomen 

söker i grund och botten är att finna en riktig och 

ansvarsmedveten väg till lösning av starka känslo- 

strömningar. Om de vuxna förstod detta i stället för 

att bara misstänka och frukta, då skulle de också 

kunna hjälpa den unga generationen tillrätta.

Man kan fråga sig, varför överhuvudtaget dessa 

krav skulle ställas på en vuxen generation, att för

stå, att så att säga andligen maka åt sig för att ge 

utrymme för nästa generations egna problem. Då 

måste man återigen anknyta till sociala förhållan

den, som driver fram inte bara ekonomiska men 

också psykologiska problem. Vi vill ha och vi be

höver en ungdom, som går vidare i de trevande fot

spår till sammanlevnad, som man kallat demokrati. 

Vi vill, att den ungdomen skall ha någon motstånds

kraft mot tendenser till underkastelse, förgrovning 

och råhet. Samhället har officiellt dokumenterat sitt 

intresse för ungdomen, vid skapandet av socialvår- 

dande ungdomsorganisationer, ungdomsgårdar, 

idrottsplatser, förströelselokaler och annat. Men det 

blir lätt så i vår tekniskt betingade tid, att man



tror, att yttre anordningar räcker till även nar det 

gäller de centralaste områdena i människans liv. 

Det är inte så! Vår harmoni och trygghet i världen 

beror inte på om vi har vissa bekvämligheter, mo

derniteter, förströelser och sensationer, behovet av 

allt detta kommer sig tvärtom av att vi lider brist på 

vissa fundamentala värden. Alla vuxna och unga 

behöver värme från andra människor och erkän

nande. De vill ta ansvaret att personligt söka sin 

livsform och sin lycka i samverkan med andra män

niskor och de vill finna en mening med tillvaron, 

som åtminstone någon annan människa tycker är 

riktig. Här ligger kärnan i ungdomsproblemet. Vi 

måste förstå, att samhället just f. n. är för litet 

tryggt, för litet normerande, för att unga människor 

skall kunna finna sig tillrätta i det. Och vidare att 

kontakten mellan generationerna har försvagats. 

Auktoriteten har försvunnit, men auktoriteten var 

också ett skydd. Och vi har inte haft något annat att 

sätta i stället. V i äldre måste, om vi vill, att ungdo

men skall få en god utgångspunkt för alla de pro

blem, som kommer att möta den, försöka att bygga 

nya och riktiga kontakter och att leva mera sam

man med ungdomen.

Vi skall visst tänka på u n g d o m s v å r d e n  

men ännu mer på f a m i l j e v å r d e n .



Några synpunkter på 

ungdomsverksamheten

De förändringar, som ägt rum inom det svenska 

samhället har givetvis förändrat även ungdomens 
situation och skapat nya problem för de uppväxande 
generationerna. Ungdomen i dag har långt bättre ut
bildningsmöj ligheter, större frihet i valet av levnads
bana och rikare chanser till en god levnadsstandard 
än tidigare generationers ungdom. Samhället lämnar 
ingen ung människa utan åtminstone en grundläg
gande folkskoleundervisning, det vakar över att min
deråriga inte för tidigt dras in i ett pressande för
värvsarbete, som kan ge men för livet, och det ägnar 
ökad uppmärksamhet åt den ungdom, som på grund 
av mindervärdiga hemförhållanden eller av andra 

skäl har det svårt och hämmats eller snedvridits i 

ån  utveckling.

Men samhället har också blivit mer komplicerat 
och de unga generationerna har svårigheter att an
passa sig till samhällets miljö och regler. Den mång

fald av utbildningsvägar, som står till buds, gör 
yrkesvalet vanskligt för den som inte har en speciell 

begåvning eller håg till en viss levnadsbana. Från 

olika håll möter den unge inflytelser av skiftande slag 

och det krävs av honom eller henne redan mycket ti-
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digt omdömesförmåga och mognad för att sovra bland 
allt som lockar och drar. Samtidigt har emellertid en 
upplösning av gamla livsnormer och gemenskaps- 
former ägt rum och i viss utsträckning ryckt undan 
det stöd och den rotfasthet, som är en viktig för
utsättning för en ung människas harmoniska ut
veckling. Familjen har för många upphört att spela 
den centrala roll i tillvaron, som den tidigare gjort.

Många av de problem, som har aktualitet speci
ellt för ungdomen, är samhället inte i stånd att lösa 
genom sina åtgärder. Samhället kan påverka in
riktningen av den uppfostran, som skolan har hand 
om, men har svårigheter att nå den som försiggår 
i hemmen. Men på en rad områden har samhället 
både möjligheter och skyldigheter att bidraga till en 
förbättring av ungdomens situation.

Dit hör exempelvis bostadsfrågan. På detta om
råde bör inte en långsiktig planering få hindras av 
dagens bristsituation. De trånga våningarna skapar 
slitningar mellan familjens medlemmar och gör det 
omöjligt för de yngre att ta hem sina jämnåriga. Detta 
driver i många fall ut ungdomen från hemmet i en 
grad, som är långtifrån önskvärd och ofta direkt 
skadlig med ökad ungdomsbrottslighet som följd. En 
bostadsplanering inriktad på rymliga och billiga bo
städer, är ett allmänt omfattat önskemål men fram
för allt kanske ett handtag åt ungdomen.

Även arbetsmarknadspolitiken har att ta hänsyn 
till ungdomens speciella problem. Kraftiga kon
junkturväxlingar, där perioder med rika arbetstill
fällen och tämligen höga inkomster även för okva-
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lifieerad, yngre arbetskraft, växlar med perioder av 
drastiska arbetsinskränkningar, drabbar visserligen 
hela samhället men är i särskild grad kännbara för 
den mindre stabila grupp som ungdomen utgör. Den 
som nu av en tillfällig högkonjunktur lockats att 
från folkskolan gå direkt in i arbetslivet utan or
dentlig yrkesutbildning, kommer att drabbas sär
skilt hårt av ett konjunkturomslag och man får 
hoppas att samhället här skall kunna lämna det nöd
vändiga skyddet. I detta sammanhang gör sig kra
vet på en fast bildningsgrund i folkskolan, komplet
terad med en med hänsyn till olika banor väl av
passad yrkesundervisning, starkt gällande, över hu
vud taget hör ju utbildningsfrågorna i hög grad till 
ungdomsproblemen, vare sig det gäller en förnuftig 
organisation av skolformerna eller att jämna vägar
na till utbildning för all ungdom, oavsett social stan

dard och bostadsort.
Såsom ungdomsproblem kan sålunda inte avgrän

sas vissa speciella områden, tvärtom spänner de över 
hela registret av sociala, ekonomiska och kulturella 
spörsmål. Emellertid finns det speciella frågor som 
direkt och i snäv bemärkelse enbart angår ungdo
men. Dit hör sådana frågor som berör ungdomsar
bete av olika slag, föreningsverksamhet, fritidssyssel

sättning, ungdomens nöjesliv m. m.

Sett ur synpunkten av ungdomens nuvarande svå

righeter att inpassa sig i samhället kommer dessa 

spörsmål att gälla ungdomens utveckling till goda 
samhällsmedborgare och målet är att möjliggöra 

dess fostran till gemenskap och medmänsklighet.
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Samhället och ungdomsverksamheten.

Det stöd samhället i olika former kan ge ungdoms
verksamheten, d. v. s. föreningar av skilda slag och 

anordningar för fritidssysselsättning, bör i all den 
utsträckning det är möjligt ske i fr i samverkan 

m e l l a n  s a m h ä l l e t  o c h de f r iv i l l i g t  arbe
tande krafterna. Den personliga hänförelse, den 

idealitet och det utomordentligt inspirerade frivil
liga arbete, som fört fram våra stora folkrörelser — 
de religiösa, ideella och idrottsrörelsen — till en fast 

och betydelsefull ställning i vårt samhällsliv, är vär
den som inte får förloras. Det är för att stödja de 
frivilliga krafternas arbete och ställa ökade resurser 

till deras förfogande, som samhället bör stödja ung
domsarbetet, utan att inkräkta på organisationernas 
frihet att bedriva verksamheten efter sina speciella 

riktlinjer.
Det är också nödvändigt att slå fast, att det inte 

finns några patentlösningar på de problem, som det 
här är frågan om. Här som på många andra områden 
gäller, att personliga initiativ och personligt intresse 
kan uträtta mer och skapa värdefullare ting än de
kret och förordningar. Samhället, inte minst kom
munerna, har betydelsefulla uppgifter och ett stort 
ansvar ifråga om sanering av nöjeslivet och stöd åt 
det frivilliga ungdomsarbetet, men dessa uppgifter 
löses knappast efter ett bestämt teoretiskt system. 
Tvärtom är fantasi, uppfinningsrikedom och förstå
else för den rikt nyanserade ungdomsverksamheten 
tillförlitligare förutsättningar för att man skall kunna 
komma till rätta med problemen.

223



Ungdomsarbetets målsättning måste vara att ska

pa gemenskap och på ett värdigt sätt ge utlopp &t 

ungdomens inneboende aktivitet, uppgifter som 

ungdomsorganisationerna bäst fyller. Inte minst vik

tigt är härvidlag hänsynen till den ungdom, som be

finner sig i skarven mellan avslutad skolgång och 

fullt engagemang i arbetslivet. Föreningslivet kan 

utgöra ett värdefullt stöd åt hemmens fostran genom 

inriktningen av sin verksamhet och genom att öpp

na möjligheter för ungdomen att på ett bättre sätt 

tillvarata den fritid, som eljest kanske skulle fördri

vas på gator eller kaféer.

Målsättningen gemenskap och sysselsättning står 

i kontrast till vad det offentliga nöjeslivet — som 

är den närmast till hands liggande möjligheten att 

fördriva fritiden — har att bjuda. Konkurrensen 

från det offentliga nöjeslivet ställer speciella krav 

på ungdomsorganisationer, som allvarligt strävar 

efter att ge ungdomen en värdefull andlig och fysisk 

rekreation. A tt dessa strävanden bör stödjas är 

obestritt och behöver knappast diskuteras.

Föreningslivet intar en central plats när det gäl

ler att erbjuda ungdomen alternativ till det of

fentliga nöjeslivet. De ideella folkrörelserna har 

vuxit till en viktig faktor i kultur- och bildnings- 

strävandena och för många ungdomar har en före- 

ning utgjort en fortbildningsskola av grundläggande 

värde för deras framtida verksamhet. Det inte minst 

värdefulla är den själwerksamhet ungdomen får be

driva inom sin egen förening, den vana att disku

tera och fatta beslut, som ständigt är till nytta i
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det dagliga livet, och den för samhällslivet befruk

tande gemenskaps- och ansvarskänsla, som före

ningslivet kan befrämja.

Enligt ungdomsvårdskommitténs utredningar har 

omkring 40 procent av ungdomen i åldern 13—25 år 

medlemskap i en eller flera föreningar. Utred

ningsresultatet visar emellertid, att en anmärknings

värt liten del av den föreningsanslutna ungdomens 

fritid ägnas åt föreningslivet.

Detta är en svaghet och man kan inte slå sig till 

ro med att blott konstatera den. Man måste i stället 

inskärpa nödvändigheten av hjälp åt ungdomsorga

nisationerna från samhällets sida. Genom sådan hjälp 

skulle deras arbetsförhållanden och utvecklingsmöj

ligheter med säkerhet avsevärt kunna förbättras.

Ett samhällsstöd som har karaktären av h jä lp  t i l l  

s jälvhjälp,  är sannolikt här den bästa vägen. Där

igenom kan detta stöd bli sådant, att de frivilliga 

krafternas lust till initiativ och insatser inte under- 

gräves eller idealiteten förkväves. Målsättningen bör 

vara att skapa förutsättningar för föreningarna, att 
erbjuda verksamhet inom så vitt skilda områden 
som möjligt.

Främst bland önskemålen för de samhällsåtgärder, 
som här kan komma ifråga, står stöd åt av de olika 

organisationerna anordnade instruktionskurser för 

dem, som skall leda verksamheten, samt hjälp vid 

lösandet av organisationernas lokalproblem.

»Ett ökat antal väl utbildade ledare är en väsent

lig betingelse för ungdomsorganisationernas utsik
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ter att nå kontakt med ännu vidare kretsar. Efter

som dessa organisationer på grund av sin samman* 

sättning och sin inriktning och målsättning säkerli

gen kan göra större insatser för ungdomsvården 

än andra och då ungdomsvården i hög grad kan an

ses vara ett betydelsefullt samhällsintresse, kan ett 

.stöd från det allmännas sida åt utbildningen av ung

domsorganisationernas instruktörer och ledare inte 

anses vara annat än ett mycket väl grundat önske

mål», heter det i ett yttrande från Folkpartiets Ung

domsförbund till ungdomsvårdskommittén i denna 

fråga. Lika litet här som när det gäller den inre för

eningsverksamheten bör samhället förknippa sin 

hjälp med direktiv angående verksamheten.

Lokalbristen är ett bekymmersamt problem för 

majoriteten av ungdomsorganisationer, såväl på 

landsbygden som i tätorterna. Det är framför allt 

bristen på lokaler för diskussionsgrupper, studie

cirklar, olika slag av praktisk verksamhet etc. som 

är mest brännande, önskvärt vore också om en form 

kunde skapas för stöd åt de religiösa ungdomsorga

nisationernas lokalbehov. Under senare år har en hel 

del större samlingslokaler byggts men man tycks ha 

förbisett behovet av smålokaler för den rikt förgre

nade verksamhet, som föreningarna bedriver. En för

nuftig planering av lokalernas läge och utförande är 

angelägen och en samverkan i denna fråga mellan 

myndigheterna och de lokala ungdomsorganisatio

nerna önskvärd. Med tanke på nuvarande trängda 

läge ifråga om material och arbetskraft är det ett 

önskemål att de lokala myndigheterna gör en över-
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syn över vad som kan åstadkommas genom upp
rustning av redan befintliga lokaler.

Det är ett beklagligt faktum, att ungdomsorga
nisationerna har mindre möjligheter än flertalet 
andra organisationer att komma till rätta med sina 
lokalproblem, men genom att ställa hem- och fri
tidsgårdar till föreningslivets förfogande kan kom
munerna göra en värdefull insats för det frivilliga 
ungdomsarbetet och öka dess möjligheter till fram
gång genom att ungdomen bjuds en miljö, där den 
kan trivas och känna sig hemma.

Ett betydelsefullt steg i syfte att stödja det fri
villiga bildningsarbete, som bedrives inom en rad 
organisationer, har tagits av statsmakterna genom 
beslutet om statsanslag under vissa villkor till stu
diecirklar etc. Inte minst ur ungdomsorganisationer
nas synpunkt är detta att hälsa med glädje, då det 
ökar deras resurser att befrämja bildningsarbetet.

Ett önskemål är att man för de lokala förening

arna skapar möjligheter till rådgivning i organisa
toriska och andra frågor rörande deras verksamhet. 

Däremot finns det skäl att allvarligt varna för tan
ken på en centralisering av ungdomsverksamheten 

genom statlig konsulentverksamhet. De lokala för

hållandena måste alltjämt få bli vägledande och hän

syn tas till de väsentligt skilda förhållanden som rå

der exempelvis på landsbygden och i tätorterna. I 

båda fallen har föreningarna svåra problem att brot

tas med, men på landsbygden är det oftast den 

spridda bebyggelsen och de bristfälliga kommunika

tionerna, som gör praktisk föreningsverksamhet



svårgenomförbar, medan det i städer och samhällen 

främst är den intensiva konkurrensen från det 
offentliga nöjeslivet som skapar svårigheter.

Fbr det slags fritidssysselsättning för ungdom, som 

äger rum utanför föreningslivets ram, är k va l i t e 
ten  och d i f f e r e n t i e r i n g e n  i vad som erbju- 

des det viktigaste. En målsättning bör vara att bereda 
ungdomen möjlighet att välja på en rik skala av olika 

sysselsättningar i god miljö och under trivsamma 

förhållanden. Det skall inte vara något tvång i en 

viss riktning, friheten att välja får inte inskränkas, 

men ungdomen bör få alternativ och inte tvingas 

att frekventera biografer och danssalonger därför 

att intet bättre finns att välja på. Detta slags fritids

verksamhet måste vara öppen för all ungdom, oav

sett om den är föreningsansluten eller ej. Även här 

spelar givetvis såväl instruktörs- som lokalfrågan 

en betydande roll.

En dominerande ställning i ungdomens fritids

verksamhet intar sporten och idrotten. Idrottsrörel

sen omfattar cirka 600,000 medlemmar och räknar 

man till den frilufts- och idrottsverksamhet som be- 

drives inom andra organisationer eller helt oorgani

serat, kommer man upp till ännu mer imponerande 

siffror. Idrottens förmåga att direkt appellera till 

ungdomen och dess möjlighet att bjuda fysisk re

kreation och stärkande avkoppling från vardagsar

betet gör den till vår största ungdomsrörelse. Men 

idrotten kan också ge något därutöver. Den befräm

jar när den är som bäst kamratskap och laganda, 

aom för den enskildes karaktärsutveckling kan bli
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utomordentligt betydelsefull, och den bidrar till att 
riva sociala skrankor.

Det är därför nödvändigt att samhället visar för
ståelse för idrotten, på lämpligt sätt stöder idrotts
rörelsen och ökar möjligheterna för friluftsliv och 
fysisk rekreation även utanför organisationernas 
ram. Till de angelägna önskemålen hör fortfarande 
på ett stort antal orter anordnandet av välbelägna 
fritidscentra och anläggningar för lekar, idrott och 
friluftsliv. Dit hör också att myndigheterna vid 
stadsplanering och exploatering av mark tar hänsyn 
till att områden reserveras för friluftsverksamhet.

Samhället och ungdomens nöjesliv.

Ungdomsvårdskommitténs utredning konstatera
de, att endast en minoritet av ungdomen har kon
takt med föreningsverksamhet. För majoriteten spe
lar det offentliga nöjeslivet den dominerande rol
len och det är klart, att detta spelar en viktig roll 
också för föreningsungdomen.

Ungdomens behov av nöje och förströelse är legi
timt och naturligt, men diskussionen om nöjespro- 
blemen har på vissa håll snedvridits genom att man 
intagit en rent negativ inställning till allt nöjesliv. 
Därmed vägrar man att ta itu med problemen hur 

man skall kunna förädla nöjeslivet i dess olika for
mer och hur man skall kunna få ungdomen att 

ställa större krav på sina nöjen.
Vid lösningen av dessa problem är det för lätt

vindigt att tro, att endast en kommunalisering skulle 

kunna ge de önskade resultaten. Det finns ingen an-
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ledning att slå vakt om sådana enskilda nöjes- 
arrangörer, som bjuder underhaltig förströelse i un 

derhaltig miljö, men för att råda bot på sådana miss

förhållanden behöver man inte tillgripa en monopo- 

lisering i kommunal regi. Kommunerna har möjlig, 

heter att genom skärpta krav på hygien och ord- 

ningsförhillanden vid nöjesplatser utföra en behöv

lig sanering, men ansträngningarna bör även här in

riktas på att s t i m u l e r a  u t b u d e t  av goda 

a l t e r n a t i v ,  inte att söka åstadkomma ett bestämt 

system. Kommunala initiativ till olika nöjesformer 

med billiga priser och god standard har i en del fall 

visat såg slå väl ut medan i andra fall kommunalt 

stöd till enskilda initiativ visat sig ge de bästa resul

taten. Säkerligen kan en samverkan mellan samhäl

let och organisationerna härvidlag uträtta mycket.

När det gäller samhälleligt stöd till organisationer 

i syfte att öka deras konkurrenskraft gentemot det 

offentliga nöjeslivet får åtgärderna givetvis i första 

hand samma karaktär som när det är fråga om stöd 

till ungdomsverksamheten över huvud taget, såsom 

exempelvis hjälp för lösandet av lokalproblemen.

Bland de offentliga nöjena är utan tvekan biogra

ferna de populäraste och mest frekventerade. Ojämn

heten i filmproduktionen, där grovt publikfriande 

filmer utan konstnärliga eller andra värden domine

rar över de högvärdiga produkterna, har orsakat en 

livlig diskussion om utvägar för att nå fram till en 

mer tillfredsställande ordning. Här har tanken på en 

förstatligad filmproduktion förts fram. Den måste 

emellertid bestämt avvisas därför att därigenom den
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konstnärliga friheten och yttrandefriheten skulle 

kunna hotas. Filmcensuren utför en nyttig tjänst och 

torde vara ett fullt tillräckligt medel för att rensa 
bort förråande och neddragande tendenser i filmen. 

Ur den synpunkten är ett förstatligande av produk

tionen alltså ingalunda påkallat. Däremot är ett stöd 
till produktion av kulturellt värdefull film önskvärd, 
speciellt med tanke på ungdomsorganisationernas be

hov av god kortfilm.

En målmedveten strävan från pressens och olika 
organisationers sida i syfte att skärpa publikens krav 

på filmproduktionen är däremot säkerligen ett gott 
medel mot smakförskämning. På denna linje har re

dan en nyttig verksamhet utövats. En väg som är 

värd att noggrant undersökas är vidare att få till 
stånd nedkopiering av värdefull normalfilm till 

smalfilm för att föreningar och sammanslutningar 

skall få möjligheter att inte bara visa god film utan 

också anordna studiegrupper kring filmens konst

närliga värde, skådespelarprestationer och innehåll. 

Därigenom skulle dessa organisationer samtidigt som 

de får ett verksamt medel i konkurrensen om ung

domen kunna göra en värdefull insats i smakförbätt

rande riktning.

Värdefulla kulturella insatser kan samhället likaså 

göra genom ekonomiskt stöd åt annan konst, exem

pelvis åt konst-, konsertföreningar och andra sam

manslutningar i kulturlivets tjänst. En generös in

ställning från samhällets sida är härvidlag en förut

sättning, inte minst med hänsyn till att den yttrande
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frihet som konstnärlig verksamhet bygger på inte 

f&r inkräktas.

Problemet nöjeslivet kan ses också i ett vidare 

sammanhang. I viss mån har det offentliga nöjet fått 

ersätta »umgänget» och blivit medlet till kontakt 

med andra människor. Den ungdom, som inte är 

knuten till någon organisation eller annan bestämd 

krets av människor, träffar annan ungdom främst på 

arbetsplatsen och på nöjestiUställningar. Denna om

ständighet ger en särskild betydelse åt strävandena 

att sanera nöjeslivet och ge det en högre standard.

Samhället och den missanpassade ungdomen.

Visserligen dras all ungdom med svårigheter att 

anpassa sig till samhällets m iljö och regler men för 

den överväldigande majoriteten sker anpassningen 

utan direkta konflikter med samhället. Men för en 

del ungdom utgör den nödvändiga samhällsanpass- 

ningen en mycket allvarlig konfliktanledning. I svå

rare fall blir sådana ungdomar brottslingar; ensamma 

eller i gäng opererar de mot det samhälle, som er

bjuder dem övermäktiga anpassningsvårigheter. Eller 

också inskränker sig motsatsförhållandet till en all

män motvilja mot en regelbunden tillvaro, som ex

empelvis tar sig uttryck i skolkningar från skola 

eller arbetsplats. Men hur hos dessa ungdomar svå

righeten att acceptera samhället än kommer till ut

tryck blir det i regel nödvändigt för samhället att 

på något sätt ingripa.

Diskussion kring den utvecklingshämmade och 

missanpassande ungdomen rör ömtåliga problem, som
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det krävs både tålamod och fasthet för att komma 

till rätta med. Man kan inte ge några patentlösningar 

eller räkna med ett tillfrisknande på kort sikt. Tvärt

om krävs en långtidsplanering av åtgärder för hjälp 

och stöd åt denna ungdom och för bekämpande av 

ungdomsbrottsligheten. I denna planering bör man 

sikta p& att undanröja de orsaker till ungdomsbrotts

lighet, som kan nås genom konkreta åtgärder, exem

pelvis en sanering av de dåliga bostäderna. Dess

utom är det angeläget att skapa ökade förutsätt

ningar för ett klargörande av orsakerna till ung
domsbrottslighet eller missanpassning och att med 

individuell och psykologisk behandling söka föra in 

den som kommit på sned i arbetslivet och samhället.
Ett system av organ för en sådan behandling finns i 

viss utsträckning redan. Hit hör den rådgivande 

psykiska barna- och ungdomsvården, vilken nu hål
ler på att uppbyggas i en hela landet omspännande 

organisation. Enligt beslut av 1945 års riksdag utgår 
statsbidrag till landsting och städer utanför landsting, 
som bedriver dylik rådgivningsverksamhet, ledd av 

läkare. Det är vidare ett önskemål att barn med 
nedsatt psykisk utrustning, s. k. debila barn, tillför

säkras ett visst mått av arbetsträning eller yrkesut

bildning efter den obligatoriska folkskolan, så att de 
kan få en förankring i arbetslivet och på det sät
tet i någon mån skyddas för de risker, som särskilt 

dessa barn löper.
Även i strävandena att lösa denna ungdoms pro

blem kan föreningar och aktivt verksamma förenings- 
ungdomar bidraga. Den utvecklingshammade ung



domen liksom den missanpassade har också den ett 

fritidsproblem. Uppgiften att bereda denna ungdom 
möjligheter till ett rikare fritidsliv är vansklig, sär- 

skilt med tanke på att de i regel knappast kommit i 

beröring med eller tänkt sig någon annan form för 

förströelse än de enklaste och underhaltigaste nö

jena, men ytterst betydelsefull med tanke på vad 

påverkan från en god miljö och goda kamrater kan 

åstadkomma. Det vore därför värdefullt om exem

pelvis myndigheterna i högre grad sökte anlita 

idrotts- och föreningsledare o. d. såsom övervakare 

för villkorligt dömda ungdomsbrottslingar.

En individuell och psykologisk behandling av miss

anpassad ungdom och ungdomsbrottslingar behöver 

inte innebära en uppluckring av de krav som ställes 

på människor inom ett ordnat samhälle. Den får inte 

leda till en utsuddning av gränserna mellan rätt och 

orätt. Men samhällets organ och de frivilliga krafter, 

som stödjer samhället i dess strävanden att återin- 

passa den felande i samhället, bör arbeta i en human 

och liberal anda enligt principen att he l l re  

h j ä l p a  än s t j ä l p a .  Rättsskipningen när det gäl

ler ungdomsbrottsligheten har slagit in på denna väg 

och likaså har strålkastarbelysningen starkare än 

tidigare riktats på de sociala orsakerna till att ung

domar blir lagbrytare.

*

Större delen av de synpunkter, som här redovisats 

beträffande problemen om samhället och ungdomen, 

har gällt de yttre betingelserna för ungdomsarbetet.
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Detta sammanhänger med att samhällets stöd till 
detta arbete i stor utsträckning bör få karaktären av 
hjälp till självhjälp och just bestå i att skapa gynn
samma arbetsbetingelser. Att fylla den yttre ramen 
med ett levande innehåll, att förvalta de medel, som 
ställs till förfogande för förbättring av ungdomens 
situation i samhället och att entusiasmera ungdomen 
själv för detta mål är till största delen ungdoms- 
rörelsernas uppgift.

Gunnar Dalgren.
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S a m h ä l l e t  och  k v i n n o r n a .
I  vårt land kan man följa debatten om kvinnans 

medborgerliga rättigheter från förra delen av 1800- 

talet, alltså från en tid, då ännu ytterst få kvinnliga 

pionjärer börjat göra sina röster hörda. Det ger 

otvivelaktigt djupare perspektiv åt dagens problem 

att levandegöra tankegångar från denna debatt. En 

god spegel av den allmänt utbredda uppfattningen 

om kvinnan i det svenska samhället ger onekligen 

de svenska riksdagsprotokollen från denna tid.

Det var främst frågorna om den lika arvsrätten och 

om ogift kvinnas myndighet debatten gällde. Arvs- 

rättsfrågan angick i  första hand de jordbrukande 

stånden, adeln och bönderna. Inom präste- och bor

garståndet hade lika arvsrätt redan tillämpats. Frå

gan hade dels en praktisk-ekonomisk sida och dels 

en mera principiell. Man ansåg att jordegendomarna 

i  och med den nya lagen skulle b li styckade i allt 

minti re delar, vilket skulle b li till förfång för jord

bruket. Den mera principiella sidan av saken kunde 

vid detta tillfälle ses i samband med tankegångarna 

om den ogifta kvinnans myndighet.

De tre ofrälse stånden genomdrev lagen mot adeln,
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och många inlägg i bondeståndet, där man ju ur eko
nomisk synpunkt kunde ha samma invändningar att 

göra som i riddarhuset, vittnar om en vidsyn i ti

dens vaknande liberala anda. Den bekante små- 
landsbonden Sven Heurlin, som talade för lagför

slaget pekade på att bönderna i Värend aldrig an

sett den lika arvsrätten där vara till skada. En mot

ståndare svarade att värendskvinnorna fått arvs

rätten som belöning för krigisk bragd. Om de nu

tida kvinnorna ville visa samma hjältemod, då skulle 

talaren möjligen kunna rösta för lagen. En annan 

talare framhöll, att bondsönerna får vara beredda att 

gå i döden för sitt land, det behöver inte kvinnor

na. Till detta svarade Heurlin, att kvinnorna fick 

bära bördor, som fullt ut uppvägde mannens krigs- 

börda, nämligen bamsbörden.

I  riddarhuset firade emellertid retoriken triumfer. 

En talare där utropade t. ex.; »Skäm. inte bort denna 

kvinna, denna jordiska ängel, som är rik genom få

talet av sina behov!

Låt henne härefter som hittills vara nöjd med sin 

lott! Låt henne få hälften mot brodern och ändå ge

nom sin hushållsaktighet mången gång kunna under

stödja sin bror och hans barn! Ge vi henne nu lika 

arvsrätt och sedan göra henne fullmyndig vid samma 

ålder som brodern, så är jag övertygad att icke ett 

sekel skall förflyta förr än hon med avund skall se 

tillbaka på våra dagar . . .» En annan talare yttrade 

att kvinnan skulle vara »mindre belåten med vackra 

tal om billiga lagstadganden och lika arv än därmed 

att hon får sig en bra man».
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gan hade dels en praktisk-ekonomisk sida och dels 

en mera principiell. Man ansåg att jordegendomarna 

i och med den nya lagen skulle bli styckade i allt 

mindre delar, vilket skulle bli till förfång för jord

bruket. Den mera principiella sidan av saken kunde 

vid detta tillfälle ses i samband med tankegångarna 

om den ogifta kvinnans myndighet.

De tre ofrälse stånden genomdrev lagen mot adeln,
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och många inlägg i bondeståndet, där man ju  ur eko

nomisk synpunkt kunde ha samma invändningar att 

göra som i riddarhuset, vittnar om en vidsyn i t i

dens vaknande liberala anda. Den bekante små- 

Iandsbonden Sven Heurlin, som talade för lagför

slaget pekade på att bönderna i Värend aldrig an

sett den lika arvsrätten där vara till skada. En mot

ståndare svarade att värendskvinnoma fått arvs

rätten som belöning för krigisk bragd. Om de nu

tida kvinnorna ville visa samma hjältemod, då skulle 

talaren möjligen kunna rösta för lagen. En annan 

talare framhöll, att bondsönerna får vara beredda att 

gå i döden för sitt land, det behöver inte kvinnor

na. Till detta svarade Heurlin, att kvinnorna fick 

bära bördor, som fullt ut uppvägde mannens krigs- 

börda, nämligen barnsbörden.

I riddarhuset firade emellertid retoriken triumfer. 

En talare där utropade t. ex.; »Skäm inte bort denna 

kvinna, denna jordiska ängel, som är rik genom få

talet av sina behov!

Låt henne härefter som hittills vara nöjd med sin 

lott! Låt henne få hälften mot brodern och ändå ge

nom sin hushållsaktighet mången gång kunna under

stödja sin bror och hans barn! Ge vi henne nu lika 

arvsrätt och sedan göra henne fullmyndig vid samma 

ålder som brodern, så är jag övertygad att icke ett 

sekel skall förflyta förr än hon med avund skall se 

tillbaka på våra dagar . . .» En annan talare yttrade 

att kvinnan skulle vara »mindre belåten med vackra 

tal om billiga lagstadganden och lika arv än därmed 

att hon får sig en bra man».



Också när man något senare debatterade lagför

slaget om kvinnans myndighet, gick debattens v&gor 

ganska högt Kanske kan en predikan av en av ti

dens förgrundsfigurer, skalden och ärkebiskopen 

Johan Olov Wallin, anses vara signifikativ för 

stora delar av det svenska folkets uppfattning vid 

denna tid. Kvinnans kallelse, det var hemmets värld, 

och det var under en kvinnas värdighet att blanda 

sig i angelägenheter utanför hemmet. Gjorde hon det, 

så hade hon överträtt »den ädla kvinnlighetens 

gräns, från henne har oskuldens ängel rodnande skilt 

sig». Predikan slutade med att tillhålla kvinnorna att 

vara på vakt mot sitt eget lynne, falla undan för 

mannens uppbrusande häftighet även om han hade 

orätt och lämpa sig efter andra människor i viss

heten om att det var hennes uppgift.

Redan 1809 hade i riksdagen motionerats om kvin

nans myndighet. Lagutskottet avstyrkte under hän

visning till »kvinnans bestämmelse». Frågan aktua

liserades vid olika tillfällen, och lagutskottet kunde 

prägla många satser om kvinnans »naturliga livsupp

gift* och om mannens ensamrätt till de offentliga 

värven. När frågan så slutligen kom upp till avgö

rande kunde bärarna av de liberala idéerna kämpa 

sig till segern trots det sega motståndet. Men de

batten ger prov på den vedertagna uppfattningen om 

att »en självständig kvinna är ett oting» och om att 

en kvinna enligt bibelns ord måste vara mannen 

underdånig och uppfostras till en även i yttre motto 
beroende ställning.

De här givna proven på vad som rörde sig i svensk 

politisk debatt när det gällde kvinnofrågan i 1800- 

talets mitt har två syften. Dels har avsikten varit att 
påminna om hurusom de liberala idéerna förberedde 

marken för en ny tid och likt murbräckor knäckte 

det från början starka motståndet i den lagstiftande 

församlingen. Och dels har avsikten varit att med 

dessa prov på debattargument från denna tid visa hur 

långsamt en ny kulturepok fylls med nytt kultur

innehåll. Dessa äldre tiders uppfattningar om kvin

nans individuella värde och intellektuella möjligheter 
har på många håll segt kvarstått. Argument, 

som vederlädes för hundra år sedan och som utveck

lingen mer eller mindre smulat sönder kan man 

återfinna in i vårt århundrade i både offentlig och 
enskild debatt.

Kvinnans medborgarrätt.

Om arvsrätten och kvinnans myndighetsförkla

ring var de betydelsefulla steg, som bildade upp

takten till den nya tiden, så var r ö s t r ä t t e n  sedan 

den fråga, som blev porten ut till en ny tillvaro för 

kvinnorna som fullmyndiga medborgare i ett samhäl

le, där män och kvinnor jämsides kunde sköta både 

enskilda och offentliga angelägenheter. Mellan de tre 

stora milstolparna reser sig ett stort antal märkes

stenar av mindre format och betingade av de stora 

framstegen. Rätt att utöva vissa näringar erhölls 

ganska tidigt av svenska, välfrejdade kvinnor och 

under senare delen av 1800-talet öppnades också ut- 

bildningsanstalter av olika slag för kvinnor. John



Stuart Mill publicerade 1869 skriften »Om kvinnor 
nas undertryckande». Några år tidigare hade här i 

Sverige Fredrika Bremers tendensroman Hertha ut
kommit. De liberala idéerna låg i tiden och impulser 
av såväl inhemskt som utländskt ursprung omsattes 
i krav på reformer. De liberala strömningarna var i 
hög grad ideellt betonade vid denna tid. De kunde 

självfallet endast uppbäras av för sådana idéer ly
hörda befolkningsskikt. Liberalismen uppbars också 

huvudsakligast av ett intellektuellt medelklasskikt 
och dess idéer lämnade stora befolkningsgrupper 
orörda. Det berodde inte i första hand på att dessa 
befolkningsgrupper skulle vara oemottagliga för im
pulser och idéer. Det berodde på tidningspressens 
ringa utbredning, kommunikationernas bristfällighet 

och den stora fattigdomen samt det bristfälliga under
lag, som det dåtida skolväsendet gav. Den svenska 
kvinnorörelsen är — i motsats till arbetarrörelsen — 

inte en folkrörelse i egentlig mening. Den var från 
början en medelklassfråga med såväl ideella som eko
nomiska aspekter. Och de ekonomiska aspekterna 
hade främst sin rot i befolkningspolitiska och natio
nalekonomiska förändringar.

Under hela 1800-talet kännetecknas vårt land av en 
oavbruten befolkningstillväxt. Under senare delen 
av 1800-talet kunde man här i landet varken föda 
eller sysselsätta det stora befolkningsöverskottet. 

Annu på 1860-talet utgjorde stadsbefolkningen en

dast något över 10 procent av landets befolkning, som 

sålunda till största delen bodde på landsbygden och 

var hänvisad till där befintliga försörjningsmöjlig



heter. Visserligen hade befolkningstillväxten haft till 
följd en väldig nyodlingsverksamhet, men jordbru
ket kunde trots detta inte försörja hela folkmängden. 
Emigrationen blev till en början den naturliga ut
lösningen. Men vid denna tid började industrin att 
växa och kunde uppsuga den vid jordbruket överflö
diga arbetskraften. Den stora omflyttningen från jord
bruk till industri började och industrisamhällen och 
stadssamhällen började växa. I dag bor bortåt 60 pro
cent av landets befolkning i dylika samhällen.

Industrins uppsving tillsammans med ökade möj
ligheter till internationell handel omskapade det sven
ska jordbruket som från naturahushållning övergick 
till penninghushållning. Detta innebar de mest ge
nomgripande förändringar för de svenska kvinnorna. 
När största delen av landets befolkning var knuten 
till jordbruket och de flesta jordbruk baserades på 
naturahushållning, då hade också största delen av 
kvinnorna, både gifta och ogifta, både i de stora 
jordbruksenheterna och i de små, viktiga uppgifter i 
den allomfattande produktionen. Eftersom densamma 
genomsnittligt sett ifråga om olika slag av förbruk
ningsvanor inte kunde fylla konsumtionsbehovet un
der den bristhushållningens tid, som kännetecknade 
åtminstone senare delen av 1800-talet, så var det 

ingen brist på arbetsuppgifter av manuellt slag för 

de flesta kategorier kvinnor i den mån man bara 

kunde framställa råvarorna. Den sociala omvårdna

den var också ännu under senare delen av 1800-talet 

endast i sin linda, varför såväl sjukvård och barna

vård som ock i stor utsträckning fattigvård åvilade 
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hemmen. Även om man efter tidens sed och uppfat», 

ning inte så mycket »vårdade» utan fastmer endast 

»hyste» gamla, sjuka och barn i hemmen, så innebar 

detta dock en väsentlig arbetsbelastning för hus

modem och för de arbetsföra anhöriga eller an

ställda, som vistades i hemmen. I och med att indu

strin övertagit tillverkningen av de flesta förbruk- 

ningsvaror och samhället övertagit många av de 

väsentligaste uppgifterna för att fylla olika vård

behov har självfallet den kvinnliga arbetskraften 

lösgjorts för andra uppgifter. Den stora omställnings

process, som blivit följden härav, har dock haft 

många svårigheter att övervinna.

Det var emellertid medelklassens kvinnor, som i 

första hand drabbades av verkningarna av denna 

ekonomiska omvälvningstid. För de sysslolösa dött

rarna i de välsituerade hemmen på såväl landsbyg

den som i de växande stadssamhällena kändes bris

ten på utbildningsmöjligheter och vidgade verksam

hetsområden allt svårare, och det är därför helt na

turligt att man bland kvinnorörelsens pionjärer 

främst återfinner representanter för denna kategori 

kvinnor. De utbildningsmöjligheter, som efterhand 

öppnades för kvinnor, kunde också tas i anspråk 

endast av kvinnor från ekonomiskt välbärgade hem. 

Den från jordbruket successivt lösgjorda kvinnliga 

arbetskraften överfördes till städernas hushåll genom 

den ström av kvinnor, som till att börja med tog 

tjänst i hushållen och sedermera sökte sig till andra 

yrken eller bildade egna hushåll i de växande sam

hällena. Största delen av denna kvinnliga arbets-
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kraft, som sökte sig till yrken av olika slag, var hän
visad till sådana yrken, som kunde nås utan annan 
underbyggnad än folkskola. Det var i regel omöjligt 
att välja avancerade yrken, då utbildningsmöjlig
heterna vid denna tid i regel var stängda för mindre 
bemedlade. Man må komma ihåg att det t. ex. dröjde 
långt in på 1920-talet innan de allmänna läroverken 
öppnades för flickor.

Den svenska kvinnorörelsen var för pionjärerna i 

första hand en kamp för den ogifta kvinnans ut

komstmöjligheter, men ytterst gällde det jämlikhets

tanken. Från tiden omkring sekelskiftet och framåt 

till rösträttsbeslutet 1919 koncentreras arbetet kring 

ett enda mål: rösträtten. Den första motionen om 

kvinnans rösträtt och valbarhet väcktes i Sveriges 

riksdag redan 1884. Men de första föreningarna för 

kvinnans politiska rösträtt bildades vid sekelskiftet 

och sedan växte rörelsen snabbt. Då och då fram

fördes kravet på rösträtt motionsledes i riksdagen 

men avvisades regelbundet — »lika visst som träden 

fälla sina löv om hösten, så fällde första kammaren 

kvinnorösträtten om våren» — och debatterna kunde 

också regelmässigt uppvisa hela skalan av invänd

ningar, som man varit van att höra när de kvinn

liga »rättigheterna» tidigare diskuterats. Högern mot

satte sig i det längsta förslaget, som var nära att dri

vas igenom av den liberala Edénska ministären med 

Eliel Löfgren som justitiemister. Det var år 1919.
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Aret därpå antogs förslaget nästan utan vidare — 

under intryck av de politiska världshändelserna.

Det är orimligt att föreställa sig, att den stora mas

san av 1920-talets kvinnor skulle ha erhållit politiskt 

medvetande samtidigt som de erhöll den politiska 

rösträtten. Livet flöt vidare som förut och i männi

skors föreställningsvärld levde mycket kvar av den 

gamla uppfattningen om kvinnans bestämmelse som 

ett hinder för politisk aktivitet.

Man kanske också i detta sammanhang skall tänka 

på. att av de yngsta årsklassernas kvinnor, som 1921 

gick till valurnorna, hade de flesta fått sin med

borgerliga utbildning i den svenska folkskolan sådan 

den var före förra världskriget. De äldre årsklasserna 

kunde se tillbaka på sin skoltid allt längre bort pa 

1800-talet — i de flesta fall på landsbygden i skolor 

av allsköns »undantagsformer». Arbetet i hemmet 

eller i förvärvsarbetet hade inte gett inånga nagon 

ytterligare utbildning och inte heller torde den da 

i de bredare lagren ännu allmänt utbredda uppfatt

ningen om kvinnans bestämmelse ha givit impulser 

till självstudier i politiska eller samhälleliga ting. 

När man tänker på detta förstår man att det var 

omöjligt att av det stora flertalet kvinnor omedelbart 

kräva förståelse för det politiska medborgarskapet.

Om man med ordet »kvinnofråga» betecknar p ro

blemet om kvinnans inlemmande i samhället på 

samma grunder som mannen, då var huvudfrågan 

löst i och med 1919 års författningsrevision. Men det 

fanns många andra kvinnofrågor kvar. Det dröjde 

exempelvis ännu länge innan behörighetslagen an-
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togs, innan flickor fick tillträde till gymnasierna
o. s. v. Numera erkänner lagstiftningen i princip den 
likställighet vid tjänstetillsättning, som kvinnorörel
sen arbetat för. I princip och på pappeTet. När helt 
nyligen likalönsprincipen mera reservationslöst än 
tidigare fastställdes, var det också tills vidare en 
bestämmelse p& papperet. Svensk kvinnorörelse fick 

nya uppgifter när det gällde att bevaka, att »rättig

heterna» inte bara stannade på papperet.

Man kanske kan säga att före författningsändring

en löpte den svenska kvinnorörelsen i en enda 

huvudfråga mot det framtida målet: rösträtten. Se

dan detta mål nåtts, grenade sig de svenska kvinnor

nas intressen som strömmen i ett delta med rörelse

riktningen fortfarande åt samma håll: att få kvar

varande orättvisor utplånade och få de nya tanke

gångarna mera allmänt anammade av samhällets 

alla medborgare. (Här är det särskilt betydelsefullt 

att kvinnorna själva frigör sig från en bundenhet vid 

äldre tänkesätt, som många gånger berövar dem 

förmågan att gripa sig an med de problem, som an

går dem som samhällsmedborgare.)

Det kvartssekel, som förflutit sedan författnings

revisionen genomfördes, har varit en organisationer

nas epok. Stora och riksomfattande kvinnoorganisa

tioner har byggts upp och sådana som funnits tidigare, 

har utvidgats och arbetat vidare. Alla dessa ström

mar i olika fåror har ungefär likartade mål: att göra 

de svenska kvinnorna medvetna om sitt värde, sitt 

yrke, sina möjligheter och sina rättigheter. Ett allt

mer fördjupat och utvidgat studiearbete präglas

1
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också de flesta kvinnoorganisationer. De nu v

samma generationerna av svenska kvinnor har oän,j~
ligt mycket större förutsättningar att deltaea i ... , .tJ ö * unw
hällsarbetet än kvinnorna for ett kvartssekel sedan

Framtidsperspektiv.

Kvinnorna av i dag står alltså relativt väl rustade 

då det gäller att deltaga i arbetet för en lösning av de 
många problem, som blivit en följd av den i det före
gående berörda befolkningsutvecklingen. Då denna 

utveckling i mångt och mycket kommit att innebära 

en sprängning av hemmets verksamhetssfär är det 
naturligt att de problem, som följt ur den i så hög 
grad blivit samhällsproblem, vilka i första hand be

rör kvinnorna och deras arbets* och levnadsförhål

landen.
Utom i många fall en avlasting av arbetsbördorna 

och en höjning av standarden har nämligen utveck

lingen sedd ur hemmets synvinkel främst inneburit 
en inskränkning av hemmets verksamhetssfär. Sam

hället har övertagit en hel del av de funktioner som 
tidigare vilade på hemmen; tätorternas hem har för 

det stora flertalet familjer blivit inrymt i små, 

ibland enbart trånga lägenheter. Hemarbetet har 
minskat 1 faktisk omfattning men i stället intensifie
rats inom vissa områden, t. ex. genom att växande 

krav på hygien, på trevnad, på hälsosam kost o. s. v. 
har skapat nya arbetsuppgifter.

Nyligen utförda analyser av de hemarbetande 
kvinnornas ställning och arbetsförhållanden har vi- 

sat, att vid sidan av de många positiva faktorerna
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i det nutida hemmets Uv finns negativa drag, pro
blem som miste ytterligare uppmärksammas.

Medan hemmet tidigare var ett centrum för siväl 
arbete som samlevnad 1 övrigt, har utvecklingen 
alltmer fört det ut i periferin därigenom att arbetet, 

nöjeslivet, fritidallvet över huvud till stor del för
lagts utanför hemmets väggar. Samhällsutveckling

en har lossat banden kring den primära gruppen, 

familjen, och kommit även andra gruppsammanhang 
att framati som väsentliga och nödvändiga för nu

tidsmänniskan. För den stora grupp av kvinnor, 

som är bundna vid hemmen, betyder detta ofta 

•n  isolering, som understrykes ytterligare genom 

stadssamhällenas struktur. I samverkan härmed 

stir det ekonomiska beroende och den därav föl

jande ofrihet som trots en klok och riktig äkten- 

skapslagstiftning alltjämt är ett faktum för minga 

hemkvinnor.

För översk&dllg tid framåt torde hemmakvinno r- 

na utan yrkesverksamhet utanför hemmet komma 

att vara i överväldigande majoritet och deras pro

blem inom här berörda omride kan inte förbigås 

som nigot övergiende. Lösningen ligger i en för

ändring av inställningen och en större vilja till sam

råd och samverkan inom familjen. Frigan kan inte 

lösas genom ytterligare lagstiftning eller andra tek

niska åtgärder; framkomliga vägar torde vara en 

annorlunda inriktad uppfostran, upplysning om vad 

lagen faktiskt säger och en brett lagd rådgivning 1 

famil jee kono miska och närliggande problem.

Alla åtgärder som syftar till att stärka och berika
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familjelivet och till att främja en mångsidigare kul- 

turell verksamhet inom mindre bebyggelsecentra 
kommer också de hemarbetande kvinnorna till 
godo. Vidare bör uppmärksamhet ägnas åt hem- 
hjälpsproblemet. Den sociala hemhjälpens utbygg
nad har varit till välsignelse för många hem där 

husmodem har måst befrias från arbetet en kortare 
tid. Regleringen av arbetsförhållandena inom hem- 

biträdesyrket och de möjligheter till grundlig ut
bildning i hem- och hushållsarbete som finns och 

som håller på att byggas ut har alltsammans varit 
goda vägar till att höja yrkets anseende. Men med 

nuvarande brist på kvinnlig arbetskraft har dessa 

åtgärder inte varit tillräckliga för att få en på långa 
vägar tillfredsställande rekrytering till yrket. Lyck

ligt vore om man kunde locka fram och i mån av 
behov utbilda den reservarbetskraft som t. ex. 
många medelålders kvinnor utan vfirdnadsplikt ut

gör. De skulle kunna ägna en del av sin tid åt att 
hjälpa till i andra hushåll, där husmodern har för 

stor arbetsbörda.
Rationellare köksinredning och hushållsredskap, 

utbyggnad av gemensamhetsanordningar för tvätt, 
klädreparation och sömnad o. s. v. är åtgärder som 

skulle underlätta arbetet för många husmödrar som 
skulle behöva hemhjälp men inte kan få det.

Rationalisering och modernisering av bostaden 
och särskilt köket är ett särskilt angeläget krav för 
landsbygdens del. I lanthemmen har koket ofta för
blivit sig likt, medan stall och ladugård har moder- 

niserats och försetts med vatten och avlopp. För
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bättring av bostäderna är en viktig åtgärd för att 
förmå den kvinnliga arbetskraften att inte helt fly 

från landsbygden. Också här kan kollektiva tvätt
stugor och liknande inrättningar vara en ytterst väl

behövlig hjälp för husmödrarna.

Ett svårbemästrat problem har befolkningstill

växten skapat. Det torde vara bekant för envar, att 

förlossningsvården i vårt land så långt ifrån är till

fredsställande, att den på sina håll företer en nästan 

katastrofal underdimensionering. Den så kallade 

öppna förlossningsvården, där barnaföderskorna 

alltså stannar hemma, har mycket hastigt krympt i 

omfattning och anstaltsvården har ökat i motsva

rande grad. Men anstalterna är inte stora nog eller 

många nog och den otillräckliga rekryteringen till 

barnmorskeyrket har framkallat mycket stor brist 

på kvalificerad arbetskraft både i den älutna och 

öppna förlossningsvården. En omfattande planering 

av förlossningsvårdens utbyggnad på längre sikt 

och omedelbara åtgärder för att råda bot på de svå

raste missförhållandena är bådadera angelägna 

uppgifter. Huvudfrågan är liksom på många andra 

områden inom socialvården rekryteringen av kvalifi

cerad personal.

Av mycket ungt datum är det problem som upp

står i och med att gifta kvinnor med barn behåller 

eller övergår till yrkesarbete utanför hemmet. Det 

är procentuellt sett inte någon stor grupp kvinnor 

det gäller, men för de kvinnor som står med de 

dubbla uppgifterna som yrkesmänniska och som 

mor och husmor är situationen ofta mycket vansk
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lig. Arbetsmarknadens önskemål om att få 

de gifta kvinnornas arbetskraft liksom ett växand* 
yrkesmedvetande hos många kvinnor inom de 

yngre generationen torde komma denna grupp att 

växa. Läget har blivit särskilt besvärligt på grund 
av bristen på hemhjälp. Det dilemma man här står 

inför, nödvändiggör ett val, som kan vara svårt nog- 

att antingen lämna yrkesarbetet under den tid bar

nen är små med därav följande risk att förlora kon

takten med arbetet och komma i efterhand eller 

att lämna barnen till kollektivt omhändertagande i 

bamkrubba, daghem eller något annat. Vilketdera 
en kvinna skall välja måste givetvis vara hennes och 
hennes familjs sak att avgöra. Men vad som från 

samhällets sida kan göras är främst två ting. För det 
första att vidga möjligheterna för de kvinnor, som 

under en följd av år har ägnat sig åt hemarbete, att 

återknyta till yrkesarbetet utanför hemmet. Fort
bildning, omskolning, deltidstjänst borde vara fram

komliga vägar. För det andra att inrätta goda barn- 

krubbor och daghem med väl utbildad personal och 

att med lämpliga medel stimulera till hjälpsamhet 
familjer emellan för att därmed ge barnen så goda 

uppväxtbetingelser som förhållandena medger. Så

dana till synes små detaljer i den kommande plane

ringen som förordningarna om butikers öppethål

lande spelar en inte obetydlig roll när det gäller att 

lätta arbetsbördan särskilt för de personer som är 

bundna av ett yrkesarbete.

Kvinnorna på arbetsmarknaden är en relativt 

ny företeelse. Deras inträde där skedde steg för



steg under tiden före och efter sekelskiftet. Den 

stora mängden av kvinnor hamnade i de lägst be
talda yrkena, eller man kan också säga, att de yrken 

som kom att betraktas som speciellt kvinnliga pla

cerades långt ner på löneskalan från början, därför 

att utbudet av kvinnlig arbetskraft var mycket 
större än efterfrågan och några »lönekrav» därför 

inte kunde ställas. Detta ogynnsamma utgångsläge 

är en av förklaringarna till att eftersläpningen för 

de kvinnliga arbetarnas löner varit så svår att över

vinna. Kravet om lika lön för samma eller likvärdig 

arbetsprestation är ännu inte uppfyllt, även om be

tydande framsteg har gjorts inom vissa yrkesom

råden. En allmän översyn av löneställningen för 

inånga kvinnliga yrkesgrupper är nödvändig, så 

snart det ekonomiska läget det medger.

Ett annat rättvisekrav har i princip accepterats, 

nämligen att endast duglighet och nit och inte kön 

skall vara avgörande vid tjänstetillsättning och be- 

, fordringsgång. I praktiken har det dock visat sig 

svårt att få principen förverkligad. Att kvarlevande 

schablonmässiga föreställningar om mäns och kvin

nors olika lämplighet för högre poster skall verka 

B bestämmande vid tillsättandet av tjänster är ur li

beral synpunkt förkastligt; endast de personliga 

kvalifikationerna bör få fälla utslaget.

Det har under de decennier kvinnor i större 

utsträckning funnits på den öppna arbetsmarkna

den visat sig, att just den kvinnliga arbetskraften 

fått särskilt starka känningar av de växlande kon

junkturerna. Under lågkonjunktur ljuder ropet att
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kvinnornas plats är i hemmet, och under högkon 

junkturer med brist på arbetskraft ropas på kvin 

nomas insatser i produktionen. Delvis är denna 
växling naturlig och nödvändig. Men om man öns

kar få ut kvinnorna i större utsträckning på arbets

marknaden, måste man också ta rimliga hänsyn till 
de svårigheter, som då uppstår för dem med hem

mets och barnens skötsel och söka anpassa arbetstid 
och sociala anordningar därefter. Och under en vi

kande konjunktur är det av vikt att man försöker 

genom omskolning och andra åtgärder underlätta en 

ändamålsenligare fördelning av arbetskraften, ett 

krav som naturligtvis i lika mån gäller kvinnlig 

och manlig arbetskraft.

För liberala människor framstår det som själv

klart och nödvändigt att betrakta de problem som 

här har berörts inte som »kvinnoproblem» utan som 

samhällsproblem, vilka angår alla medborgare. Där
för att dessa problem f. n. främst är aktuella för 

kvinnorna får vi inte glömma bort deras allvarligs 

och vida betydelse för samhället i dess helhet. Det 
är här inte fråga om specialproblem, vilka utan olä

genhet kan skjutas på framtiden, utan om ett vi

talt område av samhällslivet, som måste finna en 

sn»r och sakligt tillfredsställande lösning.

Ragnhild Sandström och Gunhild Palmqvist,
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K r i s t e n d o m  och l iberal ism.
” G å i  bolag med liberalismen”.

Hur kan kristna intressen gå i bolag med libera

lismen? Det är en fråga som har ställts åtskilliga 

gånger förr i tiden; den ställs än i dag av folk, som 

står kritiskt och undrande inför det svenska Folk

partiets struktur. Är inte kristendomen en traditions- 

skapande, traditionsbevarande makt, en konservativ 

faktor, och stöder den sig inte först och främst på 

tro — och på disciplin? Är inte liberalismen först 

och främst en kritisk och därför nedrivande makt, 

en progressiv faktor, och stöder den sig inte på för

nuft — och på frihet? Vad ligger det för trolleri 

bakom det faktum, att det folkliga läseriet i Sverige 

slagit förbund med den gamla rabulistiska Verdandi- 

liberalismen; är det fråga om bondfångeri eller för

räderi eller något ännu skummare ...

Det första svaret på frågan kan ges så enkelt som 

med att hänvisa till den historia som ligger före oss, 

och inte bara i Sverige. Det har alltid funniU kristea 

krafter som varit progressivt inställda; en del har



varit revolutionära. Kristendomen är naturligtvis ett 

system, en kyrka, en tradition, och den är i alla dessa 

egenskaper mycket gammal. En åldrig institution blir 

gärna konservativ. Men den kristna andan har dock 

mycket sällan i centrala religiösa dokument, predik

ningar eller andaktsböcker av den sort som levat 

länge, framställts som något huvudsakligen konser

vativt. Personlig undergivenhet i privata angelägen

heter har man nog predikat, men aldrig att männi

skorna skulle kunna kräva mer lydnad än Gud i 

samvetsfrågor. I den kristna traditionen har alltså 

ingått ganska kritiska och ibland utopiska idéer, och 

till den har till och med samhällsomstörtarna vid 

behov kunnat anknyta. Franciscus och munkord

narna (flera av dem), puritanerna och kväkarna, ja 

varför inte protestantismen som sådan — Luther 

och Calvin — har i sig inneslutit ett upproriskt ele

ment, som visst inte godtagit det bestående utan kri

tik. I franska revolutionen blandades många motiv; 

en del av dessa var kristna och drevs av abbéer.

Ett annat svar kan sägas ligga på ett mera prin

cipiellt plan. »Tradition» och »konservatism» får 

innebära så många ting. Tradition kan vara det fi

naste av allt, en människas hela andliga arv, hennes 

egen bearbetning och förmering av detta; tradition 

kan också vara ett vackert ord för det slöaste låtgå- 

system eller för ett grumligt känslotänkande. Det 

fanns exempel att tillgå under nazismens glansdagar. 

Hitler och hans anhang erbjöd sig storsint att i na

tionalismens och traditionens namn slå vakt om re

ligionens intressen. Här fanns både broderskap och



sammanhållning, här fanns »vördnad» i stället för 
kall förnuftskritik, här fanns värme och ansvar över

nog. Vid en granskning visade det sig att nazismen 

krävde övertro på en väldig mängd av både myter 

och makter. Och de kristna fann det hela vara av 

djävulen. Många av dem är så märkvärdigt funtade 

att de vid ett val mellan en person som säger sig 

inte tro på Gud emedan han trots allvarligt sökande 

inte hittat honom med vetenskapliga instrument i 

hela universum och en person som glatt förklarar att 

vi skall tro på Gud och därjämte på en rad avgudar 

— känner sig betydligt mera släkt med den förre. 

Sanning och sökande är i varje fall ord med nimbus 

i kristna kretsar.

Men det tredje svaret ligger på ett praktiskt plan. 

Politik är dock en praktisk sak. Det är en process, 

under vilken man samverkar med andra för att nå 

vissa önskvärda, praktiska mål. Det kan finnas mål, 

som är önskvärda ur två vitt skilda synpunkter. 

Det kan ju tänkas reformer, som motiveras på två 

olika sätt. Och även principer är dock till sist prak

tiska önskemål; det gäller att förverkliga dem i sam

hället, i samlevnaden. Och märkvärdigare än så är 

inte heller begreppet frihet. Den absoluta, totala fri

heten är otänkbar. Frågan är: vilken frihet är önsk

värd i samhället? Svaret blir något skiftande: tanke-, 

yttrande-, tryckfrihet, näringsfrihet och rörelsefrihet

i. det geografiska rummet, frihet till laga dom och 

rannsakan. Två sorters frihet har liberalismen sla

gits för: man kan kalla den ena individens livs

rum, hans rent praktiska rörelsefrihet, den andra



hans andliga frihet, hans rätt att slippa få sina 
åsikter föreskrivna av överheten. Det visade sig att 

den förra sorten lät sig motivera rent kristligt. Den 
kristliga kärleken innebar ju saklig omsorg om näs

tan, det var fråga om att unna nästan hans livsrum  
och hans trivsel. Det visade sig att den andra fri
heten under 1800-talet var ett aktuellt och brän
nande önskemål hos alla religiösa röreker, som inte 
restlöst kunde inordnas i statskyrkan, överhets

kyrkan, eller dess huvudriktning. Medlemmarna av 

dessa rörelser hade ett stort reformkrav på hjärtat, 

och det hette religionsfrihet. Men religionsfrihet var 

ju liberalismens gamla patenterade programpunkt! 

Den praktiska alliansen var därmed ett faktum.

Trots den intressegemenskap, som därmed hade 

knutits mellan läseriets folk — förresten både inom 

och utom kyrkan — och den framträngande libera

lismen i Sverige under 1800-talet, var det inte något 

självklart att ett organiserat samarbete kunde upp
stå. Det fanns ju mycket hos den tidiga liberalismen 

som verkade avskräckande på kristligt orienterade 

medborgare. När rörelsen först framträdde här i lan

det — och inte minst sådan den tog sig uttryck i 
Hiertas Aftonblad — var den tämligen »gudlös». Den 

hade från föregångsmännen i franska revolutionen 

övertagit ett ateistiskt och antiklerikalt drag, som 

verkade fränt. I Aftonbladet på 1830- och 1840-talen 

gycklade man inte bara med högvördiga prästerska

pet; det var till stor del Aftonbladets förföljelse som 

drev ut metodisten George Scott, frikyrkorörelsens 

portalfigur, ur landet år 1842. Liberalismen saknade



inte ett drag av ensidig klassinriktning. Man ville 
slåss för medelklassens politiska rättigheter; den 
egenskap som senare tidsåldrar kallade socialt in
tresse, saknades väl inte helt, men perspektivet var 
ganska begränsat. Proletariatet, >de försvarslösa» 
fa n n s inte med i blickfältet.

I detta allmänna läge, närmare bestämt 1838, in
träffade emellertid en märklig händelse, som brukar 
kallas »Geijers avfall». Det var när den konservative 
och kristlige Erik Gustaf Geijer trädde fram och be
kände sig till en liberal åskådning. I honom och hans 
verksamhet gled reformvilja ihop med gudsfruktan. 
Reformviljan motiverades med kristna synpunkter 
på barmhärtigheten och broderskapet; kyrkan före- 
hölls sitt sociala ansvar. Detta hade flera goda följder: 
liberalismen fick en stöt till större allmänmänsklig- 
het, kristendomen fann en möjlighet att i friskt re
formarbete förverkliga sina humana intressen. Den 
slapp att — som i en del andra länder — på grund 
av liberalernas fränhet och oförsonlighet trängas upp 
i ett reaktionärt höm och med surhet bevittna ut
vecklingen. Den största vinsten drogs dock av natio

nen. Något verkligt fruktbart hade hänt. Reform
strävandena fick större bredd och folklighet, den 

kristna humaniteten fann en för den naturlig politisk 

form och tidens vindar fyllde dess segel. För den så 

kallade manchesterliberalismens omvandling till en 

verkligt social lära hade allt detta utan tvivel sin be

tydelse.

Nu kan man naturligtvis fråga om inte Geijers 

avfall är överskattat till sina verkningar. Fick det 
i J*fc



verkligen praktiska följder? Ja, representationsrefor

mens store man, Louis de Geer, var p& sin tid 

skyddsling i det Geijerska huset För S. A. Hedlund, 

som £c£n 1852 till 1900 redigerade Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning, spelade Geijers (och den kristne 

liberalen Torsten Rudenschölds) idéer en fullstän

digt avgörande roll, dels i skolpolitiken, dels i repre

sentationsfrågan. Hedlund var den förste av de in

flytelserika tidningsliberalerna, som kom att mar

kera en utpräglad läsarvänlighet. Han knöt för sin 

del ihop de två intressena, det liberala och det folk

ligt kristna.

Men viktigast av allt: genom S. A. Hedlund fick 
Viktor Rydberg den praktiska delen av sin inrikt

ning. Handelstidningen blev genom Viktor Rydberg 

landets viktigaste forum för religiös idédebatt, och 

även om den rydbergska idealismen många gånger 

tornade hårt samman med både kyrklighet och 

läseri, inte minst i dogmatiska frågor, så innebar 

den dock ett sätt att förena kristen känslogrund med 

liberal reformvilja och radikalt »förnuft», som lyste 

inför hela folket. Man lärde sig litet varstans i landet 

att dessa två element kunde förenas. Efterhand — 

kan man påstå — »segrade» Viktor Rydberg, »seg

rade» i landets idéliv som ingen författare eller pu

blicist gjort vare sig förr eller senare. Han stod mot 

seklets slut som den oomstridda kulturpersonlig

heten. Och efter sin död, när den litterära utveck

lingen för länge sedan tagit andra vägar än dem han 

tycktes peka ut, segrade han ute bland folket. Hans 

poesi sjöng in hans kristna liberalism och hans libe
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rala kristendom i de enkla människornas hjärtan.
När Carl Cederblad och Emilia Fogelklou för något 
tiotal år sedan offentliggjorde sin undersökning: 
»Vad man tror och tänker i svenska folkrörelser», 
visade det sig att det var en idealism av rydbergsk 
typ, som dominerade de så kallade folkdjupen. Guds
tro och broderskapslära i förening med ganska be
stämda frihetskrav — så kan den gängse livsåskåd
ningen karakteriseras. Hur man än ser på denna 
kanske rätt konventionella och vanemässiga åskåd
ning, ett är visst, den innebär ett sätt att praktiskt 
förena liberalism och kristendom. Den är också en 
åskådning som går att lägga till grund för en hu
mant färgad samhällspolitik. Frågan är om det inte 
är på den grunden Folkpartiet rör sig och har rört 
sig. I de frikyrkliga ledarnas åskådning har ingått 
åtskilliga droppar Rydberg, även om de visst inte 
alltid delat hans teologiska åskådning. Liberala pu
blicister har inte räknat det för en vanheder att 
ifråga om verkligt frisinne, frisinne även åt det reli
giösa hållet, gå i Rydbergs och Hedlunds spår. Och 

det kristna folket för sin del har kunnat tänka, att 
om liberaler i gemen är folk av Viktor Rydbergs 

sort, så kan de väl inte vara så farliga kristendoms- 

fiender.

Mot slutet av århundradet uppträdde den radi

kala, mera fräna liberalismen i en uppenbarelse

form, som blev mycket viktig: studentföreningen 

Verdandi i Uppsala. Där fostrades Hjalmar Bran- 

ting, Karl Staaff och Mauritz Hellberg. Den folk

liga religiösa liberalismen sökte ännu sin form. Men
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i rösträttsrörelsen kunde de då tillsynes åtskilda 

strömmarna finna varandra praktiskt, här gällde det 

rättfärdighetskrav, den enskildes välgång och rättig

heter. Månne det hade gått så lätt med detta möte, 

om inte en viss åskådningsundervisning om vad libe

ralism kunde vara hade funnits att tillgå i Geijer, 

Hedlund och Rydberg? Det blev så småningom ett 

parti av det hela, i riksdagen möttes baptisten Jakob 

Byström och rabulisten Karl Staaff i samma grupp. 

Karl Staff blev gruppens ledare. Och — nu kom

mer paradoxen — denne rabulistiske och personligen 

svårtillgänglige advokat, denne typiske verdandist, 

blev i kraft av sin rättfärdighetslidelse och sin rät- 

linjighet en av de mest älskade folkledare Sverige 

haft, hans porträtt hängde på väggarna i tusentals 

kristna hem, och vid hans död sörjde många läsare 

honom som en av sina egna. Månne detta hade varit 

möjligt, om inte tankar från Geijer och Rydberg 

hade ingått i allmänna medvetandet, och slagit en 

brygga mellan kristligt och liberalt, uppenbarat 

släktskapen dem emellan, den släktskap som kunde 

uttryckas så här: omsorg om den enskilde och hans 

frihet! . .

När Verdandi firade sitt femtioårsjubileum, hände 

något mycket märkvärdigt ur 1880 års synpunkt. 

Generaldirektör Anders öme, den trofaste liberal, 

vars egenhet det varit att rösta med socialdemokra

terna, höll högtidstalet, och se, det blev nästan en 

kristen predikan. Han talade om sanning och broders

kärlek och barmhärtighet som den värsta predikant, 

ja nästan som en läsare. Det fanns kanske de som
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tyckte det var en traditionsfientlig skandal. 1 själva 
verket speglades här i en skärva ett stycke av vår 
nyare andliga historia. Det moderna frihetssträvan- 
det i Sverige är tvinnat av två trådar, som för ögat 
ser ganska olika ut: liberalt och kristet. Sök skilja 
dem åt! Gränsen ser ut att vara så klar. I sin för

eningspunkt håller de märkvärdigt nog minst lika 
bra ihop som inom sig själva, var för sig.

Vårt resonemang började med Folkpartiet. Per

spektivet i denna fråga bör vidgas så mycket som 

möjligt. Vi vet alla att det i nästan samtliga läger 
finns folk som liberalismen — med mer eller mindre 

medveten kristen motivering — gått i blodet. För
eningen av kristet och liberalt, spänningen dem emel

lan, det fruktbara i deras samverkan, är i själva ver

ket n&got utmärkande för den svenska kulturatmo

sfären. Det är i den atmosfären, som svenska folket 

kunnat åstadkomma de stora kompromisser, som se

dan gammalt utmärkt svensk politik och som försko

nat oss fr&n revolutioner. Det är i den atmosfären 

som den stora sociala kampen stått i decennier. Det 

vore en förlust för vår odling, om de två elementen 

en dag inte längre kunde blandas som kväve och syre 

utan började fräsa mot varandra som svavelsyra och 

vatten.

De kristna intressena kan »slå följe med liberalis

men» därför att erfarenheten givit vid handen att 

denna kamrat icke är dess fiende i praktiska, po

litiska ting. Snarare har »kamratens» definition av 

friheten och det sociala ansvaret varit till nytta för 

stora folkliga kristna grupper när de sökt finna en
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i rösträttsrörelsen kunde de då tillsynes åtskilda 

strömmarna finna varandra praktiskt, här gällde det 

rättfärdighetskrav, den enskildes välgång och rättig

heter. Månne det hade gått så lätt med detta möte, 

om inte en viss åskådningsundervisning om vad libe

ralism kunde vara hade funnits att tillgå i Geijer, 

Hedlund och Rydberg? Det blev så småningom ett 

parti av det hela, i riksdagen möttes baptisten Jakob 

Byström och rabulisten Karl Staaff i samma grupp. 

Karl Staff blev gruppens ledare. Och —  nu kom

mer paradoxen —  denne rabulistiske och personligen 

svårtillgänglige advokat, denne typiske verdandist, 

blev i kraft av sin rättfärdighetslidelse och sin rät

lin jighet en av de mest älskade folkledare Sverige 

haft, hans porträtt hängde på väggarna i tusentals 

kristna hem, och vid hans död sörjde inånga läsare 

honom som en av sina egna. Månne detta hade varit 

möjligt, om inte tankar från Geijer och Rydberg 

hade ingått i allmänna medvetandet, och slagit en 

brygga mellan kristligt och liberalt, uppenbarat 

släktskapen dem emellan, den släktskap som kunde 

uttryckas så här: omsorg om den enskilde och hans 

frihe t. , .

När Verdandi firade sitt femtioårsjubileum, hände 

något mycket märkvärdigt ur 1880 års synpunkt. 

Generaldirektör Anders örne, den trofaste liberal, 

var* egenhet det varit att rösta med socialdemokra

terna, höll högtidstalet, och se, det blev nästan en 

kristen predikan. Han talade om sanning och broders

kärlek och barmhärtighet som den värsta predikant, 

ja nästan som en läsare. Det fanns kanske de som
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tyckte det var en traditionsfientlig skandal. I själva 

verket speglades här i en skärva ett stycke av vår 

nyare andliga historia. Det moderna frihetssträvan- 

det i Sverige är tvinnat av två trådar, som för ögat 

ser ganska olika ut: liberalt och kristet. Sök skilja 

dem &t! Gränsen ser ut att vara så klar. I sin för

eningspunkt hiller de märkvärdigt nog minst lika 

bra ihop som inom sig själva, var för sig.

Vårt resonemang började med Folkpartiet. Per

spektivet i denna fråga bör vidgas så mycket som 

möjligt. V i vet alla att det i nästan samtliga läger 

finns folk som liberalismen — med mer eller mindre 

medveten kristen motivering — gått i blodet. För

eningen av kristet och liberalt, spänningen dem emel

lan, det fruktbara i deras samverkan, är i själva ver

ket något utmärkande för den svenska kulturatmo

sfären. Det är i den atmosfären, som svenska folket 

kunnat åstadkomma de stora kompromisser, som se

dan gammalt utmärkt svensk politik och som försko

nat oss från revolutioner. Det är i den atmosfären 

som den stora sociala kampen stått i decennier. Det 

vore en förlust för vår odling, om de två elementen 

en dag inte längre kunde blandas som kväve och syre 

utan började fräsa mot varandra som svavelsyra och 

vatten.

De kristna intressena kan »slå följe med liberalis

men» därför att erfarenheten givit vid handen att 

denna kamrat icke är dess fiende i praktiska, po

litiska ting. Snarare har »kamratens» definition av 

friheten och det sociala ansvaret varit till nytta for 

stora folkliga kristna grupper när de sökt finna en
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linje som motsvarat deras innersta patos; de har fått 
hjälp med att hyfsa ekvationen.

Kan det inte vara s i att Folkpartiet har en upp. 

gift, inte bara i riksdagen utan även i kulturlivet 

genom att så långt möjligt hålla de två elementen 1 
fortsatt energiskt samspel? Liberalism utan folklig 

idealitet som underlag blir maktlösa spekulationer 

i lufttomt rum; en folklig idealitet utan kontakt med 

radikalt kulturtänkande från förr och nu kan med 

all sin styrka råka bli famlande och kulturlös. Men 

den »folkliga idealiteten» i Sverige har kristendo

men till kärna. Ännu så länge och Gud ske lov.

Erik Hjalmar Linder.



Läsare och fritänkare.

Vad har Saul att göra bland profeterna? Hur kan 

de stridbaraste antiklerikalerna och ateisterna i den 

svenska religionsdebatten samsas under gemensam 

partibeteckning med läsarna, just de kristna som 

mest hårdnackat vill ha förnuftet under trons lydno 

och som envisast vägrar eftergifter åt denna världen 

i liv och lära?

Frågan ställs ofta från motståndarhåll — med en 

insinuation att den enda tänkbara gemensamma gu

domen vore Mammon...

Men det är ingen fråga att vara rädd för. Den kan 

utredas, och finns utredd härovan av en god kristen 

som också är äkta liberal. Där står allt väsentligt om 

hur kristendom och liberalism kan och bör slå följe, 

utan sammanblandning eller förvandling. Också de 

profanaste liberaler kan hänvisa till den utredningen. 

Vad som finns att tillägga, kan göras mycket kort

fattat.

Först och sist: naturligtvis samsas vi inte alls — 

om detta skulle innebära att någondera gruppen pru

tade av det minsta på sina värderingar för partisäm
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jans skull. Läsare och fritänkare är motståndare i en 

fråga som för läsarna är frälsningssaken, det är ett 

enkelt faktum som ingendera har lust att släta över 

eller smussla bort An mer: just läsarnas ställnings

tagande till frälsningssaken innebär krav på en dag

lig övning i kristendom, som skall visa sig i hela 

livsföringen: statskyrkan kan ge rätt bekväma ut

rymmen åt anpasslighet efter denna världen, men 

läsarna är puritaner, de uppställer och vill genom

driva ett asketiskt livsideal. Detta asketiska livsideal 

bestrides av fritänkarna, de tar risken att deras pu

ritanska partivänner kallar dem libertiner. För lä

sarna blir hela kulturområden tabubelagda — tea

tern framförallt — vilka fritänkama finner omist

liga. Och askesen medför konsekvenser för synen på 

barnuppfostran, ungdomens fritidsproblem och ge

staltningen av människoparens kärleksliv, vilka icke 

är förenliga med fritänkamas humanitetsbegrepp.

Andå kan puritaner och libertiner förstå varandra 

i resonemang och samarbeta i praxis — ty under de 

stridiga värderingarna har de en djupare gemensam: 

kravet på personligt avgörande. De olika frikyrkorna 

binds ju samman av just detta, att för dem alla kom

mer frälsningssaken an på ett personligt avgörande 

där ingen hierarki, ingen av traditionen stöttad in

stitution, överhuvud ingen yttre auktoritet får vare 

sig öva tvång på den enskilde eller avlasta den en

skildes ansvar. Den puritanska askesen är sträng, 

men det strider mot själva frikyrkornas idé att yrka 

på polishjälp åt den, att överhuvud söka få livet i 

tukt och Herrans förmaning garanterat av några



världsliga maktmedel: sådant liv har intet värde in
för läsarnas Gud, om det inte intvebär ett hett och 
hållet frivilligt åtagande. Fritänkarna å sin sida begär 
inget annat än att det personliga avgörandet, i vad 
på samhället ankommer, skall få vara helt och hållet 
personligt — d. v. s. skall ha alternativ att välja 
mellan och vid valet lämnas ostört av övergrepp ut
ifrån. Sedan erkänner de gärna att askesen, om den 
är helt och hållet frivilligt vald, kan dana starka och 
fria personligheter, ovärderliga bundsförvanter i en 
gemensam strid som riktar sig mot falska lojaliteter, 

mot förslöande auktoritetskult, mot slapp eftersäg- 
ning av traditionella formler, mot hierarkism, insti- 

tutionalism och bysantinism, överhuvud mot under- 
såtlighetens anda.

Detta är den rätt enkla hemligheten med kompan- 

jonskapet som både konservativa och socialister fin

ner så omaka. Läsare och fritänkare trivs i samma 

parti därför att bäggedera är bångstyriga, bäggedera 

vill dra konsekvenserna av sina åskådningar så långt 

det går och på eget ansvar — med andra ord, bägge

dera vägrar att bli undersåtar. De anser att denna 

vägran är förutsättningen för att bli goda med

borgare. Med framsteg menar de steg fram mot ett 

samhälle där envar har råd — alltså fri levebröds- 

möjlighet — och lägenhet — alltså opinionsfrihet 

och handlingsfrihet — att göra upp med sitt samvete 

om frälsningssaken.

Detta måste innebära att även läsarna obetingat 

går med på kravet om kulturlivets frihet. Det finns 

ett klassiskt exempel på att just läsare gjort allvar
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av det kravet. Ar 1877 blev Georg Brändes förbi

gången vid tillsättandet av professuren i estetik i 

Köpenhamn. Han var erkänt den utan jämförelse 

mest kompetente till lärostolen. Men överhetssam

hället och statskyrkan hade satt sig i verksamhet 

för att så långt möjligt beröva upprorsmannen till

fällen att sprida villomeningar: ateism, internationa

lism, läran om den fria kärleken. Särskilt avsky- 

värda måste dessa åsikter vara för de danska grundt- 

vigianema, som arbetade för en fosterländsk pånytt

födelse på fromhetens och folklighetens grund. Georg 

Brändes å sin sida hade inte fördolt att han fann 

den grundtvigianska tron orimlig, barnslig, t. o. m. 

föraktlig. Men det blev just grundtvigianema som 

reste och ledde opinionsstormen mot den orättvisa 

överhetssamhället begått. Här förelåg ett brott mot 

den andliga friheten, förklarade de, och den andliga 

friheten var det viktigaste av allt. Den gudlöse liber

tinen skulle ha sin hela och fulla chans att komma 

till orda: med andens vapen, och med inga andra, 

ville de bemöta honom. Det är det förebildliga libe

rala beteendet som läsare och fritänkare kan vara 

ense om: den omutliga tillämpningen av det lösenord 

som är bäggederas, och som just gamle Grundtvig 

präglat:

Frihed for Loke som Brage og Thor!

Jaetter kun faengsler det vingede Or d . . .

Ivar Harrie.



1

Innehållsförteckning

Sid.
Att vara liberal av Yngve Larsson .................................5

Liberalt sinnelag ................................................... ...S

Kampen för friheten ....................................... ...8
Den liberala tanken i olika tider och å skilda kultur

områden ...................................................................11
Den andliga frihetens och statsmaktens gränser: triv

seln i samhället ....................................... ......... ..19

Ekonomisk frihet och social trygghet .................... ..24
Den enskildes självansvar ....................................... ..32

Den politiska demokratin ........................................35

Allmänna meningen och politiken ........................... 39
Liberalism och socialism ..........................................47

Ekonomisk demokratisering av Bertil Ohlin ...................57

I. Tillbakablick ........................................................57

n . Arbetsuppgifter för framtiden .......................... ..66

m . Vägar till ekonomisk demokratisering .............. ..71

IV. Socialliberala eller socialistiska vägar för den 

ekonomiska demokratiseringen  ..96

A. Förstatligandesocialismen .............................  103

B. Planhushållningssocialismen ..........................  112

V. Falska paralleller mellan politisk demokrati och 

ekonomisk demokratisering .............................. 126

VL Avslutning ..........................................................135

Land och stad av Yngve Larsson och Wald. Svensson .. 140

■ l  ^


