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T ill läsaren

Följande rader är ett förord men också en bruksan
visning till den som skall använda Parti och politik 
för självstudium , undervisning och grupparbete.

Boken består av tre huvudavdelningar. I den första 
belyses de tre stora ideologiska system som haft 
grundläggande betydelse för de politiska partiernas 
uppkomst och utveckling, samhällssyn och argum en
tation. I den andra huvudavdelningen belyses det 
svenska partiväsendet, dess historiska bakgrund, de 
nuvarande riksdagspartierna och deras arbetsvillkor 
ute i landet och i riksdagen. I den tred je  avdelningen 
fram lägger de fem partierna genom representativa 
talesmän sina partiers samhällssyn och aktuella m ål
sättningar.

N är m an studerar ideologierna kan man göra detta 
i olika syften och med olika utgångspunkter. N ågra 
skall här antydas. V arje ideologi, konservatism, libe
ralism och socialism, granskas för sig. V ilka ä r de 
utm ärkande dragen för de olika sam hällsåskådningar- 
na? Vilken uppfattning präglar dem ifråga om sådana 
centrala politiska och sociala problem som dem som 
gäller statens uppgifter, individens frihet, närings
livets ställning i förhållande till staten, statsskickets 
utform ning, det politiska och ekonomiska inflytandets 
spridning bland m edborgarna, demokrati och d ik ta
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tur? H ur har de olika sam hällsåskådningarna för
ändrats under intryck av den yttre  politiska, ekono
miska och sociala utvecklingen?

På vilket sätt anknyter de svenska politiska p artie r
na genom sin historia, sin sam hällssyn och sina poli
tiska program  till de olika ideologierna? P artiernas 
egna presentationer av sina respektive program  och 
m ålsättn ingar kan bilda utgångspunkt för ett närm are 
studium av deras ideologiska rötter. O lika u ppfa tt
n ingar kan i detta sam m anhang debatteras. H ar p a r
tierna, alla eller några av dem, en klar förankring 
i något ideologiskt system? Spelar de trad itionella 
ideologierna fo rtfarande en verksam roll för deras 
inställning till olika sam hällsfrågor? E ller h ar den 
ideologiska traditionen uttunnats till tom ma ta le
sätt u tan  täckning i deras faktiska handlande? Ä r 
partie rna  sedda mot bakgrunden av de tre  stora 
sam hällsåskådningarna enhetliga ur ideologisk syn
vinkel? E ller speglar vart och ett av de stora p artie r
nas m ålsättn ingar och program  inflytelser från  flera 
av ideologierna? Ä r rent av ideologierna döda som 
politiska krafter i dagens politiska liv? E ller lever de 
fortfarande kvar?

Redogörelsen för det svenska partiväsendet kan ge 
tillfä lle  till närm are studium och diskussion både av 
politiska partiers roll i dem okratiska system — de 
enda där de fritt få r förekomma — i allm änhet och 
av problem  som speciellt hänför sig till partie rna  i 
Sverige. V ilka uppgifter har politiska partier? På 
vilka sätt kan de lösa dessa uppgifter? V ilka y ttre
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förutsättn ingar är nödvändiga för a tt partierna skall 
kunna fylla sina dem okratiska funktioner a tt sam 
ordna och kanalisera intressen och opinioner?

N är det gäller partierna i Sverige kan dessa be
lysas t. ex. historiskt, organisatoriskt och med hänsyn 
till deras anknytning bland olika väljarg rupper och 
till deras geografiska utbredning och styrka. V ilka 
y ttre förhållanden ledde till uppkomsten av det mo
derna partiväsendet i Sverige? F rån  vilken tid kan 
man härleda de nuvarande politiska partierna? Vilka 
frågeställn ingar dom inerade svensk politik då p a r
tierna fram trädde? H ur skall man historiskt kunna 
förk lara att den svenska partistrukturen  få tt den form 
som den i dag har? Främ st sam m anhänger detta med 
inre sociala, ekonomiska och politiska faktorer. Men 
även im pulser u tifrån  har ibland spelat en betydande 
roll. V ilka sådana y ttre im pulser kan man urskilja?

H u r är de politiska partierna uppbyggda? På vilka 
sätt tillgodoser uppbyggnaden behoven av perm anent 
anknytning till stora väljarg rupper och av fast och 
effektiv ledning? H urdan  är m aktfördelningen inom 
partie rna? Vilket inflytande kan utövas av m edlem 
m arna och de organ som närm ast representerar med- 
lem sinflytandet? Vilken roll spelar ledarskiktet och 

tjänstem ännen” — ombudsmän, sekreterare o. dyl. 
— inom partierna? Vilken roll spelar intresseorga
nisationer och folkrörelser för de politiska partiernas 
verksam het? H ur skall man bedöma kollektivanslut
n ing av t. ex. fackföreningar till det socialdem okra
tiska partie t?  Problem et kan ses ur partiets synpunkt:
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vilken betydelse har det för partiets styrka och effek
tivitet? Det kan ses ur de anslu tna organisationernas 
synvinkel: ökar det dessas infly tande eller innebär 
anslutningen en inskränkning av deras hand lingsfri
het som intresseorganisationer? Problem et kan s lu t
ligen ses ur individens synvinkel: är det ur principiell 
demokratisk synvinkel riktigt a tt genom m ajorite ts
beslut förm å m änniskor a tt ansluta sig till ett parti, 
som de eljest inte skulle ha sökt medlemskap i?

En diskussion av förhållandet m ellan partie r och 
organisationer kan leda över till frågan  om partiernas 
väljarstöd. Bland vilka grupper har de olika politiska 
partierna sin förankring? Ä r partiernas välj a ru n d er
lag — i något eller några fall — så k lart avgränsat 
a tt man kan ta la  om klasspartier? M ed andra ord, är 
något eller några av partie rna  speciellt inriktade på 
att ta  särskild hänsyn till vissa avgränsade v ä lja r- 
kategoriers (”klassers”) intressen? Partiernas program  
och politiska aktivitet kan ställas i relation till deras 
politiska väljarförankring.

Politik kostar pengar. P artiernas organisation och 
verksam het i olika former d ra r stora utgifter. Dessa 
finansieras på olika sätt — genom medlem savgifter, 
stöd från  enskilda, organisationer, företag m. m. och 
sedan ett par å r genom statsunderstöd. U tgör några 
av dessa stödform er en fa ra  för partiernas förm åga 
a tt handla obundet av understödjarnas specialintres
sen? Innebär statsstödet ur dem okratisk synvinkel 
några faror? E ller utgör det tvärtom  ett stöd för och 
en garanti för att partierna skall kunna fungera s jä lv 
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ständigt? Vilken betydelse har pressen för partiernas 
verksamhet? Folkpartiet och högern har en stark 
press i jäm förelse med övriga partier. Vilken be
tydelse har detta för spridningen av de åsikter som 
partierna företräder? Vilken roll spelar pressen som 
förm edlare av åsikter i jäm förelse med andra m ass
media, särskilt TV  och radio? F rågan belyses inte 
speciellt i denna bok men kan behandlas med u t
gångspunkt från  de erfarenheter som finns företrädda 
i olika studiegrupper.

Vilken betydelse har den svenska partistrukturen 
för stabiliteten i svensk politik? V arför har social
dem okraterna i omkring 35 år kunnat inta en helt 
dom inerande ställning? Kan detta förklaras helt eller 
delvis med att oppositionen är sp littrad? E ller ä r det 
främ st ett resultat av det dom inerande partiets fö r
m åga att förnya sig och att anpassa sina m ålsättningar 
till y ttre, skiftande förhållanden? Ä r det med andra 
ord m era ett resultat av socialdemokratisk sjä lv fö r
nyelse än av oppositionens uppdelning på inbördes i 
m ånga hänseenden rivaliserande grupper? H ur bör 
man betrakta denna stabilitet med hänsyn till dem o
krati och effektivitet? Kan ett långvarigt m aktinne
hav innebära faror för det dem okratiska systemet? 
Skulle en snabbare växling vid makten öka partiernas 
känslighet inför väljargruppernas intressen? Innebär 
stabiliteten m öjlighet till en effektivitetsfräm jande 
långsiktig planering eller skulle tä tare  växlingar i 
regeringsställning kunna främ ja  en konkurrens m el
lan partierna som i det långa loppet stim ulerar u t
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vecklingstakten i det svenska sam hället?
P artiernas egna presentationer av sin samhällssyn 

och sina politiska program  kan tas till utgångspunkt 
för olika slag av frågor. De speglar alla på olika sätt 
en täm ligen enhetlig uppfattn ing  om vilka problem 
som är centrala i dagens svenska samhälle. Vilken 
ställning in tar de olika partie rn a  till dessa frågor? 
Kan man urskilja några k lara sk ilje lin jer m ellan p a r
tierna på grundval av deras program ? G ruppera de 
olika partiernas program punkter kring sådana huvud
problem  som individens frihet och rättssäkerhet, inre 
trygghet och yttre säkerhet. V ilken hållning in tar 
partie rna till socialpolitiken, till den ekonomiska poli
tiken och näringslivets ställning, till försvars- och 
utrikespolitik? Kom plettera bokens fram ställning med 
h jälp  av den diskussion som förs i press, T V  och radio 
och med de utförligare redovisningar av partiernas 
ställningstaganden som fram går av partiernas p ro
gram  och valbroschyrer och med deras faktiska ställ
ningstagande t. ex. i riksdagen.

Partiernas fram ställn ingar av sin politik, både i 
denna bok och i and ra  sam m anhang, är såväl en redo
görelse för fakta som politisk propaganda i syfte att 

sä lja” partie t till väljarna . Om m an studerar p a r
tiernas program  måste man alltid  ha detta förhållande 
klart för sig. Propagandans uppläggning kan ge en 
anvisning om vad som är gem ensam t för partierna 
och vad som skiljer dem från  varandra . Propagandan 
u tn y ttja r honnörsord. En del är allm änna, värdelad
dade ord som frihet, framsteg, trygghet, demokrati,
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neutralitet. De återfinns hos alla  partierna. A ndra 
honnörsord anknyter m era direkt till frågor som 
uppfattas som partiskilj ande, t. ex. rättvisa skatter, 
inkom stutjäm ning, fri konkurrens, dem okratiskt in 
fly tande över näringslivet, sam hällelig planering, 
socialism. Om man vill veta vad som utm ärker ett 
parti, räcker det inte med att se vilka honnörsord som 
partie t använder utan också vilken innebörd de lägger 
i dessa ord. V ad m enar de med dem okrati? U ttrycker 
det endast lika politiskt inflytande vid valurnorna? 
E ller innebär det också ett socialt och ekonomiskt 
jäm likhetsideal? U ppfattas jäm likheten som ett krav 
på lika goda förhållanden för alla eller lika m öjlig
heter för alla? Vilken innebörd har begreppet skatte
rä ttv isa för en högerman och för en socialdemokrat? 
En väsentlig uppgift när m an studerar partiernas 
program  och propaganda blir sålunda a tt klarlägga 
inte bara  vilka honnörsord som används u tan  också 
vilken betydelse varje  parti lägger i dessa.

E n fråga som också kan aktualiseras av partiernas 
program presentationer är hur deras förhållande till 
regeringsm akten påverkar deras sätt a tt fram ställa 
a ttityder och m ålsättningar. Kan m an i den social
dem okratiska presentationen spåra en auktoritativ  
tyngd och naturlig  självm edvetenhet, som rim ligen 
borde utm ärka ett parti som i m er än tre decennier 
stå tt i ledningen för landets politik? Speglar de 
borgerliga partiernas detaljerade, valprogram lika sätt 
a tt presentera respektive partiers syn på sam hälls
frågorna en medveten strävan att övertyga om att de
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är minst lika konstruktiva, fram åtsyftande och väl- 
orienterade som någonsin regeringen? U ttrycker de 
a ttityderna hos partie r som med förväntn ingar ser 
fram  emot nästa politiska kraftm ätning?

V änsterpartiet kom m unisternas inlägg har en an 
nan prägel. Det ger mycket lite t av konkreta stä ll
ningstaganden till aktuella frågor, m era av filosofiska 
betraktelser om olika slag av politik. Kan detta ses 
som en naturlig  inställning från  ett parti som alltid  
har varit en aktör med begränsat direkt infly tande 
på politiken och utan rim liga förhoppningar a tt kunna 
påverka denna från  regeringsställning?

De m ånga frågeställn ingar som antytts i denna 
”bruksanvisning ’ till läsarna utgör ingen deta ljerad  
studieplan. De bör dock kunna ge uppslag till dis
kussioner i grupp och studiecirkelarbete med utgångs
punkt från  Parti och politik. De som använder boken 
i detta syfte bör också uppm ärksam m a det m ångskif
tande m aterial i anknytning till de uppställda fråge
ställn ingarna och med dessa besläktade problem  som 
finns i både tidn ingar och tidskrifter och i annan 
littera tu r i ämnet. E tt urval av denna litte ra tu r finns 
förtecknat i slutet av boken, där också en p lan  för 
studiet av Parti och politik  under tio sam m ankom ster 
finns upplinjerad.

N ils A ndrén
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I D E O L O G IE R N A

H e r b e r t  T in g s t e n





konservatismen
«

Ordet konservativ och konservatism — efter det 
latinskä'TOTservare =  bevara — började i politisk 
betydelse-användas i slutet av 1700- och början  av 
1800-talen; från  Frankrike finnes belägg år 1818, från  
Sverige år 1834. S jä lvfallet ä r a tt konservatism  — 
fastfrfttfcWWli!1 vid och försvar av det bestående — fun
nits lika länge som tänkande över politiska ting. 
S jälvfallet är också att den konservativa argum enta
tionen ständigt kunnat arbeta på två lin jer: man kan 
ta la  om en ren konservatism, som i förhållandet att 
en viss ordning och en viss institution består och länge 
bestått ser ett bevis för a tt denna ordning, denna 
institution, har ett värde, och om en m era rationellt 
inrik tad  konservatism, som försvarar vad som är 
såsom något u tifrån  m era fixerade och klart redo
visade värderingar nödvändigt eller behövligt. Redan 
hos Aristoteles m öter vi dessa båda tankelinjer. Mot 
Sokrates’ tankar på egendomsgemenskap hävdar han 
å ena sidan, a tt den p rivata  äganderätten  måste antas 
vara  värdefull, eftersom den inte under så lång tid 
ersatts av något annat system, å and ra  sidan att egen- 
domsgemenskapen från  bestäm da synpunkter — så
som bevarandet av den sam hälleliga freden — måste 
anses skadlig.

D å ordet konservatism kom i bruk för hundrafem tio
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#......
år sedan, var det som en beteckning för den åskåd
ning som bestred värdet och riktigheten av den tidéns 
reform - och revolutionssträvanden, främ sT liberalis
mens idéer. Det var en kontrarevolutionär ideologi 
som krävde att den trad itionella  ordningen i sina 
huvuddrag skulle bevaras eller — där den, såsom i 
Frankrike, brutits sönder — återställas. M en kring de 
värden som sålunda syntes hotade eller xenfc-av till
fälligt besegrade grupperade sig tankegångar av sak
ligt bestäm t innehåll som för fram tiden blev inslag 
i vad m an kan kalla en allm än och perm anent, om 
också i detaljerna högst skiftande, konservativ åskåd
ning.

Den rena konservatismen

Vad är då den rena konservatism en? Den franske 
historikern Taine, som på 1870-talet skrev sitt stora 
verk om ”Det sam tida Frankrikes u rsprung” , om talar 
a tt han länge tänkt över de slutledningar, som kunde 
dras av hans undersökning, och till sist stannat vid 
en enda sats: ”E tt m änskligt sam hälle, och fram för 
allt ett m odernt sam hälle, är en stor och invecklad 
sak.” D enna tanke som T aine själv  säger vara ”så 
enkel, att den verkar barnslig” , har med rä tta  fö r
klarats vara en grundläggande konservativ synpunkt. 
Den m änskliga kultur, den någorlunda fasta och i 
regler fixerade ordning, som m an uppnått i den mo
derna staten, är ett resultat av m ånga seklers an 
strängningar: genom att rubba den, genom att kull
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kasta den, riskerar man ett återfall med oanade 
följder; det ä r ett språng in i det fa rliga och okända, 
ett hopp i N iagara, som C arlyle sade inför 1867 års 
engelska rösträttsreform . Inte u tan  skäl har det sagts 
att denna inställning utgår från  en pessimistisk upp
fa ttn ing av m änniskorna, m edan radikalism en i alla 
dess form er ä r optimistisk. D et är en med möda tyglad 
människa, som den konservative godtar i resignation, 
under det a tt upplysningsm annen och utopisten tror 
på frigörelsens m öjlighet och välsignelse.

Edm und Burke

D enna konservativa attityd klarlades med ojäm förlig 
talang av engelsmannen Edm und Burke (1728— 
1797), som under inflytande av den franska revolu
tionen blev den bestående ordningens store försva
rare. H ans huvudtes är a tt sam hället, staten eller 
folket — vilket ord som i dessa sam m anhang begagnas 
är likgiltigt — utvecklats genom en sakta fortgående 
process, en naturlig  och organisk process, som föga 
påverkats av m edvetna försök a tt leda och planera. 
Det givna, det bestående sam hället måste därför be
traktas som utgångspunkten för allt handlande, inte 
som något obestämt och ofärdigt, som en lera m öjlig 
a tt form a efter människans förnuft och vilja. T ill 
hans beröm da uttalanden hör saker sådana som dessa: 
”fö rfattn ingar växer fram  och tillverkas in te” ; ”när 
jag  reform erar skall det ske för att bevara” ; ”vi är 
rädda för a tt sätta m änniskorna att leva och handla
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var och en på sitt eget förråd  av förstånd, ty vi miss
tänker a tt varje  m änniskas förråd  är obetydligt och 
att individerna gjorde rik tigare i a tt an lita  nationer
nas och generationernas sam lade kap ita l” . H an prisar 
vanan, traditionen, fördom en och misstror förnuftet, 
logiken och planm ässigheten. ”V år fö rfattn ing” , skri
ver han, ”är en hävdvunnen författn ing; den är en 
författning, vars auktoritet uteslutande ligger däri, 
a tt den funnits sedan urm innes tid. H ävden är den 
mest vägande av alla rättsgrunder. Det är en presum- 
tion till förm ån för varje  stabilt styrelsesätt gentemot 
varje  oprövat förslag, a tt under det fö rra  folket sedan 
lång tid levat och blom strat. H ävden är ej blott ett 
val för en dag eller av en generation av människor, 
ej ett oroligt och tanklöst val; den är ett övervägt 
val av skilda tider och generationer; den innebär en 
författn ing tiotusen gånger bättre  utform ad än genom 
ett val, ty den uppstår ur de särskilda om ständigheter, 
tillfälligheter, lynnesdrag, karaktärsegenskaper och 
moraliska, m edborgerliga och sociala vanor som u t
m ärker ett folk.” H elt i denna anda försvarade herti
gen av W ellington år 1830 det engelska underhusets 
sam m ansättning, trots a tt flera  storstäder saknade 
representation och en m ängd platser tillsattes av ett 
få tal godsägare. Det småningom fram vuxna brittiska 
systemet var enligt W ellingtons mening idealiskt, och 
en liknande ordning borde införas överallt — tyvärr, 
fortsatte han, ”är människans natu r oförmögen att 
på en gång nå så lysande resu lta t” .

A lla de nyckelord som liberalism en och senare
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socialismen fram förde kunde från  dessa utgångs
punkter kritiseras eller omtolkas. D et m änskliga fö r
nuftet — hur kunde m an av dess hugskott v inna 
bättre ledning än av seklers sam lade visdom? F ram 
steget — det måste innebära en långsam, halv t om ed
veten förändring  i överensstämmelse med m änniskans 
natur, inte en väld ig  om vandling efter en p lanritn ing  
av några dristiga intellektuella. Lycka — bestod den 
inte i a tt alla  kände sig förankrade i en stabil ordning, 
med tröst för de sämst lottade i tron på himmelsk 
salighet? Jäm likhet: själva sam hällsordningen fö ru t
sätter över- och underordning och den existerande 
hierarkin  har utbildats av historien själv. Frihet: 
behöver inte de okunniga, av bedrägliga nyheter 
lockade, av onda begär bestäm da m änniskorna, det 
stöd som statsledningen och kyrkan kan ge?

Joseph de M aistre

De extrem a, ofta uppenbart överdrivna uttryck, som 
denna tid iga konservatism  överflödar av, förklaras till 
stor del genom att den franska revolutionen var den 
ständigt åsyftade m otståndaren; denna revolution 
hade börja t med m åttliga reform er och fortsatte med 
de mest våldsam m a om störtningar: måste inte, fråg a
de m an sig, alla  större politiska reform er leda till 
liknande excesser? Det var en överklass i panik, en 
detroniserad eller med detronisering hotad överklass 
som utform ade den äldre konservatismen. Det ser 
man hos Burke, det ser man kanske ännu k larare hos
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den främ ste franske kontrarevolutionären, Joseph de 
M aistre (1753— 1821). T iden, skriver de M aistre, är 
”Guds prem iärm inister för denna världs departe
m ent” ; förhållanden och institutioner som består u n 
der lång tid, kan antas äga gudom lig sanktion. T ill 
vördnaden för traditionen sluter sig misstro till 
förnuftet; ” tvivel skapar böckerna” , förklarade de 
M aistre, m edan enfalden prisas som en Guds gåva. 
”Statsstyrelsen är en verklig religion; den har sina 
dogmer, sina m ysterier, sina präster. A tt underkasta 
den debatt är a tt döda, ty den lever av politisk tro .” 
De fastslagna sanningarna måste av överheten skyd
das mot oron och tvivlet; folket b lir därm ed lyckligt, 
ty det får samvetsro. ”Det är på grund av inkvisitio
nen, som det under de senaste trehundra åren funnits 
m era lycka och lugn i Spanien än i det övriga Europa.'"

Hegel

O jäm förligt m era systematisk än de berörda tän k ar
na är tysken Georg Friedrich W ilhelm  Hegel (1770— 
1831). I dennes alla livsom råden om fattande filosofi 
ingick ett konservativt drag av väsentlig betydelse 
för den följande debatten. På samma sätt som andra 
konservativa författare söker Hegel visa a tt vad som 
är, är förnuftigt; att något är förnuftig t innebär h ä r
vid, att det kan begripas som led i en moralisk ord
ning. Det nya hos Hegel ä r em ellertid, a tt det varande 
göres förnuftigt och därm ed etiskt riktigt genom att 
insättas som länk i en utvecklingskedja; a tt något ter
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sig orim ligt och oläm pligt kan erkännas sam tidigt 
som det — utifrån  en bedöm ning som om fattar hela 
historien — påstås utgöra en nödvändig genomgång 
till ett högre stadium. D å Hegel form ar den berömda 
satsen ”vad som är förnuftigt är verkligt; och vad som 
är verkligt ä r förnuftig t” m enar han visserligen inte 
att a llt som existerar är rationellt; han gör tvärtom  
gällande att förhållanden och institutioner kan vara 
overkliga och oförnuftiga, rena biprodukter utan 
värde för det historiska förloppet. Men hans tendens 
är a tt om m öjligt se det existerande såsom verkligt 
eller förnuftigt. ”A tt se förnuftets ros i samtidens kors 
och a tt därför g läd ja  sig åt detta, denna förnuftiga 
insikt ä r” , skriver han, ”den försoning med verklig
heten som filosofin b juder dem, vilka en gång m ot
tagit den inre anm aningen a tt begripa . . .” Genom 
Hegel mobiliseras alltså även det m änskliga förnuftet 
till det beståendes försvar.

M ed den konservatism som här antytts förknippas 
dels en rationell och ofta träffande kritik av m otstån
darens idéer, särskilt den utopiska tron på m öjlig
heten a tt rasera allt och börja  på nytt med fria 
händer, dels ett förhärligande av det bestående och 
det förgångna. Främ st den tyska rom antiken gjorde 
här en betydande insats både genom att i p rak tfu lla 
färger skildra den ordning som var dömd till u nder
gång och genom att b idra till en d jupare förståelse 
av det historiska skeendet.
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Konservativa grundtankar

Den rena konservatismen söker visa a tt en presumtion 
finns till förmån för det bestående, ofta genom ett 
slags antiintellektualism , som mot det bräckliga för
nuftet ställer instinkten eller generationernas samlade 
visdom. Men denna konservatism  är ej m er än en yttre 
försvarslinje, en bastion fram för huvudfästningen. I 
andra hand upptas den sakliga, den till bestäm da 
frågor begränsade debatten; m an söker med rationella 
argum ent m otivera de väsentliga dragen i den poli
tiska verklighet som angripes. Jag  skall h ä r stanna 
blott vid några centrala moment.

Staten eller folket — efter nationalitetsprincipens 
genom brott den genom språk, härstam ning, vanor 
och föreställningar sam m anknutna nationen — ställes 
i centrum. H är är den ram, inom vilken kulturen 
växt fram , inom vilken de enskildas stridiga intressen 
tyglats till samverkan, traditionens, ordningens, en
hetens och stabilitetens fäste. Stundom  uppfattas sta
ten som en organism, en av naturen  skapad individ 
av högre rang än de enskilda m änniskorna. För att 
staten skall vara stark, krävs en handlingskraftig, 
fast, av växlande opinionsström ningar oberoende sty
relse. I den äldre konservatism en rä ttfärd igades från 
dessa utgångspunkter monarkens och adelns m akt
ställning. Arvet, den självständiga ställningen, som 
tänktes skydda mot inflytelser från  klass- och p rivat
intressen, uppfostran i en på traditionens bevarande 
och statsintressets hävdande inriktad m iljö ansågs
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predestinera till makt. M an hänvisade också, liksom 
patricierna i det gam la Rom, till organism tanken som 
ett bevis på a tt skilda funktioner måste anförtros åt 
olika personer eller olika stånd. M onarken förhåller 
sig till and ra  statsorgan som huvudet till lem m arna, 
skrev schweizaren Bluntschli; ”huvudet kan inte av
skiljas från  kroppen eller ges jäm likhet med denna 
utan att människans liv u tp lånas” . M indre ex tra
vagant fram föres samma tankelinje i hävdandet av 
den adm inistrativa skicklighetens avgörande betydel
se. Då statsverksam heten tänkes som ledning av ett i 
huvudsak statiskt, föga föränderligt system, blir fö r
valtningen det väsentliga och för en god förvaltning 
fordras inte ”rik tiga” åsikter u tan  i första rummet 
teknisk kompetens. M ed allt detta fö ljer ett försvar 
i stort sett för den bestående h ierarkin, politiskt, eko
nomiskt och socialt. D em okratin med dess oenighet 
och partitv ister fram står inte bara som en fa ra  för 
kontinuiteten och kompetensen utan  som ett hot mot 
själva enheten. Och då enheten är det enda väsent
liga, blir sociala och ekonomiska skillnader av un d er
ordnad vikt.

Då staten ställes i förgrunden innebär detta också 
a tt m an tillerkänner utrikespolitiken ett ovillkorligt 
företräde. Den statliga enheten skall upprätthållas 
och hävdas i konkurrens, eventuellt i strid med andra 
stater. I den äldre konservatismen mötes ofta försvar 
för kriget eller i varje  fall försök att bevisa dess 
ofrånkom lighet. U nder alla förhållanden skall den 
statliga särprägeln bevaras; en fredlig sam m anlevnad
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får inte förstöra folkens individualitet. I olikhet med 
de rationalistiska fram stegsm ännen tänkte m an sig en 
differentierad, för de skilda folken särpräglad  u t
veckling under bevarande av det huvudsakliga i 
gam la vanor och föreställningar.

Vid sidan av staten står kyrkan och religionen i 
centrum av den konservativa, kontrarevolutionära 
åskådningen; med någon schem atisering kan det 
sägas, a tt m edan revolutionärernas nyckelord var 
m änskligheten och individen, var deras m otståndares 
Gud och staten. Den religiösa lin jen  kommer fram  
på olika sätt. O fta åberopas G ud som garan t för det 
system som försvaras; det under lång tid  bestående, 
det såsom nödvändigt betraktade, det m äktiga anses 
y tterst rä ttfä rd igat genom Guds vilja. Religionen och 
kyrkan betraktas som nödvändiga för m oralen och 
inte minst för sam hällslugnet och statsauktoriteten. 
Genom sin förbindelse med kyrkan blir staten, skriver 
Burke, föremål för en ”hälsosam vördnad” bland 
m edborgarna. Burke uppm anar de härskande klas
serna till religiositet. Om dessa klasser genom sitt 
uppträdande ”svntes se den m oraliska och m ateriella 
världens stora ledande princip såsom blott en upp
finning för att hålla massan i lydnad, måste de förstå, 
att ett sådant uppförande skulle om intetgöra den 
sluga beräkning som ledde dem. De skulle finna det 
svårt a tt få andra att tro på ett system som de själva 
uppenbarligen inte trodde på.”

De rik tn ingar i skilda länder som kallade sig kon
servativa eller som i efterhand betecknats som kon
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servativa verkade i den anda och för de syften som 
nu angivits: de ville i det stora hela bevara det be
stående, försvarade m onarkin, de privilegierade klas
serna, kyrkan, religionen, den sociala och ekonomiska 
hierarkin. De anknöt i första hand till vad m an kan 
kalla de äldre sam hälls- och yrkesgrupperna — de 
grupper som dom inerade före industrialism en och 
kommersialismen — adeln, prästerskapet, äm bets
m ännen, m ilitären, de besuttna jo rdbrukarna. M ot
ståndarna fann sitt klientel främ st bland de grupper, 
som under samhällets om vandling växte i styrka och 
inflytande: företagare, affärsfolk, fria yrken, in 
dustriarbetare. Men det är givet a tt konservatismen 
som politisk rörelse i mycket gestaltade sig olika a llt
efter de skilda staternas speciella förhållanden och 
även de ledande personernas karaktär och tem pera
ment. En konservativ i England eller i Sverige låt 
oss säga år 1825 hyste i m ånga avseenden, t. ex. i fråga 
om den politiska friheten och folkrepresentationens 
befogenheter, sådana åsikter som i Österrike och 
Preussen, ja , även i Frankrike betraktades som ra d i
kala och samhällsupplösande. D et ligger i konserva
tismens natur att den ständigt anpassar sig: vad som 
i dag ter sig som en farlig  nyhet blir i morgon ett 
erkänt inslag i en bestående ordning, som man ivrigt 
käm par för att bevara.
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Konservatismens utveckling

Redan under 1800-talets förra hälft fram träder d ä r
för skilda varian ter inom konservatism en. På vissa 
håll sökte man v ärja  hela det system av privilegier 
och traditioner, mot vilket den franska revolutionen 
rik tat sig. På andra håll godtogs liberalism ens eko
nomiska lära likaväl som dess politiska frihetskrav; i 
E ngland fanns på dessa punkter om kring 1850 inte 
någon större skillnad m ellan konservativa och libe
raler. En rad konservativa fö rfattare  och politiker — 
såsom Disraeli och Shaftesbury i England, Stahl i 
Tyskland — krävde sociala reform er, dels av m ed
känsla för de fattiga, dels såsom m otgift mot mera 
radikala fordringar; det kan talas om en socialkon
servatism liksom om en socialliberalism. Ä ven om de 
konservativa i regel stod fast vid privilegiestaten och 
avvisade dem okratiska krav, räknade någ ra  konser
vativa tänkare med att en utvidgning av de stora 
massornas inflytande skulle kunna på lång sikt vara 
till fördel för den bestående ordningen — var inte 
just de lägst ställda folkgrupperna mest hängivna den 
politiska och religiösa auktoriteten?

Konservatismens utveckling under det senaste å r 
hundradet företer än större variation. I m ånga länder 
har frontställningen mot liberala och demokratiska 
åskådningar successivt uppgivits; inte sällan har de 
konservativa på viktiga punkter slagit vakt kring den 
äldre liberalismens ekonomiska grundsatser under 
godtagande av den politiska friheten och folkstyrel
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sen. De gam la värdeorden har stått kvar — tradition, 
ordning, enhet, stabilitet, auktoritet, fasthet, statens 
överhöghet, nationell gemenskap, hävdvunnen tro — 
men de har tilläm pats på helt nya situationer. I några 
länder har konservatism en därem ot understött och 
nära  nog sam m ansm ält med rörelser, som på anti- 
rationalistisk och nationalistisk bas om vandlat dem o
kratin  i d ik tatur; denna konservativa inställning kan 
betecknas som en till det yttersta, till det absurda 
driven konsekvens av tanken, a tt man genom om da
ningar av begränsad om fattning och i sam hällsbeva
rande regi skall trygga det väsentliga i det bestående. 
I stort sett fram står likväl konservatismen i våra 
dagar som en dem okratisk riktning vid sidan av libe
ralism  och socialdemokrati. Och i de länder, som 
minst skadade gått igenom de senaste årtiondenas 
storm ar, kan dessa tre rik tn ingar ses som banérförare 
för idéer som godtagits av det stora flertalet: idéerna 
om nationell sam m anhållning, politisk frihet och 
social rättfärd ighet.
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Liberalism en

O rdet liberal började, som en svensk forskare — 
A rthur Thomson — klarlagt, användas i politisk be
tydelse i Frankrike och E ngland om kring år 1800. 
Det möter i liknande betydelse i den svenska debatten 
år 1809. Det förekommer i Esaias Tegnérs jubelfest
tal år 1817 och några satser u r detta tal är storslagna 
uttryck för den tidens politiska liberalism. Folken 
fo rd rar frihet, skriver Tegnér. ”De fo rd rar endast 
vad statens natu r självm ant kräver, så v ida den skall 
vara en bildningsanstalt för m änskligheten, och icke 
en negerplantage med m iljoner slavar och en enda 
herre med sina underfogdar . . . De fo rd rar y ttrande
friheten så fri och oförkränkt, som ordningen och 
landets säkerhet kan medgiva, em edan den är frihe
tens andedräkt, emedan var och en, som onödigtvis 
inskränker den förråder, att han, lik Orientens ty ran 
ner, vill betjänas endast av stum m a slavar. De ford
rar, a tt man icke skall gäcka dem med ett tanklöst 
h järnspöke om rättigheter, ärvda inom en enda släkt, 
som aldrig  kan förverkas varken genom missbruk eller 
oskicklighet. De fo rd rar ett liberalare förhållande 
stånden emellan, personlig säkerhet och helgden av 
rättigheter, som naturen skänkt varje  mänsklig 
varelse.”
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Ingen fast utformad doktrin

Vid ett försök att teckna de huvudsakliga dragen i 
den äldre liberalismen, liberalism en fram  till ungefär 
m itten av 1800-talet, måste först fastlås, a tt den inte 
innebar, och aldrig inneburit, någon fast utform ad 
doktrin. V ad vi avser med ordet, och vad m an rim 
ligen kan avse, är de skilda synpunkter, krav och 
stäm ningar som efter hand kom att fram stå som en 
vag enhet, som en politisk tendens snarare än som 
en politisk åskådning. D et är också nödvändigt att 
erin ra om a tt denna liberalism  byggde på och i vissa 
hänseenden innebar en konkretisering av de före
ställn ingar som kallas upplysningens och som trängde 
fram  till en m aktställning genom de am erikanska och 
franska revolutionerna i slutet av 1700-talet. De stora 
honnörsorden — orden med auktoritet — i denna 
andliga m iljö var förnuft, fram steg, lycka, jäm likhet 
och frihet. Förnuftet, fritt och obundet, om också 
givet m änniskorna av en högre makt, skulle ge insikt 
om naturens lagar och leda den enskilde och staten 
till handlingar, tjänande allas väl. Fram steget, andligt 
och m ateriellt — m edförande kultur, rikedom och 
fred — var en frukt av förnuftets verksam het; jorden 
var inte ett lidandets och prövningens förrum  utan 
kunde i fram stegets hägn gestalta sig som en himmel 
för de levande. Lycka: det ordet klarlade å ena sidan 
a tt det var jordiskt välstånd och jordisk g läd je man 
SÖkte, å andra sidan att det gällde den enskildes väl, 
inte statens styrka eller de härskandes makt. Jäm lik 
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het betydde lika legala m öjligheter för alla: bort med 
privilegier för adel och kyrka, med ärvda företräden, 
med olikställighet inför lagen, med begränsningar av 
rä tten  a tt v ä lja  yrke. P å en gång medel och mål var 
friheten; fria  från  statstvång och en i a llt ingripande 
överhet skulle de enskilda m änniskorna göra sina 
y ttersta  insatser, med förnuftets h jä lp  vinna lyckan 
och säkra fram steget. Det var en storslagen jordisk 
utopi, inspirerad av den religiösa tro som, vare sig 
om fattad  eller förkastad, inte längre skulle h indra 
m änniskorna a tt göra det bästa av sitt tim liga liv.

För den liberalism , som blev ett av de bestäm m ande 
dragen i 1800-talets västerland, var friheten parollen 
fram för andra. I dess nam n angreps statens anord
ningar på alla  om råden; frihet var detsam m a som 
frihet från  staten. M ånga dröm de ren t av om en tid, 
då den fredliga sam m anlevnaden m ellan och inom 
folken skulle vara  så tryggad a tt all statsm akt, all 
överhet skulle försvinna, kastas bort som en krycka, 
obehövlig för en frig jo rd  m änsklighet.

Kravet på ekonomisk frihet

D en ekonomiska friheten var det ena huvudkravet 
för denna tid iga liberalism. Om staten m edgav fritt 
yrkesval, fri prisbildning, fri handel, skulle den en
skildes handlande i eget intresse främ ja  det allm än
nas bästa. V ar och en skulle ägna sig åt det yrke som 
passade honom bäst, tillverka de varor som för till
fälle t var de mest efterfrågade och alltså betingade
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det relativ t högsta priset, placera sina pengar där de 
bäst behövdes och därför gav den högsta räntan. På 
detta sätt skulle, enligt A dam  Smiths liknelse, ”en 
osynlig h an d ” dirigera arbetskraft och priser på det 
sätt som bäst påverkade produktionens utveckling 
och därm ed snabbast höjde det allm änna välståndet. 
N äringslivet hade, skrev Jerem y Bentham, den b rit
tiska utilitarism ens store man, blott samma bön till 
staten som filosofen Diogenes till A lexander: ”G å 
åt sidan, så a tt solen får skina på m ig.” D etta lå t-gå 
eller laissez-fairesystem skulle, försäkrade man, i det 
långa loppet främ ja  inte bara den to tala produktionen 
utan också den m ateriella jäm likheten. Den mest 
entusiastiske av alla  liberala ekonomer, fransm annen 
Bastiat, skrev i sin bok ”Ekonomiska harm onier” , att 
”alla principer, alla  motiv, alla intressen samverka 
till ett stort slutligt mål . . . ökad jäm likhet för ind i
viderna under förbättring  av allas läge”. Det fanns, 
det är sant, en m era pessimistisk varian t av liberalis
men, M althus’ teori om att folkökningen tenderade 
att vara snabbare än produktionsökningen, men den 
ledde i praktiken till samma krav på ovillkorlig frihet 
för näringslivet.

T ill den liberala tankegången hörde fri handel 
inom staterna och fri handel m ellan staterna. D å den 
stora frihandelsstriden utkäm pades i England på 
1830- och 1840-talen betraktades den begärda refor
men av dess anhängare som ett avgörande fram steg 
i hela m änsklighetens utveckling. ”Jag  ser”, yttrade 
R ichard Cobden i ett tal strax efter segern 1846, ” i
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frihandelsprincipen en grundsats, som i den m oraliska 
världen skall verka på samma sätt som tyngdlagen 
i universum, den skall föra samman människorna, 
upphäva m otsättn ingarna i fråga om tro, ras och 
språk, och förena oss alla  genom den eviga fredens 
band . .

Den lugna förvissningen a tt a llt gick till det bästa 
blott friheten fick råda ledde stundom till ett belåtet 
godtagande av lidanden och sociala skillnader, som 
för oss ter sig underlig t cyniskt. I en använd populär 
ekonomisk handbok från  1820-talet av M adame 
M arcet undervisas om den harm oni som råder trots 
alla  skenbara svårigheter. ”Den rike och den fattige 
är nödvändiga för varandra ,” sägs det. ”U tan  de rika 
skulle de fa ttiga  dö av hunger och om det icke funnes 
några fa ttiga skulle de rika bli tvungna a tt arbeta för 
a tt leva. Jag  har ofta tänkt a tt en av försynens mest 
välgörande anordningar består däri, att användandet 
av de fattigas krafter ä r nödvändigt för den rike för 
ökningen av hans förm ögenhet.” Den rikes lyx var ett 
medel a tt bereda de fa ttiga arbetstillfällen. ”N är den 
rike köper grann lå t som gör a tt den fattige få r köpa 
bröd, se då tycker jag  det ä r som det skall v a ra” , 
fö rk larar vår F redrika Bremer. Den som hade insikt 
i ekonomins lagar kunde festa inte bara u tan  ont 
samvete u tan  i känslan av a tt verka för det allm ännas 
bästa.

D et var mycket som denna gam m alliberalism  för
bisåg. Den krävde frihet från  staten men såg dock i 
staten äganderättens, avtalsfrihetens och arvsrättens
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upprätthållare. Den beaktade inte a tt den mekanism, 
som bar den osynliga handens signatur, skulle för att 
rä tt funktionera fo rdrat en kunskap om läget, en reell 
handlingsfrihet, en snabbhet i transaktionerna som 
var otänkbara. Den fäste sig inte vid den verklighet 
som kunde tv inga den hungrande a tt sälja sitt arbete 
för en spottstyver m edan den rike kunde vänta och 
förhandla. D en bortsåg från  den tendens till uppdel
ning i rika och egendomslösa som fram trädde med 
den i den libera la  ekonomins hägn fortskridande 
industrialiseringen. M ånga anser, skrev Erik G ustaf 
G eijer redan 1834 med stöd av erfarenheter från  en 
resa i Tyskland, ”att y ttersta följden av en blott på 
den individuella konkurrensen ställd industri blir 
rikedomens och fattigdom ens hopande i särskilda 
fientliga m assor” .

Redan under detta skede uppträdde liberaler — 
även m edlem m ar av den industriidkarnas och affärs
m ännens medelklass som bildade liberalismens kärn 
trupp — med kritik av det obegränsade laissez-faire- 
systemet och krav på socialpolitiska reformer. Men 
i stort sett var intill m itten av 1800-talet gam m al
liberalism en förhärskande.

Kravet på politisk frihet

Den andra  frihet som den unga liberalism en främ st 
ville förverkliga och befästa var den m edborgerliga 
eller politiska friheten. Även detta frihetsbegrepp 
hade sin spets rik tad  mot staten — den stat som fö r
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bjudit eller begränsat politisk opposition, som upp
rä tthå llit censur över tidn ingar och böcker, som före
skrivit en bestäm d religion för sina m edborgare eller 
åtm instone inskränkt deras m öjligheter a tt efterleva 
och förkunna en tro. Det var fråga om y ttran d e fri
het, tryckfrihet, frihet a tt b ilda politiska partier, 
religionsfrihet.

D enna frihet fram stod som ett egenvärde, som 
något odiskutabelt gott, ty vad m an eftersträvade var 
den enskildes självutveckling, hans mognad i största 
m öjliga obundenhet. ”Den som i friheten söker något 
annat än friheten själv, är född till slav” , skrev frans
m annen Tocqueville, författare  till det ryktbara a r 
betet ”Om dem okratin i A m erika” och en av den 
tid iga liberalism ens mest typiska gestalter. M en man 
trodde också a tt den fria  debatten och friheten att 
vä lja  åsikt skulle leda till att förnuftiga, riktiga beslut 
ständigt utform ades. Liksom när det gällde ekonomin 
skulle också inom politiken friheten ge segern åt den 
duktigaste konkurrenten, åt den bästa åsikten, och 
därm ed verka till allas väl. Engelsm annen Jam es Mill 
preciserar tankegången: ”V arje  m änniska med för
nuft är van vid a tt väga skilda skäl och a tt ledas och 
bestämmas av de starkaste. D å olika uppfattn ingar 
m otiveras med samma omsorg och samma skicklighet 
kan med moralisk säkerhet påstås a tt även om några 
få misstar sig, det stora flerta let bedöm er saken rätt, 
och att alltså de starkaste skälen, vad saken än gäller, 
fram kallar det starkaste intrycket.” I förgrunden stod 
tryckfriheten; en fri press, presenterande skilda åsik
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ter för ett alltm er upplyst folk, var garanten för den 
debatt ur vilken förnuftets gnista skulle springa fram. 
Det vore bättre , enligt den amerikanske presidenten 
Thom as Jefferson, med ” tidningar utan en stats- 
styrelse” än m ed ”en statsstyrelse u tan  tidn ingar” ; 
hur än statsskicket ä r beskaffat, skrev fransm annen 
Constant, är ”pressfriheten m edborgarnas enda 
skyddsvakt” . R eligionsfriheten skulle göra det m öjligt 
för var och en att ansluta sig till den tro som bäst 
passade honom. Även på detta om råde fram förde 
vissa liberaler konkurrenstanken: de religiösa sam 
funden — utan  någon förbindelse med eller något 
stöd av staten — skulle täv la med preciserade tros
läror och stränga m oraliska krav och denna tävlan 
skulle m edföra de enskilda m änniskornas sedliga för
bättring.

Bakom denna kult av friheten låg — liksom på det 
ekonomiska planet — en fordran  på ett slags sjä lv 
styrelse för de enskilda och de fritt sam m anslutna 
grupperna. M inoriteterna måste skyddas — de so
ciala, politiska, religiösa, nationella m inoriteterna. 
Statsm akten var moraliskt, och borde även juridiskt 
vara  bunden inom snäva gränser; den fick inte fö r
vandla, d irigera och likrik ta u tan  blott öppna vägar 
till fria insatser. För a tt säkerställa friheten och auto
nomin kunde skilda anordningar i statsskicket anlitas. 
G rundläggande bestäm m elser infördes i svårförän
derliga fö rfattn ingar och fick därm ed särskild helgd. 
K valificerad m ajoritet fordrades för vissa beslut. 
Genom ett system av vikter och m otvikter i statslivet
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— statsorgan tillsatta enligt skilda metoder och med 
tendens a tt m otverka varandra  — gavs garan tier mot 
snabba och genom gripande statsåtgärder. Samma 
syfte tjänade en decentralisation, som gav om fattande 
befogenheter åt lokala organ.

Gammalliberalismen och demokratin

M ed det sagda är redan antytt a tt den äldre liberalis
mens grundsatser om politisk frihet inte behövde 
förenas med v ilja  till genom förd folkstyrelse — till 
dem okrati i form av allm än och lika rösträtt som bas 
för de verkställande och lagstiftande organen. T v ä r t
om: denna liberalism  var i stort sett misstrogen eller 
kritisk mot fullständig dem okrati; den verkade för en 
begränsning av rösträtten till de m era besuttna och 
upprättande av särskilda politiska organ till beva
kande av deras intressen. Liksom den ekonomiska 
liberalism en var den politiska liberalism en i första 
rummet medelklassens företrädare, och det var dess 
makt den ville säkerställa. Enligt de rösträttsbestäm 
melser som utform ades under detta skede var i regel 
flertalet vuxna män — och alla  kvinnor — uteslutna 
från  valrä tt; undantag  utgjorde blott Förenta staterna 
och — under korta tider — Frankrike.

M otiveringen till denna hålln ing bestod ofta i reso
nem ang utan speciellt liberal prägel: endast den som 
hade ”en andel i landet” , dvs. egendom, kunde antas 
intressera sig för allm änna angelägenheter; den stora 
massan var för okunnig för a tt hand la i sitt eget sanna
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intresse. V iktigare är em ellertid a tt den genom förda 
dem okratin var fruktad just ur liberalismens syn
punkt, den tedde sig som en fara för den ekonomiska 
och den politiska friheten. Skulle inte en egendomslös 
m ajoritet u tn y ttja  sin makt för a tt krossa äganderä t
ten och därm ed en hörnsten i den liberala sam hälls
byggnaden? ”Jag  är m otståndare till den allm änna 
rösträtten  därför att jag  ä r övertygad om att den 
skulle m edföra en förstörande om välvning” , yttrade 
historikern Thom as M acaulay i debatten före 1832 
års begränsade brittiska rösträttsreform ; bakom re 
form förslaget, fortsatte han, står ”Englands m edel
klass, med blomman av aristokratin  i sin spets och 
blomman av de arbetande klasserna bakom sig” . Och 
i en rösträttsdebatt tio å r senare fu llfö ljde samme 
M acaulay tankegången. ”Om det erkännes a tt sam 
hällets v älfä rd  beror på äganderätten, är det tydligen 
orim ligt att ge herraväldet i staten åt en klass, som 
sannolikt inte skulle respektera denna institution. Den 
ojäm nhet med vilken egendomen är fördelad är 
uppenbar för alla. De skäl som ovedersägligt bevisar 
att denna ojäm nhet är nödvändig för alla klassers 
välfärd  är inte lika uppenbara.” Så resonerade fle r
talet av tidens liberala utanför USA, där den a llm än
na rösträtten  — delvis på grund av att befolkningens 
massa var självägande bönder — hade genomförts 
utan alltför stora slitningar och utan  svåra sociala 
konflikter som följd.

Men dem okratin var även, sade man, farlig  för den 
politiska friheten. Den okunniga massan var — det

39



visade erfarenheter från  skilda länder — bunden vid 
de av aristokratin  och kyrkan representerade fö re
ställn ingar som bekämpades av liberalism en; om den 
inte följde dessa trad itionella auktoriteter kunde den 
— tänk på N apoleon I och N apoleon III — väntas 
fö lja hänsynslösa m aktsträvare, som begagnade fo lk
gunsten för a tt trygga sitt välde genom frihetens fö r
störande. D enna uppfattn ing, som ofta m öter i tid 
skrifter och parlam entsdebatter, utform ades klarast 
av Tocqueville. Enligt hans m ening var dem okratin 
kanske m öjlig i A m erika, med dess avskildhet från  
y ttervärlden och säregna föru tsättn ingar; i en euro
peisk stat måste därem ot folkstyrelsen snart slå över 
i en despoti, ”m era olidlig än någon av Europas abso
luta m onarkier” . En sådan despoti, skrev han, ”skulle 
vara  m era total om också m era skonsam än caesarer- 
nas: den skulle förnedra m änniskorna u tan  a tt plåga 
dem. En sådan styrelse bryter inte v iljo rna utan upp
m jukar, böjer och styr dem . . . den återhåller, under
trycker, däm par, förslöar och den kommer slutligen 
a tt förvandla varje  folk till en h jo rd  av ängsliga och 
flitiga djur, med regeringen som herde.”

V id sidan av dessa liberaler, som av omsorg om 
den p rivata  äganderätten  och den politiska friheten 
var m otståndare till den allm änna rösträtten, fanns 
redan i början av 1800-talet and ra  som krävde fu ll
ständig demokrati. T ill dessa hörde u tilitaristerna i 
England, Jerem y Bentham  och Jam es M ill och något 
senare John Stuart M ill. Men det ä r betecknande att 
dessa tänkare förutsatte att även i en stat med allm än
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rösträtt medelklassen skulle bli utslagsgivande, den 
skulle just genom sin m ellanställning kunna m edla 
m ellan ytterligheterna och den skulle genom sina in 
sikter bli den stora massans ledare. F lertalet skulle 
förstå, a tt en begränsad statsm akt och ett stort u t
rymme för individuell självständighet låg i allas 
intresse och den ekonomiska likaväl som den politiska 
friheten skulle alltså kunna bevaras.

Den äldre liberalismens misstag

F rån  vår tids utsiktspunkt är det lä tt a tt fastslå att 
den äldre politiska liberalism en på vissa punkter var 
för optimistisk, på andra för pessimistisk. Dess tro på 
debattens värde, eller rä tta re  på dess förm åga att 
leda till k larhet och enighet, var ohållbar: dels kan 
m an i de flesta fall inte ta la  om en logiskt riktig lös
ning av sam hällsfrågan — det gäller m era en avväg
ning m ellan krav än ett val mellan slutledningar — 
dels är själva föreställningen om m änniskan som be
stäm d av ett välförstått intresse, vare sig för eget eller 
allas väl, orimlig. Å andra  sidan var den med de 
näm nda föreställningarna oförenliga pessimism, som 
i den genom förda dem okratin såg äganderättens och 
den politiska frihetens undergång, alltfö r mörk. Det 
fram går bäst av att vår tid anser politisk frihet och 
m ajoritetsstyre som lika väsentliga sidor av folksty
relsen. M en ingen kan, med tanke på samtidens d ik ta
torer, förneka att det låg ett uns av sanning i Tocque- 
villes ord om faran för a tt en med folkets stöd
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upprättad  despoti kunde förvandla m änniskorna till 
’"en h jord  av ängsliga och flitiga d ju r” .

Liberalismens omvandling

H ur liberalismen med friheten som fältrop verkade 
på andra om råden skall jag  ej söka angiva. L åt mig 
blott erinra om några ting. Den nationella självbe- 
stäm ningsrätten, de genom språk och tradition  sär
präglade folkens rä tt till självständighet eller å tm in
stone vidsträckt självstyrelse, blev snart ett inslag i 
liberalt tänkande. S taten—folket skulle vara  en 
individ i världen liksom den enskilda m änniskan 
inom nationen, och i tecknet av denna internationella 
individualism  var freden och sam arbetet tryggade — 
lika väl som inom nationerna. Genom upplysning 
skulle alla bli m edvetna om sitt sanna intresse och 
därm ed goda liberaler; skolläraren, sade lord Broug
ham under parlam entsdebatten 1832, är m äktigare 
än alla soldater i krigsrustning. Förespråkare för 
kvinnornas emancipation fram trädde redan vid denna 
tid under hänvisning till de liberala idéerna. Genom 
självstyrelse i kommunen och inom sam m anslutningar 
skulle individualism en förenas med frivillig och be
gränsad kollektiv verksamhet.

Den m iljö av idéer, ur vilken liberalism en i sin 
ursprungliga form växte fram , har avlösts av en s trä 
vare, m era skeptisk, kritisk och pessimistisk atmosfär. 
Orden förnuft, framsteg, lycka, jäm likhet och frihet 
är fortfarande honnörsord för de flesta men de ter
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sig nu m era komplicerade och m era problem atiska. 
Ingen tror nu på friheten som en nyckel till alla 
dörrar, ett svar på alla frågor. På de punkter där ordet 
är någorlunda entydigt har det mist mycket av sin 
auktoritet; den nationella självbestäm ningsrätten säk
ra r inte freden, det har vi få tt lära  oss, och den in ter
nationella frihandeln, i och för sig en långt m era 
avlägsen m öjlighet än för hundra år sedan, fram står 
lika litet som en kungsväg till m ellanfolklig gem en
skap. Den ekonomiska friheten kan ej längre ses blott 
som en frihet gentemot staten; statsingripandet kan 
tvärtom  vara ett medel att ge det utrym m e, det m ate
riella och andliga utrym m e för den enskilde som för 
alla är åtm instone en av sidorna i begreppet frihet. 
M edelklassen — hur man nu defin ierar ordet — har 
intet privilegium  på politisk visdom och kan, lika litet 
som den absolute m onarken dessförinnan, betraktas 
som det allm änna intressets m ålsm an; den äldre libe
ralism en rationaliserade här en önskedröm.

H ur liberalism en förändrats inför dessa ändringar 
i insikter och föreställningar skall jag  ej söka skildra. 
N ödvändigt är blott a tt erinra om att den gam la 
ekonomiska liberalismen är död, a tt socialreform is
men erkännes av alla utom ett få ta l föga kända teore
tiker, att dem okratin blivit inte bara  godtagen utan  
proklam erad som central. Det är främ st genom sitt 
patos för den politiska friheten och sitt m otstånd mot 
socialisering, som den nya liberalism en anknyter till 
liberalism en för hundra år sedan.
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Socialism en

O rdet socialism började användas några årtionden 
senare än ordet liberalism. I Frankrike finns belägg 
för ordet år 1832, i England år 1834; i Sverige tycks 
det ha dykt upp först under det stora revolutions- och 
orosåret 1848. N ågon klar och entydig m ening hade 
begreppet inte, och har det inte — lika litet som andra 
politiska beteckningar av liknande art. Men helt a ll
m änt kan det sägas innebära en strävan  att överföra 
äganderätten  eller i varje  fall kontrollen över p ro 
duktionsmedlen eller de viktigaste av dessa från en
skilda personer till en kollektiv enhet, vare sig hela 
sam hället eller kom m unerna eller sam m anslutningar 
av producenter; stundom har m an gått längre och 
krävt to talt avskaffande av all enskild äganderätt — 
tidigare betecknades denna varian t av socialism ofta 
som kommunism. T vå synpunkter har starkt fram trätt 
i m otiveringen för socialisering: m an har räknat med 
en gemensam planering av produktionen och i sam 
band härm ed krävt fullständig eller i varje  fall större 
ekonomisk och social jäm likhet.

Socialistiska tankegångar kan spåras hos m ånga 
tänkare sedan årtusenden tillbaka. I flerta let av de 
utopier, de dröm m ar om ett lyckligt och problem fritt 
samhälle, som fram ställts sedan Platons tid, finns det 
socialistiska inslag; ofta har man tänkt sig att all
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hushållning skulle bli gemensam och all äganderätt 
avskaffas. M en som politisk rörelse av betydelse föds 
socialismen under 1800-talet. A tt den gör det och att 
den kommer senare än liberalismen är ingen tillfä llig 
het. Båda åskådningarna har sin rot i 1700-talets 
rationalism ; båda har u tgått från  samma nyckelord, 
samma kungstankar, tron på förnuftets k raft a tt form a 
m iljö och m änniskor, tron på den jordiska lyckans 
betydelse, på fram steget, friheten och jäm likheten. 
Det var i en liberal atm osfär av politisk frihet som 
socialismen kunde växa sig stark.

Socialismen och liberalismen

M en sam tidigt kan den unga socialismen känneteck
nas som en reaktion mot den liberalism  som slog 
igenom med de am erikanska och franska revolutio
nerna i slutet av 1700-talet. De frågor den ställde 
innebar en kritik av den liberala doktrinen, under 
användning av sam m a grundläggande begrepp. V ad 
innebar, sade man, ordet frihet, om det blott brukades 
som ett värn  mot statsingripande på alla om råden? 
M änniskor kunde ju  leva, och flerta let m änniskor 
levde, i andlig  och lekam lig ofrihet under de ekono
miskt starkares välde alldeles oberoende av a tt staten 
inte längre var sam hällslivets herre och kontrollör. 
Vad betydde jäm likhet, om den var begränsad till 
likhet inför lagen — en lag som dock skyddade 
äganderätten  och arvsrätten  och fram tvang avtalens 
fullgörande. Om verklig jäm likhet kunde man inte
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tala, då m änniskorna var uppdelade i rika och fa ttiga 
och de senare i alla hänseenden — utom rent form ellt 
ju rid isk t — var säm re ställda än de förra. V ad inne
bar broderskap, om sam hället trots avskaffandet av 
någ ra  gam la ärftliga  privilegier förblev en social 
h ierarki? Det är betecknande a tt en första socialistisk 
rörelse uppstod under den liberalt färgade franska 
revolutionen, att denna rörelse fram trädde som fu ll
följ are av revolutionens egna principer, och a tt dess 
ledare, Babeuf och andra, efter en misslyckad sam 
m ansvärjning dömdes till döden. Även så till vida 
kunde socialismen sägas på en gång fu llfö lja  och 
avlösa liberalism en som den industriella revolutionen, 
fullbordad i det liberala borgerskapets regi, skapade 
den industriarbetarklass, som främ st kom att upp
bära  de socialistiska idéerna.

Owen och engelsk socialism

Det är främ st i England och Frankrike — den stora 
industriella och den stora politiska revolutionens län 
der — som vi under 1800-talets första årtionden möter 
föregångare till den m oderna socialismen. Den förste, 
vars anhängare kom att kallas socialister, var Robert 
Owen (1771 — 1858), en skicklig och fram gångsrik 
fabriksägare, som från  1813 till sin död i en m ängd 
skrifter verkade för ett slags kooperativ socialism. 
Industrialism ens svårigheter och faror berodde enligt 
Owen på konkurrenstankens godtagande genom en 
förvänd uppfostran; m änniskorna borde sam verka i
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stället för a tt tävla och v ilja  till sam verkan kunde 
inplantas hos alla genom en rationell utbildning. Lik
som m ånga andra av de äldre socialisterna utform ade 
Owen detaljerade p lanritn ingar för det fram tida 
sam hället. Den väsentliga sociala enheten skulle vara 
en kommun på 2 000—3 000 m änniskor med nästan 
total självstyrelse; småningom skulle hela världen 
bestå av dylika i fred och sam verkan arbetande små 
sam hällen. Ovillkorlig jäm likhet skulle råda  under 
en styrelse, bestående av m edlem m arna i den bästa 
åldern, 30—40 år. U ppfostran skulle vara  lika för 
alla, oberoende av kön, och denna uppfostran skulle 
i första rummet syfta till a tt hos m edborgarna göra 
känslan för det allm änna bästa helt dom inerande. För 
d etta  ändam ål var en gemensam uppfostran utom 
hem m et nödvändig; föräldrarnas kärlek till barnen 
gör dem oförmögna att uppfostra dessa väl, skriver 
Owen. H an var övertygad om a tt m iljön var avgö
rande för karaktärsbildningen; ”de m änniskor som 
placeras i denna rationella ordning kommer gradvis 
att bli så förnuftiga att de till slut alltid  tänker, kän
ner och hand lar förnuftig t” . N aiviteten  i denna 
tankegång kan inte dölja att här fram träder två för 
social radikalism  väsentliga drag: den optimistiska 
synen på människans naturliga anlag och tron på 
miljöns, uppfostrans bestäm m ande roll.

Den nya sam hällsordningen skulle enligt Owen 
skapas successivt och på fredlig väg, dels genom stat
liga experim ent och statlig uppm untran, dels och 
fram för allt genom enskilda initiativ. N åg ra  försök
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att bilda sam hällen efter Owens m önster gjordes i 
England och Förenta staterna, men u tan  varaktig  
fram gång. Statsm akterna ställde sig likgiltiga eller 
fientliga till Owens idéer, men under ett skede, om
kring 1830, upptogs hans tankar av en rad  brittiska 
fackföreningar och en slagkraftig  socialistisk rörelse 
syntes vara  under bildning. E fter några år bröt em el
lertid  owenismen samman, frihandelsproblem et trä d 
de i stället i förgrunden, och det är som grundläggare 
av den kooperativa rörelsen Owen kom att göra sin 
stora historiska insats.

F lera originella och talangfu lla  författare , som nu 
är glöm da utanför en krets av fackmän, fram trädde 
vid samma tid  i E ngland med kritik av det liberala 
systemet och vagt socialistiska planer. Jag  skall här 
blott näm na W illiam  Thom psons bok om ”Rikedo
mens fördelning”, John G rays ”Den m änskliga lyc
kan” och J. F. Brays ”O förrätterna mot arbetarklassen 
och hjälpm edlen härem ot” , alla  utgivna på 1820- och 
1830-talen. Gemensamt för dessa skrifter är a tt man 
u tgår från  utilitarism ens sats om ”största m öjliga 
lycka för största m öjliga an ta l” och härifrån  sluter 
sig till e tt krav på ekonomisk jäm likhet. F riheten i 
formell m ening h jälper inte det stora flerta let; i själva 
verket lever en m inoritet av rika på den väldiga 
fattiga m ajoritetens arbete. ”Slaveri i realiteten, om 
också inte till nam net, h ar alltid  varit, är och skall 
alltid  bli arbetarklassens lott i varje  land, där olikhet 
i egendom finnes i förbindelse med gradering i klas
ser” , skriver Bray. Om sam arbete trädde i stället för
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konkurrens skulle produktionen snabbt ökas därhän, 
a tt alla kunde leva i välm åga. Redan här fram föres 
alltså i m era allm än form de tankar som M arx några 
årtionden senare satte i system: A rbetarna är utsugna 
av kapitalisterna-företagarna; en m otsättning m ellan 
klasserna kännetecknar alla hittillsvarande sam häl
len; en överflödande produktion ligger inom räckhåll. 
Botemedlet ser m an i politisk dem okrati, statliga å t
gärder för förvärv  åt alla av jo rden  och andra p ro 
duktionsmedel, bildande av fria  producentorganisa
tioner. V arian terna  av m odern socialism — socialde
mokrati, syndikalism, kommunism — skym tar i denna 
tidiga engelska debatt. Den brittiska arbetarklassen 
påverkades starkt av dess idéer men den kartistiska 
rörelse, som om kring 1830— 1850 sam lade massor av 
arbetare, satte den politiska dem okratin som huvud
mål.

Fourier

Fransm annen Charles Fourier (1772— 1837), affärs
man och handelsresande, utgav sin första socialistiska 
propagandaskrift redan under N apolen I:s tid; med 
de sociala reform kraven förenades en stark nationell 
känsla och ett hot mot Frankrikes huvudfiende, E ng
land, som för tanken på de tyska angreppen mot 
”kräm arfolket” under detta sekel. Fouriers sociala 
utopi erinrar i mycket om Owens. Små sam hällen på 
omkring 1 800 personer skulle bildas för att m öjlig
göra ett intim t sam arbete. Dessa falanger eller fa-
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langstärer skulle styras av ett råd ; över fa langstärer- 
na skulle stå gradvis högre sam m anslutningar, i sista 
hand om fattande hela m änskligheten. A lla falangstä- 
rens m edlem m ar hade rä tt till anständig försörjning, 
men total jäm likhet krävde inte Fourier; de som satte 
in ett kapital vid falangstärens bildande och de spe
ciellt dugliga tillerkändes en ex tra  inkomst, och i viss 
om fattning skulle både äganderä tt och arvsrätt be
varas. På detta sätt skulle, skrev Fourier, den härskan
de principen ”det måste finnas m ånga fa ttiga för att 
några få  rika skall finnas” ersättas av grundsatsen 
”de fattiga måste n ju ta  av ett g radera t välstånd för 
a tt de rika skall vara  lyckliga” .

I sin motivering för dessa p laner fram förde Fourier 
synpunkter av en viss betydelse för den följande 
debatten. H an betonade starkt m otsättn ingarna m el
lan skilda sam hällsgrupper; den bestående ordningen 
betecknade han som ”en labyrin t av fientlighet, med 
en uppstigande trappa av hat och en nedstigande 
trappa av förakt” . Genom sam arbetet, associationen, 
skulle klassm otsättningarna försvinna trots a tt de 
ekonomiska olikheterna inte avskaffades. Fourier 
fram höll omväxlingens betydelse för trivseln och 
dekreterade att ett ständigt ombyte av arbete måste 
äga rum i falangstären. I and ra  hänseenden drev 
Fourier denna om växlingstanke till fantastiska kon
sekvenser. H an var på en gång sensualist och pedant; 
han skrev ner detaljerade regler för m athållningen i 
falangstären och likaså för det erotiska livet; män och 
kvinnor skulle jäm te en lagvigd m aka eller make ha
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rä tt till ett m indre antal m era stadiga och ett större 
antal m era tillfälliga erotiska förbindelser. Fouriers 
förkunnelse blev därför en av orsakerna till a tt den 
tidiga socialismen ofta betecknades som grov m ate
rialism , med den sinnliga n jutningen som mål.

Saint-Simon

Saint-Sim on (1760— 1825), medlem av en av F rank
rikes förnäm sta adelssläkter och under vissa tider 
fram gångsrik affärsm an och spekulant, är kanske den 
mest betydande av socialismens föregångsm än före 
M arx; i varje  fall hade han det största och mest o ri
ginella historiska perspektivet. D å jag  redogör för 
några av saint-simonismens grundtankar, u tgår jag  
främ st från den fram ställning av läran  som några 
lä rju n g a r publicerade kort efter m ästarens död och 
som v arit m era verksam än Saint-Sim ons egna re la
tivt svårtillgängliga arbeten; på vissa punkter inne
bär em ellertid denna fram ställning en radikalisering 
av den ursprungliga doktrinen.

I a lla  tider har människan, skriver Saint-Simon, 
utsugits av m änniskan; patricierna levde på plebejer- 
na, feodalherrarna på de livegna — nu utsugs a r
betarna av produktionsmedlens ägare, ” lä ttingarna” , 
enligt Saint-Simons terminologi. En tid h ar em ellertid 
kommit då det mänskliga förnuftet är i stånd att visa 
nödvändigheten av en väldig förändring och att ge
nom föra den. Trots den form ella jäm likheten finns 
ingen fri ståndscirkulation, den hindras av arvsrätten.
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A rbetaren  är form ellt fri, ty han är ej som förr bun
den vid jorden, men trots detta liknar hans ställning 
slavens under antiken; ”han kan inte fö rtjän a  sitt 
uppehälle annat än på de villkor, som erbjuds honom 
av en föga talrik  klass m änniskor som en lagstiftning, 
byggd på erövringens rä tt, bekläder med monopol 
på all rikedom ” . Den ordning, eller rä tta re  den brist 
på ordning, som råder är ej heller tjän lig  för produk
tionens utveckling. Liberalism en m edför oreda och 
planlöshet, den m edför också a tt goda m änniskor 
bedras och ruineras av de listiga. De som blir arbets
lösa kan ej trösta sig med a tt efter m ånga år jäm lik 
het ånyo kommer att uppstå mellan tillgång och efte r
frågan  på arbetskraft. ”Den sociala om vårdnaden 
måste se till a tt industriens erövringar inte kommer 
a tt likna krigets och begravningsm arscherna blandas 
med hym nerna till g läd jen .” Den tid närm ar sig, ”då 
folken kommer att överge en oreflekterad och förv ir
rad  liberalisms fanor för a tt med hänförelse in träda 
i ett tillstånd av fred och lycka” . D å skall ”m änni
skans exploatering av m änniskan” ersättas av ”jo r
dens exploatering av de sam verkande m änniskorna” ; 
”envar skall arbeta efter sin förm åga och erhålla vad 
hans arbete är v ä r t” .

H ur skall det gå till? Sam hällena skall organiseras 
som väldiga producentföreningar — genom arvsrät
tens upphävande skall staten småningom, utan våld 
eller svåra brytningar, bli ägare till a lla  produktions
medel. Med hänsyn till allas gem ensam ma bästa skall 
produktionen planläggas; det allm änna i stället för
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det enskilda intresset skall bli avgörande. Saint-Simon 
tänker sig em ellertid inte vare sig ekonomisk eller 
social jäm likhet; de duktiga skall belönas för sina in
satser och de skall — som chefer för de stora banker, 
inom vilka fram tidsplanerna utarbetas — bli sam häl
lets verkliga ledare. På detta sätt ”organiseras arbetet, 
allt sam m anlänkas, allt förutses; arbetsfördelningen 
fulländas, och föreningen av allas ansträngningar blir 
för varje  dag m äktigare” . Fram steget skall fortsätta, 
men den nya ordningen är definitiv i den meningen 
a tt den ” förverkligar den för fram steget mest gynn
samma politiska lä ran ”.

D et dom inerande socialistiska inslaget i denna 
tankegång är uppenbart. Men Saint-Sim on — m indre 
hans lä rjungar — fram hävde i så hög grad  den in
tellektuella elitens betydelse, den ledande ställning 
affärscheferna skulle ha och statens rä tt att d irigera 
de enskilda, a tt hans lära  även kunnat ses som en 
föregångare till fascismen. Det kan tilläggas att ingen 
bok i sam tiden påm inner så mycket om Saint-Simon 
som am erikanaren Jam es Burnhams bekanta fö ru t
sägelse om ”D irektörernas revolution” .

A ndra  franska socialister

A ndra franska socialister under 1800-talets förra 
hälft var m era inriktade på om edelbar aktion, ofta 
genom en våldsam  om störtning av den bestående 
ordningen; medan den i fredliga och legala form er 
genom förda förändringen fått hävd i England, hade
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revolutionen i Frankrike blivit något av en tradition. 
Bland dessa radikala socialister var Joseph Proudhon 
(1809— 1865) den teoretiskt mest betydande. H an  var 
starkt påverkad av den tyske filosofen Hegel och u t
vecklade sin åskådning i dennes egendom liga dialek
tiska schema. Gemenskapen i arbete och egendom var 
det ursprungliga; sedan kom den privata ägande
rä tten  till produktionsm edlen som innebar ett fö r
nekande av den m änskliga gem enskapen; syntesen 
skulle utgöra ett frihetens sam hälle med besittnings
rä tt för den enskilde men äganderätten  till de vik
tigare produktionsm edlen hos kollektiva grupper. Då 
kapital skapades genom att någ ra  tillägnade sig 
andras arbete, förklarade Proudhon a tt ”egendom är 
stöld” . V arje rent politisk revolution ledde blott till 
ombyte av härskare, skrev Proudhon, och varje  sty
relse verkade i ett fåtals intresse; ”den allm änna röst
rätten , det im perativa m andatet, representanternas 
ansvarighet . . . allt detta är barnsligheter” . På denna 
väg blev Proudhon snarare anarkist än socialist: stats
m akten måste avskaffas och m änniskorna leva i fria 
sam m anslutningar. Sam tidigt arbetade Louis Blanc 
för en socialisering genom av staten uppbyggda före
tag och Auguste Blanqui sökte förbereda ett a rbetar
uppror i vagt socialistiskt syfte. N ågon organiserad 
arbetarrörelse uppstod inte vid denna tid i F rank
rike, men en revolutionär socialism fram trädde under 
revolutionsåret 1848; krossandet av jun i-upproret 
detta år innebar för lång tid  fram åt en seger för 
antisocialistiska, auktoritära stäm ningar genom N a
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poleon III:s  om den m oderna fascismen påm innande 
regim.

1848 års revolutionsrörelser runt om i Europa stod 
främ st på liberal grund, med kraven på demokrati 
och nationell självbestäm ningsrätt i första rummet, 
ö v e ra llt fram trädde em ellertid socialistiska asp ira
tioner vid sidan av de dem okratiska kraven, och socia
listiska intellektuella och arbetare deltog i upproren 
eller upprorsrörelserna i Paris, Rom, W ien, Berlin och 
flerta let and ra  europeiska huvudstäder. Det ä r efter 
1848 som m an överallt börjar ta la  om socialismen — 
socialismen som ett frihetens och rättfärdighetens 
rike, eller, och det ä r den m ening som under några 
decennier på 1800-talet blir härskande, socialismen 
som ett oinskränkt, halvt anarkistiskt m assvälde, med 
religionens undergång, fam iljens upplösning, våld 
och terro r som konsekvenser.

M arx och Engels

U nder den korta tiden av revolutionära stäm ningar 
och förhoppningar publicerade två unga tyskar, Karl 
M arx och Friedrich Engels, en liten skrift, som san
nolikt varit av större betydelse som socialistisk urkund 
än allt vad som skrivits förr eller senare — D et kom
m unistiska manifestet. M arx och Engels var väl be
redda för sitt värv, både genom bokliga studier och 
personlig kännedom  om förhållandena i England och 
Frankrike. Deras skrift — och andra  arbeten som de 
utgav — kan ses som en lysande sam m anfattning av
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äldre socialistiska teorier och erfarenheter, system a
tiserade enligt Hegels filosofiska schema. För dem 
fram stod de äldre socialistiska fö rfa tta rna  som utopis
ter, under det a tt de själva trodde sig vetenskapligt 
kunna bevisa socialismens historiska nödvändighet. 
Deras tankegång var, i största korthet, följande. E fter 
ett ” förhistoriskt” skede, då m änniskorna levde utan 
statsstyrelse och u tan  egentliga produktionsm edel — 
i frihet och fattigdom  — hade effektiva medel för n a 
turens u tny ttjande uppfunnits och sam tidigt hade en 
klyvning i sam hällsklasser, ägare av produktions
medel och hos dessa ägare anställda, uppstått och 
staten hade bildats som ett organ för ägarnas, 
härskarnas, välde över den stora massan. U nder histo
riens gång har produktionen förändrats, klassuppdel
ningen har reform erats; kvar står em ellertid under 
hela denna epok av fram steg klyvningen i ägare och 
anställda, i utsugare och utsugna, med staten som 
skyddsvakt för de ekonomiskt starkare. N u närm ar 
sig, med den industriella revolutionen, den tid  då 
produktionen räcker till för a tt ge alla  välstånd. T en 
densen är egendomskoncentration hos ett få ta l kapi
talister, m ellanklassernas försvinnande, de egendoms- 
lösas, proletärernas, utarm ning och ökning i antal — 
men denna tendens förbereder den sociala revolutio
nen: äganderätten  till produktionsm edlen överföres 
från  några få till alla, uppdelningen i samhällsklasser 
försvinner och själva statsstyrelsen avvecklas. M änsk
ligheten har fullbordat sin långa vandring  från  u r
tidens frihet och fattigdom  till fram tidens frihet och
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rikedom.
M an kan tvista om — och m an h ar sedan ett å r 

hundrade tv istat om — på vad sätt M arx och Engels 
tänkte sig a tt m ålet — det ofrånkom liga målet — 
skulle nås. T rodde de på en våldsam  om välvning med 
en ”proletariatets d ik ta tu r” eller på en fredlig  utveck
ling i dem okratiska former? Säkert är a tt de anbefall
de arbetarna att v a ra  politiskt verksam m a och att de 
åtm instone i vissa sam m anhang tänkte sig en succes
siv utveckling mot socialism genom sociala reform er 
och en gradvis socialisering. T ill stor del måste deras 
oerhörda infly tande likväl förklaras m ed att de insatte 
socialismen i ett väldigt historiskt perspektiv och att 
de ansåg sig kunna bevisa inte blott socialismens 
värde utan också a tt rörelsen måste  segra.

Senare socialism

Redan under fö rra  hälften  av 1800-talet fram träder 
alltså, om också vagt och trevande, de tendenser som 
är av vikt i m odern socialistisk debatt. Kommunismen 
säger sig anknyta till M arx, då den proklam erar ett 
m aktövertagande genom våld och ett långt skede av 
dik tatur såsom ett medel a tt socialisera samhället. 
Syndikalism en med sin tro på fria  producentsam m än- 
slutningar har en rad  föregångare i tid ig  fransk och 
engelsk socialism. Socialdem okratin som i V ästerlan
det varit den starkaste rörelsen, h ar bevarat idéer 
och stäm ningar från  äldre tid sam tidigt som den på
verkats av andra rik tn ingar och i sin tur påverkat
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dessa. D em okratin har kommit a tt fram stå som ett 
ostridigt värde, de sociala reform erna utan  social 
revolution som väsentliga medel till förbättring, stats
verksam heten som ett instrum ent i fram stegets tjänst. 
D ebatten om själva socialiseringsfrågan — frågan  om 
sam hällets övertagande av produktionsm edlen — har 
i allt högre grad  koncentrerats till synpunkter, som 
i äldre tid  föga beaktades: leder socialisering till ökad 
produktion, ä r den förenlig med politisk frihet, är 
social u tjäm ning m öjlig u tan  socialisering? D et är 
främ st på dessa punkter som inom dem okratins ram 
socialism och liberalism  — under senare tid  förenade 
i värderingen av dem okratin och socialreform erna — 
fortfarande fram står som stridande riktningar.
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Partiväsendet i Sverige

R IK SDAG SPAR TIER OCH RIK SPA RTIER

Partierna före dem okratins genombrott

P artierna  i Sverige har uppstått på olika sätt. En del 
började som riksdagspartier. Sådana partier med rikt 
utvecklad parlam entarisk organisation fanns redan 
under 1700-talet, då h a tta r och mössor käm pade om 
m akten i frihetstidens riksdag. Frihetstidens upplös
ning bragte för en lång tid partiväsendet i vanrykte. 
U nder ståndsriksdagens slutskede fanns vid olika 
tillfä llen  kom binationer inom riksdagen, som kan 
karakteriseras som partier, men de saknade fast orga
nisation och varaktig  betydelse. S tåndsm otsättningar
na försvårade uppkomsten av parlam entariskt infly
telserika partie r av bestående art. Först efter repre
sentationsreform ens genom förande 1866 uppstod på 
nytt välorganiserade partier.

U nder senare hälften  av 1800-talet fick p a rti
väsendet å ter fasta former. D et gällde då a lltjäm t 
riksdagspartier. I valkretsarna valdes riksdagsm än
nen främ st på grund av det personliga förtroende de 
å tn jö t bland sina väljare. Först sedan de kom till 
riksdagen anslöt de sig till en partigrupp. M ed riks
dagens växande faktiska infly tande uppstod em eller
tid  behov av a tt organisera v ä lja rn a  till ett pålitlig t 
stöd för riksdagspartierna, så a tt dessas styrka och 
inflytande på längre sikt bevarades. Så uppstod riks
partier.
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A ndra partier uppstod som rikspartier. Redan 
innan de fick företrädare i riksdagen, hade de bildats 
som organisationer för a tt göra propaganda för tid i
gare orepresenterade grupper eller åsiktsriktningar 
och för a tt organisera de röstberättigade v ä lja rn a  
med syfte att få representanter invalda i riksdagen 
och kom m unala försam lingar.

R epresentationsreform en 1866 skapade fö ru tsä tt
n ingar för uppkomsten av ett m odernt partiväsen. 
Redan 1867 bildades lan tm annapartiet av andra 
kam m arens bondedom inerade m ajoritet. E fter hand 
uppstod även partigrupper av liberal och konservativ 
art i båda kam rarna. L an tm annapartie t splittrades 
1888 på tu llfrågan  i en frihandelsvänlig  och en pro
tektionistisk grupp (gamla lan tm annapartie t och nya 
lantm annapartiet). I första kam m aren tillkom samma 
år ett välorganiserat protektionistiskt parti.

Form ellt sett förenades de båda lan tm annapartier
na 1895, men det lan tm annaparti som bildades u t
vecklades efter hand till ett ren t konservativt parti. 
D et sammanslogs 1912 med den konservativa p arti
grupp som i andra kam m aren representerade stadsin- 
tressena. De m era liberala bönderna gled över till det 
liberala partiet. Därm ed blev partiuppdelningen i 
båda kam rarna likartad  och m arken förberedd för en 
sam m anslagning av kam m arpartierna till riksdags
partier, som om fattade båda kam rarna. D etta skedde 
för de liberalas del redan 1900, då det liberala sam
lingspartiet bildades. För högern dröjde det formellt 
sett ända till 1934, då riksdagshögern bildades av
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första kam m arens nationella parti och andra kam m a
rens lan tm anna- och borgareparti.

De dom inerande politiska frågorna mot slutet av 
1800-talet var tullfrågan och rösträttsfrågan. Kring 
dessa uppstod stora organisationer med bred folklig 
anslutning. De blev utom parlam entariska påtryck
ningsgrupper, som genom sin agitation ville förm å 
statsm akterna till ett avgörande i dessa båda frågor 
mot protektionism  och för dem okrati. T ullvännerna 
hävdade åsikter som i riksdagen främ st företräddes 
av de konservativa, m edan frihand lare och rösträtts- 
vänner i riksdagen stöddes av de liberala grupperna. 
T u llfrågan  och rösträttsfrågan beredde vägen för de 
konservativa och liberala riksorganisationer som upp
stod kring sekelskiftet.

M ed bildandet av den liberala frisinnade lands- 
föreningen år 1902 och det konservativa allm änna 
valm ansförbundet 1904 fick sam tliga i riksdagen 
företrädda partigrupper stödorganisationer i verkliga 
rikspartier. D et socialdemokratiska partie t hade u r
sprungligen bildats som ett riksparti (1889). Betydel
sen av lokala och nationella partiorganisationer öka
des, sedan den proportionella valm etoden genomförts 
i sam band med 1907—09 års rösträttsreform . M öj
ligheterna för enskilda politiker a tt bli invalda i riks
dagen utan stöd av en partiorganisation försvagades. 
De är num era praktiskt taget obefintliga.

Partiutvecklingen efter 1911, då allm än rösträtt 
för män för första gången tilläm pades vid val till 
and ra  kam m aren, fram går av fö ljande diagram .
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De nuvarande partierna

Högerpartiet. N ä r den m oderna partib ilden började 
ta form vid sekelskiftet, fanns inom både första och 
andra kam m aren organiserade partie r som företrädde 
konservativa intressen. Första kam m aren hade sedan 
1888 dom inerats av kam m arens protektionistiska, 
”stora” parti. M oderata elem ent inom kammaren, 
både utom och inom det stora partie t, bildade år 1905 
en egen partigrupp, som likaledes hade klar höger
karaktär. Först 1912 förenades de båda högerpartier
na till första kam m arens nationella parti.
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I and ra  kam m aren samlades de konservativa främ st 
i det protektionistiska nya lantm annapartiet. N är de 
båda lan tm annapartierna återförenades 1895, domi
nerade de konservativa alltjäm t. M era radikala 
landsbygdsrepresentanter sökte sig över till det libe
ra la  lägret. Om kring ett årtionde senare började 
konservativa stadsrepresentanter fram träda som en 
särskild partigrupp i andra kammaren. Å r 1906 b ilda
des i and ra  kam m aren en ny högergrupp i nationella 
fram stegspartiet. Det bestod av m oderata landsbygds- 
och stadsrepresentanter.

De konservativa partierna i kam m aren decimerades 
efter 1911 års val, det första efter 1909 års rösträtts- 
reform . År 1912 sammanslogs de till lantm anna- o ch ?  
borgarepartiet. Först från  1935 års riksdag uppträdde  ̂  
högerpartierna i första och andra kam m aren också \ 
form ellt som ett enda riksdagsparti, riksdagshögern. ' 
A llm änna valm ansförbundet döptes om 1938 och 
fram trädde därefter som högerns riksorganisation. 
Som partibeteckning använder högern sedan 1952 
nam net högerpartiet.

U nder 1900-talets tre första decennier intog högern 
en stark ställning i svensk politik. Dess dom inerande 
gestalt var ända fram  till 1935 A rvid Lindm an. H an 
var två gånger chef för högerregeringar, 1906— 11 
och 1928—30. Regeringen H am m arskjöld, som till
kom under den konstitutionella krisen 1914, var i 
huvudsak en äm betsm annaregering men kunde i stort 
räkna med ett pålitligt stöd från högerpartierna i båda 
kam rarna. H ögerpräglade regeringar satt också 1917
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(Swartz) och 1923—24 (Trygger). E fter 1930 har 
högern endast en gång, som medlem av det andra 
världskrigets sam lingsregering, varit i regerings
ställning.

Högerns tidigare i stort sett negativa inställning 
till politisk dem okrati och social reform politik har 
länge u tg jort en belastning för partiet. E fter 1928 gick 
högern oavbrutet tillbaka ända fram  till 1950. Från 
att ha varit ett av riksdagens två största partier redu
cerades högern, som efter L indm an hade först Gösta 
Bagge (1935—44) och därefter F ritiof Domö (1945— 
49) till partiledare, vid 1948 års val till riksdagens 
m insta borgerliga parti. Först under Ja r l H jalm arson 
(1949— 61) återvann högern en del av den tidigare 
förlorade andelen av väljarna .

Bondeförbundets sam verkan med socialdemokra
terna i koalitionsregeringen 1952—57 och folkpartiets 
svårigheter a tt hålla sam m an sina väljare  i ”pensions- 
v a le t'’ 1958 gav högern under någ ra  år en gynnsam 
yttre konjunktur. U nder två år, 1958—60, var högern 
det största oppositionspartiet i and ra  kammaren. 
Valen 1960 och 1964 betecknade därefter en påtaglig 
nedgång. D enna följdes av inre bry tn ingar som å te r
speglades bl. a. i ett par ledarskiften. H jalm arson 
avgick 1960 och efterträddes av G unnar Heckscher. 
Sedan denne misslyckats a tt sam la partie t och vända 
nedgången, tvingades han a tt träd a  tillbaka 1965. Ny 
ledare blev den dittillsvarande partisekreteraren 
Yngve Holmberg.
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Centerpartiet. De sista spåren av det en gång m äk
tiga lantm annapartiet försvann när andra kammarens 
lantm anna- och borgareparti bildades 1912. Följande 
år grundades på nytt ett u tpräg la t jordbrukarparti 
i bondeförbundet. T vå år senare bildades ännu ett 
rent bondeparti, jordbrukarnas riksförbund. Båda de 
nya partie rna  fick in representanter i andra kam m a
ren vid 1917 års val. År 1922 sammanslogs de och 
antog därv id  det äldre och större partiets namn, 
bondeförbundet.

Bondeförbundet vann snabbt betydande tillslutning 
från  bondeväljare, som tidigare stött högern eller de 
liberala. V id 1932 års val passerade det de folkfri
sinnade och efter folkpartiets stora fram ryckning 1948 
blev bondeförbundet, som fortsatt sin frammarsch, 
starkare än det mycket decim erade högerpartiet. År 
1952 gick partie t tillbaka och blev åter det näst m insta 
av riksdagens partier. Den positionen behöll partie t 
också efter 1960 års val, trots a tt det då erhöll sitt 
dittills största antal röster. E fter 1964 års val blev 
partie t dock åter det tred je  i storleksordning i andra 
kam m aren, trots något färre  röster än högern.

Bondeförbundet har i egenskap av ett m ellanparti 
vid flera tillfällen  kunnat spela en central roll i svensk 
politik. E fter 1932 års val efterträdde det i realiteten 
de liberala grupperna som den svenska politikens 
”vågm ästare” . Genom kompromissuppgörelsen 1933 
(”kohandeln”) gav partie t sitt stöd åt socialdemokra
ternas krispolitik. U nder åren 1933—36 lämnades 
stödet utan regeringssam verkan och från  1936—39
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i en koalitionsregering. Som m otprestation m edverka
de socialdem okratin till reform er, som gav kon
tinuerlig avsättning och goda inkom ster åt jordbruket.

Bondeförbundets ledare under denna tid var Axel 
Perhsson-Bram storp, som under någ ra  korta som m ar
m ånader 1936 också var chef för den hittills enda 
bondeförbundsregeringen. D enna ”sem esterregering” 
var närm ast a tt betrakta som en expeditionsregering 
före valet 1936. År 1939 in trädde partie t i krigstidens 
nationella sam lingsregering, vid vars upplösning 1945 
det övergick i opposition. Å r 1951 in trädde partie t på 
nytt i en koalitionsregering tillsam m ans med social
dem okraterna. D enna koalition upplöstes sex år se
nare. Partiets ledare sedan 1949 är G unnar H edlund.

Jordbruksbefolkningens snabba tillbakagång har 
lett till att partiets prim ära välj arunderlag  försvagats. 
P artie t har på olika sätt sökt neutra lisera denna u t
veckling. F rån 1947 fram trädde det som landsbygds- 
parti i stället för enbart bondeparti (landsbygdspar- 
tiet bondeförbundet). Tio å r senare antog partie t 
nam net centerpartiet bondeförbundet, med tonvikten 
på det första ledet. N um era fram träder partie t under 
nam net centerpartiet.

C enterpartiet är mycket välorganiserat. Dess press 
ä r dock svag och dess m edlem srekrytering underlättas 
inte av kollektivanslutning av andra, i princip opoli
tiska organisationer. I realiteten torde dock partiets 
verksam het tidvis ha gynnats tack vare särskilt den 
fackliga lantbruksorganisationen RLF:s strävan att 
stärka jordbrukarnas klassm edvetande. Denna mål-
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sättning stäm m er väl med centerpartiets egen; fler
talet av RLF:s ledare tillhör detta parti.

Folkpartiet. E fter representationsreform en 1866 b il
dades tidvis relativt välorganiserade riksdagsklubbar 
eller partier av liberal karaktär. N är lan tm annapar
tiet sprängts 1888, blev det frihandelsvänliga ”gam la” 
lantm annapartiet i andra kam m aren en naturlig  
sam lingspunkt för liberala m otståndare till den seg
rande Protektionismen. Vid dess sida fanns en täm 
ligen stor grupp stadsrepresentanter. De bildade ett 
”centerparti” , som inrym de såväl m oderata som libe
ra la  frihandelsanhängare. E fter lantm annapartiets 
återförening 1895 till en huvudsakligen protektionis
tisk och konservativ partibildning, uppstod ett par 
frihandelsvänliga, liberala grupper i andra kam m a
ren. År 1900 konsoliderades de liberala grupperna 
till det liberala sam lingspartiet. U nder åren 1906— 14 
var partie t det största i andra kam m aren. T första 
kam m aren uppstod först efter 1907—09 års rösträtts- 
och valreform  en liberal partigrupp.

U nder Karl Staaffs ledning var det liberala sam 
lingspartiet med socialdemokratiskt stöd den drivande 
kraften  bakom strävandena a tt dem okratisera och 
parlam entarisera statsskicket. S taaff var statsm inister /  
två gånger, 1906 och 1911 — 1914, då han avgick efter 
en konflikt med kungam akten. H an efterträddes av 
Nils Edén, som 1917 bildade den första svenska m ajo- 
ritetsparlam entariska regeringen tillsam m ans med 
socialdemokraterna. Regeringens främ sta insats blev
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att fullborda det svenska statsskickets dem okratise
ring.

N är detta mål förverkligats, förlorade det liberala 
sam lingspartiet sin ställning som det ledande reform 
partiet i svensk politik. År 1923 ledde den då aktuella 
frågan om förbud mot alkoholförsäljning till a tt p a r
tiet splittrades. Av de två grupper som uppstod efter 
partisprängningen var den som om fattade förbuds- 
anhängarna starkast. Den bildade de folkfrisinnade 
under C arl G ustaf Ekmans ledning och förfogade 
över den gam la liberala valorganisationen. Förbuds- 
m otståndarna, det liberala partie t, förblev hela tiden 
en parlam entariskt mycket svag grupp men stöddes 
av flerta let av det liberala sam lingspartiets ledande 
män. In te bara socialdem okraterna u tan  även högern 
var nu starkare än de båda liberala partie rna  tillsam 
mans. T rots sin svaghet kunde dock dessa, främ st de 
folkfrisinnade, spela en viktig, tidvis utslagsgivande 
roll under m inoritetsparlam entarism ens tid  (1920— 
33). Inget parti förfogade ensamt över en självständig 
riksdagsm ajoritet och någon m ajoritetskoalition kun
de inte bildas. Vid två tillfällen, 1926—28 och 1930— 
32, kunde de folkfrisinnade i regeringsställning spela 
vågm ästare under den skicklige parlam entarikern  
C. G. Ekmans ledning.

E tt par år senare återförenades de båda liberala 
partie rna  och bildade det nuvarande folkpartiet. P a r
tiets ledare var under dess första tio å r G ustaf A n
dersson i Rasjön. Sedan bondeförbundet och social
dem okraterna inlett sitt politiska sam arbete, spelade
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folkpartiet tillsammans med högern ända fram  till 
1939 den otacksamma rollen av en politiskt vanm äk- 
tig opposition. M ellan åren 1939 och 1945 befann sig 
folkpartiet åter i regeringsställning genom sin m ed
verkan i krigsårens nationella sam lingsregering.

E fter sam lingsregeringens upplösning 1945 inledde 
partiet en ny era, präglad  av intensiv opposition mot 
den socialdemokratiska regeringen. Sedan 1944 hade 
partiet en ny ledare, Bertil Ohlin, under vilkens led 
ning partie t efter en utom ordentlig fram m arsch år 
1948 erövrade ställningen som det största oppositions
partie t i andra kammaren. Folkpartiet förlorade den
na position genom upplösningsvalet 1958 men å te r
vann den med knappast m öjliga m arginal 1960. Valet 
1964 m edförde en viss konsolidering av dess ställning. 
Ohlin läm nade partiledarposten 1967 och efterträddes 
av Sven W edén.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Socialis
tiska idéer började på allvar utbredas i Sverige under 
1880-talet. Det skedde under inspiration av tysk och 
dansk socialdemokrati, från  vilken den svenska 
socialismens första agitator, skräddarm ästaren August 
Palm, häm tade bestående intryck. Socialismens snab
ba fram gång bland Sveriges industriarbetare under
lättades av fackföreningarnas positiva intresse för den 
nya politiska rörelsen. Å r 1889 bildades Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti.

Svensk socialdemokrati utgick från  M arx men u t
vecklades snabbt i rent revisionistisk riktning. Sociali
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seringen tänktes ske u tan  våldsam m a om störtningar. 
T rots partiets revisionistiska attityd  betonades det till 
en början  ofta att revolutionen kunde bli nödvändig, 
om det socialistiska slutm ålet inte kunde vinnas under 
fredlig utveckling. Revolutionära rik tn ingar har tid 
vis och med växlande styrka protesterat mot partiets 
m oderata huvudlinje.

H ja lm ar B ranting invaldes 1896 i and ra  kam m aren 
med stöd av liberala röster. Å r 1903 valdes ytterligare 
tre socialdemokrater, och vid det sista valet före 
andra kam m arens dem okratisering växte den social
dem okratiska andrakam m argruppen till 36 ledamö- 

^~ter. Det första valet efter den allm änna rösträttens 
genom förande (för män), 1911, innebar det stora 
parlam entariska genom brottet för socialdemokratin. 
A lltsedan 1914 års andra val har partie t varit det 
största i and ra  kam m aren. I första kam m aren blev 
socialdem okraterna det största partie t efter författ- 
ningsreform en sju år senare.

V alfram gången 1911 ställde socialdem okraterna 
inför frågan hur partie t borde ställa sig till att fungera 
som regeringsparti. Redan vid sitt bildande hade 
partie t vägrat a tt avvisa varje  form  av sam verkan 
med de andra, ”kapitalistiska” partierna. Å r 1914 
u ttalade sig socialdemokratin för regeringssam verkan 
med det liberala partiet.

D enna samverken etablerades 1917 genom den libe
ral-socialdem okratiska koalitionsregeringen. V änster
grupper inom det socialdemokratiska partie t ansåg 
dock att koalitionspolitiken visade a tt partiet höll på
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a tt förborgerligas. Sam verkan med liberalerna bidrog 
därför till en partisprängning, som huvudsakligen av 
andra skäl kom till stånd 1917. Sprängningen ledde 
till att det vänstersocialistiska partie t bildades. Det 
kom under den kommunistiska marxismens inflytande 
och u r partie t utvecklades snart ett rent kommu
nistiskt parti.

Socialdem okratin övergav inte b ara  den m arxis
tiska grundvalen. E fter hand sköts även socialise
ringstanken i bakgrunden. Tonvikten lades i stället 
på sociala reform er, inkom stutjäm ning skattevägen, 
full sysselsättning och statskontroll över viktigare 
sektorer av samhällsekonomin. Endast då det en
skilda näringslivet inte förm ådde vidm akthålla god 
eller full sysselsättning, skulle staten själv in träda 
som arbetsgivare i större skala. Det dröjde ända till 
1930-talet, innan partie t kunde om sätta sina revide
rade teorier i praktisk politik. De rent socialdemokra
tiska regeringar som Branting bildade (1920, 1921 — 
23 och 1924— 26, efter B rantings död 1925 med 
Rickard Sandler som statsm inister) var alla m inori
tetsregeringar. På det parlam entariska planet kunde 
de aldrig  åstadkom m a mer än den borgerliga vänstern 
var beredd a tt acceptera.

Den ekonomiska världskrisen omkring 1930 d rab 
bade både arbetare och jordbrukare. N är socialdemo
kraterna 1932 kom i regeringsställning kunde de med 
stöd av bondeförbundet inleda en ekonomisk politik 
med konjunkturstim ulerande syfte och genom föra 
långtgånde sociala reform er. Å r 1936 befästes sam 
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verkan mellan de båda partie rna i en koalitionsrege
ring. Socialdem okraterna h ar sedan 1932, med u n 
dantag för det korta sem esteravbrottet sommaren 
193C, oavbrutet befunnit sig i regeringsställning.

K rigsutbrottet 1939 följdes snart av en dem okra
tisk sam lingsregering — endast kom m unisterna hölls 
utanför — med socialdemokratisk dominans och led
ning. U nder kriget vann socialdem okraterna m ajo ri
tet i båda kam rarna, och när koalitionsregeringen 
upplöstes 1945, bildades den första rent socialdemo
kratiska m ajoritetsregeringen under P. A. Hansson, 
som dog 1946 och efterträddes av T age E rlander. N är 
partie t därefter sakta började se sin absoluta dom i
nans i riksdagen rubbad, blev tanken på en koalition 
med bondeförbundet på ny tt aktuell. Den kom till 
stånd på hösten 1951 och bestod till 1957. Vid valen 
1958 och 1960 återerövrade partie t delvis de tidigare 
under 1950-talet förlorade positionerna.

Vänsterpartiet kommunisterna. Det vänstersocialis
tiska partiet, som 1917 bröt sig ut ur det socialdemo
kratiska partiet, anslöt sig 1919 till den kommunistiska 
internationalen. T vå år senare (1921) sprängdes det 
vänstersocialistiska partie t i två partier. Den större 
gruppen bildade Sveriges kommunistiska parti (Sek
tion av den kommunistiska internationalen).

Det kommunistiska partie t h ar alltid  varit mycket 
svagt. Sin största styrka nådde det vid andrakam m ar- 
valet 1944 och kom m unalvalen 1946, då partie t kunde 
tillgodoräkna sig mycket av den prestige och respekt
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Sovjetunionen åtn jöt på grund av sina fram gångar 
under det andra världskrigets senare skede. Vid 
valen 1944 till andra kam m aren fick partie t 10,3 
procent och vid komm unalvalen 1946 11,2 procent 
av sam tliga röster. U nder de fö ljande valen, t. o. m. 
kom m unalvalen 1962, nådde det a ldrig  över fem pro
cent av de angivna rösterna.

Det kommunistiska partiets utveckling i Sverige 
har präglats av m otsättningar m ellan anhängare av 
den M oskvadirigerade in ternationella kommunismen 
och förespråkare för ett m era självständigt svenskt 
kommunistiskt parti. Den officiella partilin jen  har i 
regel fö reträtt den internationella kommunismen. 
Först under de a llra  senaste åren syns en förändring 
ha skett i detta hänseende. Ledarskiftet 1964, som 
ledde till a tt H ilding H agberg efterträddes av C.-H. 
Hermansson, har följts av en snabb förändring av 
kommunisternas politiska ansikte. D enna kan karak
teriseras som en senkommen anpassning till den 
svenska demokratins uttrycksform er och en officiellt 
deklarerad anslutning till dess grundläggande poli
tiska värderingar. Nam nbytet på våren 1967, som fö r
vandlade Sveriges kommunistiska parti till V änster
partie t komm unisterna och det sam tidiga antagandet 
av ett ny tt partiprogram  har u tg jo rt den y ttre be
kräftelsen på dessa förändringar.

Partiets fortgående förändring till ett socialistiskt 
vänsterparti har lett till a tt den nedgående trenden 
sedan 1948 års val har brutits. U nder de båda senaste 
valen har kommunisterna ökat sin andel av valm ans-
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kåren. T rots sin bestående parlam entariska svaghet 
har kom m unisterna alltsedan 1958 i princip h aft den 
parlam entariska m aktbalansen i and ra  kam m aren i 
sina händer. Deras stöd h ar tidvis varit nödvändigt 
för a tt socialdem okraterna skulle kunna vinna m ajo 
ritet över den borgerliga oppositionen. K om m unister
na har dock aldrig  u tn y ttja t sina taktiska m öjligheter. 
P artie t föredrar en ’arbetarregering” fram för en 
borgerlig regering.

N ya  partier. Det svenska partiväsendets stora stabili
tet kan förklaras på olika sätt. Den nuvarande p a rti
uppdelningen torde i stort sett m otsvara väljarnas 
behov av politiska uttrycksm edel. De rättsliga g rund
valarna för partiernas verksamhet, sådana de fast
lagts i lagen om val till riksdagen, och partiernas allt 
större beroende av riksom fattande massmedia, inte 
minst radio och TV, gör det svårt för nya partier att 
v inna inträde i riksdagen. Det statliga ekonomiska 
stödet till partierna är utform at på ett sådant sätt att 
endast redan etablerade partie r med representation 
i riksdagen får del av detta. D å en förnyelse av p a r ti
väsendet skett, har den främ st kommit till stånd ge
nom förändringar inom de redan etablerade p artie r
na. Sedan jordbrukarpartiernas uppkomst (1913— 15) 
har inte något parti, som tillkom m it på annat sätt än 
genom partisplittring, lyckats v inna in träde i riks
dagen. E tt aktuellt exempel på nyetablerade partiers 
svårigheter är Kristen Demokratisk Sam ling (KDS), 
som fram trädde vid 1964 års val, u tan  att lyckas
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vinna m andat i andra kam m aren.
U nder de senaste åren har strävanden a tt inifrån 

reform era partistrukturen främ st g jort sig gällande 
bland de borgerliga partierna. U tgångspunkten har 
varit ett växande missnöje med oppositionens splitt
ring och oförm åga att fram träda som ett slagkraftigt 
och trovärdigt alternativ  till socialdemokraterna. 
S trävandena har fö ljt två huvudlinjer. D en ena har 
präglats av försök att få till stånd sam verkan mellan 
alla  de tre borgerliga oppositionspartierna. Den andra 
utgörs av sam verkan m ellan de båda ”m ittenpartier
n a” , folkpartiet och centern, med sikte på en kom
m ande partisam m anslagning.

T repartisam verkan har sin starkaste förankring 
inom högern men har m ånga sym patisörer också 
bland de båda andra borgerliga partierna. Politiskt 
har den tagit sig uttryck i bildandet av organiserade 
grupper som bedrivit aktiv propaganda för trep a rti
sam verkan i syfte att påverka både v ä lja rn a  och de 
tre partierna. Den största av dessa, M edborgerlig 
Sam ling (MbS), har även upp trä tt som ett politiskt 
parti. D etta  vann tre m andat i fyrstadskretsen i Skåne 
vid 1964 års val till andra kam m aren.

PARTIERNA S ARBETSVILLKOR

Partiorganisationerna

De politiska partiernas organisation fö ljer ett py ra
m idform at mönster. I pyram idens botten finns de 
lokala föreningarna. På det regionala planet har alla
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partier distriktsorganisationer, som följer länsindel
ningen eller rikets indelning i valkretsar för val till 
andra kammaren. C enterpartiet och socialdem okra
terna har mellan lokal- och distriktsnivån även en 
formell kretsorganisation, som bygger på valkretsin
delningen till landstingsval. I pyram idens topp finns 
riksorganisationens centrala organ. P artiernas verk
samhet stöds av s. k. sidoorganisationer med likartad  
uppbyggnad, särskilt ungdom sorganisationer och 
kvinnoorganisationer.

Också riksorganisationens centrala organ h ar en 
pyram idform ad struktur. H är utgörs basen av partiets 
högsta beslutande organ, som kan karakteriseras som 
”partiriksdagen” . Partiriksdagens främ sta uppgifter 
är a tt utse partiets ledning (partistyrelse och p a rti
ordförande), att fastställa program  och att besluta om 
viktigare organisatoriska förändringar. Socialdemo
kraterna, och num era även V änsterpartiet kommu
nisterna, har även en instans över partikongressen, 
partiets medlemmar. Partistyrelsen eller fem procent 
av m edlem m arna kan påkalla a tt en fråga hänskjuts 
till omröstning inom hela partiet. Bestämmelsen har 
inte på länge haft någon praktisk betydelse.

Hos de borgerliga partierna finns m ellan partiriks
dagen och partistyrelsen ett ”representantskap” . M el
lan partiriksdagarna avger detta y ttranden  i partiets 
nam n i politiska frågor och bereder ärenden, som skall 
föreläggas partiriksdagen. Hos socialdem okraterna 
och kommunisterna saknas denna m ellaninstans. 
Partistyrelsen fyller där dess uppgift i organisationen,
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m edan de egentliga styrelsefunktionerna till stor del 
ombesörjs av ett verkställande utskott inom respek
tive styrelse.

Kom m unindelningens förändringar i sam band med 
kommunblockens uppkomst och successiva fö rvand
ling till storkommuner kommer a tt m edföra fö ränd
ringar i partiernas lokala organisation. F. n. förefaller 
det som om detta anpassningsproblem  kan komma att 
lösas efter två skilda linjer. A ntingen kommer de n u 
varande lokalföreningarna att sammanslås, så att 
varje  kommun får en lokalförening, eller också få r 
de nuvarande lokala föreningarna kvarstå, men sam 
arbeta i kretsar, som följer storkom m ungränserna.

”Sidoorganisationer”

Sidoorganisationernas form ella ställning i fö rhållan
de till respektive parti växlar. Bland ungdom sför- 
bujiden  är Högerns U ngdom sförbund (HUF) helt an 
slutet till högerpartiet. D etta förhållande m arkeras 
av a tt H U F-m edlem m ar över 18 år har rösträ tt i de 
lokala partiorganisationerna. U ngdom sförbundet är 
även fö reträ tt i partistyrelsen. Folkpartiets U ngdom s
förbund (FPU), C enterpartiets U ngdom sförbund 
(CUF) och Socialdemokratiska U ngdom sförbundet 
(SDU) är också representerade i respektive partisty 
relse. Den kommunistiska ungdom sorganisationen 
(VUF), dvs. Vänsterns Ungdom sförbund saknar d ä r
emot form ella organisatoriska band till det parti, vars 
stödorganisation den är. För in träde i ungdom sorga
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nisationerna är i regel den nedre åldersgränsen 14 
eller 15 år. Den övre gränsen ligger för flertalet 
organisationer kring 35—40 år.

U nder tidigare skeden intog ungdom sförbunden 
ofta m era ytterlighetsbetonade attityder än m oder
partierna. D etta ledde ibland till svåra schismer, sär
skilt b land socialdem okraterna (under 1900-talets två 
första decennier) och inom högerpartiet (1930-talet). 
Sedan dess har en påtaglig  u tjäm ning  skett. Endast 
kom m unisterna har avstått från  a tt b ilda ett särskilt 
kvinnoförbund. P artie t bildades först sedan kvinnor
na erhållit rösträtt. Inom övriga partie r tillkom kvin
noförbunden, när striderna om den kvinnliga röst
rätten  började skärpas. Också efter rösträttens slutliga 
erövring, 1918— 1921, har bristen på jäm likhet både 
ifråga om politiska m öjligheter och i politiskt intresse 
u tg jort en grund för de politiska kvinnoförbundens 
aktivitet. Den politiska kvinnorörelsen är relativ t sett 
starkast inom centerpartiet och högern. Centerns 
K vinnoförbund och Högerns K vinnoförbund har 
nästan lika m ånga m edlem m ar som Sveriges Social
dem okratiska Kvinnoförbund. Folkpartiväljarnas 
svagare organisationsbenägenhet återspeglas också i 
m edlem santalet för Folkpartiets Kvinnoförbund.

Bland övriga sido- eller stödorganisationer kan 
nämnas studentförbunden, som återfinns i anslutning 
till alla partier. Det största studentförbundet är 
Sveriges Konservativa Studentförbund, närmast följt 
av Socialdemokratiska Studentförbundet. Sveriges 
Liberala Studentförbund och Centerns Studentför-
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bund verkar i anknytning till respektive m ittenpar
tier, m edan Svenska C lartéförbundet är starkt kom- 
m unistorienterat.

En sidoorganisation med religiös inriktning är 
Sveriges K ristna Socialdemokraters Förbund, B roder
skapsrörelsen. F lera av bildningsförbunden bör även 
inregistreras bland organisationer med anknytning 
till politiska partier. ABF (A rbetarnas B ildningsför
bund) är partipolitiskt oberoende, men sam arbetar 
med socialdemokraterna. S tudieförbundet M edbor
garskolan, L iberala Studieförbundet och Svenska 
Landsbygdens Studieförbund har anknytning till 
respektive högerpartiet, folkpartiet och centerpartiet.

Partiernas styrka

Partiernas organisatoriska grepp om sina anhängare 
fram går av en jäm förelse m ellan partiorganisatio
nernas m edlem santal och det antal röster, som vid 
riksom fattande val anges för partierna. Följande upp
g ifter hänför sig i huvudsak till förhållandena 1964. I 
uppställningen redovisas även de viktigaste sidoorga- 
nisationerna, ungdom sförbund och kvinnoförbund. 
M ånga medlem m ar av ungdom sförbunden saknar 
rösträ tt och även dubbla medlemskap kan förekomma. 
Röstsiffrorna från  andrakam m arvalet kan därför 
inte direkt jäm föras med det sam m anlagda medlems
an tale t i de tre redovisade organisationstyperna.
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Partiorganisationernas m edlem skadrer ra. ra. 

(Alla siffror anger tusental.)

Parti
Parti

organisa
tion

Ung
doms

förbund

Kvinno
förbund

AK -valet
19641

Högern 196 30 62 583
Centern 116 80 62 560
Folkpartiet 89 12 15 721
Socialdemo
kraterna 868 50 66 2007
Kom m unisterna 23 8 saknas 222

1. MbS ca 65 000 röster är ej inräknade.

Regional utbredning

Följande uppgifter bygger på resultaten av andra- 
kam m arvalen 1960 och 1964.

De borgerliga partierna har sin starkaste förank
ring i södra Sverige, i huvudsak i G ötaland, m edan 
de socialistiska partie rna  dom inerar i m ellersta och 
norra Sverige, med undantag av V ästerbotten. I södra 
Sverige har dock socialdem okraterna starka brohu
vuden i fyrstadskretsen (M alm ö-Lund-Landskrona- 
Hälsingborg) och i Blekinge.

Högerns starkaste om råden ligger i G ötaland, sä r
skilt i folkrikare jordbruksbygder och fyrstadskretsen, 
och i Stockholmsområdet. C enterpartiets kärnom rå
den sam m anfaller delvis med högerns. De är dock 
m era jäm nt fördelade över hela G ötaland. N orr
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därom  är partie t relativt starkt i D alarna  och Jäm t
land. Folkpartiets starkaste om råden utgörs av de 
m ellansvenska valkretsarna. K ärnom rådenas sprid
ning speglar de olika faktorer av personlig, social 
och ideell art, som a ttrahera t väljare  till folkpartiet: 
N orrlandsfrisinnet i V ästerbotten, frikyrkligheten i 
Jönköpings län och det m oderna folkpartiets starka 
förankring i medelklassens tjänstem annagrupper, som 
givit partie t en stark ställning bl. a. i Stockholm och 
Göteborg.

Socialdem okraternas kärnom råden följer storin
dustri, skogsbruk och järnhantering . De ligger huvud
sakligen inom Svealand och N orrland ; i G ötaland hör 
förutom  fyrstadskretsen och Blekinge, även Ö stergöt
land dit. Kommunisterna, slutligen, har sina starkaste 
fästen i N orrbotten, där de ä r det näst största partiet, 
i V ästernorrlands och Gävleborgs län och i Göteborgs 
stad.

Den regionala översikten antyder ett samband 
m ellan ekonomisk struktur och partistruktur. D etta 
har y tterligare belysts av undersökningar i den offi
ciella statistiken av röstfördelningen m ellan partierna 
i orter av olika näringskaraktär, från  dom inerande 
industri till övervägande jordbruk. H ögern och folk
partie t visar den jäm naste spridningen över de fyra 
näringsgeografiska om råden som redovisades. H ögern 
var starkast i utpräglad jordbruksbygd och svagast 
i högindustrialiserade områden. Folkpartiet hade sina 
starkaste fästen i områden d är varken jordbruk eller 
industri dom inerade, men var svagare i utpräglade
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jordbruksregioner än i industridom inerade om råden. 
För både centerpartiet och de socialistiska partie rna  
gav undersökningen entydiga utslag. C enterpartiet 
var ungefär sju gånger starkare i jordbruksbygderna 
än i industriom rådena, m edan socialdem okraterna 
var nära  tre gånger och kom m unisterna mer än tre 
gånger starkare i u tpräg lad  industribygd än i om rå
den med dom inerande jordbruk. Den redovisade 
undersökningen gällde andrakam m arvalet 1960.

Social förankring

Det närm are sam bandet m ellan social ställning och 
val av parti inom den svenska valm anskåren kan be
lysas på olika sätt. Sveriges officiella statistik byggde 
länge på en indelning av befolkningen i tre olika 
socialgrupper. Socialgrupp I bestod av företagsledare 
för större och m edelstora företag och tjänstem än i 
allm än och enskild tjänst med högre utbildning. So
cialgrupp II om fattade m indre företagare, däribland 
även flerta let jordbrukare, och lägre tjänstem än, och 
socialgrupp III arbetare.

D et har beräknats att under 1950-talet omkring 
30 procent av högerväljarna tillhörde socialgrupp I, 
m edan 50—60 procent kom från  socialgrupp II. Av 
centerpartiets (bondeförbundets) väljare  kom den 
överväldigande m ajoriteten från  socialgrupp II (jo rd
brukare), m edan därem ot folkpartiets väljare  var 
m era jäm nt fördelade m ellan de tre grupperna, dock 
med klar övervikt för socialgrupp II. Bland dem som
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röstade socialdemokratiskt kom omkring 75 procent 
från  socialgrupp III och huvuddelen av återstoden 
från  socialgrupp II. Det kommunistiska partie t fick 
nästan hela sitt stöd från socialgrupp III. Dessa iak t
tagelser visar bl. a. den nyckelställning, som m ellan
gruppen (II) in tar i svensk politik. Dessa mycket 
generella iakttagelser bekräftas i stort sett av en u r
valsundersökning som Statistiska centralbyrån gjorde 
på grundval av andrakam m arvalet 1964.

Partifinanser och partistöd

Politisk verksam het kostar pengar. En redovisning 
som publicerats över partiernas ekonomiska fö rhål
landen 1966 visar a tt enbart riksorganisationernas 
u tg ifter uppgick till omkring 40 m iljoner kronor. 
D istriktsorganisationernas kostnader finns inte sam 
m anställda men kan uppskattningsvis beräknas till 
ungefär hälften  av riksorganisationernas.

P artie rn a  är inte skyldiga att offentliggöra sina 
räkenskaper. M ed hänsyn till deras betydelse för hela 
det politiska systemet kan det synas rim ligt, att p a r
tierna redovisar från  vilka håll de få r sina inkomster. 
V ä lja rn a  bör få veta vilka intressen av olika slag, som 
kan förmodas utöva inflytande över partiernas ställ
ningstagande. Frågan blev förem ål för en utredning 
i början  av 1950-talet. D enna hade att ta ställning 
till frågan  om partierna skulle åläggas a tt offentlig
göra redogörelser för sina inkomster och utgifter. Så
dana redogörelser skulle kunna reducera eventuellt
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otillbörligt inflytande från  bidragsgivare och även 
b idra till a tt hålla  tillbaka de stigande valkostnader
na. H ärem ot hävdades a tt publiceringstvång skulle 
kunna innebära en kränkning av principen a tt ingen 
m edborgare skulle vara tvungen att yppa sin politiska 
uppfattning. Förslag om skyldighet till öppen redo
visning avvisades.

Om partie rna  anses fylla en nödvändig sam hälls
funktion, kan slutsatsen också bli en annan  än att 
allm änheten skall ha insyn i deras finansieringskällor. 
Sam hället som helhet, dvs. staten, bör b id ra till finan 
sieringen av deras verksamhet. D ärm ed skulle också 
partiernas frihet öka; de skulle ju  bli oberoende av 
sådana bidragsgivare som exempelvis affärsföretag 
och organisationer. H ärem ot har det gjorts gällande 
a tt det är långt viktigare a tt partiernas oberoende av 
staten står hö jt över varje  tvivel. De båda argum en
ten intog en central ställning i diskussionen om stats
stöd till politiska partier 1965.

Beslutet 1965 om ett allm änt partistöd betingades 
inte om edelbart av allm änna principiella synpunkter 
på partiernas sam hällsnyttiga funktioner. Det kom 
som en följd  av ett förslag a tt h jä lp a  tidningspressen 
i dess ekonomiskt beträngda läge genom att via de 
politiska partie rna kanalisera statsstöd till behövande 
tidningar. Förslaget föll, men aktualiserade nästan 
om edelbart ett nytt förslag om ett allm änt partistöd, 
som skulle utgå u tan  villkor beträffande pengarnas 
disposition och utan redovisningsplikt.

S tatsbidrag utgår i enlighet härm ed sedan 1966
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till politiskt parti, som är representerat i riksdagen 
och fortlöpande bedriver opinionsbildande verksam 
het b land sina medlem m ar och bland allm änheten. 
För statsbidrag fordras vidare a tt partie t i det senaste 
andrakam m arvalet få tt minst ett m andat och minst 
två procent av de i hela riket avgivna giltiga rösterna. 
Bidragets storlek till varje  b idragsberättigat parti har 
satts till 60 000 kronor per riksdagsm andat och år. 
Dessutom u tgår bidrag till partiernas riksdagskanslier.

Partidem okrati och ledarskap

För a tt partie rna  skall kunna fylla sina uppgifter i 
ett dem okratiskt statsskick, måste de själva tillgodose 
vissa dem okratiska m inim ikrav. De måste ha en de
m okratisk uppbyggnad. Ett partis ledning, dvs. rep re
sentativa organ, styrelser och ledare, skall utses 
genom dem okratiska val inom partiet. Partiets m ed
lem m ar skall ha rä tt och m öjlighet a tt m edverka vid 
partiprogram m ens utform ning och kunna göra sig 
gällande vid nom ineringen av partiets kandidater till 
riksdagen och kommunala representationer.

En sådan organisation innebär dock i och för sig 
ingen direkt garan ti för en levande dem okrati, byggd 
på partim edlem m arnas aktiva intresse och m edver
kan. Inom politiska partier, liksom på så m ånga andra 
om råden av samhällslivet, ä r intresset bland den stora 
massan för det vardagliga ru tinarbetet inom partie rna  
ofta mycket litet. Det är därfö r av stor vikt a tt p a r
tierna kan mobilisera m edlem m arnas m edverkan å t



minstone vid viktigare avgöranden. De valda politiska 
ledarna måste kunna handla i sina anhängares anda. 
De måste självständigt kunna fa tta  beslut, kring vilka 
partiets d jupa led spontant sluter upp. I stort sett har 
de svenska partie rna  ett sådant dem okratiskt ledar
skap. A llvarligare brytningar hör till undantagen. 
P artierna byter sällan ledning på grund av inre 
schismer.

Parlam entarism en kräver partidisciplin  och fast 
partiorganisation. D etta understryker partiledarska
pets betydelse och de krav som ställs på en p a rti
ledare. En viktig faktor är också massmedias num era 
helt dom inerande roll som förm edlare av partiernas 
profil till väljarna. I regel är det ledarna som inför 
TV -publiken ger sina respektive partiers kommen
tarer till aktuella politiska händelser. I en valkam panj 
kan både ett lyckat och ett misslyckat partiledarfram - 
trädande påverka tveksamma väljare.

I stort sett präglas partiledarskapet av stor kon
tinuitet. Mest u tpräg lad  är denna hos socialdemo
kraterna, som sedan partie t fick parlam entarisk 
betydelse haft endast tre ledare. A v de borgerliga 
partierna uppvisar centern och folkpartiet den största 
kontinuiteten. Centern har under de senaste trettio 
åren haft två partiledare. Folkpartiet, som valde ny 
ledare 1967, har sedan 1934 haft tre partiledare. H ö
gern har under samma tid hunnit förbruka fem p arti
ledare.

Partiledarnas närm aste m edarbetare är partisekre
teraren, som spelar den ledande rollen inom det
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centrala partikansliet. Ib land  kan denna roll vara 
begränsad till den verkställande tjänstem annens och 
organisationsledarens, vars politiska inflytande u t
övas bakom kulisserna. I stort sett syns utvecklingen 
inom a lla  partier gå mot en förstärkning av partisek
reterarens ställning. H ärtill b id rar själva partiap p a
ratens organisatoriska växt. Hos socialdem okraterna 
har partisekreteraren sedan gam m alt haft en genom- 
gångspost på vägen mot politisk befordran till högre 
poster. Inom  folkpartiet har praxis varit vacklande. 
Inom högern och centerpartiet har partisekreteraren 
ofta varit m indre synlig. E tt undantag  utgör Yngve 
Holm berg, som avancerade direkt till p a rtiled a r
posten.

Den inre partiverksam heten har anknytning till 
olika väljarg rupper inom partiets intresseom råde. I 
den cen trala partiorganisationen ingår även kom m it
téer och delegationer, näm nder och råd, som utgör 
kontaktorgan m ellan partie rna  och de berörda intres
sena. De tjän a r också syftet a tt u tb ilda en kader av 
experter på olika politiskt viktiga om råden. Den 
senare uppgiften är av betydelse också för arbetet i 
partikom m ittéer som m edverkar vid utform ningen av 
partiets politik på olika om råden, t. ex. kultur, fö r
fattning, utrikespolitik, jordbruk, fam iljefrågor.

En central fråga gäller var den faktiska m akten 
ligger inom partiorganisationerna. D et är svårt att 
generalisera, bl. a. därför a tt frågan  ännu är brist
fälligt undersökt. N är det gäller sådana centrala upp
gifter som att form ulera partiets program  och att
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v älja  personer som i olika hänseenden skall företräda 
partie t ä r det rim ligt a tt an ta  a tt det föreligger en 
växelverkan. Ledningen spelar den aktiva rollen och 
m edlem m arna en m era passiv roll. Genom sina posi
tiva och negativa reaktioner d ra r de upp en yttre 
ram, vidare eller trängre, för ledningens handlande. 
N är partiets ”elit” agerar, influeras den dock inte 
enbart av de anslutna m edlem m arnas inställning. De 
ta r även hänsyn till understödj are, som inte är p a r ti
anslutna. U nderstöd jarna är i alla  partie r betydligt 
fler än partim edlem m arna.

Partikongresserna har länge betraktats som täm 
ligen betydelselösa. N yare bedöm ningar har dock 
inneburit en m era positiv uppskattning av deras be
tydelse. En mycket viktig roll spelas av partiernas 
representanter i riksdagen (”riksdagsgruppen”), på 
grund av både riksdagsverksam hetens centrala be
tydelse för partiverksam heten och deras medlemskap 
inom riksorganisationernas olika ledande organ.

K andidatnom inering

Partiernas viktigaste uppgifter är a tt u ttrycka åsikter 
i politiska frågor och a tt vä lja  representanter i poli
tiska representativa organ av olika slag, dvs. a tt välja  
ledare. För båda dessa uppgifter tas i stort sett hela 
den dem okratiska partiapparaten  i anspråk. P rogram 
men form uleras visserligen främ st av de ledande inom 
varje  parti, men de antas av partikongresserna och 
utform as under inflytande av de åsikter som gör sig
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gällande inom lägre instanser av partiorganisationen.
M etoden för nom inering av kandidater till repre

sentativa försam lingar skiftar något från  parti till 
parti. En grundläggande princip är a tt nominerings- 
proceduren helt avgörs av partie rna  själva. T ill riks
dagens and ra  kam m are är nom ineringsordningen i 
stora d rag  följande. N om ineringsrätten ligger hos 
valkretsorganisationerna. I stort sett är valkretsorga
nisationerna suveräna när det gäller valet av kand i
dater. D e slår m ålm edvetet vakt kring denna sjä lv 
ständighet.

N om ineringsförfarandet brukar indelas i tre sta
dier: förnom inering, beredning av nam nförslag och 
fastställande av valsedlarna. De enskilda partim ed
lem m arna har i regel förslagsrätt, då de prelim inära 
förslagen till nam nlistor skall göras upp. D enna rä tt 
ny ttjas dock föga. Förslagsaktiviteten är störst bland 
partiernas lokala organisationer och sidoorganisatio- 
ner. Beredningen av de inkom na nam nförslagen äger 
rum under ledning av partiets distriktsstyrelse men 
utrym m e ges särskilt inom de borgerliga partierna för 
m edverkan från  m edlem m arnas sida, antingen genom 
y ttranden  från  lokalavdelningar eller enskilda m ed
lem m ar eller genom regelrätta  provval eller andra 
form er av om röstningar. Ä ven kommunisternas nya 
program  öppnar m öjlighet för provval. Hos social
dem okraterna är distriktsstyrelsen det huvudsakliga 
beredningsorganet.

Fastställandet av valsedlarna sker i regel på en 
distriktsstäm m a med ombud från  de lokala organisa
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tionerna. A ndra metoder, som kan förekomma är 
beslut av allm änt medlemsmöte eller av distrikts
styrelsen eller ren t av om röstning b land m edlem m ar
na. H ela nom ineringsförfarandet utgör en kom pro
miss m ellan en strävan a tt engagera partie t som 
helhet och att förbehålla en m indre krets av ledande 
partim edlem m ar det avgörande inflytandet. I a llm än
het är det denna m indre krets, som spelar den centrala 
rollen. D etta anses innebära bestäm da fördelar; sär
skilt ger det m öjlighet till taktiska avvägningar i syfte 
att a ttrahera  sym patisörer u tanför partim edlem m ar
nas led.

Oavsett vilka form er som tilläm pas är det uppen
bart att antingen valkretsorganisationernas verkstäl
lande organ eller individuella partim edlem m ar i 
ledande ställning kan utöva stort inflytande. En sä
kerhetsventil mot maktmissbruk finns i väljarnas rä tt 
a tt vid valet stryka nam n på kandidater, som de 
ogillar, eller rent av att i förväg lägga fram  en a lte r
nativ  lista till den eller dem som partiinstanserna 
föreslagit. M öjligheten att använda olika listtyper 
u tnyttjas också för att låta olika gruppintressen inom 
valkretsen få sina speciella önskemål tillgodosedda. 
Systemet med alternativa listor h ar kommit till sär
skilt stor användning inom de nuvarande oppositions
partierna, som därigenom  kunnat ta  hänsyn till olika 
sociala, ekonomiska och lokala intressen bland v ä l
jarna .
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Partierna i riksdagen

Partiernas främ sta strävan går ut på a tt vinna så 
stark representation som m öjligt i självstyrelsens 
beslutande organ, riksdagen och kom m unala repre
sentationer av olika slag. E tt effektivt uppträdande 
inom dessa kräver en organisation, som gör det m öj
ligt att upprä tthå lla  partisam m anhållningen. Främ st 
gäller detta  om riksdagen, där partisynpunkter och 
partim otsättn ingar spelar en större roll än de i regel 
gör inom den kom m unala självstyrelsen.

E tt partis representanter i riksdagen bildar dess 
riksdagsgrupp. D enna har sin valda  styrelse och sin 
ledare. Partiernas riksdagsgrupper sam m anträder i 
regel en gång i veckan för överläggningar om alla 
viktiga riksdagsfrågor. Främ st gäller dessa diskus
sioner spörsmål, i vilka osäkerhet råder om partiets 
ståndpunkt eller i vilka partim edlem m arna företräder 
skilda m eningar. Ibland u tny ttjas gruppm ötena till 
orienteringar av experter inom eller utom gruppen 
även i frågor, som för ögonblicket inte är aktuella 
inom riksdagen. Riksdagsgruppen kan också u tnyttjas 
som forum  för konfidentiell behandling av frågor 
som regeringen inte anser böra diskuteras i riksdagen. 
Särskilt gäller dessa utrikespolitiska frågor.

Partigruppernas beslut anses inte form ellt b indan
de för partim edlem m arna. M en även om form ella 
disciplinregler saknas, är den m oraliska pressen på 
partim edlem m arna mycket kraftig. V oteringarna är 
öppna och partim edlem m arnas hållning vid avgöran-
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dena kan kontrolleras. En alltför självständig p a r ti
medlem kan, om han blir besvärlig för p a rtiled 
ningen, förbigås vid utskottsvalen eller kan ren t av 
se sina utsikter till omval vid nästa valtillfälle hotade. 
I ett regeringsparti kan en lojal partim edlem  belönas 
med befordran, i bästa fall med en plats i regeringen.

Även om partilo jalite ten  i regel segrar, kan dock 
en riksdagsm an ställas inför besvärliga konfliktsitua
tioner. Dessa kan te sig särskilt svårlösta, om han 
tillhör en intresseorganisation, som i en för dess m ed
lem m ar vital fråga intagit en position, som strider 
mot hans partis. D et parlam entariska regeringssättet 
skärper kravet på partilo jalite t. Regeringen är be
roende av stödet från  sin riksdagsm ajoritet. För fle r
talet riksdagsm än ter det sig m era angeläget att 
bevara det egna partiets ställning än att i olika frågor 
få  inta en hållning, som helt överensstäm m er med 
deras övertygelse.

Partigruppens styrelse är förtroenderådet, en be
näm ning som alla partie r tagit i gem ensam t arv efter 
tvåkam m arriksdagens första organiserade parti, lan t
m annapartiet i andra kam m aren. De fyra större 
partiernas förtroenderåd brukar bestå av omkring ett 
dussintal ledamöter. K am m argrupperna representeras 
i riksdagsgruppens förtroenderåd i förhållande till sin 
num erär. Vid förtroenderådsvalen spelar både an- 
ciennitet och önskemålen a tt få så m ånga landsändar 
och yrkesgrupper som m öjligt representerade en viss 
roll. 1 stort sett är dock det främ sta syftet num era att 
sam la partigruppens elit till förtroenderådet. Av
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denna anledning förekommer i regel inga supplean
ter, ty val av sådana måste begränsa partiernas v a l
frihet, n är vakanser skall fyllas. Bland förtroenderå
dets viktigaste uppgifter märks a tt fördela de utskotts
platser som partiet enligt gällande proportionella 
valregler skall erhålla och a tt tjänstgöra som organ 
för beredning av viktigare frågor, som skall behandlas 
inom partigruppen. Ibland bemyndigas förtroende
rådet a tt i vissa frågor besluta å partigruppens vägnar.

Riksdagsgruppen utser varje  år sina funktionärer. 
P artie rna  om väljer i största m öjliga utsträckning år 
efter å r samma personer till gruppledare. Inom sam t
liga partie r utses i regel rikspartiets ledare till riks
dagsgruppens ordförande.

T ill stöd för sitt arbete har riksdagsgrupperna 
kanslier, som verkställer nödiga utredningar och 
h jä lp er partigruppernas ledare a tt hålla  sam m an p a r
tiet, n är viktiga frågor skall avgöras. I spetsen för 
kanslierna står under partiledaren  en sekreterare, 
som väljs inom eller utom riksdagsgruppen. Hos 
oppositionspartierna u tnyttjas riksdagskanslierna till 
a tt förbereda en stor del av partiernas initiativ  i form 
av motioner och interpellationer. För partier i rege
ringsställning får riksdagskanslierna i detta hänseen
de m indre betydelse. H ela den offentliga utrednings- 
apparaten  står till förfogande för deras initiativ, som 
läggs fram  i form av propositioner.

Riksdagskansliernas resurser förstärktes i sam band 
med beslutet 1965 om statsstöd till politiska partier. 
Sedan 1966 utgår statsbidrag till de i riksdagen repre
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senterade partiernas kostnader för gruppkanslier, för 
partigrupp som är företrädd i regeringen med 3 000 
kronor och för övriga partigrupper med 4 500 kronor 
per medlem och år.

Inom partigrupperna registreras även den s. k. 
kvittningen genom särskilt utsedda ”kvittningsm än” . 
K vittning innebär a tt en riksdagsm an, som är för
h indrad  a tt närvara , trä ffa r en överenskommelse med 
en riksdagsm an av motsatt uppfattn ing  om att båda 
skall avhålla sig från  att deltaga i en viss eller vissa 
voteringar. K vittningen förekommer i stor utsträck
ning. N är det gäller mycket viktiga frågor, i vilka 
ett parti vill mobilisera största m öjliga parlam enta
riska styrka, kan dock generellt kvittningsförbud u t
färdas. E tt undantag  gäller dock num era; om en 
riksdagsledam ot på grund av sjukdom  är förhindrad 
deltaga i en viktig votering, skall enligt en år 1959 
ingången överenskommelse m ellan partie rna  kv itt
ning alltid  ske. Voteringens resultat får inte bli be
roende av något så tillfällig t som hälsotillståndet 
inom partierna. En allvarlig t sjuk riksdagsm an skall 
inte av sin partilo ja lite t behöva sä tta  hälsa eller 
liv på spel.
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H ögerp artiet

HÖGERPARTIETS ÅSKÅDNING

Det svenska högerpartiet bygger på en konservativ 
grundsyn. D enna innebär respekt för det historiska 
arvet. D etta  utgör grundvalen för sam hällsutveck
lingen. A rvet skall förvaltas och förkovras på ett 
sådant sätt att det bästa i gångna generationers e r
farenheter och landvinningar kan u tny ttjas av den 
nu levande generationen och föras v idare till de kom
mande. Konservatismen är främ st en grundsyn, inte 
ett allm ängiltigt recept för hur olika konkreta frågor 
skall lösas. H ögerpartiet står främ m ande för abstrakta 
doktriner och in tar ofta en skeptisk hålln ing till vad 
det uppfa tta r som luftiga teorier, skrivbordsprodukter 
u tan  fast förankring i verkligheten. I stället vill p a r
tiet bygga på erfarenheter från  det förgångna och 
i det fall där detta inte är m öjligt försöka arbeta 
sig fram  steg för steg när det gäller olika sam hälls- 
reform er. Syftet är a tt undvika sådana bakslag, som 
lä tt kan in träffa  om föru tsättn ingarna för en sam- 
hällsreform  vilar på alltfö r bräckligt erfarenhets- 
underlag.

H ögerpartiet har alltid  avvisat den renodlade 
kollektivismen, vare sig den upp trä tt som nazism och 
fascism eller som socialism och kommunism. Men 
partie t ta r också avstånd från  den renodlade indi
vidualism, som ofta kommit att sätta sin prägel på
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liberalismen. Det strävar efter att finna en syntes 
m ellan de båda ytterligheterna. M ålet är a tt bygga 
upp ett samhälle, som baseras på individerna och ger 
den enskilde, i solidarisk sam verkan med andra och 
med ansvar för sig själv, sin familj och sam hället, 
m öjlighet a tt utveckla sina speciella anlag och bli en 
fri personlighet. D ärav  följer, att partie t ställer sig 
d jup t skeptiskt till varje  form  av centralism  i sam 
hället. H ögerpartiet fö redrar en långt driven decen
tralisering  av m akt och inflytande, ibland också i de 
fall, där detta m öjligen kan komma att gå ut över 
effektiviteten. M akt korrum perar och absolut makt 
korrum perar absolut. H ögerpartiet ser som ett viktigt 
mål a tt försöka åstadkom m a största m öjliga fördel
ning av m aktfunktionerna i sam hället.

Både i sin allm änna politiska attityd  och sitt p rak
tiskt politiska handlande företer det svenska höger
partie t i allt väsentligt stora likheter med andra mo
derna konservativa partier i Europa. Främ st gäller 
detta de andra nordiska högerpartierna men också de 
brittiska konservativa, de kristliga dem okraterna i 
Västtyskland och österrikiska folkpartiet, partier med 
vilka det svenska högerpartiet också sedan lång tid 
tillbaka sam verkar intimt.

Utrikes- och försvarspolitik

I högerpartiets principprogram  av år 1956 anges p a r
tiets utrikespolitiska och försvarspolitiska m ålsättning 
på följande sätt: ”Sveriges frihet och oberoende skall
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bevaras med stöd av ett betryggande försvar, som 
utgör förutsättn ingen för självständig  svensk utrikes
politik. De nordiska folkens kulturella, ekonomiska 
och sociala sam hörighet bör bilda grundval för poli
tisk sam verkan. Inom den europeiska kulturkretsen 
skall N orden göra en insats i syfte att vidga sam ar
betet över gränserna i alla  de form er utvecklingen 
påkallar. V årt land skall arbeta för fredens sak och 
verka för a tt den m ellanfolkliga rätts- och säkerhets
organisationen blir en levande kraft, som kan främ ja  
m änsklighetens utveckling och överbrygga m otsätt
n ingarna m ellan folken.”

I den kom m entar till principprogram m et, som gavs 
ut 1963, hette det: ”Sedan lång tid  tillbaka har vårt 
land h and la t efter grundsatsen att undvika stormakts- 
allianser. D etta har skett . . . för a tt bevara vår h and
lingsfrihet . . . M en vi gör icke anspråk på obegränsad 
suveränitet i a lla  lägen. T ill organiserad m ellanfolk- 
lig sam verkan ä r vi beredda a tt läm na vårt bidrag, 
även om detta  skulle innebära, a tt vi uppger någon 
del av vår handlingsfrihet . . . De nordiska folkens 
kulturella, ekonomiska och sociala sam hörighet bör 
få b ilda en grundval också för politisk sam verkan i 
lösare eller fastare former. Inom den västeuropeiska 
kulturkretsen kan N orden göra en insats även på det 
politiska p lanet . . . kanske till sist som medverkan 
till en europeisk union.”

H ögerpartie t har alltid  betraktat ett starkt försvar 
som förutsättningen för vårt lands utrikespolitik. U n 
der 1920- och 30-talen fick högerpartiet ofta ensamt
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slå vakt kring försvaret och varna mot en övertro på 
N ationernas förbund och m öjligheterna a tt åstad 
komma en varaktig  avspänning i världen. T iden 
efter and ra  världskriget h ar inte givit partie t an led 
ning a tt revidera uppfattningen, a tt Sveriges allians
fria  utrikespolitik förutsätter ett starkt försvar och 
att det svenska försvaret utgör en stabiliserande och 
fredsbevarande kraft i N ordeuropa. En isolerad 
svensk nedrustning kan inte undgå att få u trikes
politiska konsekvenser.

U nder debatten kring de nya försvarssignaler, som 
på socialdemokratiskt håll hissats under 1967, har 
från  högerpartiets sida pekats på den oro, som dessa 
förorsakat främ st i D anm ark och F inland och på ris
ken av a tt storm akterna skall känna sig tvingade att 
fylla de luckor som en reducering av de svenska för- 
svarsinsatserna öppnar, inte m inst när det gäller 
vakthållningen i Östersjön. V årt geografiska läge 
m ellan A tlantpaktens och W arszaw apaktens stater 
och vårt hittills relativ t starka försvar har, som ofta 
omvittnats, i om världen bedömts som en stabiliseran
de faktor. För D anm ark innebär varje  minskning av 
den svenska försvarsberedskapen i söder risk för krav 
från  N A T O  på förstärkning av den dansk-tyska vak t
hållningen i södra Östersjön. D etta måste i sin tur 
återverka inom östblocket och kan menligt påverka 
de finsk-sovjetiska relationerna. En sådan utveckling 
skulle innebära ökad internationell spänning omkring 
Sverige och därm ed försäm ra vårt lands utrikespoli
tiska läge.
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För högerpartiet har det alltid  varit självklart, att 
Sverige inom den ram som dess resurser m edger måste 
ha starkast m öjliga försvar. P artie t har därför hävdat 
krav på a tt kärnvapen tillförs försvaret. E fter 1963 
års provstoppsavtal har det dock inte m otsatt sig att 
frågan skjutits på fram tiden. Skulle det visa sig, att 
avtalet inte undanröjer risken för a tt små och m ellan
stora stater skaffar sig kärnvapen, kan det väntas att 
det svenska högerpartiet ånyo reser krav på att vårt 
försvar skall få tillgång till nukleära vapen.

H ögerpartiet har helt anslutit sig till den utrikes
politiska m ålsättning, som gem ensam t deklarerats av 
landets fyra dem okratiska partier — alliansfrihet i 
fred syftande till neu tralitet i krig. Men partie t kan 
aldrig  acceptera de krav på ideologisk neutralitet, som 
stundom fram förts. Sverige är en del av den väster
ländska kulturkretsen. H ela vår syn på m änniskan och 
vår dem okratiska statsform  förbinder oss med oupp- 
lösliga band med V ästerlandet. H ögerpartiet har vid 
m ånga tillfä llen  givit starka uttryck för denna syn, 
bl. a. genom en ständig strävan a tt föra de nordiska 
länderna nära  varandra och att främ ja ett gemensamt 
nordiskt uppträdande.

Det svenska högerpartiet har också med positivt 
intresse fö ljt det senaste decenniets starka europeiska 
enhetssträvanden. På ett tidigt stadium  förde höger
partie t tillsam m ans med folkpartiet fram  kravet att 
Sverige skulle söka anknytning till EEC i det fulla 
medlemskapets form. D etta krav innebär inte att 
högerpartiet övergivit sin uppslutning kring den
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svenska alliansfriheten. Partiet anser att betryggande 
garantier skall sökas för att denna politik kan full
följas, då Sverige erhåller medlemskap i den euro
peiska gemenskapen. Samtidigt har högerpartiet u n 
derstrukit, att det inte enbart gäller egoistiska svenska 
ekonomiska intressen — möjligheterna att för fram 
tiden trygga sysselsättningen genom tillgång till den 
europeiska stormarknaden som är avgörande för oss 
— utan att Sveriges positiva intresse för Europa och 
den europeiska enhetstanken på alla sätt måste fram 
hållas. Det är för högerpartiet helt otänkbart, att 
Sverige skulle sitta på en isolerad parkettplats och 
passivt iakttaga hur de andra europeiska folken för
söker att bygga upp vad man i framtiden hoppas skall 
bli Europas Förenta Stater. Även svenskarna är 
européer och Sverige kan göra en viktig insats i en 
europeisk gemenskap.

Från högerpartiets sida har i enlighet med dess 
syn på nordisk samverkan också förts fram tanken 
på ett gemensamt nordiskt uppträdande gentemot 
EEC för att vinna en gemensam nordisk anslutning. 
Partiet har inte heller stått främ mande för att frågan 
om de nordiska ländernas anknytning borde få en 
lösning, även om Storbritannien tills vidare ställs 
utanför.

Högerpartiet har liksom de andra  demokratiska 
partierna hävdat, att Sverige bör stödja FN  i dess 
verksamhet. Partiet har också varit positivt till att 
Sverige ställer resurser till FN:s förfogande. Det an 
ser dock, att landet bör visa återhållsamhet inför
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m ilitära FN -företag, som inte är av rent ”polisiär” 
natur. Sverige bör stödja FN:s arbete för avspänning 
och allm än minskning av rustn ingarna men bör und
vika politiska ställningstaganden u tanför sitt eget 
intresseområde. Det senare ställningstagandet har lett 
till att enskilda högerm än både inom riksdagen och 
i den allm änna debatten tagit avstånd från  vad de 
uppfattar som ensidiga och hysteriska krav — inspi
rerade från  den extrem a vänstern — på bojkott i olika 
hänseenden av vissa länder. De har pekat på att även 
Sovjet och kommunismen förslavat m iljoner m än
niskor, och a tt detta m era sällan lett till krav på å t
gärder gentemot kom m unistdiktaturerna.

P å senare tid har högerpartiet också aktivt engage
ra t sig för en effektivare och m era planm ässig svensk 
u-landspolitik med prioritet för insatser inom fam ilje
p lanering och utbildning. D et har dock betonat, a tt 
de to tala u-hjälpsinsatserna kan få en större om
fattn ing endast genom att näringslivet engageras i 
ökad utsträckning. I detta syfte har partie t rest krav 
på in rättandet av ett investeringsgarantisystem . På 
grund av det oftast labila politiska tillståndet i u-län- 
derna är riskerna för det svenska näringslivet vid 
större engagem ang ofta betydande. De kommersiella 
insatserna skulle underlättas om sam verkan mellan 
staten och det enskilda näringslivet kunde skapa 
garantier, som m inskar riskerna för svenska investe
ringar.
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Folkstyret

Högerpartiet har accepterat den kompromiss mellan 
de demokratiska partierna, som sannolikt kommer att 
leda till partiella förändringar av vår författning 
beträffande bl. a. kammarsystem, valsystem, valdag 
och mandatperiod. Härutöver har partiet emellertid 
fört fram en rad speciella krav i syfte att fördjupa 
folkstyret. Högerpartiet har sedan länge krävt att de 
tekniska hindren för utlandssvenskarna att utöva sin

U

grundlagsfästa rösträtt skall avlägsnas. Särskilt har 
det dock uppehållit sig vid den fria opinionsbild
ningens betydelse i en demokrati och pekat på de a ll
varliga risker som hotar denna. De nya massmedia 
som tekniken ställt till vårt förfogande måste han 
teras med största varsamhet. V arje  monopolisering 
försämrar den fria opinionsbildningens villkor och 
kan leda till åsiktslikriktning. Partiet pekar på vad 
det uppfattar som ensidiga vänstertendenser i radion 
och televisionen. Partiet hävdar att radio- och tele
visionsmonopolet snarast avskaffas och ersätts med 
ett system, som tillåter frihet i etern.

I en deklaration från högerpartiet 1967 heter det: 
Frihet i etern leder till att nya bolag kan bildas vid 

sidan om Sveriges Radio och skapa en balanserad 
konkurrens på demokratisk grund. För dessa oberoen
de bolag kan reklamfinansiering bli en naturlig in
komstkälla. Det är självklart att programskaparna 
skall garanteras full frihet gentemot annonsörerna. 
Det finns inte längre några tekniska hinder för att
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inrätta ett betydande antal T V -kanaler även fast man 
i den socialdemokratiska argumenteringen påstått 
motsatsen. Vid en spridning av radio- och TV-kanaler 
på flera företag anser vi det naturligt att i första hand 
pröva Tidningsutgivareföreningens förslag att pres
sen får huvudansvaret för ett programbolag som bl. a. 
finansieras med hjälp  av TV-annonser. Men att 
Sveriges Radio genom en egen reklamfinansierad 
kanal skulle blanda sig i konkurrensen är dock orim
ligt. Monopolföretaget kan med licensinkomsterna 
som grund sätta sina annonspriser utan hänsyn till 
de faktiska kostnaderna och därigenom nå en utom
ordentligt överlägsen ställning inte minst gentemot 
pressen.”

Pressens frihet hotas av det partistöd-presstöd, som 
genomdrivits. Om pressen i en demokratisk stat rätt 
skall kunna utöva sina bevakningsfunktioner gent
emot statsmakterna får den inte tillåtas att bli be
roende av just dessa statsmakter. På längre sikt hotar 
partistödet att få än allvarligare återverkningar. De 
politiska partierna blir inte längre bärare av folkets 
fria vilja. De blir beroende av statsmedel för sin 
existens och riskerar att nedsjunka till halvstatliga 
institutioner. De enskilda medborgarna får därigenom 
betydligt svårare att vinna gehör för sina uppfa tt
ningar, som kan komma att kanaliseras på andra 
vägar än genom partierna. Detta kan innebära en 
ökad risk för utomparlamentariska aktioner och d ä r 
med utgöra ett hot mot demokratin.

E tt åsiktstvång föreligger också enligt högerpartiet
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genom den från demokratisk synpunkt förnedrande 
kollektivanslutningen till ett visst parti. Pressen på 
oliktänkande kan som omvittnats på många arbets
platser vara hård. Tillkomsten av storavdelningar 
inom fackföreningsrörelsen har lett till att beslut om 
kollektivanslutning på vissa håll träffats av särskilda 
representantskap, där den enskilde fackförenings
medlemmen inte ens har rätt att vara närvarande. 
Högerpartiet vill genom lagstiftning skydda den en
skilde medborgarens frihet mot det övergrepp som 
kollektivanslutningen utgör.

Också kravet på  en utvidgning av folkomröstnings- 
institutet är ett led i strävandena att utvidga folkin
flytandet. N ärm ast ter det sig angeläget att få till 
stånd bestämmelser, som möjliggör för en minoritet 
av riksdagens ledamöter att, efter dansk förebild, 
påkalla en beslutande folkomröstning i vissa frågor, 
som avgjorts av riksdagens majoritet. Detta torde 
vara en av de få möjligheterna att skapa ett effektivt 
minoritetsskydd.

I en tid då centralistiska tendenser starkare än 
någonsin gör sig gällande på praktiskt taget alla om
råden är det enligt högerpartiet ett demokratiskt 
livsvillkor att motverka varje form av maktkoncentra
tion. Detta kan endast ske genom att en verklig makt
balans kommer till stånd. En sådan förutsätter att 
makten delas och att en decentralisering sker så långt 
det i varje  enskilt fall är möjligt. Partiet anser, att 
socialdemokratin i stället valt att f räm ja  maktkon
centrationen. Ett exempel härpå är inrättandet av
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särskilda planeringsorgan, som är undandragna 
offentlig insyn och kontroll genom riksdagen. Ett 
annat exempel utgör det a llmänna utredningsväsen
dets avveckling. Allt fler utredningar verkställs inom 
departementen och undandras därmed allmän insyn. 
I några  fall har parlamentariska utredningar varit så 
hårt direktivbundna att de med rä tta  uppfattats som 
”beställningsarbeten” för den socialdemokratiska re
geringen. Pressutredningen 1965 kan anföras som 
exempel. I andra  fall har enligt partiets mening so
cialdemokraterna helt nonchalerat berättigade utred- 
ningskrav (t. ex. partistödet, investeringsbanken). 
Härigenom har det för sin noggrannhet berömda 
svenska remissystemet satts ur spel. Samtidigt har 
oppositionen berövats varje inflytande på planerings
stadiet.

Samhällsekonomi och näringspolitik

Sverige har liksom andra västerländska industrilän
der en ”biandekonomi”. Stat och kommun tillhanda
håller många betydelsefulla tjänster, och statsmak
terna har viktiga befogenheter och hjälpmedel för att 
styra konjunkturutvecklingen. Till detta kommer en 
betydande sektor av kooperativ och andra  former av 
kollektiv företagsamhet. Högerpartiet har aldrig varit 
anhängare av en fullständigt fri marknad av m an
chesterliberal typ. Det accepterar i huvudsak bland- 
ekonomin och anser, att detta system kan vara över
lägset såväl ett renodlat kapitalistiskt system som
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olika former av socialistiska system, under föru tsä tt
ning att den ekonomiska politiken utformas på ett 
riktigt sätt. Syftet är balans mellan den offentliga 
och den fria sektorn. Om den ena eller andra sektorn 
tillåts att ta överhanden, kan det leda till svåra stör
ningar i landets ekonomi och ytterst till faror för den 
politiska friheten.

I ett programförslag hösten 1967 uttrycks höger
partiets syn på följande sätt: ”Den ekonomiska poli
tiken skall syfta till att garantera den enskilde 
trygghet i arbete och en stigande välståndsutveck
ling. De välståndsskapande krafterna i samhället 
skall stimuleras. Arbete och nya initiativ skall löna 
sig. Ägandet och bestämmanderätten i samhället skall 
spridas på så många händer som möjligt och ej kon
centreras till ett fåtal eller i väsentlig utsträckning 
kontrolleras av staten och kommunerna. Härigenom 
skapas förutsättningar för en rättvisare inkomst- och 
förmögenhetsspridning. Dagens ekonomiska utveck
ling och den tekniskt vetenskapliga forskningens 
snabba framsteg kommer i hög grad att påverka och 
förändra morgondagens samhälle. Detta ställer krav 
på att samhället, inom ramen för en fri marknadshus
hållning, tar del i ansvaret för den samordnande p la
neringen, så att våra tillgängliga resurser kan u tnytt
jas på det mest effektiva sättet.”

Högerpartiet understryker, att den mest angelägna 
trygghetsreformen är att åstadkomma ”stabila priser 
och arbetsvänliga skatter” . Den onda cirkeln av sti
gande priser — automatiskt ökande skatter och krav
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på lönemässig kompensation för skatte- och prissteg
ringar — utgör för partiet den stora fara  som hotar 
både full sysselsättning och snabb ekonomisk tillväxt. 
Det höga svenska kostnadsläget leder till avsättnings
svårigheter, och den inhemska inflationen stör balan
sen. Resultatet blir företagsnedläggningar, arbetslös
het och minskad produktionseffektivitet. Angelägna 
behov och reformer blir eftersatta på grund av brist 
på resurser. En fortsatt reformpolitik kan endast 
komma till stånd genom att de enskilda stimuleras till 
ökad produktion av varor, som går att sälja till om
världen. Den offentliga sektorns utrymme beror på 
de resurser, som skapas av produktionsökningen i 
samhället. På  samma sätt måste de kommunala u t
gifterna anpassas till det ekonomiska utrymme som 
produktionsökningen i samhället skapar. Inte heller 
statsmakterna får tillåtas att pålägga kommunerna 
uppgifter, som hotar den nödvändiga stabiliserings- 
politiken. För att uppnå arbetsvänligare skatter efter
lyser högerpartiet en omläggning från direkta till 
indirekta skatter. Barnfamiljer och folkpensionärer 
bör därvid få särskild kompensation. Särskilt betonas, 
att det progressiva skattesystemet, sådant det hittills 
kommit att utformas, är både pris- och kostnadshöjan- 
de och enbart bidrar till att förstärka den onda 
cirkeln — prisstegringar-skatter-kompensation.

”Trygghet i arbetet” , säger högerpartiet vidare, 
”skall innebära rätt för alla till säker inkomst och 
meningsfull sysselsättning” . Detta ställer stora krav 
på samhället i form av förbättrat finansiellt klimat
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för näringslivet samt speciella åtgärder för att säkra 
den enskildes trygghet, såsom allmän arbetslöshets
försäkring, utvidgade omskolningsåtgärder, avgångs
vederlag för alla arbetstagare och särskilda åtgärder 
för äldre arbetskraft, garantier mot ekonomisk förlust 
vid försäljning av egnahem etc. En säker sysselsätt
ning garanteras emellertid i första hand av företag
samhetens effektivitet och konkurrenskraft.

Särskilt måste den internationella konkurrensför
mågan stärkas genom stabiliserad prisnivå och ett 
skattesystem, som inte verkar kostnadsuppdrivande. 
Företagens självfinansiering bör stimuleras. Statens 
stöd till industriellt forsknings- och utvecklingsarbete 
bör ökas, vilket bäst sker genom att Sverige som EEC- 
medlem får tillgång till den samordnade europeiska 
forskningsverksamheten. På  kreditsidan efterlyser 
högerpartiet breddning och aktivering av aktiemark
naden, valutaregleringens upphörande — varigenom 
Sverige kan få ökad tillgång till utländskt kapital, 
ökad kanalisering av AP-medel genom de befintliga 
bankerna och undanröjande av den statliga investe- 
ringsbankens monopolställning på detta område. Det 
senare bör ske genom att riksdagen får insyn i bankens 
verksamhet.

Beträffande jordbrukspolitiken anser högerpartiet 
att denna skall användas som ett instrument i pris- 
stabiliserande syfte. Tillfälliga fluktuationer på 
världsmarknaden får inte medföra väsentliga kost- 
nadsstegringar för de svenska konsumenterna. De i 
jordbruket sysselsatta måste ges samma standard som
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jämförbara yrkesgrupper.
I högerpartiets åskådning spelar den s. k. ägarde- 

mokratin en central roll. I detta samhällsideal ingår 
två moment. Dels skall de växande kapitaltillgångar
na i största möjliga utsträckning direkt eller indirekt 
via aktier och andelar ägas av de enskilda medborgar
na, dels skall ägandet fördelas på största möjliga antal 
människor. Detta betraktas som en realistisk målsätt
ning, eftersom det i framtiden kan förutses, att varje 
människa under sin livstid har möjlighet att samla en 
betydande förmögenhet. Ett sådant på många m ed
borgare fördelat ägande betraktas som en önskvärd 
motvikt såväl till det ofrånkomliga kollektiva ägandet 
som till en anhopning av kapital hos ett fåtal ägare. 
Ett demokratiserat ägande leder — enligt både kon
servativ och liberal samhällssyn — till bättre makt
fördelning och maktbalans än vad vare sig ett socia
listiskt eller ett gammalkapitalistiskt system kan 
medföra. Personligt ägande hos medborgarna medför 
också ökad trygghet och förstärkning av den politiska 
friheten. Från dessa utgångspunkter ter det sig natu r
ligt att högerpartiet strävar efter ett skattesystem och 
andra åtgärder från det allmännas sida, som upp
muntrar till ökat personligt sparande. Samtidigt vill 
partiet begränsa det kollektiva sparandet — genom 
skatter och avgifter — till en så låg nivå som möjligt, 
utan att kapitalbildningen i dess helhet sätts i fara.
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Social- och famil je politik

Socialpolitiken kom tidigt att spela en betydande roll 
i den konservativa samhällsåskådningen och riktade 
särskilt sin udd mot den manchesterliberala tron på 
nyttan av att de ekonomiska krafterna fick verka full- 
jständigt fritt utan inblandning från samhällets sida. 
Det var därför ingen tillfällighet att flera av det 
tidiga 1800-talets konservativa politiker och idé
givare fick rubriken ”socialkonservativa” . Den arbe- 
tarskyddspolitiska lagstiftning, som Disraeli genom
förde i England decennierna efter 1800-talets mitt, 
och den socialförsäkringslagstiftning, som Bismarck 
genomdrev i Tyskland på 1880-talet kom länge att 
stå som mönster för socialpolitisk aktivitet från statens 
sida överhuvudtaget. I Sverige utvecklade konserva
tiva tänkare som Hans Järta , Erik Gustaf Geijer och 
August von Hartmansdorff väsentliga socialpolitiska 
tankegångar redan under 1800-talets förra hälft. De 
fick ytterligare näring kring sekelskiftet dels genom 
de av H ara ld  H järne inspirerade kraven på ”försvar 
och reformer” , dels genom den s. k. unghögern med 
Rudolf Kjellén som en av de främsta målsmännen. 
Konservatismen och högerpartiet har sålunda på ett

I tidigt stadium ivrat för att samhället skall engagera 
sig i socialpolitisk reformverksamhet.

Den socialpolitiska reformverksamheten i vårt land 
ägde till övervägande delen rum under 1930- och 
1940-talen samt första hälften av 1950-talet. Höger
partiets inställning under dessa skeden präglades av
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dess strävan att åstadkomma balans mellan socialpoli
tiska reformer och samhällsekonomiska resurser. Med 
dessa reformer var i huvudsak grundtrygghet upp
nådd för människorna. A nsträngningarna har d ä r 
efter särskilt gällt åtgärder dels för att åstadkomma 
social trygghet för vissa minoritetsgrupper, t. ex. de 
handikappade, dels i syfte att bereda den enskilde 
medborgaren trygghet i hans sysselsättning. Dessa 
åtgärder har i regel sammankopplats med de allmänt 
näringspolitiska eller lokaliseringspolitiska önskemål 
som framhållits ovan. Inom alla partier har de social
politiska strävandena därför delvis fått en ny inrikt
ning.

I högerpartiets socialpolitiska program, antaget 
1962, preciseras principerna för partiets socialpoli
tiska reformarbete på följande sätt: ”Det är varje 
medborgares skyldighet att genom egna arbetsinsatser 
själv sörja för sig och sin familj. Den som på grund 
av t. ex. sjukdom, olycksfall, ålderdom, arbetslöshet 
är helt eller delvis satt ur stånd att försörja sig har 
emellertid rätt till samhällets h jälp  i den utsträckning 
som erfordras för att han inte skall lida brist på vad 
som är nödvändigt för hans livsuppehälle enligt vid 
varje  särskild tidpunkt rådande uppfattning om vad 
som utgör en godtagbar levnadsstandard. Härigenom 
tillförsäkras varje  medborgare ett visst minimiskydd 
— grundtrygghet. Detta skydd skall vara lika för alla 
medborgare. Man bör eftersträva att den enskilde i 
mån av förmåga själv genom avgifter betalar en 
väsentlig del av kostnaderna för grundskyddet.
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Härutöver bör medborgarna kunna tillförsäkra sig 
standardtrygghet vid inkomstbortfall på grund av 
sjukdom, arbetslöshet eller andra  av den enskilde 
oförvållade orsaker. D etta bör ske i försäkringsmäs- 
siga former, varvid samhällets medverkan kan e r
fordras. Kostnaderna bör bäras av den enskilde i form 
av försäkringsmässigt beräknade avgifter, överhuvud 
bör samhället underlä tta för medborgarna att själva 
öka sin trygghet såväl genom frivilliga försäkringar 
som genom sparande i olika former.”

I sitt program betonar högerpartiet, att socialpoli
tiken främst bör inriktas på  att skapa bättre v å rd 
möjligheter för dem som är ur stånd att klara sig 
själva. Efter andra världskriget har levnadsstandard
en stigit kraftigt för alla inkomstgrupper. Därmed har 
förutsättningarna för socialpolitiken ändrats i g run
den. De sociala kontantbidragen spelar numera en 
väsentligt mindre roll än tidigare. I stället blir det 
samhällets uppgift att sörja för att handikappade, 
gamla, sjuka och missanpassade får den vård som de 
behöver.

Riktlinjerna för högerpartiets familjepolitik slås 
fast i ett särskilt familjepolitiskt program, som antogs 
1963. Däri konstateras, att en positiv inställning till 
hemmet och familjen är en grundval för högerpoli
tiken. Högerpartiet vänder sig emot den uppfattning 
som vill sätta s. k. samhällsnytta framför individens 
egna behov och önskningar. På familjen som en na
turlig enhet vill högerpartiet bygga ett samhälle, där 
människan skall få större möjligheter att själv p la
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nera för sig och de sina. Det är den enskildes värde
ringar och inte de makthavandes som skall stå i 
centrum, heter det. Människan måste själv få söka sig 
fram till den livsform och den typ av familjeliv som 
passar henne bäst. Föräldrarna är bäst skickade att 
bestämma om de egna barnens vård och fostran. Från 
den utgångspunkten har partiet främst intresserat sig 
för problem i samband med barntillsynen samt de 
förvärvsarbetande kvinnornas situation och efterlyst 
lättnader i familjebeskattningen.

Miljöpolitik

Miljöpolitiken har på senare tid varit föremål för ett 
intensivt studium inom högerpartiet. Ett omfattande 
programförslag står under diskussion 1967—68. I 
förslaget konstateras det, att livets anpassning efter 
den nya ram som skapats av vetenskap och teknik 
i förening, den syntetiska miljön, utgör ett av m än
niskans allvarligaste problem. Den tekniska civilisa
tionen kan inte hejdas, men utvecklingen kan i långt 
större utsträckning än man hittills föreställt sig styras 
i bättre banor. Dessa möjligheter är dock än så länge 
i stor utsträckning politiskt oprövade. Det ”allmänna 
framåtskridandet” följer inga naturlagar utan p å 
verkas av medborgarnas allmänna värderingar. N ya 
riskmoment i miljön tillkommer med stor snabbhet, 
vilket gör det svårt att i efterhand bereda skydd för 
människan. Detta måste i stället planeras i förväg. 
Den ökande omfattningen och allvaret i miljöproble
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men kan, heter det, ytterst härledas ur människans 
oförmåga att se sig själv som del i ett stort samman
hang. Det är en villfarelse att tro att människan kan 
behärska naturen. Hon kan bara förändra den. De 
ingrepp, som gjorts av människan, har till stor del 
inneburit rubbad balans, förödda jordar, förgiftade 
vatten, smutsigare luft, en oavlåtlig försämring av 
människans biologiska miljö.

Högerpartiet betraktar det som en central uppgift 
för politiken att formulera riktlinjer och regler som 
tillåter en fortsatt materiell välståndsutveckling i 
harmoni med den natur som är själva grundvalen 
för människans existens som biologisk varelse. I för
slagen till riktlinjer heter det bl. a., att rättigheten 
att smutsa ned eller förstöra miljön inte längre bör 
erkännas. Var och en skall därför vidkännas ekono
miskt och/eller straffrättsligt ansvar för alla former 
av miljöförstöring. Miljöpolitiken måste bestämmas 
av ett långsiktigt allmänintresse, som inkluderar den 
enskildes, näringslivets och samhällets intressen. 
Miljöskador och miljöpåverkningar måste tas upp 
som kostnadsposter i samhällets bokföring. Förore
ningskällorna måste, om möjligt, elimineras. Där så 
inte kan ske, måste resurser kanaliseras till områden, 
där förorening är oundviklig och där åtgärder till 
förebyggande av skador kan bli ytterst kostnads
krävande. Det blir samhällets sak att stimulera och 
föranstalta om miljöskyddande åtgärder. De ofrån
komliga investeringarna kommer att mer än väl ba
lanseras av samhällets minskade kostnader för att
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t. ex. reparera skadorna av luft- och vattenförore
ningar. En rad konkreta punkter beträffande sam
hällsplanering, naturvård, hälsovård etc. är under 
utformning av partiet.

Kultur- och utbildningspolitik

Enligt högerpartiets uppfattning måste riktpunkten 
för kulturpolitiken vara att h jä lpa  varje människa 
till en allsidig utveckling. Med aktning för individens 
människovärde och kännedom om hans individuella 
egenart och förutsättningar är det en uppgift för sam
hällets kulturpolitik att medverka till varje medbor
gares personliga mognande till en fri, självständig 
och harmonisk människa. Kulturpolitiken skall ge 
människan kontakt med andliga värden och stimulera 
henne att söka en livsuppfattning, som kan göra hen
nes liv meningsfyllt. Högerpartiet understryker vikten 
av intellektets skolning i ett demokratiskt samhälle, 
där allt större ansvar läggs på den enskilde. Att sti
mulera människornas tankeförmåga och kritiska sinne 
och att utveckla deras känslo- och viljeliv blir därför 
det väsentliga i kulturpolitiken.

Samhällets uppgift blir framför allt att skapa ett 
gynnsamt kulturklimat, en ram för den kulturella 
verksamheten, som ger människorna möjlighet att 
utveckla sina intressen, och att medverka till att indi
viden får så stor valfrihet som möjligt. Till skillnad 
från förespråkarna för en socialistisk kultursyn, som 
ser det som en uppgift för samhället att "välja"  de
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"bästa"’ produkterna och motverka mindre önskvärda, 
menar högerpartiet, att det inte är möjligt för poli
tiska instanser att kvalitetsbedöma olika produkter. 1 
princip bör samhället inte ta ställning i estetiska f rå 
gor utan i stället stimulera människorna att bilda sig 
en egen, självständig uppfattning. Praktiskt innebär 
detta, att samhället inte genom särskild beskattning 
eller på annat sätt skall ge uttryck för några  kvali
tetsbedömningar. De lagliga inskränkningar, som kan 
anses nödvändiga, kan exempelvis utformas med 
reglerna i tryckfrihetsförordningen som förebild. 
Detta innebär att frihet under personligt ansvar bör 
ersätta alla former av förhandscensur, att en juridisk 
efterhandsgranskning ersätter en administrativ för- 
handsgranskning av t. ex. film.

Det skulle föra för långt att i detta sammanhang 
redogöra för de många konkreta förslag, som förts 
fram av högerpartiet beträffande såväl kulturpoli
tiken som utbildningspolitiken. Om den principiella 
bakgrunden för utbildningspolitiken heter det i ett 
programförslag 1967 följande: ”Det moderna sam
hället är redan nu tämligen komplicerat för den en
skilde medborgaren. Det snabba tekniska fram åtskri
dandet och vetenskapens alltmer vidgade värld  kom 
mer att ytterligare försvåra människans möjligheter 
till överblick. Människans kunskap mångfaldigas i en 
allt hastigare takt. Varje  steg fram åt i kunskapsin- 
hämtande och tillämpning av det ökade vetandet 
förändrar människans hävdvunna arbetsmönster och 
sätter henne i stånd att bege sig allt längre in i det
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okända. Kunskapen ger nya verktyg som tillåter en 
ytterligare utvidgning av den mänskliga tankens 
gränser. Allt eftersom kunskapsvolymen växer ökas 
antalet nya projekt och forskningsuppgifter. M än
niskans omgivning och villkor karakteriseras av en 
ständigt stegrad förändringstakt. U nder en och sam
ma livstid förändras omgivningen och villkoren nästan 
till oigenkännlighet. Det är utbildningssystemets spe
ciella uppgift att förse människan med de intellek
tuella instrumenten, inställningen och bakgrunden 
för de nya problem som i accelererande tempo upp
kommer. Utbildningen skall ge människan en känsla 
av förankring i stället för relationslöshet samt en för
måga till perspektiv. Det är viktigt att öka den m ed
borgerliga insikten om de starka krafter som formar 
individens och samhällets villkor.”

De snabba förändringarna i samhället och den 
snabba tillväxten av mänsklig kunskap gör det i fram 
tiden omöjligt att tala om någon som ”färdigutbildad” 
vid en viss tidpunkt eller ålder. Det blir därför nöd
vändigt att planera för en livslång utbildning för 
alla som kan tillgodogöra sig en sådan. Av detta följer 
att särskild vikt tillmäts vuxenutbildningen. M ålsätt
ningen blir att erbjuda den utbildning som motsvarar 
vars och ens intresseinriktning och begåvning.

121



G unnar H ed lu n d



C enterpartiet

CEN TERPARTIETS PO L IT IK

Politiken i vårt land är till stor del baserad på värde
gemenskap. Vi tycker ganska lika i mycket. Detta 
gäller naturligtvis det demokratiska styrelseskicket, 
som m arkerar en gemensam överideologi för de de
mokratiska partierna. D enna ger självklart i stort 
sett enighet i författningsfrågorna. Striden kring den 
kommunala demokratin har inte sin utgångspunkt 
här. Till vår värdegemenskap vill man också räkna, 
att den samhällsuppfattning, som den kristna livs
åskådningen representerar, ligger som en självklar 
och omistlig grund för gemenskapen i vårt samhälle. 
I stort sett är vi ense också om vår alliansfria utrikes
politik — liksom om vår försvarspolitik. Händelserna 
1966 och 1967 kan väl ha sett ut som en försvarspoli
tisk strid — men denna bygger på mycket små skillna
der. I vår demokrati finns knappast utrymme för 
skilda försvarspolitiska ideologier.

Värdegemenskapen är naturligtvis någonting posi
tivt — ingenting att beklaga. Lika självklart är det, 
att vi bygger vår politiska organisation, partiväsendet 
alltså, på våra meningsskiljaktigheter. Våra politiska 
skiljelinjer går i huvudsak på tre olika plan. 1) Vi 
är oense om själva målet — det gäller alltså välfärds- 
och solidaritetspolitiken. 2) Vi är oense om vägen till 
målet — borgerlighet eller liberalism står mot socia
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lism. 3) Vi har  olika uppfattningar om samhällets 
strukturfrågor — decentralisering mot centralisering.

På det förstnämnda planet tycker de flesta så lika, 
att man även här nästan kunde vara frestad att tala 
om värdegemenskap. På det andra  planet, där striden 
alltså står mellan borgerlig/liberal politik och socia
listisk, är motsättningarna också mindre än förr — 
fast naturligtvis den s. k. nya vänstern vidgar klyftan 
genom sin socialiseringssocialistiska nytändning. På 
det tredje planet, det som gäller strukturfrågorna, har 
motsättningarna närmast skärpts under senare tid.

Socialt borgerlig politik

Till välfärds- och solidaritetspolitik kan mittenpar
tierna och socialdemokraterna sägas ha i stort sett 
samma inställning — förenade i en jämlikhetssträvan, 
som går så långt de samhälls- och företagsekonomiska 
förutsättningarna medger.

Visst är det ändå strid mellan dem om välfärds
politiken. Men den gäller främst utformning och 
angelägenhetsgradering. M ittenpartierna anser sig ha 
varit pådrivande krafter för förbättring av folkpen
sioner och barnbidrag, för upprustning av åldrings
vård och handikappvård och för effektivisering av 
u-hjälpen. Avskaffandet av dyrortsgrupperingen av 
skatterna 1961 t. ex. tillgodosåg ett solidaritetskrav, 
som drivits fram särskilt av centern.

Skarpare går skiljelinjen som nämnts mellan den 
socialistiska och den borgerliga idén. Den främsta
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drivkraften till framsteg och framåtskridande är, sä
ger centerpartiet, de enskilda människornas egen vilja 
till initiativ, verksamhet och ansvar. Näringslivet 
måste därför bygga på enskilt ägande och fri kon
kurrens.

Idén om individernas själ v verksamhet som den 
viktigaste grunden leder till att alla bör få så goda 
förutsättningar som möjligt för initiativ och insatser. 
Samhället, som är vårt enda helt gemensamma organ, 
bör verka för detta. Delvis låg denna tanke redan i 
den aktiva konjunkturpolitik, som centerpartiet eller 
— som det då hette — bondeförbundet och social
demokraterna genom krisuppgörelsen 1933 befäste i 
vårt land och som sedan varit gemensam idé för 
borgerlighet och socialdemokrati. Men centern har se
dan preciserat samhällets näringspolitiska uppgifter 
till att skapa grundförutsättningar för självverksam
heten — dvs. stimulera, inte dirigera. Det gäller en 
basorganisation av t. ex. utbildningsanstalter, vägar 
och andra  kommunikationsanordningar. Men ännu 
större betydelse har det att kreditpolitik, skattepolitik, 
sysselsättningspolitik etc. inriktas på att främ ja  själv
verksamheten. Stor vikt måste också fästas vid en för
bättrad företagsdemokrati.

En förutsättningsskapande uppgift är givetvis att 
stimulera medborgaren till omtanke om framtiden 
för sig och de sina. Men inte alltid kan vi klara vår 
egen trygghet, och det kan vara stora skillnader i vår 
förmåga till det. Centerns välfärdsidé med inriktning 
på högsta möjliga jämlikhet leder fram till att sam
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hället måste svara för en god grundtrygghet, likvär
dig för alla — eftersom staten skall behandla alla 
lika. Denna grundtrygghet, vårt gemensamma ansvar 
för varandra, skall innesluta inte endast ett ekono
miskt skydd utan också den vård vi kan behöva — 
och även att miljöerna kring vår tillvaro fyller vissa 
grundkrav.

Som huvudprinciper gäller enligt centeruppfatt
ningen sålunda dels samhällets sociala ansvar gent
emot medborgaren, dels dess förutsättningsskapande 
uppgifter för individ och näringsliv. Centerpolitiken 
är en progressivt och socialt borgerlig politik, en 
social liberalism.

Det betyder avståndstagande från  socialiserings- 
idén och den socialistiska dirigismen. Statliga företag 
kan centern godta endast i de undantagsfall, då det 
finns sociala eller organisatoriska skäl för dem — och 
då spelar ju  inte konkurrensen någon roll. Center
politiken avvisar också låtgåliberalismen och den 
maktkoncentration som den för med sig.

Den ekonomiska politiken

Med sin välfärds- och solidaritetsinställning har cen
terpartiet fäst särskild vikt vid att skattesystemet 
baseras på bärkraftsprincipen. Centern har ofta tagit 
initiativ till lättnader i skattetrycket för de lägre in
komstgrupperna. I det aktuella läget har partiet h ä r 
vidlag riktat uppmärksamheten särskilt på kommu
nalskatten, som sedan 1950-talets början stigit med
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i genomsnitt över 80 procent och som genom det 
proportionella uttaget drabbar de lägre inkomstta
garna särskilt hårt.

En förbättrad kommunalskatteutjämning uppnåd
des visserligen genom riksdagsbeslutet 1965 om det 
allmänna skatteutjämningsbidraget, som centern kun
de räkna som en stor framgång. Men alltjämt är skill
naderna i skattetryck mellan olika kommuner och 
områden stort. Centerpartiet har fört fram kravet att 
staten skall ta på sig en väsentligt större del av kost
naderna för samhällsverksamheten. En sådan kost
nadsfördelning skulle ge ytterligare skatteutjämning 
— och möjliggöra sänkning av kommunalskatten till 
förmån för de lägre inkomstgrupperna.

Mittenpartierna ställer från  sina välfärds- och 
grundförutsättningspolitiska utgångspunkter lika sto
ra  krav på samhällets engagemang som socialdemo
kraterna i motsvarande avseende. Men ändå kan nog 
skattetrycket i viss mån ses som en skiljelinje. Socia
listiska partier fruktar ju  knappast på samma sätt 
som borgerliga, att ett högt skattetryck kan skada 
viljan till initiativ och självverksamhet, eftersom de 
fäster mindre vikt vid denna som drivkraft. Som det 
viktigaste kravet i mittenpartiernas skattepolitik står 
en sådan omläggning av skattesystemet, att produk
tion och arbetsvilja kan bättre främjas.

Gemensamt för de borgerliga partierna är att de 
med större kraft än socialdemokraterna inriktar en 
aktiv konjunkturpolitik på ett fast penningvärde. Den 
till synes permanenta inflationen, nu cirka 4 procent
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om året, missgynnar särskilt vissa grupper, småspa- 
rare, pensionärer och många låginkomsttagare, och 
den häm m ar sparandet, vilket betyder mindre resur
ser t. ex. för näringslivets investeringar.

Kampen mot inflationen måste vara en första- 
handsuppgift, hävdar centern. Tillsammans med folk
partiet har den lagt fram ett samlat stabiliserings- 
program, innefattande bl. a. en fastare planering av 
budget och arbetskraftsresurser, å tgärder för bespa
ringar och som redan nämnts en skattereform, som kan 
stimulera produktion, arbetsvilja och enskilt sparan
de. Långsiktsplaneringen i regeringsarbetet måste 
förbättras väsentligt, så att god planmässighet, ange- 
lägenhetsgradering och tidsplanering kan uppnås i 
reformarbetet. Lika nödvändigt är det ju  att komma 
till rä tta  med inflationsutvecklingens grundorsak — 
förhållandet att våra inkomster år efter år fått v ä 
sentligt överstiga vad produktionsökningen medgivit. 
De s. k. rundabordskonferenser som mittenpartierna 
förordar avser att vara ett instrument att komma 
problemet in på livet.

På en punkt riktar centern särskilt hård  kritik mot 
den socialdemokratiska regeringens politik — mot 
högräntepolitiken, som enligt centern åstadkommit 
skadeverkningar för stora delar av näringslivet, 
främst för många mindre företag. Konjunkturpolitiskt 
är räntevapnet numera föga effektivt. Huvudvikten 
i en aktiv konjunkturpolitik bör därför, säger cen
tern, läggas vid finanspolitiken.
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N  är in gs politiken

En allt hårdare  konkurrens på världsmarknaden och 
anpassningen till en europeisk stormarknad ställer 
ökade krav på vårt näringsliv och därmed på en förut- 
sättningsskapande näringspolitik. Sverige och andra 
E FT A -länder bör anknytas till EEC-marknaden — 
men under former, som kan förenas med vår allians
fria utrikespolitik. Länge har centern krävt bättre 
möjligheter för näringslivet till investeringar för 
effektivisering av produktions- och distributions
apparaten.

Näringslivets självfinansieringsförmåga, som till
låtits minska väsentligt under senare tid, måste ökas, 
om riskvilligt kapital skall kunna tryggas i tillräcklig 
utsträckning. I detta syfte måste som nämnts beskatt
ningen läggas om. Centern och folkpartiet har till
sammans — delvis också tillsammans med högern — 
föreslagit bl. a. omsättningsskattens förvandling till 
en förenklad mervärdeskatt, som stärker näringslivets 
konkurrenskraft, avveckling av energiskatten och 
liknande punktskatter, förbättrade möjligheter till 
avskrivningar och resultatutjämning.

Det svaga intresse som socialdemokratin visat så
dana förslag markerar en skiljelinje. I och för sig kan 
det naturligtvis sägas, att socialistiska partier inte 
tillmäter stimulans av enskilt initiativ och självverk
samhet större betydelse och att de väl naturligen tror 
mera på statligt kollektivt sparande än på det enskilda 
och frivilliga.

9 —  Parti och politik 12 9



Med försämrad självfinansiering har näringslivets 
kreditbehov naturligtvis ökat. Centern och de andra 
borgerliga partierna har år efter år påtalat nödvän
digheten av förbättrade lånemöjligheter för närings
livet, bl. a. i fråga om AP-medlen. Den socialdemo
kratiska regeringen tog ett mera betydande initiativ 
först 1967 — genom den statliga investeringsbanken.

Ett samhälleligt engagemang för en långsiktig och 
riskbärande kreditgivning — särskilt med sikte på 
strukturrationaliseringen — är i linje med centerns 
uppfattning om en förutsättningsskapande närings
politik. Det som i denna fråga skiljer socialdemokra
tin från mittenpartierna är den monopolställning, som 
givits investeringsbanken. Denna kan också komma 
att utnyttjas för direkt socialisering — genom rätten 
att förvärva aktier. Centern och folkpartiet förordar 
i stället en halvstatlig investeringsbank eller också ett 
konkurrenssystem, där intressena balanserar v a r
andra.

De mindre och medelstora företagen har, hävdar 
centerpartiet, inte behandlats på sätt som svarar mot 
deras betydelse och uppgifter. De är missgynnade 
t. ex. i fråga om möjligheter till resultatutjämning 
vid beskattningen och återlån från  AP-fonden. Vissa 
betydande fram gångar anser sig centern dock ha vun
nit i de förbättrade kreditmöjligheter, som småföre
tagen småningom fått genom företagareföreningarna 
och institut som Industrikredit och Företagskredit. 
Men det var anledning att påtala, att den nya in
vesteringsbanken inte bör få förbise de mindre före
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tagens roll.
Jordbrukspolitiken måste här liksom i andra  länder 

utformas med hänsyn till framför allt beredskapspoli- 
tiken. I riksdagens principbeslut 1947 utfästes s. k. 
inkomstlikställighet för den i jordbruket arbetande 
befolkningen. Centern har arbetat för denna målsätt
nings förverkligande och motsätter sig alltså den 
prispresspolitik, som socialdemokraterna förordat mot 
jordbruket. Enligt centern skall jordbrukspolitiken 
medverka till effektiva och rationella företag, så att 
livsmedlen kan hållas vid lägsta möjliga priser och 
så att jordbruksnäringens utövare kan beredas lika 
goda inkomstmöjligheter som jäm förbara  grupper. 
Detta  kräver, såsom centern underströk vid det nya 
principbeslutet om jordbrukspolitiken 1967, väsent
ligt förstärkta kreditresurser för jordbrukets ra tiona
lisering.

Centerpartiet är förespråkare för den s. k. skogs- 
kompletteringen, dvs. att jordbruk skall kunna be
redas bättre bärkraft genom tillförande av skog.

En annan markerad skiljelinje vid principbeslutet 
1967 var att socialdemokraterna genomdrev beslut 
om att minskning av den svenska jordbruksproduk
tionen till 80 procent av vårt normala livsmedelsbe- 
hov skall direkt eftersträvas, medan de borgerliga 
anser, att en 80-procentig självförsörjningsgrad är 
ett minimum, som bör undvikas. Bakom den borger
liga linjen ligger inte endast beredskapsskäl utan 
också hänsyn till den allt större livsmedelsbristen i 
världen. På vårt land liksom på andra  högindustriali-
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serade länder måste det anspråket ställas, att vi skall 
klara vår egen livsmedelsförsörjning och inte kon
kurrera med u-länderna om de livsmedel, som de 
kommer att behöva.

Om arbetsmarknadspolitikens uppgifter för t. ex. 
omskolning och vidareutbildning är det i stort sett 
enighet. Men en stridsfråga har varit, såsom fram- 
hålles nedan, avvägningen mellan aktiv lokaliserings
politik och s. k. geografisk rörlighetspolitik.

Socialpolitiken

Centern anser att samhället skall svara för grund
trygghet och därutöver stimulera till omtanke om 
framtiden.

Centerpartiet räknar sig som tillskyndare till barn 
bidragssystemet. I centerns aktuella familjepolitiska 
program ingår höjning av det allm änna barnbidraget, 
införande av allmänt vårdnadsbidrag till familjer 
med småbarn och skapande av extra barnbidragsför- 
måner till familjer med lägre inkomster.

Medel till extra barnbidragsförmåner bör i viss 
utsträckning kunna överföras från de generella bo
stadssubventionerna, som i praktiken ger mera till 
högre inkomsttagare och därför saknar social moti
vering, samt från familjebostadsbidragen, som genom 
anknytningen till vissa bostäder ställer behövande 
familjer utanför och sålunda inte har en riktig u t
formning.

Behovet av en upprustning av stödet till barnfamil
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je rn a  är nu stort — då barnbidragen inte höjts i takt 
med penningvärdeförsäm ringen och fam iljebostads- 
bidragen inte få tt fö lja med hyreshöjningarna. Vid 
1963 års avveckling av vissa generella bostadssub
ventioner genomdrev socialdem okraterna en höjning 
av inkom stgränserna för fam iljebostadsbidragen — 
men det betydde att fam iljer i lägre inkomstlägen 
ställdes u tan  kompensation. De borgerliga partierna 
lyckades vid 1964 års riksdag genom föra en fö rbätt
ring för de sämst ställda barnfam iljerna. För hyres
hö jn ingarna 1966 har barn fam ilje rna inte få tt någon 
kom pensation — m ittenpartiernas förslag härom  av
slogs näm ligen.

Bostadspolitikens utform ning h ar starkt kritiserats 
av centern. Om fam iljebostadsbidragen kan överföras 
till barnbidragsförm åner för de ekonomiskt svaga 
fam iljerna, vilket skulle öka valfriheten, bör ett so
cialt m otiverat bostadsstöd avse främ st förbättrings- 
lånen och andra åtgärder av betydelse främ st för 
pensionärer och därm ed jäm ställda. E tt särskilt egna- 
hemsstöd åt inkomstsvaga barnfam ilje r bör också 
övervägas.

Inom  pensionspolitiken har centern fäst särskild 
vikt vid en väsentlig förbättring av folkpensionsför
m ånerna, så att alla  skall kunna få en god och rättvis 
grundtrygghet. Centern var den främ sta pådrivande 
kraften  för besluten i slutet av 1950-talet och början 
av 1960-talet om förbättrade ålders-, fam ilje- och 
förtidspensioner. Det num era allm änt godtagna k ra
vet på standardförbättring  för folkpensionärerna
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även efter det tidigare beslutade m ålsättningsåret 
1968 har också förts fram  av i första hand centern. 
E tt aktuellt krav är ett statligt grundbelopp i de 
kom m unala bostadstilläggen, så att dessa kan bli m era 
likform iga i olika kommuner och verkligen ge det 
stöd, som de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna 
behöver.

H istorieskrivningen från  den stora A T P -striden  i 
slutet av 1950-talet har i stora delar varit oriktig. 
Centern förordade den personliga frivilliglinjen, 
innebärande a tt sam hället mycket väl kunde bygga 
upp ett A TP-system  som service åt m edborgarna — 
men inte som obligatorium. De som ville ha annat 
trygghetssparande, t. ex. i eget hem eller egen rörelse, 
borde få detta — därm ed skulle skapas ett bättre 
valfrihetssam hälle. Socialdem okraterna hade en an 
nan syn på saken och genom drev sedan även den 
s. k. tvångskom binationen, dvs. a tt företagare och fria 
yrkesutövare måste tillhöra både A T P och tilläggs- 
sjukpenningförsäkringen — eller också vara utan 
båda.

Centerkritiken mot A T P  har även gällt u tform 
ningen som sådan, dvs. a tt låginkom stgrupperna 
direkt missgynnas, vilket naturligtvis inte kan förenas 
med en social jäm likhetssträvan.

Det bör enligt centerns mening vara angeläget, a tt 
pensionärerna i största m öjliga utsträckning bereds 
m öjligheter a tt bo kvar i sina hem. H ärför krävs inom 
åldringsvården ytterligare satsning på hem hjälps- 
verksamhet. A llt detta gäller också om handikapp
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vården. I ökad utsträckning måste sam hället också 
m edverka till hjälpm edel, som kan ge de hand ikap
pade en så långt m öjligt norm al tillvaro, och m iljön 
måste göras handikappvänlig  redan genom sam hälls
planeringen.

En huvuduppgift för socialpolitiken bör enligt cen
tern vara  a tt så långt m öjligt ersätta en passiv under- 
stödslinje med en aktiv rehabiliterings- och arbets- 
vårdslin je. M an bör i största m öjliga utsträckning ta 
till vara  och utveckla vederbörandes kvarvarande 
förm åga till norm alt liv och egen försörjning.

F rån  centerpartiet har v idare fram förts bl. a. kravet 
på en allm än arbetslöshets- eller sysselsättningsför- 
säkring och allm än tandvårdsförsäkring.

K ultur- och utbildningspolitiken

Det byggs nu upp en utbildningspolitik, som skall ge 
alla  lika goda m öjligheter. Grundskolan, fackskolan 
och gym nasiet växer fram. Vi bygger ut den högre 
utbildningen och den vetenskapliga forskningen. Vi 
håller på med en vuxenutbildningsreform .

Utbildningspolitiken ger knappast anledning till 
större m eningsm otsättningar. Den är viktig i degrund- 
förutsättningsskapande uppgifter, som sam hället en
ligt centerns uppfattning skall ha. Det är ett gam m alt 
centerkrav, a tt alla barn, oberoende av föräldrarnas 
ekonomi, skall få likvärdig fostran och utbildning. Vi 
är på god väg mot detta mål.

C entern har särskilt understrukit, att gymnasiet,

135



fackskolan och yrkesskolan skall utform as som lik
värd iga delar av ungdomsskolan.

En annan tonvikt i centerpolitiken är skolans per- 
sonlighetsfostrande och karak tärsdanande uppgift. 
Särskilt i en motion 1959 underströk partie t, a tt denna 
uppgift måste lösas i god sam verkan med hem och 
ungdom sorganisationer.

D et fria  och frivilliga folkbildningsarbetet liksom 
folkhögskolan representerar verksam heter, som cen
terpartie t alltid  satt högt.

K ulturpolitiken i övrigt ger väl inte heller någon 
m er m arkerad skiljelinje utom på en punkt — m itten
partiernas krav på ökad decentralisering av ku ltu r
stöd och kulturförm åner.

Det decentraliserade samhället

För social borgerlighet är det s jä lvk lart att sträva 
till ett samhälle, där rä tt till beslut och m öjligheter 
till initiativ  ligger så nära  individen som möjligt. 
C enterpartiet arbetar alltså för ett så långt m öjligt 
decentraliserat samhälle.

D etta gäller till a tt börja med näringslivets struk
tur. På vissa om råden måste koncentration ske till 
mycket stora företagsenheter. M en all finansiell m akt
koncentration, privat såväl som statlig, innebär risk 
för maktmissbruk och felbedöm ningar. D ärtill måste 
stå klart, a tt ett näringsliv, som vill bygga på själv
verksam heten, måste läm na stort utrym m e åt små 

\  och m edelstora företag. De m indre företagen är en
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grogrund för ett effektivt näringsliv  och fram för allt 
för en fram stegsskapande nyföretagsam het. Centern 
har arbetat för att de m indre företagen skall få bättre 
m öjligheter a tt fylla de uppgifter, som bör ankomma 
på dem.

Den socialdemokratiska regeringspolitiken har, 
hävdar centern, em ellertid alltm er inriktats på ett 
centraliserat näringsliv — och på dirigering av n ä 
ringslivet. A P-fonden får under alla  förhållanden en 
dom inerande ställning på kapitalm arknaden — med 
risk för skadlig m aktkoncentration. M en de borgerliga 
partiernas krav på en så långt m öjligt decentraliserad 
fondförvaltning har år efter å r avvisats av socialde
m okraterna. Den statliga investeringsbanken har 
givits m onopolställning och kan användas för d iri
gering av näringslivet och t. o. m. för socialisering. 
M ittenpartiernas förslag gick ut på a tt undvika m akt
koncentration hos såväl staten som bankerna.

M otsättn ingarna m ellan centern och socialdemo
kratin  i detta avseende fram trädde också vid beslutet 
om den nya jordförvärvslagen 1965. D enna reform  
betyder prioritering av statsägande och bolagsägande 
av fram för allt skogsmarken — och därm ed ett till- 
bakaträngande av bondebruket. M an öppnade alltså 
dörren för finansiell m aktkoncentration — statlig och 
privat. C enterpartiet gjorde givetvis m otstånd mot 
dessa koncentrationstendenser och slog vakt kring 
bondebruket med m otiveringen, a tt det n ära  sam ban
det mellan brukningsrätt och äganderä tt borgar för 
den högsta effektiviteten. F rån  samma utgångspunk
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ter har centern t. ex. vid jordbruksreform en 1967 
slagit vakt om fam iljejordbruket och familjeskogs- 
bruket.

Särskild betydelse har i detta sam m anhang lokali
seringspolitiken. Centern förespråkar en aktiv lokali
seringspolitik för a tt ge orter, som h ar brist på syssel
sättningsm öjligheter, ett förstärkt näringsliv. Kon
centrationen av näringsliv och bebyggelse till några 
få tätortsregioner är enligt centerns mening en för 
hela sam hället olycklig utveckling. Riksdagsbeslutet 
1964 om rik tlin jer för en aktiv lokaliseringspolitik 
betraktade centern som en stor fram gång.

Den socialdemokratiska regeringspolitiken har 
em ellertid varit inriktad på a tt främ st stim ulera den 
s k. geografiska rörligheten, dvs. bortfly ttn ing av a r 
betskraften från  de sysselsättningssvaga om rådena.

A vvägningen m ellan en aktiv lokaliseringspolitik 
och en geografisk rörlighetspolitik har varit en stor 
stridsfråga mellan centern och socialdemokratin, 
m arkerad såväl vid lokaliseringsreform en 1964 som 
vid den arbetsm arknadspolitiska reform en 1966. A v
vägningen skall enligt centern vara  sådan, att i de 
sysselsättningssvaga om rådena en aktiv lokaliserings
politik i första hand utnyttjas och rörlighetsstim ule- 
rande åtgärder för flyttning av arbetskraft till orter 
u tanför hemregionen tillgripes först om och i den 
m ån lokaliseringspolitiska åtgärder inte bedöms m öj
liga inom regionen.

Den aktiva lokaliseringspolitiken har redan kunnat 
visa god verkningskraft. Folkavflyttningen från
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främ st norrlandslänen har bromsats upp. Enligt cen
terns m ening är en väsentlig förstärkning av lokali
seringsstödet nödvändig. U tvecklingen anses också 
ha bekräftat, att en aktiv lokaliseringspolitik bör vara 
inrik tad  inte enbart på det s. k. norra  stödom rådet 
utan på hela vårt land, så a tt ett effektivt stöd enligt 
generella regler och kriterier kan sättas in i olika om
råden, där behov uppträder. I en aktiv lokaliserings
politik bör också infogas vissa skattelättnader för 
nystartade och utvidgande företag i de sysselsätt- 
ningssvaga om rådena. Genom den aktiva lokalise
ringspolitiken kan man minska trycket på inte minst 
bostadsm arknaden i de stora bebyggelsekoncentratio
nerna.

Centerns strävan till ett decentraliserat sam hälle 
innebär också strävan att ge m änniskorna större m öj
ligheter a tt bo i egnahems- och andra sm åhusbebyg
gelser. Höghusbebyggelsen är inte i överensstämmelse 
med vad folk i allm änhet önskar. Sm åhusbyggandet 
i v årt land är inte mer än tredjedelen av det to tala 
bostadsbyggandet. I våra g rannländer Norge och 
D anm ark bygger man förhållandevis dubbelt så 
m ånga egnahem  och småhus som vi.

M otsättningen mellan en decentralistisk och en 
centralistisk inställning gäller också sam hällets sty
relse. Den socialdemokratiska regeringen är, säger 
centern, inriktad på m aktkoncentration — genom att 
skaffa sig fullm aktslagar, genom avskärm ade depar- 
tem entsutredningar och t. ex. genom att låta riks
dagen fa tta  beslut utan egentligt grundm aterial —
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såsom skedde i fråga om den statliga investerings- 
banken.

Centerns strävan till ett decentraliserat sam hälle 
tar sig också uttryck i en kamp för förstärkt kommu
nal självstyrelse. F ram för allt bör den statliga detalj - 
kontrollen över kom m unerna kunna minskas. Lika 
viktigt är det a tt på länsplanet skapa en väsentligt 
förstärkt självstyrelse genom a tt lå ta  landstingen 
vidga sin verksam het över strängt taget hela fälte t 
av sam hällsuppgifter — såsom föreslogs i en center
motion 1964. S trävan till decentraliserat sam hälle 
och kommunal självstyrelse är också anledningen till 
a tt centerpartiet h ar så svårt a tt acceptera den s. k. 
gemensamma valdagen.

M iljöpolitiken

Centern har särskilt genom sin stora partim otion 1962 
rik tat uppm ärksam heten på de stora uppgifter sam 
hället har på m iljöpolitikens område.

M iljöpolitiska insatser ä r nödvändiga för trivseln 
i arbetslivet men också för ökad produktivitet i n ä 
ringslivet. M änniskor saknar trygghet och trivsel 
därför att det m ekaniserade arbetslivet och jäk tet 
leder till a lltför hårda påfrestn ingar. M askinerna 
blir allt nödvändigare för vårt sam hälle, men de skall 
inte få dom inera över individen. Tekniken skall u t
formas till ett medel för den enskilda människans 
andliga och m ateriella välfärd  — och inte till ett 
självändam ål. A rbetsm iljön måste anpassas till såväl
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individens som teknikens krav. En trivsam  arbetsm iljö 
ökar prestationsförm ågan. Den m iljö- och arbets
vetenskapliga forskningen bör tillföras väsentligt 
ökade resurser.

Stor vikt har också bomiljön. Inriktningen på hög
husbebyggelse och den utform ning, som denna van
ligtvis givits, tillgodoser inte på tillfredsställande sätt 
m änniskans behov.

Det gäller även våra  fritidsm iljöer. Centern fäster 
stor vikt vid en aktiv naturvård , som ta r till vara vår 
naturs skönhetsvärden och garan terar oss läm pliga 
fritidsom råden.

M iljöpolitiken är angelägen med hänsyn till såväl 
grundtrygghetskraven som de förutsättningsskapande 
uppgifterna. D ärtill kan fogas en decentralistisk mo
tivering — i det a tt det decentraliserade sam hället 
säkert ger oss m iljön med den bästa trivseln.

M ittensam verkan

Centern, folkpartiet och högern har en gemensam 
borgerlig grunduppfattn ing — de anser, a tt samhälle 
och näringsliv i första hand bör förlita  sig på m än
niskornas egen v ilja  till initiativ och verksamhet. 
D ärav  följer givetvis en gemensam uppgift — för en 
borgerlig politik och mot socialismen. D etta gäller 
frågan  om de effektivaste d rivkrafterna till fram 
stegs- och välståndsutveckling. Praktiskt politiskt kan 
därm ed för vårt sam hälle sägas, att den viktigaste 
skiljelinjen går mellan socialism och borgerlighet.
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D etta m otiverar den borgerliga s. k. borgfreden.
Men det går också en klar skiljelinje m ellan m itten

partie rna  och högern. Den gäller främ st trygghets- 
och välfärdspolitiken. Högerns inställning m arkera
des särskilt åren kring 1960 genom strävan till en 
väsentlig nedrustning av vår social- och kulturpolitik. 
A lltjäm t har högern kvar avgörande inslag av låt- 
gåliberalism , säger m ittenpartierna i sin kritik.

M an håller som självklart, a tt det politiska avgö
randet måste stå m ellan m ittenpartierna och social
dem okratin. En kommande borgerlig regering måste 
föra en social och progressiv politik, dvs. m ittenpoli
tik. Det gemensamma handlingsprogram , som centern 
och folkpartiet utarbetat, avses kunna om vandlas till 
regeringsprogram . D etta bör v ara  något självklart 
även för högern, säger man, eftersom denna rim ligt
vis måste föredra m ittenpolitiken fram för den socia
listiska och inte kan ställa tillräcklig  kraft bakom 
för att förverkliga en högerpolitik.

M ittensam verkan, sam arbetet m ellan centern och 
folkpartiet, har under senare år byggts ut alltmer. 
D etta är naturlig t — de båda partie rna  har m ålsätt
ningar, som ligger nära  varandra . M an anser sig 
kunna konstatera, a tt det var den politiska m itten
samverkan, som bröt den socialistiska fram marschen 
1964 och pressade de socialistiska partie rna  ned i m i
noritet 1966.
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Folkpartiet

SOCIALLIBERAL FR A M STEG SPO LITIK 1

De liberala grundsatserna om frihet, rä ttv isa och 
hum anitet är riktningsgivande för folkpartiet. Re
spekten för m änniskovärdet och den enskildes rä tt 
måste p räg la förhållandet m ellan m edborgarna in
bördes likaväl som m ellan den enskilde individen och 
staten. De grundläggande dem okratiska friheterna 
— trosfrihet, y ttrandefrihet, tryckfrihet och försam 
lingsfrihet — måste under alla  om ständigheter skyd
das. Eftersom  av olika skäl sam hällets m öjligheter att 
ingripa i den enskilde m edborgarens förhållanden 
småningom starkt vidgats h ar folkpartiet sett som en 
angelägen uppgift a tt förstärka det skydd för den en
skildes rä tt som sam hället måste upprätthålla . In tres
set för dessa problem ställningar har inom liberala 
kretsar alltid  hållits levande. Det kan t. ex. näm nas 
a tt m ilitieom budsm annaäm betet för ca 40 år sedan 
tillkom  efter liberalt initiativ.

Den hastiga utvecklingen av statens ekonomiska 
m akt under årtiondena efter andra världskriget har 
u tg jo rt utgångspunkter för initiativ  från  folkpartiets 
sida i syfte att stärka den enskilda medborgarens 
rättsskydd gentemot m yndigheterna. En förstärkning 
av JO -äm betet är ett av resultaten av dessa initiativ,

1. Uppsatsen är en överarbetning av Per-Olof Hansons artikel för 
den tidigare upplagan av denna bok.
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ett nytt avstängningsinstitut för domare (” lex Lund- 
quist”) ä r ett annat. E tt annat viktigt led i det libe
ra la  arbetet på förstärkning av rättsskyddet har varit 
strävandena a tt skapa en förvaltningsdom stol för 
adm inistrativa besvärsmål inför vars prövning även 
statsrådens ställningstaganden i adm inistrativa ä ren 
den skulle kunna ställas.

På det konstitutionella om rådet har folkpartiets 
mest angelägna strävanden varit a tt åstadkom m a en 
författningsreform  med sikte på införandet av en 
riksdag bestående av en kam m are, vald med propor
tionellt valsätt vid ett och samma tillfälle direkt av 
folket. Krav på en sådan reform  fördes fram  i en 
liberal motion i riksdagen i början  av 1950-talet. K ra
ven hävdades därefter med stor styrka både i det 
parlam entariska utredningsarbete, som påbörjades 
1954, och i den offentliga debatten. Sedan både 
högerpartiet och centerpartiet anslutit sig till huvud
principen i dessa krav — en kammare, vald direkt av 
folket vid ett och samma tillfä lle  med proportionellt 
valsätt, bröts det socialdemokratiska motståndet. Den 
uppgörelse om en författningsreform , som träffades 
m ellan de fyra stora partie rna  på våren 1967, var en 
klar fram gång för folkpartiets strävanden. I hög grad 
är de en mans förtjänst, näm ligen den dåvarande 
fp-ordföranden Bertil Ohlins. Den gemensamma v a l
dagen, som var en av de olika kom ponenterna i upp
görelsen, är a tt se som en eftergift till socialdem okra
terna. Dessa drev näm ligen i de förhandlingar, som 
föregick uppgörelsen, hårt tanken på ett s. k. kommu-
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nalt samband. In tet av de tre övriga partie rna  ansåg 
för sin del a tt sakliga skäl fanns a tt b landa sam m an 
de allm änna valen till kom m unala försam lingar och 
riksdagsval.

Den ekonomiska politiken

Den socialliberala grundsynen på näringslivet och 
sam hället kan koncentrerat uttryckas med en form u
lering i folkpartiets program , där det heter att libera
lismen vill jäm na vägen för m änniskornas arbets- och 
skaparvilja sam tidigt som tryggheten utbygges. L ibe
ralism en erkänner — heter det vidare i fp-program - 
met — att den enskildes förhoppningar om skälig 
ersättning i förhållande till insatser och ansträng
ningar är berättigad från  personlig synpunkt och 
från  samhällets. Liberalism en vill ge varje  m edbor
gare rä tt a tt utveckla sina anlag  och intressen i u t
bildning och yrkesval. L iberalism en utgår således 
från  att inom ett samhälle, som präglas av dess p rin 
ciper, kommer den ekonomiska fram stegstakten att 
räcka till för såväl större personligt välstånd för alla 
som vidgade sam hälleliga insatser.

I de här refererade program m atiska uttalandena 
ligger tanken att enskild företagsam het och enskild 
äganderätt och en inom ram en för en social trygg- 
hetslagstiftning verkande näringsfrihet b ildar de 
bästa förutsättn ingarna för ett effektivt, utvecklings- 
kraftig t och välståndsskapande näringsliv. M an kan 
för att använda en gam m al term  säga, a tt folkpartiet
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är anhängare av m arknadshushållning. De grundläg
gande faktorerna för produktionen måste vara till
gången och efterfrågan på varor och relationerna dem 
emellan bör också i princip bestäm m a priserna.

Å andra  sidan tillbakavisar folkpartiet en ren och 
ohäm m ad m arknadshushållning. Folkpartiet godtar 
därför inte en s. k. m anchesterliberal syn på det eko
nomiska livet. Den enskilde ägaren måste förvalta sin 
egendom och sitt företag med hela sam hällets välfärd  
och trygghet för ögonen. G ör han inte detta, kommer 
han i konflikt med de trygghetskrav för de anställda 
och de hänsyn till sam hället som folkpartiet uppstäl
ler. Ä ganderätten  såsom i d jupare  m ening ett ”för- 
valtarskap” uttrycker väl folkpartiets grundsyn h ä r
vidlag. M en även med stor tillit till den enskilde 
företagarens ansvarskänsla ä r detta inte tillräckligt 
som garan ti för önskvärd trygghet.

T ill fö ljd  av de ekonomiska konjunkturernas 
svängningar är det nödvändigt a tt sam hället på olika 
sätt direkt eller indirekt påverkar konjunkturförlop
pet så a tt arbetslöshetskriser undvikes och sysselsätt
ningen bevaras samt en stabil prisutveckling med 
bevarad internationell konkurrensförm åga tryggas.

En grundläggande förutsättning för snabb ekono
misk utveckling är ett högt sparande och en väl 
fungerande kapitalm arknad. In te minst ur denna 
synvinkel är det enligt liberal uppfattn ing  angeläget 
a tt sam hället främ jar det enskilda sparandet. Före- 
tagssparandet är härvid en viktig faktor. E tt högt 
företagssparande är dessutom av betydelse för före
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tagens förm åga a tt genom föra investeringar som 
visserligen är förbundna med ekonomiska risker men 
som för utvecklingen fram åt. F rån  folkpartiets sida 
har därför ofta hävdats att företagsbeskattningen bör 
utform as med tanke på skattereglernas inverkan på 
sparandet. En rad konkreta förslag h ar i detta h än 
seende förts fram  från  partiets sida.

En väl fungerande kapitalm arknad har en viktig 
funktion a tt fylla genom att underlä tta  den struk tu r
anpassning som ständigt fortgår i ett dynam iskt sam 
hälle. K apitalförsörjningsproblem  utgör mestadels 
nyckelfrågor i dessa processer, som i m ånga fall 
d irekt gäller företagens m öjligheter a tt överleva. De 
gäller därför också tryggheten i arbetslivet för de 
anställda. M ot denna bakgrund har folkpartiet väckt 
förslag om inrättande av särskilda finansieringsinsti
tut avseende investeringar i sam band med struktur
anpassning och industriell utveckling. T ill skillnad 
från  socialdem okraterna har folkpartiet — liksom 
centerpartiet — hävdat a tt sam hällets insatser för 
lösandet av de finansieringsproblem  det här gäller 
inte borde ha formen av a tt en enda statlig investe- 
ringsbank med m onopolställning tillskapas utan att 
fö rutsättn ingar borde skapas för konkurrerande 
finansieringsinstitut även på detta  område. Folkpar
tiet betonar såväl i detta som i and ra  sam m anhang 
vikten av att effektivitets- och utvecklingsfräm jande 
forskning underlättas från  sam hällets sida.

Internationell sam verkan har alltid  varit en led
stjä rna  för den liberala rörelsen. På den ekonomiska

148



politikens om råde har denna grundinställn ing tagit 
sig uttryck i arbete för att rasera konstlade tu llba rriä 
rer och andra  restriktioner för utrikeshandeln, som 
försvårar det välståndsökande utbytet av varor och 
tjänster över gränserna. Folkpartiet h ar sålunda tagit 
aktiv del i arbetet a tt bygga ut det ekonomiska sam
arbetet i Europa med sikte på skapandet av en euro- 
pisk storm arknad.

För såväl företagen som de enskilda m edborgarna 
är det viktigt a tt inte skatterna blir alltför betungan
de. De kan i så fall lätt bli till skada för företagens 
utvecklingsm öjligheter och de enskilda m änniskornas 
arbetsv ilja och skattem oral. M edborgarna måste ha 
känslan att ”det lönar sig a tt arbeta” .

Behovet av en m odernisering av det svenska skatte
systemet har allt oftare bestyrkts i den offentliga 
debatten fr. o. m. slutet av 1950-talet. Folkpartiet 
förde fram  kravet på en allm än och genom gripande 
översyn av skattesystemet i sam band med beslutet om 
den allm änna varuskattens införande på hösten 1959. 
Senare tillsatte regeringen året därpå den s. k. 1960 
års allm änna skatteberedning. D enna blev färdig  med 
sitt förslag på sommaren 1964, vilket dock inte ledde 
till någon genom gripande skattereform . I den debatt 
som i anslutning härtill fö ljde har folkpartiet drivit 
kravet på en allm än skattereform . D enna borde enligt 
partiets uppfattn ing innefatta fö ljande huvudele
ment:

a) En m odernisering av den indirekta beskatt
ningen till en mera enhetlig indirekt skatt, som
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i princip behandlar alla varor skattem ässigt lika 
och därför ä r neutral till konsumtions- och p ro 
duktionsstrukturen. Den indirekta skattereform , 
som mest konsekvent tillgodoser sådana krav, är 
den s. k. m ervärdeskatten. D enna skattereform  
har dessutom fördelen a tt den behandlar svensk
tillverkade och im porterade varor lika och miss
gynnar således inte såsom den år 1959 beslutade 
allm änna varuskatten (omsen) svenska företag i 
deras konkurrens med utländska företag.

I fråga om den indirekta skatten bör den sär
skilda beskattningen av sprit och tobak dock 
bibehållas av medicinska och sociala skäl. I öv
rigt bör särskilda punktskatter i princip avveck
las och alltså  tillsam m an m ed den allm änna 
varuskatten inbakas i en generell d irekt skatt av 
m ervärdeskattens typ.

b) V ad gäller inkom stbeskattningen bör en 
lättnad  i m arginalskatterna genomföras. In 
komster, som inte är större än vad  som m otsvarar 
existensminimum, bör helt befrias från  inkom st
skatt.

c) Sam beskattningen bör helt avvecklas. Ä kta 
m akar bör skatta var och en efter sin inkomst. 
Beskattningen bör sålunda ske oberoende av in 
kom sttagarnas civilstånd. D ärem ot bör barnför- 
sörjningskostnader i större utsträckning beaktas 
inom ram en för sam hällets fam iljepolitik.

Principkravet på särbeskattning intogs i fo lkpar
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tiets partiprogram  genom beslut av partiets landsmöte 
1966. I program m et fram hålles särskilt a tt vid över
gången hänsyn måste tas till de kvinnor som på grund 
av ålder, bristande yrkesutbildning eller ogynnsam 
näringsstruktur på hem orten inte kan få yrkesarbete.

Företagsam hetens frihet och utvecklingskraft kan 
hotas av statlig m aktutvidgning. M en hot kan upp
komma även från  annat håll. Genom m onopolbild
ningar och truster inom näringslivet kan konkurrensen 
förkvävas helt eller delvis med påfö ljd  a tt ett av de 
viktigaste pådrivande m edlen för fram stegen går 
förlorade. T ruster och m onopolbildningar kan även 
b idra till a tt skapa oskäligt höga priser, vilka icke kan 
godtas ur konsum enternas synpunkt. Mot bakgrund 
härav  har folkpartiet aktivt arbetat för a tt bekämpa 
truster och m onopolbildningar och m edverkat i lag 
stiftning för a tt förhindra a tt m onopolsam m anslut
ningar få r insteg i näringslivet och b lir i tillfä lle att 
förkväva konkurrensen och ta  ut för höga priser av 
konsum enterna. N är man vänder sig mot truster och 
m onopolbildningar är det em ellertid viktigt att icke 
förväxla dessa med de branschsam m anslutningar 
inom näringslivet vilka tjän a r syftet a tt bereda nä- 
ringsutövaren åtm instone ett minimum av trygghet 
bl. a. genom att tillvarataga näringsgrenarnas intres
sen gentem ot m yndigheterna.
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Folkpartiet och socialpolitiken

Som vi sett innebär en socialliberal uppfattn ing  på 
det ekonomiska planet krav på fritt näringsliv och 
fri äganderätt, en m arknadshushållning med i princip 
fri prisbildning och fri konkurrens. Å andra sidan 
kan man från  socialliberala utgångspunkter inte utan 
vidare godta verkningarna av de ”ekonomiska k ra f
ternas fria  spel” . Dessas resultat måste näm ligen av 
m ånga skäl m odifieras i den sociala trygghetens in 
tresse, även om det otvivelaktigt är rik tig t a tt det fria 
näringslivet genom sin ojäm förliga expansionskraft 
ger de bästa förutsättn ingarna även för standardsteg- 
ring för de breda lagren och följaktligen även skapar 
det bästa underlaget för en fram gångsrik socialpoli
tik. D enna socialpolitik måste sättas in i syfte att 
avskaffa fattigdom en och öka den sociala tryggheten. 
1 överensstämmelse med denna m ålsättning har de 
liberala krafterna g jort stora insatser under gångna 
tider för att komma till rä tta  med sociala m issför
hållanden. En ledande princip har därvid varit att 
söka sam ordna de enskilda m änniskornas ansträng
ningar a tt förbättra sina livsvillkor med av sam hället 
v id tagna åtgärder. M ed hänsyn härtill är det väsent
ligt att stim ulera m edborgarnas egen v ilja  a tt trygga 
sin existens och att det allm ännas socialpolitiska å t
gärder utform as så a tt denna v ilja  inte försvagas. 
D etta m edför att man från  socialliberala utgångs
punkter har cn benägenhet att föredra socialförsäk
ringar i olika former i stället för rena hjälpåtgärder.
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Enligt sakens natur avser en stor del av de social
politiska åtgärderna att förbättra  de sämre ställda 
folkgruppernas förhållanden. I viss m ån ta r sig detta 
uttryck i inkom stutjäm nande åtgärder. De näm nda 
grupperna få r på olika vägar genom sam hällets för
sorg en något högre levnadsstandard än eljest. Den 
inkomstutj äm nande effekten förstärkes genom en av 
detta och andra skäl genom förd progressiv inkomst
beskattning. Folkpartiets m edverkan i det sociala väl- 
färdsarbetet har tagit sig uttryck i t. ex. ett positivt 
arbete för folkpensioneringen (landets första allm än
na folkpensionslag tillkom efter förslag av en liberal 
regering). Den stora sjukförsäkringen genomfördes 
under aktiv liberal m edverkan. Folkpartiet har också 
fört fram  krav på införande av en allm än sysselsätt- 
ningsförsäkring, som på ett effektivare sätt än den 
h ittillsvarande arbetslöshetsförsäkringen garan terar 
en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. I fråga om 
den ekonomiska tryggheten på ålderdom en hävdade 
folkpartiet tidigt kravet på en allm än pensionsförsäk
ring. Inför det avgörande ställningstagandet i denna 
fråga vid 1958 och 1959 års riksdagar lade partiet 
fram  ett om fattande förslag till lagstiftning, som in
nebar en i lag garan terad  pensionsrätt för alla och 
större utrym m e för gruppvisa och individuella v a ria 
tioner än vad regeringsförslaget medgav.

E tt viktigt avsnitt av socialpolitiken är strävandena 
att anskaffa bra och billiga bostäder. Folkpartiet har 
gett sin anslutning till en betydande byggnation i 
halvkom m unal eller s. k. allm ännyttig  regi. B etydan
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de samhällsstöd har under folkpartiets m edverkan 
givits detta centrala om råde av socialpolitiken såväl 
i syfte att öka den to tala bostadsproduktionen, att 
fö rbättra  bostadsstandarden som att på olika sätt ned 
bringa bostadskostnaderna. Det är em ellertid enligt 
folkpartiets uppfattning oriktigt a tt söka eftersträva 
monopol för stat eller kommun inom bostadsproduk
tionen och fastighetsförvaltningen. En effektiv bo
stadsproduktion, som kan fram ställa  tillräckligt med 
bostäder till rim liga kostnader, få r m an bäst om en
skilt och s. k. allm ännyttig t byggande kan få kon
kurrera sida vid sida på i görligaste m ån lika villkor.

T ill det socialpolitiska om rådet p lägar också räknas 
åtgärder för att befordra freden på arbetsm arknaden. 
H är har man från liberalt håll g jo rt stora insatser 
som lett till bestående resultat, fram för allt genom 
lagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol, vilka 
visat sig vara av utom ordentlig betydelse för a tt 
undvika konflikter på arbetsm arknaden. Dessa lagar 
kom till under en liberal regering på 1920-talet. Som 
följd  härav har landets produktiva resurser kunnat 
användas på ett effektivt sätt u tan  a tt i större om fatt
ning störas av de förluster som varje  arbetsnedläg- 
gelse måste innebära. V iktigt i detta sam m anhang är 
att skapa förutsättn ingar för en tillfredsställande 
sysselsättningsgrad. M ålsättningen bör vara  att ingen 
som vill arbeta skall behöva vara  u tan  arbete. E tt 
speciellt problem erbjuder em ellertid de s. k. partie llt 
arbetsföras inordnande i arbetslivet. A tt m änniskor 
som av en eller annan anledning inte kan på vanligt
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sätt inpassas i yrkeslivet kan få göra sin produktiva 
insats i sam hället är både ur hum anitära  och ekono
miska synpunkter en utom ordentligt viktig sak. H är 
återstå r em ellertid mycket a tt göra. U nder en lång 
rad  av å r har folkpartiet i riksdagen fört fram  förslag 
med syfte a tt höja de handikappades levnadsvillkor. 
Delvis har dessa förslag lett till positiva riksdagsbe
slut. överhuvudtaget har vård frågorna intagit en 
huvudplats i folkpartiets strävanden i riksdagsarbetet 
under såväl 1950- som 1960-talen. Redan i början  av 
1950-talet pekade partie t i flera  motioner på den 
krissituation som då var ett faktum  för m entalsjuk
vården  men som också kunde förutses för sjukvården 
i övrigt med utgångspunkt från  personalsituationen.

E tt vittgående fam iljepolitiskt reform program  an 
togs av folkpartiets landsm öte å r 1966. Det innefa tta
de förutom  det förut om näm nda principiella stä ll
ningstagandet till förm ån för särbeskattning krav på 
stegvis förstärkning av de allm änna barnbidragen, 
u tredning av frågan om vårdnadsbidrag, en kraftig  
satsning på barndaghem , förskolor och servicefrå
gorna i övrigt.

En av de socialt viktigaste frågorna är enligt folk
partie ts uppfattn ing bekäm pandet av alkoholskadorna 
i sam hället. N ykterhetsintresset h ar av tradition  varit 
mycket starkt inom folkpartiet, som vill verka för 
rusdrycksbrukets tillbakaträngande genom upplys
ning, lagstiftning och beskattning. N ykterhetsvården 
i vidaste mening måste på allt sätt stödjas, utvidgas 
och förbättras. En annan viktig angelägenhet är att så
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långt m öjligt avkoppla det enskilda vinstintresset. 
V idare bör en om fattande upplysningsverksam het 
äga rum för a tt sprida kännedom  om alkoholbrukets 
skadliga verkningar och de risker som på olika sätt 
ä r förknippade därmed. Den olagliga rusdryckstrafi- 
ken bör kraftigt stävjas.

Folkpartiet och kulturfrågorna

Sam hället har ett stort ansvar för den kulturella u t
vecklingen. G rundläggande är a tt de kristna och 
humanistiska trosåskådningar och värden som i så 
hög grad  prägla t vårt folks andliga och kulturella 
utveckling skyddas och beredes de bästa m öjliga u t
vecklingsmöjligheter.

N är det gäller undervisningsväsendet ser fo lkpar
tiet det som en prim är m ålsättning a tt varje  m ed
borgare, oberoende av sina fö rä ld rar eller sina egna 
ekonomiska villkor, skall få m öjlighet att skaffa sig 
den utbildning hans anlag och färdigheter anvisar 
honom. D etta innebär betydande åtaganden, när det 
gäller åtgärder för a tt bryta ned och få bort ekono
miska, geografiska och andra h inder för a tt ge varje 
m edborgare den utbildning han eller hon önskar och 
är läm pad för.

Partiet har m edverkat i beslutet om den stora 
grundskolereform en och varit in itiativ tagare till den 
senare beslutade gym nasiereform en. I riksdagen har 
partie t vidare betonat vikten av a tt resurser i form 
av lärare och undervisningsm aterial i ökad utsträck
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ning ställes till de nya skolform ernas förfogande. 
P artie t har fram hållit betydelsen av att stora an 
strängningar göres för att tillgodose kravet på en 
effektiv och högtsyftande yrkesutbildning. Folkhög
skoleväsendet har i folkpartiet sedan gam m alt haft 
en energisk förkämpe.

Ett viktigt avsnitt av kulturarbetet gäller det fria 
och friv illiga folkbildningsarbetet, som enligt folk
partiets uppfattn ing bör kraftig t stödjas. D et gäller 
h är det arbete som bedrives genom olika organisatio
ners in itiativ  och inom deras ram. E tt frikostigt stöd 
å t detta arbete från  det allm ännas sida utgör ett 
väsentligt bidrag till folkbildningens höjande. Som 
en ledstjärna  för uppfostran bör hela tiden stå karak- 
tärsdaning  och personlighetsutveckling. V iktigt är att 
undervisningsväsendet ta r i sikte fostran av m edbor
garna till demokratisk sam verkan i enlighet med 
hemmens och sam hällslivets krav.

Den stigande levnadsstandarden och de åtgärder 
som har vidtagits för att öppna de högre utbildnings- 
vägarna för allt flera har ökat tillström ningen till de 
högre skolorna, med påföljd  att deras kapacitet un
der en fö ljd  av år varit otillfredsställande. Särskilt 
allvarlig t har detta varit i fråga om utbildning av 
läkare, tandläkare, högre tekniker och naturvetare. 
Folkpartiet har rest förslag om utökning av u tb ild
ningskapaciteten på dessa om råden. In rä ttandet av 
tandläkarhögskolan i Göteborg liksom utbildningen 
av läkare och högre tekniker i L inköping är några 
resultat av dessa strävanden. Folkpartiet har dess
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utom sedan i början  av 1960-talet föreslagit u p p rä t
tandet av en medicinsk högskola i Örebro. Vid flera 
tillfä llen  har partie t i riksdagen fört fram  tanken på 
en förbättrad  prognosverksamhet, som skulle göra 
det m öjligt att i tid p lanlägga utbildning och högre 
undervisning i en takt som är nödvändig för a tt till
godose behovet av väl utb ildad och kvalificerad a r 
betskraft både för den allm änna adm inistrationen och 
för det enskilda näringslivets behov.

I en rad  fram stötar i riksdagen har folkpartiet 
fram hållit vikten av ett vidgat ekonomiskt stöd till 
den vetenskapliga forskningen. U tan  en väsentligt 
ökad satsning här från sam hällets sida löper vi risken 
att vårt lands kulturella utveckling hämmas och att 
näringslivets konkurrenskraft äventyras.

Inom  det kulturella om rådet spelar massmedia i 
form av radio och TV  en viktig roll. Folkpartiet har 
här hävdat vikten av att dessa m edia in tar en i fö r
hållande till sam hället liksom till enskilda ekono
miska intressen fri inställning. P artie t kräver därför 
en lagstiftning på om rådet som skulle m öjliggöra att 
flera med varandra  konkurrerande företag kan etab
leras. Det statliga radio- och TV -m onopolet bör så
ledes enligt folkpartiets mening avskaffas. Genom 
särskilda bestämmelser skall garan teras att köpare 
av reklam sändningar i dylika radio- eller TV -företag 
inte har något inflytande över program m en. Reklam 
inslagen skall inte vara utform ade enligt den starkt 
kritiserade am erikanska modellen utan  ordnas som 
tidsmässigt fristående ”block”. Det statliga företaget
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skulle givetvis kvarstå. Men genom tillkomsten av 
ett fristående, konkurrerande företag skulle större 
förutsättn ingar skapas för valm öjligheter för TV - och 
radiolyssnarna och en m era allsidig bevakning och 
förm edling av inform ation om händelser både inom 
och u tanför landets gränser. D en tekniska utveck
lingen på kom m unikationsom rådet kommer för övrigt 
med stor sannolikhet att göra a tt det rent praktiskt 
blir om öjligt att upprä tthå lla  det h ittillsvarande 
svenska monopolsystemet på radio- och TV -om rådet.

Folkpartiet och utrikespolitiken

För folkpartiets ställningstagande i utrikespolitiska 
frågor har det alltid  fram stått som centralt a tt be
tona vår ideologiska sam hörighet med alla  dem som 
bekänner sig till ett dem okratiskt statsskick, dvs. lika 
och allm än rösträtt, y ttrande- och trosfrihet, organi- 
sationsfrihet och i lag garan terad  rättssäkerhet. D etta 
är uttryck för en djup solidaritet med de frihetsidéer 
som kännetecknar dem okratierna, sam tidigt som det 
innebär en avvisande hålln ing till de to ta litä ra  ten 
denserna i nutiden och diktaturregim erna.

Folkpartiet hävdar grundsatsen a tt folkens sam m an
levnad bör bygga på fred och på lag och rätt. Sverige 
bör fö ljaktligen medverka till a tt skapa en sådan in
ternationell ordning samt påtaga sig de förpliktelser, 
som en sådan medverkan kräver. V årt land måste d ä r
för stödja strävandena a tt bygga en fredlig  och fri 
värld  och aktivt m edverka i sam arbetet inom Norden,
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Europarådet och Förenta N ationerna. E tt om råde 
inom världspolitiken som allt m er tränger sig fram  
och kräver större uppm ärksam het är de underutveck
lade ländernas problem. Folkpartiet har rest stark 
kritik mot den långsam het med vilken den socialde
m okratiska regeringen utvecklat det svenska bistån
det till u-länderna. Partiet har — under senare år 
gemensamt med centerpartiet — krävt ökade svenska 
anslag till den hum anitära, tekniska och ekonomiska 
biståndsverksamheten. Inte minst har partie t betonat 
betydelsen av en snabb utveckling av livsmedels
hjälpen, t. ex. genom inrättande av en särskild livs
m edelsfond i FN:s regi, till vilken industriländerna 
skulle årligen avsätta ett belopp av storleksordningen 
5 000 m ilj. kr. Folkpartiet har också föreslagit a tt en 
p lan  borde göras upp för höjning av det svenska 
offentliga biståndet snarast m öjligt till den utlovade 
nivån, en procent av nationalinkom sten.

U tifrån  överväganden om värdet av a tt bevara 
Sveriges m öjligheter att kunna agera som neutral 
nation samt en bedömning av Sveriges m ilitärstrate
giska och m aktpolitiska läge liksom inte minst hän 
synen till F inlands öm tåliga position har det för 
folkpartiet fram stått som läm pligast att för vårt land 
förorda en utrikespolitik utan anknytning till något 
stormaktsblock, en s. k. alliansfri utrikespolitik. H äri 
ligger inte och får inte ligga någon ideologisk neu tra
litet. V årt lands d jupa sam hörighet med den västliga 
världens dem okratier måste ständigt k lart hållas i 
sikte. S tällningstagandet g rundar sig på övertygelsen
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att vårt land under nuvarande förhållanden bäst 
tjän ar syftet a tt bevara vår fred och frihet genom en 
alliansfri hållning. A llvaret i denna föresats under- 
strykes genom folkpartiets m edverkan till u p p rä tt
hållandet av en efter svenska förhållanden stark fö r
svarsmakt. M ed hänsyn bl. a. till de avsevärda 
försvarsbördor vårt folk ålag t sig ä r det inte orätt 
a tt säga a tt Sverige ger ett inte oväsentligt bidrag 
till frihetens och fredens försvar även om det av an 
tydda skäl inte sker genom deltagande i någon politisk 
allians.
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Sveriges Socialdem okratiska A rbetareparti

SO CIALDE M O K R ATINS PROGRAM

Den svenska socialdem okratin har vuxit fram  som en 
gren av en internationell rörelse, vars grundläggande 
idéer utform ades i 1800-talets europeiska industri
samhällen. V id den praktiska tilläm pningen av u ti
från  inspirerade föreställningar om sam hällsproble
mens lösning har det svenska partie t successivt 
utvecklat ett m er d ifferentierat och nyanserat synsätt 
än i den ursprungliga, täm ligen schematiska teorin. 
D enna ständiga konfrontation av teori och praktik 
h ar pågått under en period av stark ekonomisk ex
pansion, som skapat ett växande utrym m e för arbe
tarrörelsens strävan a tt ekonomiskt och socialt för
b ä ttra  de sämst ställda sam hällsgruppernas villkor. 
Resultatet h a r blivit ett sam hälle, i så hög grad präglat 
av allm änt välstånd och social trygghet, a tt Sverige 
och svensk socialdemokrati alltm er kommit a tt fram 
stå som ett föredöme för and ra  länder. M edan den 
svenska arbetarrörelsen tid igare häm tade sina idéer 
u tifrån , söker num era socialdemokratiska partie r och 
andra  fram stegsvänliga rörelser uppslag och inspira
tion från  Sverige.

D enna den svenska arbetarrörelsens roll som inspi
ra tö r gäller dock endast dess praktiska insatser i 
sam hällsbygget inom den nationella ramen. T ill följd 
av Sveriges långa neutralitetstrad ition  har vi kommit
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att stå litet vid sidan av exempelvis de intensiva 
debatterna om Europas fram tida organisation. S jä lv
ständiga svenska insatser, både inom N F och FN, har 
visserligen ofta mötts med respekt men endast i ringa 
m ån påverkat det in ternationella tänkandet i andra 
länder. A nsatserna till in ternationell debatt inom den 
svenska socialdem okratin h ar sålunda i viss mån följt 
sina egna vägar. N är det gällt förhållandet till u -län- 
derna har det svenska tänkandet anknutit till in ter
nationella idéström ningar, och de originella inläggen 
har varit täm ligen fåtaliga.

A npassningen av den svenska socialdemokratins 
program m atiska tänkande till ständigt förändrade 
sam hällsförhållanden har kommit till gott uttryck i 
det täm ligen flitiga program arbetet under de senaste 
årtiondena. 1944 reviderades partiets principprogram  
och godkändes ett stort handlingsprogram , A rbe tar
rörelsens efterkrigsprogram . V id de påföljande p a rti
kongresserna 1948, 1952 och 1956 antogs olika pro
gram m atiska u tta landen  eller behandlades program 
skrifter i speciella frågor. 1960 var tiden på nytt inne 
för en djupgående revision av principprogram m et. 
S lutligen antogs vid 1964 års partikongress ett nytt 
kom m unalprogram  och ett handlingsprogram , Resul
tat och reform er.

1960 års program och fram tiden

I960 års partiprogram  kan betraktas som det mest 
aktuella och mest systematiska uttrycket för den
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svenska socialdemokratins samhällssyn. Det anknyter 
sam tidigt till äldre program texter och m arkerar d ä r
med en kontinuitet i tänkandet jäm sides med ompröv
ningar och om form uleringar. Sex år efter program 
mets antagande kan m an inte notera några förskjut
ningar i partiets teori och praktik, som skulle m otivera 
en förnyad revision. Det är a lltjäm t i hög grad fråga 
om ett fram tidsprogram .

Program m ets inledande stycke kan fö rtjäna att 
återges i sin helhet:

’ Socialdem okratin vill lå ta  dem okratiska ideal 
sätta sin prägel på hela sam hällsordningen och m än
niskornas inbördes förhållanden för att därigenom  
ge varje  individ m öjlighet till ett rikt och menings- 
fyllt liv. I detta syfte vill socialdem okratin så om dana 
sam hället, a tt bestäm m anderätten över produktionen 
och dess fördelning lägges i hela folkets händer, att 
m edborgarna frigöres från  beroende av varje  slags 
m aktgrupper u tanför deras kontroll och a tt en på 
klasser uppbyggd sam hällsordning läm nar plats för 
en gemenskap av på frihetens och likställighetens 
grund sam verkande m änniskor.”

Form uleringarna går tillbaka på en skrivning av 
Ernst W igforss i 1944 års program . Det kan observe
ras, a tt man 1960 utbytte uttrycket ”flerta let frigöres 
från  beroende av ett m indretal kap italägare” mot att 
”m edborgarna frigöres från  beroende av varje  slags 
m aktgrupper u tanför deras kontroll” . Sam hällsut
vecklingen hade näm ligen övertygat program kom 
missionen om att inte endast ett m indretal kap ital

165



ägare kan förskaffa sig maktpositioner, som innebär 
frihetsinskränkningar för flertalet. I jäm förelse med 
tidigare skrivning hade också de dem okratiska sam- 
levnadsförhållandena och individens m öjligheter få tt 
en starkare betoning.

Socialisering

I socialdemokratins tal om bestäm m anderätten över 
produktionen '’ har m otståndarna gärna velat spåra 
en strävan till totalsocialisering av produktionsm ed
len. Programkommissionen fann det m otiverat a tt 
täm ligen utförligt redovisa partiets syn på närings
livets organisation i ett särskilt avsnitt:

"'Socialdemokratin vill i varje  särskilt fall pröva 
vilka form er av ägande, företagande och nyskapande 
som bäst tjän ar m ateriellt fram åtskridande och 
m änsklig välfärd . Den företräder kravet på sam hälle
ligt ägande eller sam hällskontroll av naturtillgångar, 
kreditinstitut och företag i all den om fattning det är 
nödvändigt för a tt tillvara ta  viktiga m edborgarin- 
tressen. Den är beredd att skapa nya företag i sam 
hällets ägo eller under sam hällets kontroll, n är den 
p rivata  företagsam heten är ur stånd a tt fylla väsent
liga behov. Den vill främ ja  tillkom sten och utveck
lingen av skilda form er av sam ägda företag i alla de 
fall, då dessa kan väntas tjän a  de arbetandes och 
konsum enternas intressen. Den vill stim ulera enskild 
företagsam het på de om råden, där denna visar sig 
kunna förena effektivitet och fram stegsvilja med an 
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svar gentem ot konsum enterna, de anställda och sam 
hället. D riftighet och in itiativkraft skall ges spelrum  
och byråkratisering bekämpas inom såväl enskilda 
som kollektiva företag. De kollektiva företagen kan 
vara statliga, kom m unala eller kooperativa, och ett 
direkt sam arbete m ellan p rivat och kollektiv före
tagsam het kan också i m ånga fall vara  läm pligt. Dessa 
olika företagsform er bör inte betraktas som s jä lv än 
damål. V alet m ellan dem måste bestämmas av vilka 
uppgifter som skall lösas.”

Socialiseringskravet h ar här blivit villkorligt, vilket 
också överensstäm m er med partiets politik i både stat 
och kommun. Samma villkorlighet förelåg i 1944 års 
program  men var där m indre tydlig t uttryckt. Sam 
tidigt föreligger en klar skillnad m ellan socialdemo
kratins villighet a tt pröva vilken företagsform  som 
i varje  särskilt fall kan vara  läm plig och de borgerliga 
partiernas dogmatiskt präg lade benägenhet a tt gene
rellt ge företräde åt den p rivata  företagsam heten.

A llm änt kan sägas, a tt socialdemokratins syn på 
valet av metoder förändrats under årtiondenas lopp, 
m edan de grundläggande värderingarna av jäm likhet 
och solidaritet i stort sett förblivit oförändrade. Jäm - 
likhetsideologin kommer till åtskilliga uttryck i 1960 
års program , exempelvis i fö ljande stycke:

”Socialdem okratin vill v idga m änniskornas frihet 
till allt fler områden. För a tt ge flerta let ökad frihet 
kan det i m ånga fall vara  nödvändigt, a tt minska 
ett m indretals makt. D enna ökade frihet förutsätter 
också ökad jäm likhet, om inte friheten i praktiken
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skall komma att förbehållas ett fåtal. M ellan frihet 
och jäm likhet råder ingen motsats, tvärtom  betingar 
de varandra. Som ett led i människornas frigörelse 
strävar socialdem okratin efter större jäm likhet i fö r
delningen av egendom, inkomster och makt och i till
gången till utbildning och kulturella v ä rd e n /’

Fördelningsproblemen

H ur långt socialdemokratins jäm likhetssträvan skall 
sträcka sig kan näppeligen preciseras i ett sam hälle, 
där man alltjäm t tvingas acceptera vissa inkom st
differenser för a tt kunna rekrytera arbetskraft till 
m era kvalificerade uppgifter. M en arbetet för ökad 
jäm likhet kan ge tillräckliga uppgifter för en lång 
fram tid, särskilt som det i praktiken visat sig utom 
ordentligt svårt a tt snabbt u tjäm na existerande 
inkomst- och förm ögenhetsskillnader. Fördelnings
problemen har ständigt spelat en central roll i social
dem okratins politik liksom i den fackliga lönepoli
tiken. Jäm sides därm ed har partie t i ansvarsställning 
varit starkt m edvetet om att endast en ökad produk
tion kan ge tillräckligt utrym m e för en höjning av 
de sämre ställda gruppernas ställning. Socialdem o
kratin  kan sålunda sägas ha blivit åtskilligt m era 
produktions- och investeringsinriktad efter det andra 
världskriget än dessförinnan. Sam tidigt skapar ju  
produktionsutvecklingen en rad  nya problem, och föl
jande avsnitt ur 1960 års program  är om m öjligt mer 
aktuellt i dag än n är det skrevs:
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”Socialdem okratin vill främ ja  en produktionsut
veckling, som skapar underlag  för ett växande v ä l
stånd för hela folket. Den tekniska utvecklingen kan 
leda till a tt m indre rationella och effektiva företag 
måste läm na plats för dem som bäst förm år u tn y ttja  
nya m öjligheter. M en om både trygghet och fram steg 
skall kunna säkras i en värld  med ständiga växlingar, 
måste sam hället verksam t underlä tta  och stim ulera 
den enskildes och företagens anpassning till fö ränd
rade förutsättn ingar. T äv lan  m ellan olika företag och 
företagsform er b idrar i m ånga fall till a tt fram driva 
effektivare m etoder för produktion och distribution. 
I and ra  fa ll kan den tekniska utvecklingens krav på 
ökad specialisering m otivera en koncentration till 
större företagsenheter. Vid en sådan koncentration är 
det särskilt angeläget a tt verksam heten bringas under 
dem okratisk kontroll.”

H är skisseras bl. a. den arbetsm arknads- och loka
liseringspolitik, som kommit a tt spela en så stor roll 
i socialdem okratins praktiska handlande under senare 
å r och som uppenbarligen kommer att tillm ätas en 
betydande vikt under den stora omställningsprocess 
som nu pågår inom det svenska näringslivet. Behovet 
av p lanering i stort kommer också till uttryck i flera 
av partiprogram m ets avsnitt. Viss kritik har riktats 
mot a tt texten här u tn y ttja r beteckningen ”planhus
hålln ing” , men det fram går k lart av sam m anhanget 
liksom av tidigare program skrivningar att härm ed 
inte avses en detaljp lanering  av exempelvis den typ 
som länge förekommit i Sovjetunionen. C entralt ledd
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planering av hela samhällsekonomin har ju  i hög grad 
kommit att accepteras också av andra  västeuropeiska 
stater, vilken regim  som än suttit vid makten.

Samhällets roll

En central tankegång i särskilt statsm inister Tage 
Erlanders förkunnelse under det senaste årtiondet 
har varit a tt sam hällsutvecklingen och den nya in 
riktningen av m änniskornas behov ställer ökade krav 
på den offentliga sektorn. D enna tankegång har u t
vecklats med stor elegans av den am erikanske ekono
men J. K. G albraith  i hans bok Överflödets samhälle. 
I partiprogram m et ägnas den också betydande upp
m ärksamhet:

”M ånga av de m änskliga behov, som det gäller a tt 
fylla, förutsätter stora sam hälleliga insatser eller 
andra form er av sam verkan m ellan m edborgarna. I 
och med att sam hällslivet och produktionen alltm er 
utvecklas, minskas inte kraven på sam verkan. T v ä r t
om ökar behovet av kollektiva insatser. D en m oderna 
tekniken kräver en stark utbyggnad av produktionens 
grundvalar. V äldiga insatser måste göras av och 
genom sam hället när det gäller a tt u tn y ttja  atom 
kraften  och andra  energikällor. Den fortsatta in 
dustrialiseringen och sam hällsplaneringen m edför 
behov av gemensamma ansträngningar för a tt skydda 
och rä tt u tn y ttja  naturtillgångarna. M ed stigande 
levnadsstandard och ökad fritid  få r också m änniskor
nas önskningar och fram tidsförhoppningar en sådan
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inriktning, a tt de i växande om fattning förutsätter 
sam fällda insatser. Det gäller krav på bättre  kommu
nikationer, ökade utbildningsm öjligheter och sam 
hällsservice av olika slag. I själva utvecklingen verkar 
sålunda starka krafter i riktning mot solidaritet och 
samverkan. En sådan sam verkan låter sig inte endast 
förenas med människornas krav på frihet u tan  är i 
själva verket en förutsättning för ökad rörelsefrihet 
och större valm öjligheter. I sin strävan a tt själv  form a 
sin tillvaro är varje  m änniska beroende av gem en
sam m a insatser i ett samhälle, p räg la t av samverkans 
idéer.”

Socialism och demokrati

Det sista huvudavsnittet i principprogram m et be
h and lar socialdemokratins ställning till de in terna
tionella problemen. H är ges en snabbskiss av de 
senaste årtiondenas världspolitiska utveckling, varvid 
tillfä lle  ges a tt skarpt m arkera socialdemokratins 
distans till olika diktaturregim er:

Ingen socialism är m öjlig u tan  dem okrati. H isto
rien har gång på gång bekräftat a tt förändringar 
av det ekonomiska systemet, som inte åtföljes av de
m okratisk kontroll, endast u tm ynnar i nya form er av 
tyranni. Socialdem okratin h ar ingenting gemensamt 
med dessa diktaturregim er, hur ofta de än m issbrukar 
begreppet socialism.”

E fter en återblick på kolonialväldenas fall m arke
ras vikten av h jä lp  till u -länderna: ”Socialdem okratin
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måste i förhållandet m ellan rika och fa ttiga länder 
hävda de idéer om jäm likhet och solidaritet, som 
alltid  p räg la t dess egen kamp i de utvecklade län 
derna” . I texten kan särskilt noteras ett u tta lande 
om stöd å t ”de fram stegsvänliga k rafterna  i de fa ttiga 
länderna” , och det betonas a tt h jälpen  till u -länderna 
har stor betydelse för demokratins fram tid  och fredens 
bevarande. A tt socialdemokratin i regeringsställning 
hittills bara till en m indre del förm ått uppfylla p a r ti
program m ets m ålsättning har ju  bl. a. sam band med 
att väljarnas solidaritet med andra folk inte är till
räckligt stark för a tt förm å dem att avstå från  en 
stark standardstegring. H är tvingas m an konstatera 
en spänning mellan en internationellt m edveten m ino
ritets ideal och den stora m ajoritetens obenägenhet att 
göra uppoffringar för ändam ål, som inte om edelbart 
berör dem.

Partiprogram m ets allm änna grundsatser avslutas 
med några satser om den nya problem atiken i en 
värld, där tekniken skapar helt nya m öjligheter till 
antingen välstånd eller förintelse. ”M ed tillkom sten 
av nya, fruk tanvärda förintelsevapen är det viktigare 
än någonsin a tt nå fram  till in ternationell nedrust
ning och till former för sam levnad m ellan nationerna, 
som kan trygga en varaktig  fred och öppna vägen till 
välstånd och trygghet för hela m änskligheten.”
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Punkt pr o grammet

Sedan gam m alt har grundsatserna i program m et 
kom pletterats med ett punktprogram , där såväl lång
siktiga som kortsiktiga m ålsättn ingar på speciella 
om råden m arkeras i stenstil. D etta skrivsätt kan n a 
turligtvis inbjuda till m issförstånd men har också 
fördelen att presentera en m ängd problem  utan alltför 
mycket utvikningar. I de punkter, som berör författ- 
ningsproblem , återfinnes de grundläggande kraven 
på ett parlam entariskt-dem okratiskt system. Därem ot 
finns inget krav på enkammarsystem. Den punkten 
försvann ur partiprogram m et redan i seklets början. 
Det s. k. republikkravet har helt enkelt form uleringen 
”Republik” . A tt socialdemokratins ledning i p rak ti
ken ger låg prioritet åt detta principkrav är ingen 
hem lighet. ”Republikm otionen” vid 1966 års riksdag, 
som v ar ett utredningsyrkande i beredskapssyfte, 
ändrade ingenting härvidlag.

T ill nyheterna i 1960 års punktprogram  hör form u
leringen: ”K vinnorna beredes full likställdhet med 
m ännen i fråga om utbildning, arbete och befordran” . 
Det återspeglar partiets växande intresse för kvinno
frågorna under senare år. I program punkten om u t
rikespolitiken m arkeras särskilt fasthållandet vid 
neutraliteten . En ”utbildningspunkt” har efter p ro 
gram revisionen blivit m oderniserad och utbyggd, 
vilket ä r  signifikativt för partiets starka engagem ang 
i dessa frågor. En ny program punkt om kulturpoli
tiken har tillkommit. D är kan man bl. a. observera
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form uleringarna ”Stöd åt kvalitetssträvanden inom 
musik, bildande konst, litteratur, teater, film, radio, 
television m. m .” och ”Radio och television hålles fria  
från  enskilda vinstintressen” . Forskningspolitiken har 
få tt sin speciella punkt. Den gam la program punkten 
om kyrkans skiljande från staten h ar i någon m ån 
uppm jukats för att m öjliggöra a lternativa  lösningar 
inom religionsfrihetens ram. Behovet av kollektiv 
kapitalbildning jäm sides med den p rivata  h ar få tt 
utrym m e i de ekonomiska program punkterna. K ravet 
på en aktiv m arkpolitik skym tar i partiprogram m et 
men har få tt en m era utförlig presentation i kommu
nalprogram m et. T ill de tidsbetonade nyheterna hör 
punkten: ”A tom kraften utbygges under samhällets 
ledning” .

De traditionella idéerna om företagsdem okrati har 
få tt en relativ t blygsam plats i det socialdemokratiska 
program m et. I punktprogram m et heter det: ”De an 
ställda tillförsäkras m edinflytande i enskilda och 
kollektiva företag” . Därem ot talas inte om ”m edbe
stäm m anderätt” , vilket måste ses mot bakgrund av 
a tt inte minst fackföreningsrörelsen ställer sig tvek
sam till tanken att de anställda skulle överta företags- 
ledande funktioner. Så mycket u tförligare ä r punkten 
om arbetsm arknadspolitiken, där m an kan tala  om 
program krav, som redan håller på a tt förverkligas. 
Socialförsäkringarna ägnas en kort men innehållsrik 
form ulering, m edan det är en nyhet a tt de handikap
pade få tt en särskild program punkt. Fam iljepolitik,
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bostadspolitik och en rad  vårdpolitiska om råden be
handlas i punktprogram m ets sista avsnitt.

De nya idéerna

In te ens den fullständigaste program text kan ge en 
totalb ild  av ett partis aktuella strävanden. N ya idéer 
produceras ständigt, nya problem  kräver sina lös
ningar. Program skrivandet inom socialdem okratin 
har tjän a t syftet att hålla liv i idédebatten, men allt 
em ellanåt har de praktiska hand lingarna kommit före 
program kraven, så t. ex. när det gällde A T P, som 
knappast hade blivit tydligt förebådat i vare sig 1944 
års principprogram  eller i A rbetarrörelsens efter- 
krigsprogram . För ett dynam iskt, fram stegsinriktat 
parti kan det vara  riskabelt a tt låsa fast sig i a lltför 
detaljerade program , eftersom utvecklingen ofta ger 
uppslag till lösningar, som varit om öjliga a tt förutse. 
A tt den svenska socialdem okratin sedan gam m alt 
visat ett re la tiv t m åttligt intresse för teoretisk och 
ideologisk debatt sam m anhänger säkerligen med att 
partie t i så hög grad varit ett arbetarparti, där de 
intellektuella spelat en re la tiv t underordnad roll. 
M en det har nog också varit u ttryck för det faktum, 
a tt partie t h aft händerna så fu lla med praktiska a r 
betsuppgifter, a tt bara ett få ta l m edlem m ar funnit tid 
a tt ägna sig å t m era långsiktiga spekulationer. D etta 
har varit ett lyckligare sakernas tillstånd än om p a r
tiet på grund av m aktlöshet försjunkit i teoretiseran- 
de. T rots praktikernas dom inans har idéernas form u
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lering ägnats tillbörlig uppm ärksam het. Inom varje  
parti riskerar m an en spänning m ellan program  och 
handlande. Om den svenska socialdemokratins p ro 
gram utveckling efter det andra världskriget kan 
sägas, a tt program  och handlande bringats allt n ä r
m are varandra.

176



V än sterpartiet k om m unisterna

SO C IA LISTISK T ALTER N A TIV

M an kan skilja mellan anhängare av en borgerlig 
och av en socialistisk samhällssyn. Den avgörande 
skillnaden är a tt anhängarna av den borgerliga sam 
hällssynen anser att aktuella problem  kan och bör 
lösas på  grundval av ett samhällssystem, som i sina 
huvuddrag är det nuvarande. A nhängarna av den 
socialistiska samhällssynen anser därem ot, a tt en fö r
ändring av själva sam hällssystemet ä r nödvändig för 
a tt m era grundläggande problem  skall kunna lösas.

Socialistisk samhällssyn

Den socialistiska samhällssynen bygger på vissa v ä r
deringar samt på en viss uppfattn ing  om hur sam häl
let ser u t och hur det förändras. G rundläggande 
socialistiska värderingar är frihet, jäm likhet och 
broderskap. M en dessa allm änna ideal har för olika 
grupper och klasser olika innehåll. En rad  frågor 
måste ställas.

Vad för slags frihet? Frihet för vilka? Olika g rup
per och klasser har olika intressen, som kommer i 
konflikt med varandra , ö k ad  frihet för en klass kan 
betyda inskränkningar i den frihet som en annan klass 
tidigare haft a tt ensam bestäm m a på ett visst område. 
Exempel: företagsdem okratin. För närvarande är den
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helt övervägande delen av företagen i vårt land i 
privat ägo. De stora företagen är vanligen aktiebolag, 
där ak tieägarna tillsam m ans har den form ella be
stäm m anderätten, men där m akten i allm änhet u t
övas av en liten grupp av stora aktieägare som dom i
nerar bolagsstyrelsen och tillsätter den verkställande 
direktören. Dessa bestäm m er över företagets verk
samhet, m edan de anställda — arbetare och tjän ste
m än — har mycket litet a tt säga till om. Företags
dem okrati bör innebära ökat inflytande för de 
anställda. D ärigenom  skulle deras frihet öka, men det 
ä r tydlig t a tt de nuvarande ägarnas och företagsle
darnas frihet sam tidigt begränsas. På m otsvarande 
sätt ä r det på m ånga om råden.

Broderskap innebär ett krav på solidaritet och 
ömsesidigt hänsynstagande. D å uppkom m er frågan: 
H u r stor är den krets i vilken kravet på solidaritet 
skall gälla? I ett borgerligt betraktelsesätt är solida
riteten  ofta begränsad — gäller fam iljen, klassen, 
nationen. För en socialistisk sam hällssyn är det s jä lv 
klart a tt solidariteten också måste gälla över nations
gränserna. D et krävs en internationell solidaritet. 
D enna gäller inte minst vårt förhållande till folken 
i de s. k. underutvecklade länderna.

Jäm likhetens begrepp är heller inte enkelt och 
självk lart i sin tilläm pning. A lla människor bör ha 
samma rättigheter, oavsett om de är vita eller svarta, 
m än eller kvinnor, unga eller gam la. M en skall då 
också krävas samma skyldigheter av alla, exempelvis 
samma m ått av arbete? D etta är svårt a tt genomföra,
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eftersom förutsättn ingar och förhållanden är olika. 
M en hur skall då förhållandet m ellan skyldigheter 
och rättigheter vara? Skall den som arbetar m era 
eller u tför ett m era kvalificerat arbete ha bättre 
betalt? H ur stor kan skillnaden i inkomster vara  utan 
att komma i konflikt med jäm likhetens ideal?

De lösningar av frågorna om jäm likhet, b roder
skap och frihet som vi idag vill söka åstadkom m a 
måste ta  sin utgångspunkt i rådande förhållanden. 
Vi kommer in på frågan om hur sam hället ser ut och 
om de lin je r efter vilka det utvecklas.

Det kapitalistiska samhället

De socialistiska rörelserna ta r i allm änhet sin u t
gångspunkt i de teorier som utvecklades av Karl M arx 
i skrifter som Kommunistiska m anifestet, K apitalet 
m. fl. M arx ansåg att det finns en viss lagbundenhet 
i den historiska utvecklingen och hans teorier syftar 
väsentligen till a tt söka fastställa dessa lagar. H an 
fäster stor vikt vid de ekonomiska förhållandena och 
anser a tt det sätt på vilket m änniskorna fram ställer 
de produkter de behöver är avgörande för hur sam 
hällena i sin helhet ser ut. Produktionssättet kan 
studeras ur olika synpunkter, dels med hänsyn till 
produktivkrafternas (bl. a. teknikens) utveckling, dels 
med hänsyn till produktionsförhållandenas karaktär. 
D ärm ed avses förhållanden m ellan m änniskorna i 
produktionsprocessen med ägareförhållandena som de 
viktigaste.
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I den historiska utvecklingen skiljer M arx mellan 
olika samhällstyper: den ursprungliga kommunismen, 
slavsam hället, det feodala sam hället och det kap ita
listiska sam hället. A lla dessa sam hällstyper utom  den 
ursprungliga kommunismen kännetecknas av a tt en 
grupp m änniskor äger de viktigaste produktions
medlen; i det feodala sam hället jorden, i det kap ita
listiska sam hället kapitalet, dvs. råvarukällor, fab ri
ker, kommunikationsmedel, penningkapital. En annan 
grupp människor, som utgör den stora m ajoriteten, är 
tvungen att arbeta åt den grupp som äger produk
tionsmedlen De arbetande var i slavsam hället slavar, 
i det feodala sam hället bönder. I det kapitalistiska 
sam hället är de löntagare.

M arx kallar dessa olika grupper av m änniskor för 
samhällsklasser. Kampen m ellan klasserna anser han 
vara  den röda tråd  som går igenom historien. Den 
klass som äger produktionsm edlen lägger i k raft av 
denna äganderätt beslag på en del av den arbetspro
dukt, som den arbetande klassen fram ställer. D etta 
benäm ner M arx exploatering eller utsugning. K am 
pen m ellan klasserna gäller i stor utsträckning fö r
delningen av arbetsresultatet. K apitalisterna vill ha 
så stor andel som m öjligt liksom också löntagarna. 
A vtalsförhandlingar, strejker, löneaktioner av olika 
slag är alltså led i klasskampen.

Utvecklingen av produktivkrafterna och särskilt 
av tekniken anses av M arx på lång sikt v ara  det be
stäm m ande elem entet i historien. En anpassning sker, 
på fredligt eller våldsam t sätt, av produktionsförhål
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landena till produktivkrafternas utveckling. E tt ny tt 
produktionssätt blir dom inerande, en ny sam hällstyp 
uppstår.

Kapitalism en har m öjliggjort en väld igare utveck
ling av produktivkrafterna än något tidigare p roduk
tionssätt. D et tekniska fram åtskridandet h a r gått 
från  ångm askinen till atom kraft och elektronik. K än
netecknande för utvecklingen har varit dels en kon
centration av kapital, arbetskraft och produktion i allt 
större företag, dels uppkomsten av ett a llt starkare 
beroendeförhållande m ellan olika företag, närings
grenar och även länder. M arx benäm ner detta  p ro 
duktionsprocessens ”socialisering” .

Men denna utveckling av produktivkrafterna och 
produktionsprocessen mot allt starkare sam band och 
sam ordning kommer i m otsättning till de rådande 
ägandeförhållandena inom näringslivet. De stora 
företagen ägs av privata kapitalägare, vilka leds av 
vinstintressen. Det existerar ingen planm ässighet i 
ledningen av produktionsprocessen sedd som helhet. 
Ekonomiska kriser och andra rubbningar b lir följden. 
D enna m otsättning måste enligt m arxism en lösas ge
nom att de avgörande produktionsm edlen överföres 
i allm än ägo, varigenom  planhushållning m öjlig
göres.

Arbetarrörelsen och socialismen

Det sagda få r inte tolkas så a tt oberoende av m än
niskornas v ilja  en slags ödesbestämd utveckling skulle
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äga rum från kapitalism  till socialism. M änniskorna 
är själva en av de avgörande produktivkrafterna. 
M arx fram håller a tt m änniskorna själva gör sin 
historia, men de kan endast handla på grundval av 
de givna förutsättn ingarna och m öjligheterna. Det 
gäller a tt v inna klarhet om de aktuella utvecklings
tendenserna och att ingripa i den historiska processen, 
så a tt denna påskyndas i stället för a tt bromsas. M öj
lighet finns också genom denna insikt i utvecklings
tendenserna a tt påverka form erna för övergång till 
ett ny tt produktionssätt, så a tt dessa blir de som bäst 
m otsvarar m änniskornas intressen.

Den arbetarklass som skapades av den kapitalistiska 
utvecklingen ansågs av M arx ha speciella fö ru tsä tt
ningar a tt verka för upprä ttandet av ett socialistiskt 
sam hälle. Den ägde inga egna produktionsm edel, dess 
intressen var knutna till en snabb ökning av produk
tion och levnadsstandard, dess koncentration till 
stora arbetsplatser skapade m öjligheter för organisa
tion och sam m anhållning.

H istoriskt sett har också den m oderna arb e ta r
rörelsen och kam pen for ett socialistiskt sam hälle 
varit n ä ra  sam m anknutna. I vårt land stod visserligen 
fackföreningsrörelsen från  början  under liberalt in 
flytande, men detta ersattes snart av dominans för 
de socialistiska idéerna. Den svenska arbetarrörelsens 
p ion järer som August Palm, Axel Danielsson och 
H ja lm ar B ranting var alla  socialister.

O lika uppfattn ingar om samhällsutvecklingen, om 
det socialistiska sam hället och om vägarna att komma
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till detta började em ellertid a tt göra sig gällande 
inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Dessa 
skärptes under det första världskriget och kom till 
uttryck i en öppen brytning. D en ungdom liga oppo
sitionen inom det socialdemokratiska partie t ställdes 
inför ultim atum  och tvingades a tt läm na sitt gam la 
parti. P å en kongress i maj 1917 bildades Socialdemo
kratiska vänsterpartiet. E fter anslutningen till Kom
munistiska internationalen år 1921 antog detta nam net 
Sveriges kommunistiska parti. Kommunistiska in ter
nationalen upplöstes år 1943 med m otiveringen att 
förhållandena i olika länder blivit så olikartade, att 
en central ledning av olika partiers verksam het inte 
var möjlig.

M eningsskiljaktigheter i en rad  olika frågor låg 
bakom splittringen av den socialdemokratiska arbe
tarrörelsen. En liknande process ägde rum  i de flesta 
kapitalistiska länder. Den socialdem okratiska eller 
andra internationalen kritiserades för a tt den inte i 
enlighet med sina beslut sökt förh indra världskriget 
genom att uppm ana arbetarna i de krigförande län 
derna att lägga ned vapnen och vägra a tt m örda v a r
andra.

S tällningstagandet till den starka revolutionära 
rörelsen ute i Europa var också en tvistefråga. I Ryss
land störtades tsarism en genom februarirevolutionen 
1917 och i oktober samma år ägde den första segerrika 
socialistiska revolutionen rum. En del av a rb e ta r
rörelsen hälsade denna med entusiasm, m edan en 
annan del ställde sig kritisk.

184



Den viktigaste m otsättningen gällde dock u p p fa tt
ningen om det socialistiska sam hället och det är också 
den som allt m era blivit skiljelinjen m ellan å  ena 
sidan socialdemokratiska, å and ra  sidan vänstersocia
listiska och kommunistiska partier. De senare anser 
att de avgörande produktionsm edlen — råvarukällor, 
storföretag — bör överföras i allm än ägo. Enligt den
na uppfattn ing kännetecknas det socialistiska sam 
hället till skillnad från  det kapitalistiska just av att 
de avgörande produktionsm edlen inte längre ägs av 
enskilda kapitalister eller aktiebolag utan  av staten, 
kom m unerna eller kooperativa sam m anslutningar av 
konsum enter och producenter.

Det kapitalistiska Sverige

Det nutida Sverige brukar ibland propagandam ässigt 
benämnas välfärdssam hälle eller överflödssam hälle. 
Det kapitalistiska produktionssättet är em ellertid helt 
dom inerande. Produktionsm edlen ägs av en relativt 
liten grupp av människor, m edan den stora m ajori
teten av m edborgarna i detta avseende är egendoms
lös. De äger inga egna produktionsm edel u tan  måste 
sä lja  sin arbetskraft till de kapitalistiska företagen. 
De är löntagare — arbetare, tjänstem än, intellek
tuella.

Det finns fortfarande m ånga små företag såväi 
inom industri, hantverk och handel som fram för allt 
inom jordbruket. En kraftig  koncentration av företag 
och kapital har emellertid ägt rum och denna process
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fortskrider snabbt. A ntalet företag m inskar inom 
jordbruket. Inom alla  näringsgrenar ä r de små före
tagen i stor utsträckning beroende av banker och 
storföretag, för krediter, såsom underleverantörer osv.

Den s. k. fria  konkurrensen h ar i stor utsträckning 
ersatts av olika form er av monopol och monopolistisk 
konkurrens. Den ledande rollen spelas av de stora 
företagen och av sam m anslutningar m ellan företag 
(olika form er av karteller). B ranschorganisationerna 
har stor betydelse.

På grundval av koncentration och monopol har 
skapats finanskapitalistiska grupper med stort infly
tande inom näringslivet. De m äktigaste g rupperingar
na finns kring de stora affärsbankerna, vilka spelar 
en nyckelroll genom sitt inflytande över kreditgiv- 
ningen. Även inom opinionsbildningen och kultur
livet har kapitalistiska monopol ett avgörande infly
tande (dagstidningar, veckopress, bokförlag).

L öntagarna har kunnat erövra hö jda  reallöner och 
kortare arbetstid, men fördelningen av inkomster och 
förm ögenheter ä r mycket ojäm n. U nder det senaste 
årtiondet har större skillnader uppstått m ellan olika 
klasser och grupper i sam hället. Socialt grundskydd 
har skapats för flerta let medborgare, men stora efter
satta grupper lever alltjäm t i otrygghet och misär.

N ågra fakta som belyser vad som sagts i detta av 
snitt: L öntagarna utgör ca 70 procent av den yrkes
verksam ma befolkningen. — Den statliga företags
gruppen om fattar i runt tal 5 procent av näringslivets 
ca 4 m iljoner sysselsatta. I kom m unala och koopera
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tiva företag sysselsätts om kring 4 procent. Ca 91 p ro
cent ä r alltså sysselsatta i p rivatägda företag. — De 
50 största industriföretagen hade år 1960 sam m anlagt 
408 000 anställda, vilket m otsvarade 47 procent av 
hela antale t anställda inom industri (med avdrag för 
u tlandsanställda i vissa storföretag 41 procent av 
sysselsättningen) samt en sam m anlagd omsättning 
som m otsvarade 50 procent av industrins hela till
verkning för avsalu (med avdrag  för viss till utlands- 
företagen hänförlig  produktion 46 procent). Av dessa 
50 företag är 9 statliga, kom m unala, kooperativa eller 
under viss statlig kontroll. Å terstående 41 företag 
står a lla  i direkt eller indirekt sam band med m ed
lem m arna i en liten grupp av 15 finansfam iljer och 
enskilda finanskapitalister. Praktiskt taget alla  dessa 
finansfam iljer är dessutom knutna till någon av de 
stora p rivata  affärsbankerna och har viktiga positio
ner i de stora p rivata  försäkringskoncernerna. — Av 
den statliga pris- och kartellnäm nden fanns 1.1 . 1967 
inregistrerade 2288 konkurrensbegränsande avtal av 
vilka 1115 a lltjäm t var gällande. — Fullständigt 
m aterial om förm ögenhetsfördelningen finns inte för 
senare år än 1951. D å fanns 2 012 000 förmögenhets- 
ägare, vilket m otsvarade 29 procent av befolkningen. 
4 procent av den vuxna befolkningen ägde i runt tal 
halva den to tala förm ögenheten i landet och 33 pro
cent den andra  halvan, m edan 63 procent saknade 
förmögenhet. Enligt aktievinstutredningens undersök
n ingar uppgick an tale t inkom sttagare med innehav 
av aktier vid utgången av år 1963 till 215 000 (av
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börsnoterade aktier till 150 000). De 15 600 största 
aktieägarna — de med över 200 000 kr vardera  i 
aktier — innehade tillsam m ans 65 procent av sam t
liga fysiska personers aktieinnehav. Tillsam m ans 
med bolag och stiftelser ägde dessa personer enligt 
utredningen ”den helt övervägande delen av aktie
stocken” . — Enligt allm änna skatteberedningens be
räkningar hade år 1948 resp. 1955 och 1964 de 20 
procent av inkom sttagarna med de lägsta inkom ster
na tillsam m ans 5,4 resp. 5,5 och 4,9 procent av 
inkomstsumman. De 60 procent av inkom sttagarna 
med de lägsta inkom sterna hade samma å r tillsam 
mans 32,5 resp. 33,9 och 31,9 procent av inkomst
summan.

Varför socialism?

U r denna kritik mot förhållandena under kapitalis
men växer alltså socialisternas krav på övergång till 
ett annat och bättre samhällssystem, som med hänsyn 
till produktivkrafternas utvecklingsnivå måste bli 
socialistiskt.

Ä r det då om öjligt a tt tillfredsställa socialisternas 
krav på jäm likhet, broderskap och frihet inom det 
nuvarande sam hällets ram ? D etta har ju  visat sig 
m äktigt en snabb teknisk utveckling, en väldig ökning 
av produktivkrafterna och produktionen. På denna 
grundval har löntagarna, dvs. befolkningens stora 
m ajoritet, kunnat vinna en väsentligt höjd levnads
standard. Socialpolitiken har utbyggts och u tb ild 
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ningsm öjligheterna förbättrats. A llm än rösträtt har 
erövrats jäm te andra dem okratiska fri- och rä ttig 
heter. K an inte en utveckling mot allt större u tjäm 
ning och a llt m era frihet för de enskilda m edborgarna 
äga rum  inom det kapitalistiska sam hället?

Socialisterna förnekar inte a tt vissa fram steg gjorts. 
De anser em ellertid inte a tt detta på något sätt skett 
autom atiskt. Förbättringarna h ar vunnits genom hård  
kamp från  arbetarrörelsens och andra  folkorganisa
tioners sida. Och mot de positiva dragen måste vägas 
de negativa. Det kapitalistiska utvecklingm önstret 
innebär sysselsättningskriser, ökade skillnader i livs
villkor på olika orter, växande inkom stklyftor, större 
klasskillnader, en livsfientligare m iljö, ökat främ 
lingskap och isolering i sam hällslivet. Dessa tendenser 
kan inte mötas med enbart socialpolitiska eller arbets- 
m arknadspolitiska åtgärder. A rbetarrörelsen  måste 
genom föra en ny politik som förverkligar ett annat 
utvecklingsm önster, ett annat alternativ  för sam hälls
utvecklingen. D etta måste helt u tgå från  löntagarnas 
och konsum enternas intressen, från  solidaritets- och 
jäm likhetssträvanden. D et förutsätter avgörande fö r
ändringar i nuvarande egendoms- och m aktförhållan
den i sam hället.

Sam m a tankegång kan uttryckas också på följande 
sätt. För a tt lösa aktuella sam hällsproblem  i enlighet 
med befolkningsm ajoritetens intressen och önskningar 
måste avgörande förändringar ske ifråga om ägandet 
till och bestäm m anderätten över natu rtillgångar och 
storföretag. En lösning av m ark- och bostadsfrågan
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t. ex. kräver a tt tom tm ark och egentliga hyreshus 
övergår i allm än ägo. G enom förandet av företags
demokrati, dvs. ett väsentligt ökat inflytande för de 
anställda i företagen, förutsätter ändrade m aktför
hållanden. D etta  ä r troligen om öjligt a tt genom föra 
utan a tt ägandeförhållandena till företagen ändras. 
En verklig p lanering av produktionen, vilket krav 
ställts a llt oftare, förutsätter ökad makt för sam hället 
inom näringslivet. En effektiv lokaliseringspolitik 
kan troligen endast åstadkommas genom a tt det a ll
m änna bygger stora basföretag inom de landsdelar, 
som det gäller a tt utveckla. Osv.

P laneringskravet och föru tsä ttn ingarna för dess 
genom förande h ar redan berörts. Det gäller a tt upp
häva den anarki, som kännetecknar det kapitalistiska 
produktionssättet genom att viktiga beslut träffas av 
p rivata  företagare som var och en ser till sina vinst
intressen. D enna anarki kommer till sitt mest dras
tiska uttryck i de ekonomiska kriserna, n är arbets
k raft och andra  produktiva tillgångar icke kan 
sysselsättas, när produktionen måste skäras ned trots 
a tt det finns stora otillfredsställda behov. Enligt 
socialisternas uppfattn ing  kan staten visserligen in
gripa mot fö ljderna av ekonomiska kriser, men dessa 
kan aldrig  avskaffas så länge kapitalism en består.

Den avgörande kritiken mot det kapitalistiska 
systemet u tifrån  de socialistiska värderingarna om 
jäm likhet, broderskap och frihet är em ellertid att det 
innebär ett klassam hälle. Kapitalism en förutsätter 
p rivat äganderätt till produktionsm edlen koncentre
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rad hos en liten grupp, m edan befolkningens stora 
m ajoritet är löntagare. Kapitalism  är alltså klass
sam hälle. Politisk dem okrati kan vara  genom förd 
och a lla  m edborgare ha rä tt a tt i de allm änna valen 
uttrycka sin mening, v ä lja  riksdag och därm ed in 
direkt också regering. M en mot denna folkmakt står 
kapitalistklassens m akt över företagen, över det 
ekonomiska livet, över viktiga propagandam edel.

Kapitalism ens m akt- och egendom sförhållanden 
präg lar avgörande delar av lagstiftningen. De skyd
das av verkställande, döm ande och förvaltande m yn
digheter.

Socialisterna anser a tt frågan  om dem okratin inte 
endast gäller de form er under vilka besluten fattas. 
Den gäller också beslutens innehåll och frågan  om 
förhållandena i sam hället som helhet. K ravet på en 
utvecklad och förd jupad  dem okrati, dvs. a tt folk
styret skall om fatta alla  om råden av samhällslivet, 
föru tsä tter för sitt förverkligande a tt det kapitalistiska 
klassam hället med dess egendomsmonopol och m akt
förhållanden avskaffas. G enom förandet av dem okra
tins grundprinciper förutsätter ett socialistiskt sam 
hälle.

Internationell solidaritet

Den in ternationella solidaritetstanken har alltid  
p räg la t den socialistiska arbetarrörelsen, jäm likhet, 
broderskap och frihet måste också gälla för re la tio
nerna m ellan folken. Inget folk kan vara fritt som
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förtrycker ett annat folk.
I dagens läge är det fram för a llt två stora problem 

vilkas lösning kräver internationell solidaritet. Det 
ena är kampen för freden. D et and ra  ä r den växande 
klyftan m ellan rika och fa ttiga  länder. De bägge 
problem en står i sam band med varandra .

Krigen måste enligt den m arxistiska teorin ställas 
in i sitt sam hälleliga sam m anhang. De är inga utslag 
av tillfälligheter, av en härskares personliga nycker 
eller av något slags eviga aggressionsdrifter hos 
m änniskan. De har liksom andra  sam hälleliga före
teelser sina ekonomiska, sociala och politiska orsaker.

Krigen under den nutida kapitalism en sam m an
hänger med den im perialistiska strävan till u tv idg
ning av staternas inflytande över råvarukällor och 
om råden för kapitalexport. Sådana expansionssträ- 
vanden var avgörande för såväl det första som det 
and ra  världskriget. H otet mot freden i dag härrö r på 
m otsvarande sätt från  den im perialistiska m akt
strävan.

D enna är också det främ sta h indret för de fattiga 
folkens nationella och sociala frihet. K lyftan m ellan 
rika och fattiga länder fortsätter a tt vidgas. De 
fa ttiga folken har sedan lång tid  tillbaka levat under 
feodala klassförhållanden, kolonialt beroende, ras
förtryck och imperialistisk u tplundring. Därigenom  
har deras utvecklingsm öjligheter beskurits och de har 
hållits nere i fattigdom .

De fattiga folkens frihetskam p är en angelägenhet 
för alla  folk. Den internationella solidariteten måste
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utvecklas i politiskt handlande. Vi måste ta  ställning 
för och ge stöd åt de fa ttiga och förtryckta folkens 
ansträngningar att v inna nationellt oberoende och 
bättre sociala villkor. Vi m åste verka för effektivt 
bistånd till industrialisering och ekonomisk utveck
ling.

En varak tig  fred kan inte byggas på utplundring 
och förtryck. Den måste grundas på jäm likhet mellan 
folken. A tt enorma resurser används för m ilitära 
ändam ål är särskilt stötande i en värld  där stora delar 
av befolkningen svälter. K apprustningen måste b ry 
tas. Inga ansträngningar få r sparas för a tt åstadkom 
ma internationell nedrustning med total avrustning 
som slutmål.

Det socialistiska samhället

K ravet på övergång till ett socialistiskt system h ä r
leds således ur såväl förhållanden inom landet som 
på det internationella om rådet, övergången  till ett 
nytt produktionssätt innebär alltid  en social revolu
tion. M en denna kan — som den historiska utveck
lingen visar — försiggå i olika form er i olika länder. 
Den borgerliga revolutionen och övergången till 
kapitalism  skedde i olika form er i England, F rank
rike, Ryssland osv. På sam m a sätt kommer den 
socialistiska revolutionen och övergången till socia
lism att skilja sig när det gäller olika länder — Ryss
land, Kina, Sverige, Förenta staterna osv.

Gemensam t för alla  länder med ett socialistiskt
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produktionssätt kommer a tt vara  att de avgörande 
produktionsm edlen befinner sig i allm än ägo. M en 
på denna grundval i form av socialistiska produk
tionsförhållanden kommer betydande skillnader att 
finnas m ellan länderna. I varje  land är m an beroende 
av de särskilda historiska föru tsättn ingarna och 
traditionerna.

E tt socialistiskt Sverige kan därför självfallet inte 
bli någon kopia av någon annan stat. Det kommer att 
skilja sig från  de nu existerande socialistiska sam häl
lena i m ånga avseenden.

I det å r 1967 antagna program m et för V änster
partie t kom m unisterna understrykes att socialismen 
inte få r fattas som ett stillastående, konfliktlöst till
stånd. M otsättn ingar m ellan m änniskor och grupper, 
idéer och intressen kommer a tt finnas kvar. Dessa kan 
nu diskuteras fr itt och lösas rationellt. F ria  m enings
bry tn ingar b lir m edvetna drivkrafter i utvecklingen. 
T ill denna sam hällsorganisation hör, fram håller 
program m et:

”Dem okratiskt statsskick med fri partibildning, 
folkvald representation och av folkrepresentationen 
vald regering.

R ätt och m öjlighet till allsidig inform ation genom 
sam hälls- och organisationsägd press, radio och TV 
under de anställdas självförvaltning.

O rganisations-, mötes- och tryckfrihet.
E tt utbildningssystem  inrik tat på att bry ta  b arriä 

ren mellan m anuellt och intellektuellt arbete.”
Det är kanske nödvändigt a tt säga några ord om
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vanliga m issförstånd beträffande socialismen. D enna 
får inte innebära skapandet av en väldig statlig 
byråkrati som bestämmer allt i sam hället. M ålsätt
ningen är tvärtom  att alla  m edborgares rä tt och 
m öjlighet a tt vara  med och bestäm m a skall utveck
las. D etta gäller t. ex. inom företagen, där vårt p a r ti
program  säger a tt de anställda själva skall leda och 
förvalta verksamheten. Det gäller också inom förvalt
ningen där m edborgarna bör ha ett direkt inflytande.

Socialismen innebär heller inte a tt staten skall äga 
allting. Det är de avgörande produktionsm edlen, stor
företagen osv. som vi vill överföra i allm än ägo. Och 
därm ed menas att de skall ägas inte endast av staten 
utan  också av kommuner, landsting, kooperativa 
sam m anslutningar av producenter och konsumenter. 
Sam hället måste tillgodogöra sig insatserna också 
från  de m ånga små företagen. Personlig bruksegen
dom skall finnas i vars och ens ägo. M en på detta 
om råde är det säkert realistiskt a tt räkna med en fo rt
satt utveckling av olika form er av kollektiv service.

A ktuella  uppgifter

V årt partiprogram  har rubriken Socialistiskt a lte rna
tiv. Dess huvudtem a är det nya utvecklingsm önster 
som vi vill att sam hället skall fö lja  i stället för det 
nuvarande, kapitalistiska. De politiska insatser som 
är nödvändiga för att åstadkom m a denna förändring 
måste börja  redan i dag genom a tt bättre lösningar 
fram tvingas av de aktuella problemen.
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D et gäller m ånga frågor som h är av utrym m esskäl 
tyvärr inte kan utförligt behandlas. Program m et 
kräver bl. a. en dem okratisk författningsreform  med 
enkam m arriksdag och republik, jäm nare inkomst - 
och förm ögenhetsfördelning, garan terad  social m ini
m istandard för a lla  m edborgare oberoende av kön, 
ålder, hälsotillstånd osv., likaberättigande m ellan 
kvinnor och m än vilket föru tsä tter a tt nuvarande 
m önster för könsrollerna avskaffas, fö rbättrad  bo
stadsförsörjning, m öjligheter för en rikare fritid , lika 
rä tt till u tbildning oberoende av ekonomiska och 
geografiska förhållanden, en aktiv sam hällelig ku l
turpolitik, större utrym m e för livsviktig forskning, 
dem okratisk sam hällsplanering, företagsdem okrati. 
På det in ternationella om rådet ställs krav om en 
riktigare u-landspolitik, friare utrikeshandel, nordiskt 
samarbete, m ilitär nedrustning.

De anförda rubrikerna till olika avsnitt i p rogram 
met visar vårt partis v ilja  till insatser på alla om råden 
av sam hällslivet.
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Förslag till studieplan
för grupparbete om parti och politik

Planen är närm ast tänkt för en grupp som sam m an
träder tio gånger. Jäm för även de frågeställningar 
som tecknats i det inledande avsnittet Fill läsaren.

1. D en första sammankomsten vid grupparbete 
brukar ofta ägnas åt a tt p lanera gruppens verk
sam het, a tt fördela uppgifter osv. A nvänd detta 
sam m anträde också till en diskussion av grund
läggande frågeställningar:
a) Vilken betydelse har partie rna  i ett dem okra

tiskt samhälle?
b) A v vilka skäl har de olika gruppdeltagarna 

anm ält sig till gruppens arbete? M ed andra 
ord: av vilka skäl anser de det vara intressant 
eller väsentligt a tt studera parti och politik?

c) V ilka faktorer är dom inerande för partiernas 
program  och verksam het: G rundläggande 
idéer, praktiska problem  som sam hällsut
vecklingen skapar, önskan a tt vinna eller att 
bevara den politiska makten? A ndra faktorer?

d) V ilka är de avgörande bevekelsegrunderna 
för väljarnas partival: Partiernas allm änna 
idéer, deras handlingsprogram , allm änna fö
reställn ingar om att ett visst parti företräder 
ju st den grupps intressen med vilka väljaren  
identifierar sig, tradition  eller slentrian?
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F rågorna kan utökas. Syftet är a tt gruppen skall 
u tn y ttja  den första sam m ankom sten till a tt k la r
lägga med vilka föreställningar om de förelig
gande problem en som gruppen börjar arbetet. 
D ärm ed kan redan från  början  en aktiv och sti
m ulerande debattm iljö  skapas.

Konservatismen.
a) Bevara, inte förändra, eller, om man måste 

förändra, låt ändringarna ske försiktigt så att 
kontinuiteten inte bryts och så a tt det e rfa ren 
hetsmässigt värdefu lla  inte går till spillo — 
detta  är u tm ärkande drag för en konservativ 
uppfattning. D iskutera för och emot.

b) Vilken var den historiska bakgrunden till a tt 
m an i slutet av 1700-talet och början  av 1800- 
ta le t så starkt varnade mot snabba fö rän d 
ringar och betonade vikten av a tt fasthålla 
vid gam la värden och skydda stabiliteten i 
sam hället? Betona utm ärkande drag hos de 
viktigare konservativa teoretikerna vid den
na tid.

c) E tt u tm ärkande drag  för konservativa ideo
logier än att de fram ställer staten som en 
”organism ” . H ur m otiveras en sådan inställ
ning hos Burke? H ur kommer den till uttryck 
hos Hegel?

d) Jäm för den äldre konservatismens inställning 
till det m änskliga förnuftet med den som 
fram komm er hos upplysningstidens filosofer.



e) Vilka sam band kan påvisas m ellan konserva
tismens hävdande av stabilitet, auktoritet och 
tradition  och dess sociala förankring?

f) Konservatismen förändrades så småningom 
under 1800-talet och fick en socialreform a
torisk inriktning. V ilka y ttre  förhållanden 
och vilka motiv betingade denna förändring?

3. Liberalism en
a) Vilka är de grundläggande begreppen i den 

liberala ideologin? F rån  vilka tid igare idé
rik tn ingar kan dess tro på frihet och förnuft 
härledas?

b) Vilken var den y ttre  situation i vilken den 
liberala ideologin växte fram ?

c) H ur såg den äldre liberalism en (gam m allibe
ralismen) på statens roll i det ekonomiska 
livet? H ur skulle ekonomisk frihet kunna leda 
till ökat välstånd för alla?

d) V ilka uppfattn ingar om dem okratin fram 
trädde inom den äldre liberalism en? H ur 
kunde de som var kritiska mot dem okratin 
förena sin uppfattn ing med kravet på frihet?

e) På vilka sätt ansåg liberalerna a tt m an skulle 
kunna utform a statsskicket på ett sådant sätt 
att statens inflytande blev så begränsat som 
m öjligt?

f) H ur utvecklades liberalism en? På vilket sätt 
skiljer sig den nyare liberalism en från  den
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äldre (jfr begreppen laissez-faire och social
liberalism)?

4. Socialismen
a) Socialismen anknöt på flera  punkter till ideal 

som hävdades av liberalism en (frihet, jäm lik 
het, förnuftstro). M en den hävdade en annan 
uppfattn ing om föru tsä ttn ingarna för frihet 
och jäm likhet. V ar gick skiljelinjerna?

b) V ilka var de ”utopiska socialisterna”? Vilka 
uppfattn ingar präglade deras synsätt? V arför 
betecknades de som utopister?

c) H ur skiljer sig socialismens syn på ägande
rätten  från  liberalismens?

d) M arx och Engels ansåg sin socialistiska upp
fattn ing vara  vetenskapligt grundad. På vil
ket sätt ansåg sig M arx kunna bevisa a tt den 
historiska utvecklingen måste leda fram  till 
socialism? H ar utvecklingen gett M arx rätt?

e) Socialismen fram trädde med anspråk på att 
tillvarata  en viss sam hällsgrupps intressen, 
arbetarklassens. Av vilken anledning började 
denna a tt spela en central roll för den poli
tiska och ideologiska debatten under 1800- 
talet?

f) Socialismen har förgrenat sig på riktningar 
med olika uppfattn ingar om socialismens in
nebörd och sättet för dess förverkligande? 
Vilka är dessa rik tn ingar och vilken betydelse 
har de i dag?
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5. Partiernas uppkomst och utveckling i Sverige.
A nknyt till den diskussion som fördes vid det
första sam m anträdet om de politiska partiernas
betydelse i ett dem okratiskt samhälle.
a) V ilka yttre förutsättn ingar ä r nödvändiga för 

att politiska partier skall kunna uppstå och 
verka?

b) Sådana förutsättn ingar uppfylldes successivt 
i Sverige. V ilka var de viktigaste händelserna 
i denna utveckling?

c) V ilka var de viktigaste etapperna i utveck
lingen av riksdagspartier och rikspartier? Vad 
är skillnaden mellan dessa båda slag av p a r
tier?

d) Vilka politiska frågeställn ingar dom inerade 
då de nuvarande partie rna  växte fram . Obser
vera att partierna tillkom  vid olika tidpunkter 
och a tt bakgrunden inte hela tiden var den
samma.

e) V ilka andra faktorer än de som fram komm it 
under d) har haft betydelse för den nuvarande 
svenska partistrukturen. O bservera särskilt 
valsättet.

f) Vilka krafter verkar f. n. för en förändring av 
den svenska partistrukturen? I vilken eller 
vilka riktningar går reform strävandena?

6. Partiernas organisation
a) H ur är ett politiskt parti organiserat? Vilket
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eller vilka organ utövar det största in fly tan
det inom partiet?

b) Inom vilka sam hällsgrupper har partie rna  sin 
kraftigaste förankring? V ilka partier fram 
träder särskilt m arkerat som klasspartier?

c) V ad innebär kollektivanslutning? Vilka skäl 
kan anföras för och emot denna form  av 
m edlem srekrytering?

d) P artierna får sina inkomster från  olika källor. 
V ilka ä r dessa? V ilka skäl kan anföras för 
och emot olika form er av finansiering av 
partiernas verksamhet?

e) Vem nom inerar partiernas riksdagsm än? H ur 
går nom ineringsproceduren till och vilken roll 
spelar m edlem m ar och olika organ inom p a r
tierna vid denna?

f) H ur är riksdagspartierna organiserade? V il
ken roll spelar förtroenderådet?

7— 8. Partiernas program
T vå sam m anträden ägnas enligt denna plan åt 
kapitlen om partiernas program . A llt efter in 
tresseinriktning kan detta utrym m e utökas, exem
pelvis genom att behandlingen av ideologierna 
eller partierna inskränks till färre  sam m anträ
den. G rundm aterialet för debatterna om p a r
tiernas program  och m ålsättn ingar bör med 
h jä lp  av tidningar, aktuella valbroschyrer m. m. 
anpassas till aktuella förhållanden.

7. a) Jäm för partiernas inställning till socialisering
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(statens övertagande av äganderätt och drift 
av företag) samt till and ra  form er för d irekta 
statsingripanden på näringslivets område.

b) N äringspolitiken. Vilken roll anser partierna 
a tt staten skall spela för a tt främ ja  närings
livets utveckling och för a tt tillgodose olika 
näringsgrenars och landsdelars behov?

c) Skattepolitiken. S tudera med stöd av aktuellt 
m aterial hur partie rna  ser på skattepolitikens 
uppgift och på hur skatternas om fattning och 
utform ning bör utvecklas.

d) V ilka gem ensam ma och särskiljande drag 
kan urskiljas i partiernas inställning till 
socialpolitikens mål och medel?

8. a) K ulturfrågorna om fattar en rad  delfrågor: 
skolans utform ning och m ålsättning, den hög
re utbildningen och forskningen och den fria 
kulturverksam heten (litteratur, konst, film, 
teater, etc.). Vilken roll spelar dessa frågor i 
partiernas program  och den aktuella d e
batten?

b) V ad menas med m iljöfrågor? Vilken roll 
spelar dessa i partiernas program  och verk
samhet?

c) U trikespolitikens av alla  partie r accepterade 
m ålsättning är alliansfrihet i fred för att 
m öjliggöra neutra litet i krig. D iskutera de in 
skränkningar som denna m ålsättning innebär 
för Sveriges utrikespolitiska handlingsfrihet.
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Vilken betydelse har neutralitetspolitiken för 
frågan om Sveriges anslutning till den ge
m ensamma m arknaden (EEC)? H ur har p a r
tierna ställt sig till denna fråga?

d) Försvarspolitiken har sedan flera  årtionden 
i stort sett varit höjd över allvarligare p a rti
m otsättningar. Vilka skäl kan anges för enig
heten kring försvarspolitikens utform ning? 
Av vilka skäl har enigheten om försvaret u n 
der senare tid varit hotad?

P artierna  och ideologierna
Ett sam m anträde kan läm pligen ägnas åt att
jäm föra  partiernas m ålsättn ingar och program
med de ideologier till vilka de har traditionell
anknytning.
a) Den svenska högerns åskådning har rötter 

både i konservatism och liberalism. Vilka drag 
av dessa båda ideologier kan man återfinna 
i den m oderna högerns åskådning?

b) Folkpartiet betecknar sig som ett liberalt 
parti. V ilka drag av tankegångar ur den äldre 
och yngre liberalism en kan m an finna i p a r
tiets åskådningar av idag?

c) Den svenska socialdem okratin utvecklades 
till en början  under m arxistiskt inflytande. I 
vilken utsträckning speglar den nuvarande 
socialdemokratins sam hällssyn en marxistisk 
uppfattn ing? Ä r socialdemokratins sam hälls
syn påverkad av någon av de övriga trad i-



tionella ideologierna?
d) På vilka sätt anknyter vänsterpartiet kommu

nisternas nya program  till m arxistiska tanke
gångar? På vilka punkter har m arxism en 
övergivits?

10. Inform ation och propaganda
Diskussionen om frågor rörande inform ation och 
propaganda kan utgå dels från  ett studium  av de 
olika partipresentationerna, dels från  en genom 
gång av hur tidningar med olika partifä rg  
behandlar någon aktuell politisk stridsfråga.
a) G å igenom partiprogram m en och m arkera 

vilka ”honnörsord” (jfr inledningen) som 
förekommer. Jäm för därefter i vilken u t
sträckning honnörsorden är gem ensam ma för 
partierna. D iskutera vilken innebörd dessa ord 
har för de olika partierna.

b) Vilken betydelse har följande form er för 
partipropaganda: Inform ation om partiets 
uppfattning och avsikter i konkreta frågor. 
Inform ation om partiets hittillsvarande pres
tationer, dvs. vad partiets verksam het lett till 
för praktiska resultat. Kritik av andra  p a r
tiers m ålsättningar och prestationer.

c) Partier i regeringsställning och partier i oppo
sitionsställning använder delvis olika slag av 
argum entering i sin politiska propaganda. 
Vilka skillnader kan påvisas och hur kan 
dessa skillnader förklaras?
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d) Inform ation och propaganda sprids genom 
olika tekniska hjälpm edel. Gör en inventering 
av dessa och diskutera de olika spridnings- 
sättens effektivitet.
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Parti och politik är en introdukt ion till d e t  s ve n sk a  
pa r t iv äs en de t .  I b ok en  b e h a n d l a s  pa r t i erna  från t re  olika 
synpunkter .  I d e  t re  i n l ed a nd e  kapi t len t e c k n a r  He rb er t  
Tings ten  d e  t re  s t o ra  i deo l og ie r na  konser va t i smen ,  
l iberal i smen och soc i al i smen .  Där ef t er  g e r  Nils Andrén 
en övers ikt  av d e  s v e n s k a  p a r t i e r na s  utveckl ing,  o r g a n i s a 
tion,  a rbetsvi l lkor  och förankr ing inom olika be fo lk
ningsgrupper .

I d e  fem a vs l u t an de  kapi t len r e d o g ö r  f ö r e t r ä d ar e  för d e  
fem r i ksda gspa r t i e r na  för s i na  pa r t i er s  p rogram och 
m ål sä t tn i ngar  i d a g e n s  s v e n s k a  samhäl le .

Parti och politik g e r  aktuel l  informat ion för s j ä lvs tudier  
och  d i skuss ioner .  Den riktar sig b å d e  till s t u d e r a n d e  
vid f ol khögskol or  och  g ym na s i e r  och  till d e l t a g a r e  
i d e t  fria oc h  frivilliga b i ldn i ngsa r be te t .
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